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KÖZ E P KO R. 

Elmélkedés. 
Könnyen meglehet, hogy én az ívet egyik 

oltlalról igen hajlottnak találva, hogy egye
ne~sé tegyem, hajlandó voltam azt nagyon 
is a másik ohlalra visszahajtnni; hanem kész 

leszek elháritni mindazt, a mit az illetékes 
birák az ív kiegyeuesitésében s az igazshg 
nyomozásí,ban akl\(lályul tckiutendnek. 

MAL TUS. 

J tt kezdődik nyolczadik könyve azon világtörténetnek, mellyet az 
olaszuknak eriít haladó báto1·sággal elmondani mertem; és mellyet, 
melliíztctvc vagy kincvettetve snj:í.t hazámban a gőgös frivolitás által; 
akadályozt:üva a gáncsok nlinden piszkos nemével egy olly kibérelt 
alávalóság által, melly változékony és ellenmondó ráfogásaiban még 
csak oda scm jut el, hogy a roszlelküséget elpalástolja; küzdve az igaz 
s állandó szabadság mellett mnjd a tulhatalmas fegyveresek, majd a 
türelmetlen álbölcsek ellenében, rettenthetlenül és kedvvel folytatok, 
el nem kapatva sem a tapsok, scm pedig az üldözések által, bízva a 
jó.kban, kik ércznek, és a becsületesekben 1 kik gondolkodnak 1 és föl
bátorítva azon figyelemtill, mellyet irányomban olvasóimnak mi11dig 
nagyobb része tanusitott ; azon meggyiizödéstöl, miszerint erre fordi
tottam minden erőmet és a tanulmányokbani szilárd kitartásomat; és 
azon reménytől, hogy teszek nélllijót, helyreigazitok nehány helytelen 
itéletet, fölélesztek néhány nemes és jóakaró indulatot, előkészitek a 
szaba(1ság korszakára némell y ifju lelket és h1egorösitek némolly nagy
Iclkü reményt. 

Az előbbi könyvekben elkisét·vén az ó időidin át utjában az em
beri nemz~t, lépjünk most abba, mellyet köz é p ko r n ak nevez
nek. Azonban a világtörténettel nem jól egyezik össze illy részrehajló 
s önkényes elkülönzés. Részrehajlónak nevezem, mivel ha a római 1i
rod::tlom bukiisa föl is bontá az europai egységet, :ímde ez által száz 

Ylll. l 



nép nyerte vissza függetlenségót s haladott mindegyike saját körében, 
nem háborgattatva Wbué nagyobb erühatalomtól. Ezekre nézve telHít 
az uj történet a nagy népvándorlással vagy a birodalom tarton'lányai
ban különbözö időkben történt megtelepedésökkel kezeHídnék; Maho
meddel nyilnék meg az araboké, Columbussal az amerikainké ; mig 
ellenben egészen c mozgalmon kivül maradának mind Persia, melly 
uj fényre emelkedett, mind India, melly eredeti mozdulatlanságához 
ragaszkodott, mind pedig Chi na, me Ily egy, sem fol nem bomló , scm 
soha nem táguló körben lomha tevekenységgel kereng. 

Önkényesnek nevezem továbbá az illy elkülönzést; mivel azon
kivül, hogy az emberiség átalános haladásával össze nem fér, az eura
pai történészek sem egyeznek meg azon határok fölött, mellyeknél a 
középkor bezárandó. Némellyek a tudományok ujjászületéseig terjesz
tik azt; csakhogy a tudományok igen különbözö korban éledtek fül 
Olaszországban és más tartományokban; s igen korlátolt belátásu az, 
ki az uj irodalomban nem előbb találja fül a jó irányt, csak midön az 
a réginek nyomába lép. Mások szerint a középkor a hübél'iség meg
szüntével végződik : ámde ez már jóval korább az olasz helyhatósá
gokon tört meg; némely tartományokban soha sem vert gyökeret, 
másokban egész a franczia fonadaiomig főntartá magát 1 némelyekből 

mai napig sem tíint el. 
A ki az eszmék fejlödését veszi szcmiigyrc, az a középkort sz. 

Ágoston- és Boethiustól Baeo · és Descartes-ig terjeszthcti, mig tudniil
lik a tankorszak (scholastica) ta1·tott. Más ismét szivesen nyujtandja 
azt egész a vallási ujitásig, katholikusoknak nevezvén a századokat, 
mellyek azóta, hogy az egyh~íz a régi orsz~ígrend anyésztével magasra 
emelkedett, egé~z addig folytak le, mig a bámulandó egység fölbom
lott : annál inkább észszerübb rs magasztosb fölfogás, minthogy nem 
köti magát az eseményekbe~, hanem az eszmékhez, még pedig a leg
:italánosabbakhoz, minük a vallásiak, emelkedik föl. 

Mi, a többséggel, a középkort a XV. szá:.md végeig nyujtandjuk, 
azon idéiig tudniillik, mint a mellyre némelly átalános fontossága ese
mények gyülnek össze :a keleti birodalom föloszlik, melly nyomorult 
haldoklásában a polgárisodásra, az igaz, kevés befolyással vo!t, de el
cnyészve, Eu ropában egy barbár államot engedett meggyökerezni, ruig 
egy másik barbár állam Gmnada elfoglalása által megszüntetteték; a 
könyvnyomtatás és lőpor nem csak fol találtatnak, hanem ~almaztat
nak is; Francziaországnak utolsó nagy h ü bére (Bretagne) a koronával 
egyesittatik; Némethonban a közbéke kikiáltatik; VIIL Károly Ola~>z
országLa rontván, feltünteti ugyan ez ország gyönge voltát, hanem 
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elterjeszti annak rnüveltségi állapotait a havasokon tul és megnyitja a 
napjainkig tartottháborukés szövetségek sorát; a Jó-remény fokakö
rülhajóztatik, Amerika fölfedeztetik, Luther születik. 

A történésznek, ki e korszakhoz jutott, meggyülnek nehézségei; 
miután nem lát, mint az ó-korban, egy nagy nemzetet maga előtt, melly 
a többieket örvényébe sodorja, s a figyelmet központosítja; sem nem 
lát, mint korunkban, olly politikai rendszert, mellybe többé keYésbbé 
egész Europa eseményei beleolvadnak. Külön faju, nyelvü s éroekü 
eidarabolt nemzetek tűnnek fol előtte, rnindegyik saját részletes mü
velödését fejlesztve s nem foglalkozva a kereszteshadak idejeig egyéb
bel, mint hogy lakhelyt biztosítsanak maguknak e földön, mellyet 
pusztítanak, vérrel áztatnak, alabárdokkal mérnek, kardokkal osz
tanak. 

Elnémultak a nagy történészek, kiknek szellemük szint és lelket 
adott az elbeszélésnek; és hol az elbeszélőnek csak a csodálat- és vakitó 
fénytöl kelle óvakodnia, mellyben n régiek tettei foltüntetének, olly 
modorban, hogy nem lehet megkülönböztetni a széptöl az igazat és a 
jogosat; rnost nincs egyebünk, a rnire támaszkodhatunk, mint gyer
meknépek durva évkönyvei, vagy megvénhedt nemzetek pedans ösz
szeférczelései. Száraz csontok, milly hatalmas szellemi erő kivántatik 
ahhoz, hogy mondhassa nektek : 'l' á m a d j a t o k f ö l ! Egy része ez 
évkönyvek- és compilati6knak az uj nemzetcket erővel akarja termé
szetökből kivetköztetni, ó-kori érzelmeket és díszt tulajdonítva azok
nak ; a többiek paplakok- és monostorokban, a tudományok e vég
menhelyein, irattak össze szerzetesek által, kik a politika szövevényeit 
nem ismerve, községök használatára vagy a főnök rendeletéből jegy
zék fol az eseményeket, mellyek még az ö zárt csendhelyökbe i:; be
hatottak, Őszinték bár s távol a csalni-akarástól, mindaz~tltal együgyü
ségök által ök magok is tévutra vitettek; hiszékenyek, elvakitva a 
pillanatnyi látszat által i elfoguh-a kortársaik vagy testületök szenvedé
lyeitöl; megkülönböztető itélötehet~>éget, mcsszeható belátást nélkülöz
vén, az okokat az okoz:ttokkal ös!!zekötni nem tudván, előadnak ösz
szefüggetlen eseményeket, és személyeket, rnintha egyiknek a másikkal 
semmi köze sem volna, részletek nélküli hadakat, talányszerü forra
dalmakat s egy alig megmagyarázható társadalmat. 'l'ermészettani sa
játságokról ellenben, az idöváltoz~ísok-, üstökösök-, napfogyatkozások
B jövendölésekről soha meg nem feledkeztek. A fejedelemről, ki nem 
adakozó monostoruk iránt, azt mondandják : N em t e t t se rum i t. 
A legcsekélyebb eseteknél is az istenség közvetlen müködését látva, a 
természeti okok kutatását61 fölmenték magukat. A z I s t e n n e k u g y 
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t e ts z e t t 1 ezzel értelmezik a rnusulrnanok a rnélyebb gondolkodasra 
folhivő tényeket. Ha kérditek, miért diadalmaskodtak olly rögtön a 
normannokAngolhonban? HuntingtonHenrik megfelel nektek: MLXVI. 
a n n o g l' a t i a c e t C, p c r fc c i t a o rn i n a t () l' D c u s il c g c n t c 
A n g l o r u m 1 q u o d d i u c o g i t a v e r a t : g e n t i n a m q u__c N o r

ro a n n o r u m as p c r a e e t c 1\ ll i d 1\ e t r a d i d i t e o s a d e x
t e r m i n a n d um. Semmivel scm mond többet Malmcsbury Vilmos. 

Ollykor még a legnagyobb események is elhallgattatának vagy 
egy pár szóval adattak elö. A st. galleni krónika a 759 évről csupán 
ezt jegyzi meg :q u i e v e r u n t. 1\Iá~utt ismét egy egész évről ez rnon
datik : h i ems g r a n dis c t d u r a; VI. Alfonz megveri a spanyol
honi arabok s az áfrikai alrnoravidok egyesült erejét, s az alcalai év
könyvek ennyit mondanak : 1124. d i c VI, X. ka l. n o v c m b. d i c 
ss, Se r v a n d i e t G e r ma n i, fu i t i ll a a r r a n e a d a i n B a
d u z o, i d cs t Sa c r a l i as, e t fu i t r u p t us d n us r e x A d e
f o n s u s ; a eompostcllaiak : E r a 1124. fu i t i ll a d i c s B a d e j o z; 
a toledoiak pedig: Era t124, arranearon Moros ct re y don 
A l fo n s o e n Z a g a lia. Pedig itt két nagy nép, két vallás, két pol
gárisodás forgott kérdésben. Egy más évkönyv üja: 88R p c r d i c t i o 
facta fuit in Varo per Gt·accos,s ez elég aBari-sOlasz
honbani görög uralom végszakának megjelölésére. Egy rnilanói irat 
följegyzi; 1198 facta fuit credcntia sancti Ambrosii, 
és semmit egyebet nem említ azon nagy mozgalomról, melly az egész 
XIII. századon átvonult, a pórnépnek polgári jogokat Rzerzetts a szol
gaságot Olaszhonban megszüntette. Az olasz évkönyvek valarnivel 
jobbak, habár ezek is clbeszélöik s koruk szenvedélyeitiil áthatvák. 

Még azok is, kik a többi közől kitünnek, és kik képesek voltak 
a tényeket s azok titkos rngóit közelebbről vizsg1ílni, csupán saját val
lásuk, saját hazájok, saját pártjok szempontjából nézik azokat, a nél
kül, hogy az ellenkezőket is tanulmányozták volna. Igy a pápák 
Dsengisz-khan mangolaiban csupán az Islam ellenségeit láták s tehát 
keresztényeknek hivék öket. Ha összehasonlítod a szentföldi hadjára
tokra vonatkozólag az europaiak könnycnhivi) évkönyvcit, a byzantiak 
szavalmányi és az ásiaiak ékes elöadá;;ait, alig fogod hinni, hogy ugyan
azon vállalatokról van szó; a svábházbóli császárok alig tünnek föl 
ugyanazoknak a német és lombárd évkönyvekben; luxemburgi Ká
roly, a cseh hös, az olaszok játékeszköze. 1\Jiután pedig a társadalmi 
elemek annyira ziláltak, hogy nekünk magunknak is nehezen esik 
azokban tiszhangzást találni, mennyivel nehezebb fölad::~.t lehetett ez az 
akkoriakra nézve, kik oly csekély eszközökkel birtak a külföldön tör-
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téntekről értesülhetni, olly nagy zavarában a belföldi eseményeknek, 
mclyek csupán a gunyolódó sors játékának látszattak, s fölfogni sem 
engedték, mirevalók voltak annyi szenvedések, mi hasznot hajtottak 
a világnak az uralkodö c~aládok, mcllyek fölváltva támadtak és el
cnyésztck! 

Aztnn mindnyájan a győző nép, gyakran csak a lf.irály tőrténe

t<'!re szoritkoznak; és ezt sem teszik, mikép a remekírók, közértelm ü 
szavakkal, hanem határozatlan, ingadozó részletes kifejezésekkel, 
mellyek el()ttök szabatos és világos eszmét jelölhettek ugyan, reánk 
nézve azonban akkori és valódi értelmöket elvesztették. 

Néha még e jelentéktelen segély is hiányzik j és a római biroda
lom bukása óta Nagy-Károlyig nyugatnak nem vala más történésze 
mint tours-i Gergely. Egész halmaza a tudósításoknak a levéltárak
ban hever, néhol oktalan féltékenységből elrejtve, másutt jobb szán
dokból nyilvánosságra hozva egy ré~zben, melly azonban alig elégsé
ges aiTil, hogy az ismeretlenül maradt sokkal tetemesb résznek ohaj
tását felköltse. Aztán milly Ititartó türelem kell arra, hogy megküzd
jünk az unalommal annyi roszul fölfogott s roszul előadott sületlenségek 
átolvasásánál, mellyekböllegfeljebb is egy czélzatot, egy időpont- vagy 
névnek bizonyosságát sikerül történetesen ki böngészni! És ha e türe
lem meg is van, milly nagy képzelő s itészi tehetség kivántatik arra, 
hogy valaki, a mi elhallgattatott, kitalálhassa, magát ama különbözö 
müveltségi állapotokba beletalálja s azokat kellőleg méltányolja! Milly 
nagy elmeél szükséges1 hogy egy czélzat, mellyet az évkönyv-író ér
tetlenül oda vett, tény valóságává alakittassék! 

Avvagy e nélkül mikép merjünk ereszkedni ama sötétségbe? 
Mikép nyomozzuk ki létezését egy legyőzött, s névnélküli nemzetnek, 
melly leigázva nyög a hatalmasak fegyvere alatt, kiknek egyedül szo
kás elbeszélni tetteiket, dicsőitett öldökléseiket, tömjénezett zsarno
koskodásukat ? Minő mcsterség különithet el két, mindig ugyanazon 
egy fóldöu összekeveredetlenül élő népet, avvagy mikép ismerhetni 
föl, mennyire keveredtek össze j és az egyiknek intézményei, szokásai 
H nézetei mennyire módositák a másikéit, s végre minő fokot ért el az 
uralko~ók hatalmaskodása és a lenyügzöttek türelme? 

"Epen ez ismerettől függ a jelen idők értelmezése; minthogy az 
intézmények, mellyek Europa nemzeteit ma szabadokká vagy rabszol
gákká, szercncsésekké vagy nyomorultakká, egyességben erősekké 
vagy pártviszályban letiprottakká teszik, egyenesen a középkoriakból 
Hzármaznak ; és ott kell keresni jelen állásunk okait, n jogok czi-
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meit, a jobbulás akadályait, ezek legyőzhetésének e a történelem 
által nyujtott társadalmi tanok sikeresb alkalmazásának módjait. 

Azonban a középkor kellő méltánylását nem annyira az okada
tok hiánya, mint inkább az iskola, a társadalom, a tudomáyyok és 
rendszerek tévelyei gátolák. Egy olly irodalom, melly egyedül az érte
lem csinosbitására irányult, tökéletesnek tartá az oktatást, ha valaki 
Hellas és Róma írói- s szakásainak ismeretére eljutott; csak Ciceróról , 
és nem sz. Agoston- s Chrysostomosról, Catullusról és nem Prudentius-
ról kérdezősködött. Eltörpülvén a classicusok egyedüli tanulmányában 
és tisztán az alakot imádván, könnyelműleg kinevette vagy tudatlan
ságból kárhoztatta a középkort, mellynek tanulmányozásától magát 
fölmentettnek vélé, miután azt az emberi szellem nyomorult hanyatlá
sának nyilvánitá. 

A tudósok a szép rendtől, melly, legalább a könyvek szerint, a 
római fönség s görög csin közepett uralkodék, ugyszintén ama két mü
veltség azonegy jellegétől elbájolva zavarba jöttek az ujabb polgári
sadások mozgalmaira, mellyekben a frankok, góthok, vandalok, né
metek, normannok, szaracz<:>nok s görögök különbözö nemzeti jellc
möket fenntartották ; a régi és pogány intézmények együtt álltak fön a 
keresztény- s északiak mellett; a római emlékek mellé a barbárokéi 
emelkedtek, vegyítve a szomorut a viggal, az óriásit a kicsinydeddel, 
az angyalt az ördöggel; az irodalom az apátságokban római, a várak
ban északi és harczias, a paloták- s kéj-udvarokban uj és érzelmes 
vala; egymás mellett állottak fön a tulajdon és jog minden nemei : 
hübér, majorság, holtkéz-jószág, szabad és bérbirtok; szali, góthi, lon
gobárdi, egyházi s latin jog; a szabadalmakés szolgaság minden neme: 
a nemesnek ( aristocratikai) szabadsága, a papnak egyéni szabadsága, 
a testiiletek, ezébek és zárdák kivá.ltságos szabadsága, a községeknek 
képviseleti szabadsága, római szolgaság, politikai szolgaság, a földhöz 
ragadtak és az idegenek rabszolgasága; gazdag főpapok egy olly papi 
rend mellett, melly fölhevül rnidőn itllitja, hogy joga van a szegény
séghez, és hogy még azt a kenyeret sem mondhatja sajátjának, a mit 
megeszik; kiilönböző hatalmak majd egyensulyban, majd harczban : 
a királyok fejedelmi, a bárók hübéruri, a consulok köztlírsasági, a 
püspökök szellemi hatalma; rombolás és megujitás, zürzavar és ősz

hangzás, istentagadás és babonaság, igaz hit és eretnekség; s mindez 
risszevegyülve és zavarva épen ugy, miként az utakon és templomok
ban vegyest megjelenni szaktak mágnások, lovagok, püspökök, áldo
zürok, minden rendü szerzetesek, tudorok, tisztviselők, egylettársak, 
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kézmüvesek, zarándokok, földmivelök, mindannyian különbözö alaku 
s szinü öltönyökben. 

A ki e zürzavart a hajdankortól áthatva tekinté, képezhetett-e 
magának at·ról tiszta fogalmat? Azért nem tudott Vico abban mást 
fölismerni, mint a hőskori barbárság visszatértét, mit szerinte ennek 
végzetszerü körbenforg:isa igényelt. Egyile classicus iskola görög s 
római formák segélyével akarta e zürzavart megfejteni; miként a XV. 
századbeli jogtudósok az örökbér- és haszonbérlésben a hübért, Cice
rana Caesar pedig a milanoi székesegyházban Vitruv elméleteit álli
tották föltalálhatóknak ; a tanintézeti nevelés okozta, hogy a képzelet 
mindenütt római hősök-, Scipiók- és (;incinnntusokkal találkozott. Ha 
például a burgundok b r e v i a t• ium ában ollyasmi találtatott, a mi a 
theodosiusféle szövegtől eltért, az a barbárság hibájának és nem a vál
tozott körülményekhez alkalmfiS móuositásnak nyilváníttatott; minden 
mondat, minden szó, melly a remekit·ókhan föl nem találtaték, barba
rismusnak neveztetett; izléstelen volt minden épület, melly a Pantheon
Yagy Parthenonhoz vonalról vonnh·a nem hasonlított. 

Mások könnyelmiiebhek lévén, nem tarták méltónak idözni azon 
ös8zes okok tudósitásánál, mellyek a tettekre befolytak; s mivel azok
ban csak a barbárság ösztönét akarták látni, roszul fogták föl az oko
zatokat; legközelebbi s csekély okoknak tulajdoniták azt, a mi távoli 
s nagy kutforrásból eredett; ki nem puhatolták szellemét ama száza
doknak, mellyek rejtményekkel annyira telvék és szülöi a jelennek. 
Mi több, még azt a fáradságot is sajnálták, hogy maguknak e tárgy
ban véleményt szerezzenek, kikerülve a megvitatást, melly pedig még 
ha alaptalan is, igazságra vezethet, é8 a középicort felüleges és közna
pias észlelések folytán kimondhatlan képességhiánynyal ítélték meg. 
Helvctius és Raynal csak egy· vizsga tekintetre sem méltatják ama 
n é v n é l k ü l i sötétséget, ama t e r m ék e t l e n b a r b á r s á g o t ; 
Montesquieu i l d om t a l a n oknak nyilvánítja a barbárok törvé
nyeit, még csak a nyugati gáthokéit sem véve ki ; az angol tudósok 
Mahomed csodáival világtörténelmökben egy egész kötetet töltenek 
be, mig Nagy-Károlyt hatvankét lappal elégítik ki 1); Tiraboschi meg 
nem foghatja, hogy a barbárok betörése, Olaszország szétdarabolása s 
a hűbérrendszer a z i r o d a l o m r a I e g k i s e b b b e fo l y ás t is 
g y a k o~· o l t ak v o l n a 2) ; Botta csak megvetést érez a b u t a s 
r a k o n c z á t l a n k ö z é p k o r i r á n t; R.obertson a keresztes ha-

1) LXV. köt. pt\riRi kiad. 24- tlfi. lap. 
') 8t01·ia clellft felteml111·a ·itafiana. lJ. l1önyv, 1. fej. 



dakban c su p á n a z c m b c r i o s t o b as á g f é n y c s cm l ék é t 
t a l á lj a 1) j Voltaire, ki az emberi nemet gunyolni s megmutatni 
i.i.gyekszik, miszerint az mindig niszcdctett, nagy okozatokat csekély 
okokból származtatvn, nwgjegyzi, hogy am a z i d ök t ö r t ép. e t é t 
c B a k a z é t· t k c ll i s m c r n i , h o g y m e g v e s s ü k a z t j és rá
jöve arra, mit Montesquicu a t ö r t é n e t c g y c t l c n m o z z a n a t~~
n ak nevez, a hűbérrcndszerrc, nem tud. feliile mást mondani, mint, 
h o g y i g e n m e ss z e k c r c s t c t i k c ko r m á 11 y z a t n ak e r c
d e t e, s h o g y i ll y e n ü l s e m m i m ú st n c m k e ll t a r t a n i, 
m i n t a z ö s s z e s n e m z c t c k n c k a z o n r é g i s z o k á s á t, 
m e ll y B z c r i n t a l e g g y ö n g é b b r c h ó d o l a t é s a d ó r o v a
t o t t~) j n z egyházi beigtatás (invcstitura) nagy kérdését, mellyröl nz 
egyház s lelkiismeret függetlensége föltételcztctc!{, c néhány szóval 
futja át: h a r c z o l t ak e g y j e l c n t é k t e l c n sz e r t a r t á s c r t ~). 
Ő, ki másutt azt mondá, hogy a k ö z é p k o r b a n a p á p a s á g v o l t 
n v é l em é n y, miként nem vc~szi ésue, hogy az a véleménynek a 
hatalommal s a szabadságnak az elnyomókkali küzdelme vala? De e 
bölcselkedök a szabad vizsgálás neve alatt a vizsgálástól fölmentct
teknek hivék magukat, és megtagadák a szabadon gondolkodó czimét 
míndenkitöl, ki, mielött ítélt, tisztába jönni akart. 

Nyomoru fogalmak, melycknck a mnlt pcdánf! imádói még most 
is hitelt adnak, és pedig Olaszországban talán inkább mint másutt, mi
nek oka egy részről a tisztelet a nagy és nem erényes ösapák iránt, 
kiknek gonoszságuk sulya a késő utódokra nehezült, és nehezülni fog 
mindaddig, miglcn Isten mélységes végzetc szerint hozott igaz itt\let s 
elökészités be nem teljesedik; más részről az, hogy még ott most is 
fennállanak némell y intézmények, mcllyek visszaélések voltak, de 
mellyek az akkori századokban uralkodó hatalom természetéből fo
lyóknak tartatnak. 

És épen uj nehézséget támasztanak a középkor helyes megítélé
sénél a vallásos érzelmek. Ama korszak a hitnek és nagyszerü egy
ségnek korszaka volt, meg sem foghatja ezt, a ki nem látja a társa
dalmat mintegy azonosulva a néppel és az egyházzal; és miként ez 
utóbbi, előbb a barbár kormányok ellen küzdvén, késöbb a hűbérrend
szeres társadalommal egyesült, módositva s igazgatva azt, és amaz 
idomtalan zUrzavarba életet lehelt, a rendetlen együttélés durva ösz-

1) History of the •·eign qf Cluo·leN tlw fi ft h. 
') E.tsai sw· lea Morur.9. ;33, f,.j. 

') U. n. 46. fej. 



- 9 

tönét egy észszerü s jóakaratu társadalom magasztos személyiségérc 
emelve. Az idők v:Utoztnk; a mi akkor alkalmas és polgárosító volt, 
ellenkezövé válhatott; de ama korszak ostromlói elfeledték az időket 
és embereket megkülönböztetni. 

A középkornak megvetése már divatban vala, midőn Em·opában 
a classicai tanulmányok mcgujittattak, és a fölfcdczési lelkesedés, s 
csodálata az alakoknak, mcllyek annyival fensiíbbclmek tetszettek, 
mennyivel inkább szem előtt tartattak, a fölélesztett irók bálványzá
sát hozta be, Ulelly hazájukra 8 intézményeikre is kitcrjesztetett. Az 
elfoglalt Göröghonból kizavart rhctorok egész serege özönlötte el a 
nyugati országokat, hirdetve azt, a mit egyedül ismet·t, a hajdankor 
tiszteletét, s afelé fordítva az elméket elannyim, hogy minden, mi nem 
a hajdankorból származott, elhanyagoltatnék s mcgvettetnék. A kö
zépkor megvetésének növelésérc bekövetkezett a reforrnatio, épen mi
dön a régiség tanulmánya nem karoltatott föl többé egész terjedelmé
ben, a dolgok sem tekintettek saját szempontjaikból és a világtörténe
femmeli összefüggésökben : és azonkivül, hogy a figyelem csupán a 
görögök és rómaiakra fordittaték, a katholikus intézmények gyülölete 
nem engedte azok alkalmas voltát belátni. VII. Gergely, III. Sándor, 
III. Incze s IX. Gergely vakbuzgók- és csal6kul tüntek föl, kik semmi 
másra nem törekedtek, mint hogy a tudatlanságot és babonát saját ja
vukra fölhasználják : a középkor összes müvei, összes intézményei tu
datlanság- s babonaságnak kiáltattak ki. 

l\fegjelent aztán a mult század bölcsészetc azon szándokkal, hogy 
lerontsa a világi és papi uralmat mint ellenségét a polgári egyenlőség
nek, ~ellyre törekedni az előhaladt kornak joga van. Egyik uralom
nak ugy, mint a másiknak a középlwr adott credetet és megszilárdu
lást; azt tehát ócsárolni s ostromolni szabadságnak, ellenségeskedést 
mutatni nem csak a katholicismus , hanem a kereszténység iránt is, 
szabad gondolkodásnak látszatott. 

A szabadsággal, mint sokszor történik, a zsarnokság müködött 
együtt, midőn a fejedelmek azon féket, mellyel, minden más fék hiá
nyában, az egyházi tekintély zabolázta öket, levetni ohajták: azért e 
tekintélyt, melynek már ugyis csak árnyéka maradt fenn, megsemmisi
tendök, ostrom alá vették azt ép azon időben, mikoron az, valódi s 
egyedüli ~llensulya volt az urak barorniságának, kik a szegény nép 
gyöngéjéb<íl s a papok tanitmányából gunyt üztek. Még a kitünő ka
tholikus ét·telruiségek is, a pápáknak koruk irányábani viseletét s a 
világi hatalomrnal folytatott harczait félreismervén s rágalmazván, nehé
~iték azon idők megértését, mellyekhen a p:ípák fi.íhntnlmat ~yakoroltak. 
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Nehézité még azon megRzokottság is, mellynél fogva az emberek 
a multakat a mai dolgok alakjához mérik. Igy nehezen tud az ember 
saját szokásai köréből kibontakozni, s ha előtte egy szellemdas hazug
ság erösitné, miszerint a holdban lakosokat vett észre, azoknak rögtön 
emberi alakot tulajdonit mesterségeink- s szokásainkkal együtt. A kor
szak, mellynek jellege a középszerüség, hozhatna-e a középszerüségen 
felülemelkedett időszakok- és emberekről más itéletet, ruint helytelent? 
És a ki csupán a szokások sima s müvelt voltát, a fényüzés finomsá
gait, az élet kényelmességét tekinti, nem kell-e annak a középkorban 
csak eldurvulást és boldogtalanságot találnia? S valóban, ha vala
melly század dicsősége s jólléte az életet tökélyesbitij s szebbitő módok 
és eszközök mennyiségében állana, volna-e derekabb a miénknél, mely
lyet az összes lefolyt századok öröksége gazdagitott ? A dicsöség azon
ban a ezéiban és módban rejlik, melly szerint az eszközök alkalmaz
tatnak : és ha kedvetek van korunkat csodálni, ám tegyétek; hanem 
azt, hogy a mult idők érdemét jobban s igazságosabban méltányolni 
kópes, legnagyobb előnyei közé számitsátok. 

Az elmék, mellyek, mikép a mult században, az egyeduralmi 
rendszer it·ánt elfogalva voltak, hogyan foghatták volna föl a hűbére
sek közt és a helyhatóságokban megosztott, s egy fegyvertelen hata
lomtól és ezer testület ezer egyéniség szabadalmai által ellensulyozott 
tekintélyt? És miként az öreg, kit lábai már nem igen birnak, sajnál
kozik az eleven, nyughatatlan gyerm'ilken, ki pajzánság- s futkározás
ban gyakorolja tulbővelkedő erőit s a szükséges mozgást és tevékeny
séget, ugy egy nemzedéknek, melly a legfőbb boldogságot a s~mmit
tevésbe helyezi; egy nemzedéknek, melly szereti a rendet 1 de a rend 
alatt olyasmit ért, a mi nem üt zajt, a mi a félelmet kizárja, a mi nem 
háborgatja sem az erényt sem a bünt, sem az elnyomottat sem az el
nyomót; egy illy nemzedéknek igenis meg kell siratnia a haladás és 
szabadság viharait, a tanácstermek vitáit, a pártoskodásokat a piaczo. 
kon, a küzdelmeket a harczmezőn, a tanodában, az egyházban. De 
nem! a mozgás nem szerenceétlenség; a mozgás élet, a tétlenség ha
lál : s azon időben, midön a hivő s erősen akaró előtt misem látszik 
lehetlennek, gyakran még a nagyravágyás is a társadalom javára szol
gál; megkisértetik minden, midön minden ismeretlen; az emberek egy 
még nem ismert jobb után sovát·ogva, kisérleteket tesznek, teremte
nek, fóltalálnak, rendet keresnek az átalános felbomlásnak közepette. 

Erre a mi apáink nem magánérdekii indok- s kiszámításból ad
t:tk magukat, hanem inkább a képzemény sugallatából s önkényt in
díttatva; a nyilvános élet a kedélyben öszpontosnlt, melly ma egészen 



ll 

kizárva van, hogy vagy a megparancsolt, vagy nz utánozó vélemény
nek engedje át az uralmat. Kiszámított önzés helyett átaJános nagy
lelküség ösztönzé a polgárokAt egyesülten olly székesegyházak alapjait 
megvetni, mellyeket aligha tudnának a késő utódok bevégezni j és a 
lovagot életét veszélyeztetni az ártatlanságnak vagy ismeretlen sze
mélyek becsületének védelmeért j és egész Europát Ásia ellr-n ro
hanni nem királyi rendeletből, hanem önvérének önkénytes f'öl:Udozá·· 
sából, hogy ez itital egész nemzedékek vére megkiméltessék. 

Már mikép hat be ezen időkbe az, ki könyvekbe, fémekbe, szá
mokba, lombikokba s hullák ba fojtott korunknak szokásait le nem te
szi? A ki ragaszkodik a mostani intézményekhez, mellyek minden 
lépésnek irányt adnak és az egyes erőket egy czélra kö;~;pontositják, 
hogyan értendi meg az akkoriakat, hol minden külön indokokból tör
tént? Vannak fejedelmek, kik a hűbéri elsőséget független uralko
dássá, s a földek fölötti uralmat személyek fölöttivé akarják változ
tatni ; vannak bárók, kik a szomszéd hiíbérét az övékbe törekszenek 
bekeblezni j vannak községek, mellyek szabadalmakat keresnek j ke
reskedők, kik uj iparágak felől gondolkodnak j lovagok, kik uj kala.n
dokon törik fejöket j papok, kik méltóságokra emelkedni törekszenek; 
hittanárok, kik Aristatelest Krisztus tanának támogatására tolhasznál
ják; missionariusok, kik a barbárok közé hitet s polgárisodást visznek; 
a lovagjátékoknál fegyverrel, a tanodákban hellen álokoskodással foly 
a harcz; a mezitlábos szerzetes a báró ajtajához megy, hogy a fény
üzés s romlottság ellen szót emeljen, és egyik helyt alamizsnával, 
másutt botütlegekkel jutalmaztatik j szintugy oda megy a vig trouba
dour is, tánczolva, lobogó pávatollal karmazsinszin ü fövegén, és énekel
vén guny- s dicsérö-dalokat a szépnemnek és vitézeknek, a bárótól 
öltö.nyt, a hölgyektől szerelmct nyer. 

Ama kornak tehát az okiratok hiányából vngy a vizsgálat elha · 
nyaglásából származott nem ismerése, az akkor uralkodó lelki hatalom 
elleni keseredettség s a mai elönyökbeni hiu gyönyörködés azon hitet 
terjeszték el, mintha a középkorban csupa önkény uralkodott és erő
szakos elnyomás lett volna a polgári s egyházi létnek egyedüli jellege. 
Ime ez okozta, hogy, mig az ókor történetét ezeren irták meg, a kö
zépkorihoz oly kevesen fogtak, és azok is unalomokozta gyorsasággal. 
A v i l á get ö r t é n e t e k sebesen futottak át rajta: mellyek azonkivül 
többnyire részletes történetek gyüjteményéből állván, csak hiányosan 
festhették a kort, mellyet csak az ért, ki mindent, mi az C'mberiséget 
érdekli, bölcselői pillantattal karol át és egyesit. 

Aztán egy korszak sem iratott le annyira n "közhelyek" (loei 
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communes) scgcdclmé~vel, mint a középkor j "megsiratni a sötétséget, 
mclly a világ fölébe borult; a diadalivek s templomok lerontattak; n 
világ jogara a Tiberis nrnöjétöl elvétetett j a musákat megfélemlíté a 
harbár ordítás j a győzök fegyverei, a legyőzöttek gyávasága'' s~ effélc 
átaJános szólarnok divatoztak, mellyekben a költiílt a prosairókkal vo
télkedtel{, s mellyek, midön a gondolat hiányzik, olly könnyen jőnek 
toll alá s olly jó szolgálatot tesznek annak, ki a fölfogással mit sem 
gondol. Ehhez ját·ulnak még némelly más határozatlan kifejezések : 
am a s z á z a d ok b a n, a k ii z é p l{ o r b a n , a s ö t é t sz á z a
d ok b a n ; mintha a tát·sndalom állapota Augustulustól habshm·gi Hn
dolfig egyenlő maradt volna, mig ellenkezőleg annyi forradalom kö
vette egymást, vagyis inkább az soha félbe nem szakadt. Ezenkivül 
az előadást még némolly elvont beszédalakok is cltorziták, mellyek
nek akkor vagy nem volt vagy más értelm ök volt : a k o r o n a e l ö

jogai, az Öröködés jogai, a trón törvényes örök
sé g e: más idők- s különhöző kormányzati állapotokra illő heteragen 
kifejezések. 

Ehhez ha hozzáadod az állítólllgos történészi komolyságot, rnelly 
minden, nem méltóságteljes részletességeket kizárva, mindent tanadai 
modorhan kötelezett előadni, me! y dagályánál fogva olly vegyes elem ü 

társadalom festésére alkalmatlan vala; ha hozzáveszed a barátok ba
bonahitéröli cmlitést, a ldcsapongó s harczias papság elleni csipkedést 
s a nagyravágyó páp1lk elleni szitkozódást, kik meg nem engedék a 
királyoknak mindent kényök kedvök szerint cselekedni: a középkor 
szokásos történeteinek egyikét összeszerkesztetted. 

Hogy a kép kellő távolságu s ohajtott hatásu legyen, szükséges, 
hogy minden dolog mindinkább elhomályosuljon egész az ezeredik 
évig j és akkor, határozottan akkor kP-zdjen lassan lassan világosodni; 
szükséges, hogy Dante és Petrarca barbár hazájába a tmlományos íz
lést visszahozzák azon szegény pedánsok, kik Konstantinápoly tehet
len tanodáiból menekültek. Cimabueig nem szabad az ecsetnek érin
tetnie, sem nem érdemelhetnek még csak említést sem a korábbi kí
sérletek, mig valameily fejedelem kegye föl nem virágoztatja a festé
szetet, s meg nem teremti Michelangelot és Rafaelt. Az olaszoknak, 
törvényeik minden emlékét, mikkel magukat régen rendezék, el kelle 
veszteniök, miglen bizonyos város szétdulatása alkalmával föltaláltat
nak a P a n d c c t á k , mellyek legott a tanszékek ről hangzanak, a 
társadalomra alkalmaztatnal{, az egész világnak hirdettctnek. Sőt mi 
több, az irás és beszéd nyelvének is esak zagyvaléknnk kelle len
nie, mignem a köznyelv, mint Jupiter agyából a fölfegy\'erzctt Mi-
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nerva, csorlálato~ Rziizként eliiterern , hogy az egész mindenséget 
leirja. 

Azonban még sem hül.nyoztalt, kik a középkor történetéhez ko
moly tudománynyal fogtak hozzá; és az olaszok, kik utóbb mások ál
tal engedték magukat megelöztetni, a classicusok bál ványzásáról vá
dolt olaszok elsők vagy legalább az elsők közt voltak, kik ama kor
szak kutforrásait vihl.gosságra hozták s azok11 t j 61 felhasználták.t) Ba-

1) E lwrHzak történeti auy.!g-ai a milly bövek, szintolly zavartak s uagyréHzt 
még kikutatlanolc. Megjelölve találtat.hatnalc a következöleben : 

Bankias, De Byzanlinarunt re1-u1n se,·iptorilJUS. Lipcse, 167fi. - De ac•·iptm'Um 
Polon·iae et Pruasiae historieorum vi•·tutibus et vit·iis. Km n, 1723. 

Le Long, Bibliuteqnc histori'lue dc l'mncr, augme~tlée pm· l<'el'l'el/e de 1-'ont,·lle. 
PAris, 1768. 

W. Ntcholson, The en.gliNh, scuti.vh mul irish lri~toricallillrm·y. London, 177(i. 
J. A. Fabrlcias, Bibliotlwcn z,,tina medinc et infimne lnlinitati .•. Opus recenswn stu

dio J. D.llansi. Padna, 1754. 
M. Freherus, Directori-11n1 hi8t01·icm·um merlii poli~simnm aevi, recogno·uit et cewmit 

G. (l. Hambergeras, Göttinga, 1772. 
N. Ant. Hispalensis, Bibliotheca hispann velu,• ct nova, cumnte F. B. Bagesio. 

Madrirl, 1'783. 
Nelis, Rcrwn belgicm·wn prod.-omus, úue dc hi.vtor1:a bel,gica e-iuS'fUC sC!iptoriiYu.~ 

praecipuis commenlat-io. Autverp, 17~)1). 

O. W. Warmholz, Bibliotheca historica s·ueuu.gothiw. Stockholm és Upsala, 
1782-1803. 

B. G. Stravias, Bibliotheca h.isto1ica ancta a (l. G. Budero ct J. G. Meuselio. Lip
cse, 1782-1802. 

J. G. Bnhle , Vr,rsul'h eine>· k>·ilischen Litemtur der >'u.~si•chen Ge~cltichte. 

1\Iotizl[va, 1810. 

0. F. Schnurrer, Bibliotheca ambica. Hala, 1811. 
G. L. Baden, Damk norslc histo1·ik bibliotck. Odensec, 1815. 
Dahlmann, Qu,ellenkunde der rlcut.~chen Ge.chichte. Göttinga, 183•.1. 
F. Ra ame r, llmullmch 11terkwiinlig& Stei/ cn aw1 tlen laleini$chen Schrift~tellcrn 

des Mittelalters. lloroszló, 1813. 
Az emlékek tannlmányll.t eHist>gitik: Mabillon, De >"e diplom<tlica. Pllris, l()SI. 
0. Du Fresne du (lange, Glussarium nd scripto•·es mediae ti infimae graecitati~. 

Leytl.en, 1 fi8R. - Glossnrium ad •n·iptm·es mediae et infimae latinitatis. llasel, l 678. 
Oarpentier, Glossariwn novum arl sc,·ilJiores merlii acvi, $ive supplelltent·um at.l 

Canyi glossarinm. Páris, 1761). 
J. G. Adelang, Glossm·ium >•wnuale arl .~criptm·es >Jtcdiae ct i•'.fimae latinitatis. 

Hala, 1772-1783. 
Altlfá.us, Calendm·ium ntedii ae·ui, praecipue gcnnanici. Lipcs<J, 17LI2. 
Chronicon gottvicense, Prod>·Oinus, sive !le codicibus antiqu·is mss., et de impemlu

,·um el reg·um germarw!"U'fll diplomati!n!B. Jegersce, 172J. 
Lacombe, Diet. du vieux langage {ran~c1i.· (u IX. századtól a XV -ig.) l'á.riH, 176(i. 

Pótlékkal17fi7. 



14 

ronius bíbornok roppant észszel és megtörhetlen Látarsággal adta ki 
"A z c g y h á z é v köny v c i t", mellyek akkor egyszersmind a vi
lágéi voltak, és felhasználván a Vatican okadatait, azokból sokat ~ély 
tudományossággal, encyclopaediai ismerettel, helyes módszer s olly 
világosság- és szabatassággal bocsátá közrc, mellyet még ellenei fs cl
ismertek. Igy a protostans Scaliger csodálja öt, Fleury pedig, habár 
egészen más következtetéseket von belőle, folytonosan támaszkodik 
reá. A hibákért, mellyeket ejtett, először if! katholikus itészek, Pagi 
és Manso rótták őt meg. 

Több hiszékenység- s kevesb itészettel folytatta ezt Ordorico 
Raynaldo, egy kevesbbé tudatlan korban több történeti adatot talál va: 
s e két férfiunak müve a középkorra nézve leggazdagabb leltárt s !_eg
becses b történelmet nyujt. 

Ezektől majdnem Muratori-ig kellleszállnunk, ki, mondja Man
zoni, hosszu s egészen más mint anyagi fáradaimat forditott ama kor
szakr6li tudósítások gyüjtése s mrgválogatására. Mint fáradhatlan hu
vár, vigyázatos i tész, mindennemü emlékek legbökezübb kiadója; to
vábbá mint mindig szorgalmas évköny-víró, a ki gyakran nagy szeren
csével a tényeket fölismerte, a meséket, mellyeket kora történetnek 
hitt, elvetette, azoknak közeli s különös okait kijelölte; végre mint 
figyelmes gyüjtöje a középkor tudósitásaiban elszórt azon helyeknek, 
mellyek az akkor divatozott szokások- s intézményekről fogalmat ad
hatnak, annyi kérdést oldott meg , annyit állitott ujonan fól, annyi 
haszontalant s bárgyut hárított el s készitett utat sok másoknak, hogy 
nevét miként fölfedezéseit is eme tárgyról il·ott utóbbi munkákban 
núnden lapon találjuk, s kell is, hogy találjuk. 

Ám mégis a köz é p ko r r é gis é g e i b c n 1) elszórog9tja azt, 

J. Ihre, Glos11a1·iwn ~miogotkicum, Upsala, 1769. 
E. Lye és O. lllanning, Dictiun. saxonico- et gotlticu-latinurn. London, 1772. 
Scherzius, Gloaa. ge1·m. 1nedii aevi, cm·a J. J. Oberllni. Strassburg, 1781. 
lllalfei Scipione, Storia diplomat ica, Verona, 1727. 
A. Pilgram, C:a.lenda1·iurn chJ'Onologicum rnedü polissimum aevi manumentia accom

•nodatum. l3écs, 1781. 
O. F. Rösler, De ann. medii aevi varia conditione. Tübinga, 1788. - De arte 

eritica in annalea mcdi·i aevi clif-igenliua exe1·cen!lct. U. o. 1789. - De annalium medii 

aevi intei'P''etatione. U. o. 1753. 
Bilirn Hamdorson, Lexicon islandico-latino-clanicum. Koppenhaga, 1814. 
Dom Olement, Art de vé1·ijier lea llatea dea faita ltist01-iquea. Páris, uj kiadás Saint

Allais· ban. 
•) Rnum italicarum sct·iptores ab a. Dom. 500 ad 1500, quorum potisaima pars 

Hunc primum in lztcem p1·odit. lvr. 28. kötet. Milano, 1723-1751.- Amiquitales italicM 
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a minek jcleutiiségct csak egység s öszhangzat adhataj é v köny
v e i b e n pedig, hogy el hallgassuk a népies kitételeket •), az esemé
nyeket évek szerint sorozza, félbeszakitva s ujra felfogva azokat min
den bővebb áttekintés nélkiil és az átaJános felfogást majdnem lehet
lenné téve. Aztán midön az olasz történetre szoritkozik, föl nem hasz
nálja a külföldickből azt, a mi amannak világot adhatandott. Azért az 
alkalmazáshan néha hibát ejt, láthatára gyakran szük, habár azt, mire 
tudományossága nem elegeudö, az ö helyes értelme annyira kip6tolja7 

hogy inkább hiányosnak mint hamisnak látszik. 
Ennek oldala me ll é méltán helyeztetik Maffei Sci pio, ki V e r o n a 

t ö r t é n e t é b e n a helyhatósági szempontról tágas h nézletre emel
kedve, szembeszállott kora elöitéleteivel, és elmondott ha nem is uj, 
de nem is közönséges dolgokat, a berontó népek számára, kormányaik 
természetére s a divatozó nyelvek eredetére nézve. 

Olaszországon kivül Dn Cange-nak épen olly roppant, mint pon
tos tudornányossága, szótár-alakha rendezve, tudósoknak, de nem a 
nagyobb közönségnek való. :f:s átalában, a kik a középkornak, vagy 
csak egy részének folderítéséhez fogtak, mint Tillemont, Ameilhon, 
Le Beau, Pagi, Eckhel, Bouquet, a tárgyak tömérdekségétől elnyo
mattak j vagy midön a tényeket a homályból kiragadni törekedtek, az 
eszméket hanyagolták el. 

És valljon, a kik az eszmékkel foglalkodtak, szerencsésebbek 
voltak-e? 

Azokat, kik a mult századhan önmagokat bölcselö iróknak ne
vezték, a középkor fölötti elmélkedésre gyülölet és nem szeretet vonzá. 
Machiavelli nyitá meg nekik az utat, ki mikép korhan ugy értelmi ha
tályban is megelőzé öket. F l o r e n c z t ö r t é n e t é n ek bevezetésé
ben, a tények részletei fölé emelkedve, hogy az átalánosságot keresse, 
a középkornak egyik hires képét festé vagy legalább mjzolá. Azonban 

medii aevi. lvr. 6. k. u. o. 17a8-174:3.- Di&serlllzioni sop1 a le ant·ichita italiane. 4·r. 3. 
k. n.o. 1751. forditása ez előbbi müuek az a<latok elhagyásával.- Annali d' Ital-ia. 8. r. 18. 
k. u. o. 17fJ3-1756. - Delle antid:il(testensi ed italiane. lvr. 2. k. Mo<lena,l717 -1740. 

1) Illyenek c Ititételek : Viclámon ke~clé, meg aluu·ván kurtitni Donatus pluvia
léjá.t, 719. l. De nagy zUrzavar vala, mi<lön ezek után kelle futniok, 722. Nem tudták 
megemészteni, hogy egy istentelen császár legyen urok, 7"!,8. Féltvén börét, vissza
tért Romába, 731. Olaszhon ügyei nem kevéHsé bomoltak meg ez évben, HO. Rohanva 
jár a pápa ~uzgó kiáltása, 770. Látván Károly király, hogy e város kemény csont, 773. 
A dolgot János pápa és Boson egyiitt kezelték, 878. A velenc~ei hadsereg egy nap jó 
leczkét adott neki, 1509. A felbö~zült parasztok nem voltak restek iitöeszközölthez 
nyulni, u g y a n o t t. Fridrik, a mennyire rajta állott, arra vitte volna a pá]Jilt, hogy 
gyászszövetii piuvialét viseljen, 1239. 



Azabadjon csodálóinak R hazájának engedelmével kimondanunk : az ö 

szeme elvaltul a zűrzavarban ugy, hogy abba rendet behozni nem ké
pes, tudományassága i~ még igen hi}í.nyo s, és a politikától annyira el 
van fogulva, hogy, a középkor lcgmüveltebh városában élvén, a tudo
mányokat s szépmüvészetelwt szóval sem cmliti j nem nevezi Dll,ntét, 
csak annyiban, mikép tanácsolá a Signot·iának a népet az ellenpártiak 
ellen fölfegperezni j ekkép különbözteti il meg a gondolat életét az 
államétóL Es e tekintetben is egészen pogány lúvén, s minden nemes 
kebel vágyától, a haza függetlenségétől ielkcsittetvén, ezt minden, ha 
még olly erkölcstelen módon is el akarja érni, ugyanazon mesterség
gel, mellyet az idegenek annak leigázására használtak ; ií csak a pol
gári társadalmat ismeri a régiek modora szerint, és nem ismeri a má
sikat, t. i. vallásít 1 melly ma avval egyesül mint a törvény és jog 
alapja. 

Őt vette példányául Hobertson Vilmos, V. Károly életéhez irt 
bevezetésében. Gazdagabb tárgyanyaggal s tudva, mikép a többi tu
dományoknak a történelem segedelmeül kell lenniök, kicbb terjeszté 
rajzát, hanem lí is a seholastica modorában az alakot annyira bálvá
nyozta, hogy a lényeget i;;; ennek áldozta föl : mindazt 1 mit amaz erő
teljes századok hatályost s jellemzetest tüntettek eléje, azon praeru
stesi ágyba szoritá, mellyct magának elkészített. Ez kisebbíti, de meg 
nem fosztja őt azon érdemtiil, hogy az elszórt eseményeket nagyszerü 
tömegekbe ö gyüjté össze s feltüntette azon átalánosabbalmt, mellyek 
a világ arczát megváltoztaták j habár azután rendszerétől vezettetve, 
nagyon is átalánositotta azokat s elmellőzött bizonyos részleteket, 
mellyek a körrajzoknak életet adnak, s a nagyszerU eseményeket néha 
okadatolják j s habár clfogulva. hazája mostani szabadságától, lenézte 
azon időket, mellyekben az épület móg befejezetlen volt, elfeledvén, 
mikép ép ama korhan vettettek meg az alapok s készittetett elő a 
nagyság. 

Montcsquieu-é a szép dicsöség, hogy a történészet s ti5rvényhoz:Ío 
közti viszonyt belátta, midön ezt amavval vil:ígitotta meg j és hogy a 
figyelmct arra függeszté, a mi a népnek legdrágább s közvetlen erdc
keibe vágva, annak boldogságlim vagy balszerencséjére többet tesz, 
mint a fejedelmek neve és jósága, vagy mint a politika szövcvényes 
utjai. De ö az embert csupán a politikai intézmcnyck szempontjából 
tekinti j aztán az li korában még sok dolog nem tudatott; sok m<Ísra 
nézve pedig megelégedett az utazák tuclósitásaival, melyek kezébe ju
tottak, a nélkül, hogy vizsgálta volna, mennyirc igaz, a mit azok Mt
tak s beszéltek, vagy hogy azt nünden idős mindcn nemzet szellemével 
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összeegyeztette volna. Ugyancsak az általa fölállitott rendszerek, és 
az általa használt módszerek tünteték föl az azokbani gyöngeséget és 
hibákat j Möser, EichhornJ Meyer, Grimm ... a német, Sismondi, Mont
losier, Bernardi ... a franczia, Savigny, Leo J Troya ... sat. az olasz 
törvényhozáara nézve uj elméletekkel forgatták iöl s ja vitották meg az 
övéit, valamint Hume, Robertson s Giannoneéit is. 

Hume, angol története kezdetén, a középkor alkotmAnyiiról egy
hangusággá fajuló csínnal beszél j de, hogy tömjénezzen az encyclo
paedistáknak, a hir és dicsőség akkori kezelöinek, · gyakran guny
és megvetéssei harczol, mellyek pedig a mély átgondolásnak legfóbb 
ellenségei; a nagylelküség iránt hitetlen lévén: a szabadságot csak 
bizonyos szinek alatt fogja föl. Inkább észszel, mint képzelőtehetség
gel megáldva, kétkedve a történészetben, miként a bölcsészet körül, 
az ő annyira kirivó B szerencsétlen részrehajlásán kivül, egészen roszul 
fogja fel az angol-szász idí.íket j az angol alkotmányt már első keletke
zése óta szépnek B kifejlettnek tekinti, s igy megfoszt azon igen érde
kes látványtól, midőn a nép fokonként Bzerezgeti szabadalmait. Minö 
segélyt nyujthatna ö tehát idegen országok megismertetésében? 

Giannone egyelőre megállapitott eszmétől vezettetve ir ; és azon 
czélból, hogy az uralkodókat a pápák gyárosága alól fölszabaditsa, s 
összezuzza azt, a mit emezek fegyvereiknek neveztek és mit a nép a 
kényuri hatalom elleni paizsnak tekintett, mint valóságos ügyvéd, csu
pán azt gyüjti össze, a mi saját czéljainak kedvez, a nélkül, hogy az 
idők közt különbséget tenne. Azért is öt épen olly könnyü vala meg
czáfolni, a milly rut és gyalázatos volt őtet üldözni. 

Az ő s a többiek törekvésénél, mint kik az uralkodóknak a szent
széktöli iuggése körüli kérdést rostálgatták, el nem hallgathatjuk a 
megjegyzést, mennyire eltorzitja a történetet, a ki azt valamelly terü
let határai közé szoritja. Az illyen képtelenné lesz az összes világ ese
ményeinek befolyását fölismerni, és szeszély- vagy cselszövénykép 
állitja elénk azt, a rnire egy ember vagy nép a maga korának esz méi
s szükségeitől ösztönöztetett. Remélhetjük-e, hogy e hibák némellyike 
helyrehozatik az által, ha, rniképen én e rnunkában cselekszem, nún
den esemény a maga egész korával és az összes nemzetekkeli viszony
latban vétetik szemügyre ? 

Miglen egykor eljön az idö, midön mi is szenvedélytelenül fogunk 
rnegitéltetni, folytassuk azon irók fölötti szemlénket, kik minket meg
elöztek. Hallarn az ö ,középkori Europa állásának áttekin
t é s é b e n' 1) azon érdemmel bir, hogy minden országban inkább az 

1) V·iew of the state of Em·ope, d ur ing the middle age. London, 1!318. 
VIII. 2 
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alkotmányok fejlödt:sét, mint a háborukat és fölfurgatásokat követi j 

de ha, különösen saját hazáját illetöleg az okiratokat és törvényeket 
ismeri is, elkülöníti azokat azon esetektöl, mellyek általlétre jöttek, 
soha sem tekint a népre, nem is érti jól a hübér rendezetét egész Eu
t•opában j a helyhatóságok föltünnek és változnak nála, a nélkül, hogy 
tudnók, mikép és miért? 1) mi igen természetes annál, ki csak a kor
mányokat látja,, a népet soha. Be sem hat soha a tltrsadalmi állapo
tokba, mellyeknek fölforgatásától a törvények változása függ; átazök
ken a legfontosb kérdéseken ; és telve áltudományossággal, gyakran 
olly átalánosságokhoz ragaszkodik, mellyek bizonyítványokra nem 
szorulnak, és egy véleménynyel sem ellenkeznek ; mindig ellene lévén 
a kath. egyháznak, nem érti azon egységet, mellyet ez az europai vi
l~gnak adott; a pápákban nem lát mást, mint hatalmaskodást és bitor
lásoka t, mikép valaki talán egy század előtt *) ítélt volna: aztán csök
ken hitelessége az által, midön látjuk, hogy a történészeket soha nem 
veszi birálat alá, s músod kézböl dolgozik, bevallván, miszerinthaszon
talannak tartotta a kutforrásokhoz folyamodni "minthogy e munka ke
vésbbé sikeres az egyszerü tények hitelesitésére, mint arra, hogy azok 
korának jelleme fölismertessék, a m i c g y cs u p á n ö s s z e g y ü j
t ö g e t ö t ö l n em v o lu a v á r h a t ó.11 2) 

Baráti indulat- s tanítványi tisztelettel nevezem Sismondit, ki az 
olasz köztársaságok s a francziák viszontagságainak elbeszélése közt 
vizsgálta a középkort, és rokonszenvvel ragaszkodék az olaszok elö
deibez, s köztök több honfiui s köztársasági erényt talált, mint amennyi 
várható vala. Ő azonban elegendőnek vélte az olasz köztársaságok 
történetét Nagy-Otto idejében nyitni meg, és majd fejedelmi enged
mények-, majd· rögtöni nyereményekül tekinté szabadságaikat, mely
lyek megelözö események egész sora által idéztettek elő és hosszu 
szenvedések, kisebbszerii ellenállások, s folytonos hagyományok gyü
mölcsei voltak azon népnél, melly emlékein kivül, núndenétől meg
fosztatott. A vallási ellenszenv továbbá képtelenné teszi öt a katholika 
egység által Europában előidézett nagy öszhangzat fölismerésére, s 

l) "Az ösi szokásaikho:< átalában ragaszkodó barbárok, a jobbnak vágya né't
kül, az Ilslakókat polgári intézményeik nyugalmas élvezetében hagyták." - "Piemont 
egyetlen városa,melly a XIII. században kölönálló államul tekintethetett,Vercelli vala ... 
és itt is ugy látszik, miutha a világi fóhatalom bizonyos telüntctben a püspök kezei
heu lett volna." - .,A XII. ós XIII. százaui olasz köT.társwsá.goluól határozott tudósi
tAst nem lehet ad1ú." 

*) Talán azon idllszakban, mellybeu :tz encyclopaedisták már fejcuelmckct i~ 
legnlább nagyreményü tanitvá.nyokul birhatni szercncsések voltak. S-ky. 

") Az I. feje:.:ethe:~;i elsö jegyzet. 
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elvonia öt nem egyszer azon részrebajlatlanságtól, melly a rég telje
sült tények elbeszélésében várható volna. 

l'v1indnyájokat felülhaladja hirességben Gibbon Eduard, ki iránt 
nem csak saját iskolája tisztelettel, hanem ellenei is figyelemmel vi
seltettek roppant tudományaért, az uj kutforrá~ok fólfedezésébeni bá
mulandó elmeéleért, azon mesterségeért, mellyel a tényeket csopor
tasi tá sa szándékokat fejtegette, végre élénk elöadásaért, melly a tu
dományosságot eredetiség, az emlékezést érzés gyanánt tünteti f'ól. 
Minö könyv hizeleghetne inkább a szerzöveli egyetértés kényelmes 
szakásának ? Azonban mindcu gondolkodni tudó egy folytonos érte
kezést fog abban találni, mellyet a zsidó, eretnek s bölcsész elöitéletei 
együtt sugaltak, és e kettös eszme : a romai nagyság csodálata s min
dennemü vallás gyülölete vezérelt. 

r.Iintbogy azonban én Gibbonról igen gyakran minden tartózko
dás nélkül nyilatkozom, mi a század félénkjei elött megvetés vagy egy 
ollyannak gyáva boszujaként tünhetnék föl, mint ki gyülöli az erényt, 
mellyel önmaga nem bir; kötelességemnek tartom kijelenteni, milly 
igen sokkal tartozom én e történésznek azért, hogy ifju koromtól az ö 
munkáját tanulmányoztam, s hogy különösen abból tanultam meg azon 
olly kevéssé gyakorlott mestet·séget, melly a történetet a legkülönne
mübb folTásokból meriti ; a mi egyedül képes az elcsépelt tényeknek 
uj alakot kölcsönözni. De valljon megtilthatta-e nekem a hála az igaz
ságot? Feledtetbeté-e velem azon kötelességet, hogy ifjainkat e leg
veszélyesb író ellenében avatosakká tegyem ? Az olly igen határozat
lan láthatáru tömkelegben, hol valóban ö volt az első, ki az összes 
nemzetek fölötti áttekintést mcsszebbre terjeszté, a helyett, hogy ér
dekeltetnék az emberiség java által, kigunyolja annak szenvedéseit; 
a népek rokonszenvét semmibe sem veszi ; nem ismeri cl vagy nem 
akarja bevallani sem az elveszett társadalom romlottságát, sem a he
lyébe jöttnek erényeit. Ha a középkori főpapság hibáit írja Ie, mindig 
az első századok fegyelmét veti szemökre ; ha azonban megtekinted, 
mikép festi ö ezeket, nem találkozol mással, mint aljasság-, tudatlan
ság- s bünncl, ugy hogy boszankodnod kell az ö rosz szándékán, fóleg 
midön Sacratest Krisztusnak, Epictetust vagy a koránt az evangyé
liomnak nyilván eléje teszi. A legmagasztosb dolgok megítélésében 
kicsinylö,".szándékosan hideg mindig, mint a holdsugár, melly az el
aludt természet fölött ömölvén el, halvány szint ad neki; a közvélc
ménynyel. mindig makacsul ellenkezve rationalismusával akar eloltani 
mindcn csodálatot, illesse ez bár sz. Athanasiust vagy Scanderbeget, 
Krisztus vértanu it vagy Olaszország republicanusait. Ha olly ko t· mégis 

2* 



némi lelkesedés fogja el, mindjárt a nevetség·esbc megy által, csak
hogy az ö kitüzött szárazságától cl ne térjen ; örömét tahílja a burlesk 
és aljas összeállitá~okban meg az ocsmány csipös-élezekben; azért 
benne, miként Bnyleban, a gonoszság mindig talál, miben gyönyör
ködjék, a becsületesség ellenben és szemérem, a mitöl rem~gnie 
kell. 1) 

Ime ezek a történészek, a kikből polg:-ít·t4r;:;aim a középkor is
meretét s megvetését igen ittalánosan szíják. Én is olvasítm e ki)nyve
ket mindazon feszültség- s gyiinyörrcl, mellyel az ifjmág a tiltott felé 
rohan; és én is beleestem a tiírbe, mint szold.s azon korLan, melly 
mindent elfogad és hisz. De ntóbL korom nzon szakában, melly fontol 
és válogat, föl kezdett eliittern tiinni azon gőg, mellyel Nagy-Károly, 
Gerbcrt, bonillani Cottfried, lX. Lajos, Fülöp-Augn~t, eastilini Ferdi
nand, Alfred, Kanut, d' Arc .Johanna, aqninoi 'l'amás, Nagy-Albert s 
Dante a barbárok közé vettetnek. Nem voltam képes durváknak nyil
vánitni azon időket, mellyek W estminstert és n párisi Notre-Dame-ot 
ópitették, aztán Granada ós Toledo csodáit, Reims, Amiens, Autun, 
Köln és Rouen székesegyházait s más képzelvényes teremtményeit egy 
olly eredeti stylnek, mellyet barMmak csak a pedánsság neYezhet; 
nem tarthatám tudatlannak azon kort, melly föltnlálta az órákat, a 
szélmalmokat, a rongypapirt, a tengeri tactiea jelvényeit, az utczák 
kikövezését és világitá:>át, nz olajfestést, az agg- és gyermekkórháza
kat; melly egyik szcrzetes ~Utal az ellenlábuakat, egy rmísik által a 
léghajókat és a gözeriít előre scjteté 2); melly a közéletbe annyi ké
nyelmet hozott be, n kéményeket, a kávét, c·zukrot, abroszokat, nyár
sakat és üvegtükröket ; melly fölszabaditá a tulajdont és ennek fel
osztása által az egyenlőséget és igazságosságot készitette elö; melly 
föléleszté a kézmüvi gazdagságot, melly mióta Roma Ca.rthago fölött 
erőt vett, porban fekíidt; melly az értékjegyeket a váltók által két
szeresité ~ az erömütan legnehezebb feladatait meguldá; a vegy
tant tim- (>s hugyanys6val, választóvizzel s az égvények legtöbb-

1) Gibbon momljn, mikép "c világ· legfőbb eseményei csnp;Ín egy szerzö jelle
métől fliggnek." LXV, XII. köt. Guizot kiad, :397. lapj: - Másutt: "Dsengiskhlm 
vallása az, melly legfőbb dícséretünk- s csodálatunkat érdemli meg. Késll korban s 
mint dicső halt meg." LXIV.- Figyelmet kérünk a következő helyre: "Különöa öaz
ltangzáat találitnkDaengis-kltan vallási törvényei a a Locke uréi között, Ca1·olina alkotmá
nyában."- Furcsa dicsérete egy XVII[. századbeli bölcsésznek, midön egy XIr. szA
zadbeli tatárral hasonlittatik össze ! olly hölcsésznek, ki tal:l.n rosz néven vette Yolnn. 
ha nquinoi Tamással hasonlittatik öss1.e. 

2 J Virgilins és Rog-er Ba co. 
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jével gazdagitá; az europai kerteknek a hüvelyesek s hasznos nove
nyek legnagyobb részét, és a ritkább szépségü virágokat, a fényüzés
nek a selymet, a lovagoknak a nyerget és kengyelt, a láttannak az 
üvegleneséket, a hajózásnak az iránytű t adta s bíztossá tőn minden 
haladást a lőpor és könyvnyomtatás által. 

Azon hazaszeretet, melly irásaimat tolllJa mondá és tetteimet su
galta, ösztönzött engem Olaszori!zág dicsöbb ideje s helyei fölötti el
mélkedésr<.'. l\Jidön láttam a milanoi székesegyházat, a bolognai San
Petroniot, a Santa Maria del .Fioret, az assisi szent zárdát, Siena s 
Orvieto egyházait, a Pisaban felhalmozott esodamüveket, Moilreale 
és Pale1•mo kápolmi it, Genua kikötöjét és egész V elenezét; midön mon· 
dom mindezt azon tisztelettel néztem, mellyel az ösök sírja előtt meg
hajolni szokás, és minden varosban székesegyházat, védfalakat, ta
náest('rmeket, hajózható csatomákat s hosszu vizvezetöket találtam, 
kérdém tőlök: Me ll y i d ö b c n k e l e tk e z t e t ek? és valamennyi 
azt felelte: A m u n i c i p a l is sz a b a ds á g i d e j é b e n. És midön 
megnépesitém puszta helyeiket azon főpapokkal, kik a távoli fejedel
meket intették, hogy vagy igazságosan uralkodjanak, vagy szálljanak 
le a trónról; azon consulokkal, kik a franczia királyok- és német csá
szárokkal, mint hasonlóikkal bántak; és a téri tökkel, kik elsők siettek 
Chinát megvizsgálni, elsők követték a tatárok vándorcsapatjait, és 
terjeszték a müvelödést a vadak között; a tisztviselökkel, kik a leg
fontosb társadalmi feladatok kételyeit, süt néha megoldását is megelőz
ték; midön tengeri városaink puszta révpartjain és néhány halászha
jócska közt azon roppant hajókra emlékezém, mellyek Caffaban és 
Tanaisnál, Tripolisban és a Balti-tengernél gyarmatokat alapitni siet
tek, mellyek egybeszerkeszték a tengeri töt·vényeket, és a világnak 
a kereskedelmi tevékenység s a római ragadozástól kiilönbözö kincs
szerzési módnak példáját ujból fölmutatbtk; midön láttam a legna
gyobb hatalmak követeit szent Márk templomában a velenezei orosz
lán segélyeért folyamodni, és örömkönyeket hullatni, mivel egy olasz 
doge Europa élére állott, hogy visszaverje Ásiát; ruidön néztem a za
rándokok millióit, kik a világ négy részéről járultak az apostolok lá
baihoz, hogy ott áhitat- s tudvágygyal csodáljanak egy másutt isme
retlen kormányzatot és müveltséget, azt egy boldogabb egü hazába 
átültetenl}ők; és PontiJában egy maroknyi vitézcsapatot egyik kezét 
testvérei felé terjesztve, másikkal a kardot fogva, hirdetni a szabadsá
got és mqgszerzése módját, az egyetértést; midön láttam, mikép for
ditják tekintetöket népek és fejedelmek a mi pápáink felé tanácsot 
kérve törvényeikre nézve és védelmet az elnyomatás ellen, majd félvr 
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azoknak véretlen fegyvereitől, majd folyamodva az ész és igazság ja
vaslataihoz, mellyeket egy minden állás- és nemzetből szabadon vá
lasztott gyülekezet osztogatott : midön ezeket és sok más egyebet 
szemügyre vettem, én, olasz létemre, nem tehetérn többé, hogy lenéz
zem a középkort, káromoljam azt, a mi annyira a mienk' és neakar
jam belátni, mennyire müködik a képzelődés az emberek és társadal
mak életében. S midőn észreyettem, hogy a mi atyáink, érett tapasz
talás értelmességével, olly társadalmi biztosítékokra kívánkoztak, 
mellyek után némellyek még ma is sovárognak, mások pedig birásuk 
által büszkék, fölfoghatám, hogy a politikai belátás nem tegnap szü
letett, hogy szabad községeink történetéhen kell tanulságot keresnünk, 
a helyett, hogy számítás és megvetés segélyével a tényeket és hitet, 
a mult nagyságát s a jövő reménycit meghazudtoljuk, csakhogy az em
bert mulékony lénynyé tegyük, melly fontol, mér, gunyol, elitél és 
semmisít. 

Illy uton jöttem azon aggodalomra, miszerint kárára van az 
igazságnak, hP, az emberi szellem két leghatalmasb et·eje, az ész és a 
tények, a logika és a történészet elválasztatik ; és hogy a magasb s 
méltányos elmék is hibázhattak, midőn okoskodásokat használának a 
tanubizonyságok helyett. lVIire mchetnek aztán, kiket a szenvedély 
annyira el vakit, hogy az ellenzeteket nem engedik feltünni, vagy sem
mibe veszik egy tettnek vagy intézménynek érdemét, azon idő és sze
mélyek tekintetéből, kiknek az sajátjok? Valóban különösnek tetszett, 
midőn láttam, hogy a középkori egyházi kormányokat ugyanazok ro
szalják, kik azokat hathatósaknak hirdetik; hogy a püspökök hadve
zérkedését épen azok kárhoztatják, kik a papoknak engedett katona
mentesség ellen lármáztak; hogy a latin nyelv használatát azok nevették 
ki, a kik átalános nyelvröl :ilmodoztak; hogy a canonszerü bünhödések 
kigunyoltattak, mig javítóházak s bünbánati-rendszer behozatalára 
kisérletek tétettek ; hogy néhány szigoru ezerzetesnek önkénytes nöt
lensége korholtatik, mig a harczosok milliói annyi kisértetek közepett 
rákényszerítvék; hogy a keresztes hadak gyaláztatnak, mig az, ki 
hitbeli meggyőződés nélkül a görögükért lőn keresztes vitézzé, tapssal 
találkozott; hogy az inquisitio annyira szidatik, mig ránk hasonló ön~ 
kény nehezül, és pedig a nélkül1 hogy aMr a vakbuzgalom, akár az 
erkölcsiség vagy szükségesség szempontjából igazoltathatnék; hogy a 
vallási testvérületek gyülöltetnek, mig korunk két leghatalmasb gya
korlati iskolája nem ismert a társadalmi csapások ellen más scgély
szert, mint a társulás utját. Ha egy pápa kedvez a romlottságnak, az 
egyházat piszkolják érte, mintha az1 <'gyC's emberek hib:íiért felelős 
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volna ; ha pedig a fenét, mint kell, tüzzel vassal irtja, erőszakosságot 
emlegetnek. Ha az egyház a bünök ell{mében egyedül tekintélyével 
lép föl, ezt sikeretlen féknek gunyolják; ha pedig alkalmazza az eret
nekek ellen a birodalmi törvényeket, öldöklés vádjával sértegettetik. 
A teméntelen babonaságok, mellyek közöl talán egy sem jött létre 
akkor, hanem a régiektől hagyományoztattak, vagy nliuden országból 
hozattak be, azon társadalomnak tulnjdonittatnak, melly azokat épen 
folytonos tiltakozások s orvoslási kisérletek által velünk megis
mertette. 

Miután az igazság nem ismer neveket, és a történetnek nem a 
szenvedélyek, hanem az igazság orgamunát kell képeznie ; én kiemel
tem az egyháztörténetből két vagy három legfontosb s legostromoltabb 
helyet, és elváltoztatám a neveket, mintha egy népkormány fejéről 
vagy fejeit·iil volna szó, kik annak állottak ellene , ki a jog helyébe 
erőszakot, a megvitatás helyébe párviadalt, a házasság helyébe paráz
naságot, a törvények helyébe önkényt akart behozni; és innét fényes 
vonásait tapasztalám származni a nemeslelk ü ellenállásnak. Miért kel
lene tehát a névváltoztatásnak a hőst lázadóvá, a gondolkodót fondor
kodóvá s a vértanut megátalkodottá tennie? És ki tanitand meg min
ket jobban az igazságra a Wrténelenmél, melly tudniillik az emberi 
nem kérdéseit nem mint vitatárgyakat 1 hanem mint eseményeket s 
mint az emberi szellem erőködéseit tekinti és annál kíméletesebb, mi
nél magasztosabbak a néztetek, ·mellyekre i téletét épiti? 

Azért csak huzza összébb a láthatárt, a ki a jóvaljáró kellemet
lenségektől visazaijed s a nagy dolgokat csupán közönsóges szempont
ból tekinti; tagadjon meg minden rokonszenvet a polgári életre alig 
ébredt századok gyermeteg hitétől, a ki korunknak meggyőződés nél
kl.i.li paradoxonjait s vakbuzgalom nélküli dühét bámulni hajlandó : de 
a történelem, me ll y a maga kötelességeit érti, nem tapad, mint a rovar, 
egy virághoz, nem csak egy család vagy egy század tetteit szedi ösz
sze; hanem, mint a fény, szétte1:jeszkedik mindcn tárgy fölé, az érzel
meket és cselekményeket uj életre hozza, csak igy lévén képes azok va
lódi jelentményét ki venni ; az események tarkasága köz t a gondolatnak 
folytonos fejlödését észleli, s igy a helyett, hogy az ösöket megvetné s 
rágalmazaá, vétkeik- és erényeikből tanulságot von ; egy századot sem 
vet meg~.hanem gy1iuyörködik összegyüjtögetésében az isteni szózat
nak, mellyet minden század folyamat.-iban hangoztatott, az emberi ren
rleltetés rejtélyének megfejthetése végett. 

Illy eszmélések folytán valamint nekem, ugy más sokaknak oda 
kellett vezettetnünk, hogy fontolóra vegyiik a véleményeket, mellyek-
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kel a mi ifjuságunk a tanodák pedanssága s egy magasztosság nélküli 
hitetlenség epés rágalma( által tápláltatott; és hogy a középkort többé 
nem meggondolatlan gunynyal, hanem elmélkedő komolysággal; nem 
basszus elfogultsággal, hanem szeretetteljes lelkismeretességgel vonjuk 
vizsgálat alá. Erre befolyást gyakorolt némelly külső esemény-is. A 
tudomány két század folyama alatt elvált a vallástól, s ez megszünt a 
társadalmat igazgatni, átengedni kénytelenittetvén e tisztet a kötelezií 
hittől független tiszta észnek és a minden felsöbb visszanyomásttil fol
szabaditott erőhatalomnak. Innen támadt a sccpticismus a gondolatban, 
a kényuralom a politikában. A hit, a szépizlés, az intézmények elnyo
matván az ~retnekség, guny s zsarnokság ostora alatt, a népek nem 
sokáig nyugodtak, bekövetkezett a forradalom, eme szörnyii erökö
dése a társadalomnak, hogy az életben maradásához mulhatlanul szük
séges föltételeket visszaszerezze. 

A nép érz é e változás és ujjászerkezés sziikségét, de nem ismerte 
annak eszközeit. Azok, kik a népnek nem vágyait betölteni, hanem 
azt csak vezetni akarták, minden fünálló ellen felhősziték azt, a miböl 
csakhamar dühöngés fejlett ki. Midön a rombolás müve igy forrongna, 
sz ujjászületésé pedig még csak titok volna, az ember, ennyi catastro
pba tanuja, kétkedni kezdett az isteni észr/il, hogy a magáéról ne 
kelljen kétkednie. , 

Es az Isten megtagadtatott s megtagadtatott szava : a tények. 
Föl nem fogták, mikép a történelem és a mult benne van a dolgok 
természetében, s tehát erőszakosan verettek le : a hűbér, az cgyedur
ság, a fórenduralom és a papság. E rögtöni mozgalmaknál semmi sem 
ellerik ez ett inkább azon lassu de biztos haladással, melly által a kö · 
zépkor az emberiséget a pogányság tévelyeitől s a barMrság zsarnok-, 
ságától megmentette. Atugorván e siHét kort, mellynek intézményei 
vak dühhel ostromoltattak, emlékei és sirjai feldulattak, a forradalmat 
a classicus emlékekkel akarták összekötni s azt egészen görög és ró
ma.ivá tenni alakban, érzelmekben és az által, hogy a megszentségte
lenitett oltárokon az állam s katonai dicsöség zsarnoki bálványzása 
állittatott föl. 

De az emberek és az ö szónokvezéreik ez által kiszoritva talál
ták magukat a valóság körébő!, távol a történettöl s a lehetőség miu
dE'n föltéteitöl. A fa levágatott, mielött gyümölcsei leszedethet tek volna; 
az igen gyors és igen keserü kiábrándulás megmutatta, mennyire csa
vartatott félre ama nagyszerii és kikerülhetlen mozgalom az elvont 
eszmék és a megrögzött elöitéletek által. 

A jelen pillanat azonban n z itélethozásra m~g nem alkalmas, elég 
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annyit megjegyezni, hogy, ha a történelem tanítást ad, azt a vele egy
kornak is l<apják; és ezek Yalóban saját koruk eseményeiből 

olly fontos tanulságot mcritettck, melly öket a ·multnak méltányosabb 
megértésére vezette. A történelemnek két, egymást nyomban követő 
teendöje van : a tények kutatása s vizsgálata és azoknak értelmezése. 
Az elsö szcrencsésen haladott már, csupán a pontosaágra ügyelvén; 
hátra volt még az eseményeknek szint, való értelmet, jellemet ! életet 
adni. A forradalom bevégezte a maga müvét, összezúzván a középkor 
maradványait, mellyek a társadalommal többé össze nem fértek; a 
miért is a mi sz:l.zndunk, nem lévén oka félni 1 sze n vedélytelenül ku
tathat ama romok közt, és bevallha~ja nz érdemet a nélkül, hogy azol
gainak vagy hizelgőnek látszassék. Valóban, a mi az ugynevezett for
radalmi Vf,ndalismus figyeimét kikerülte, annak becse fölebb szállt; és 
nem csak fönmaradása biztosíttatott, hanem egyértelmüleg minden tö
rekvés oda irányult, hogy az üsszeszedessék, vizsgáltassék s kiásattas
sék; és mint egykor a monostori gyülekezetek, hol mindeniknek tu
dományát az egyesek kutatásai gyarapiták, ugy nyujtja most folyton
folyvást a fejedelmek bökeziisége, nz akademiák buzdítása, s a tudó
sok nemes kitürése, minden országnak a középkorra vonatkozó törté
neti ismeretek leggazdagabb aratását t). 

l) A középkor történetérc vonatkozó átalltnos gyüjtelmek : 
Labbe, Nova bibliotheca manusc1-iptomm. Páris, 1657. 
L. D'Achery és J .. Mabillon, Acta SS. ordinis s. Benedicti. U. o. 1618--1701. 
E. Martene és U. Durand, Tltesaurus novus anecdotm-unt, Páris, 1717. - Vete1·um 

scriplOrltln et monumentomm Itia/orieorum dogma/, et moral. amplissimn collectio, U. o. 

173-l-33. 
D'Ac;hery, Veterum aliquot scl·iptoJ-unt apicilegium, cura J. de la Barre. U. o.1723. 
B. Ganisii, Lectionea antiquM, curante. Jac;. Basnage. Antverp, 172-i. 
J, P. Lndvig, Reliquiae manuacript. omnis aetri diplom. ac monum. ined. l<'rankfurt, 

1720-41. 
H. G. De Senkenberg, Selectaj~•ris et historiae, tum inedita lt!ln iam edita. U. o. 

173-l-51. 
Steph. Balusius, J1.iscellanea seu collectio v.eteru1n monumentm·um, cura J. D. Mansi. 

Lucoca, 1761. 
Peui, Thesauru<~ novissim. anecdot. Ág-osta, 1721. lvr. 7. kötet. 

H. J. G. !ccard, Corpus historicorU?n medii ae~:i. Lipcse, 1723. 
Nouveatt cm-ps diplomatique, ou l"ecueil de tous les traitésl• partir dtt lw.it-ihne sieele 

jtWJtt' a nos jours. Páris, D idot testvéreknéL 
II. Az egyházat illető gyüjtelmek. 

Acta· Sancto·rum a J. Bollando, aliisque memb1·is Soc. Jell'l! collecta et digest a. A nt
nr p, 164i3--- I 79 l 5:3. köt. Csak nz october 1-l-ikei szentekig megy e munka; most 

azonban H brii~seli jP~sniták folytlltjú\ a n:I~0''7.Prii v!tllnlatot. 
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Ámde ez is, mint már az emberi termeszetben van, tulzásig vi
tetett. A mi korunk tudniillik olly eredetiség vágyától gyötörtetve, 

Harduin, De Labbe és lllansl, A szent zsinatok á talán os gyüjt. Florcncr: M V elen-
eze. 1752, 31. k. Ezekröl l. e míí VII. könyv. 4. tej. 

Richard, .Analyse des wnciles. p,\ris, 1712, 5. köt. 
Oarol. OocqueUnes, Bullarum ampliasima collectio. Roma, 1739-44. 28. k. 
Oaesar Baronius, Annales eccleaiaatici. Lncca 1738-59. lvr. 38. k. Faginak bí-

rálata- és pótlékaival és Raynaldusnal[ folytatásával. A protestánsok birálatait lásd 
llasnage- és Casaubonnál. 

El. Dupln, Bibl. des auteurs ccclesiaatiques. Hozzájárulnak a nem kath. irók, Ui
chárd Simon birálatával. Páris, 1698. 61. köt. 

Batler, Vie des saints. U. o. 1836. 8-r. 10. köt. 

III. Olaszországra vonatkozó kiilönös gyüjtelmek : 

J. G. Gtaevius, Tltea. antiq. et lti8t, Jtalicae. Leyden, 1704. - Thes. antiq. et hist. 
Siciliae, Sa1·diniae, C'o1·sicae aliarumque insularum, cura P. Burmanni. U. o. 1725. 

Unghelll, Italia sacra. Velencze, 1717-22. 
Rerum italicm-um script01·es t•arii Frankfurt, 1600. 
Scriptcn·es reru1nsicularum. U. o, 1579. 
A már idézett Muratori irásainak folytatása- s pótlékaiul tekintetbetnek : 
Raccoltadi tutti i pi it 1·inomati BCi'ÍttOJ·i della storia d i Napol i, 1769. 
RaccoUa delle C'ronache appa1·tenenti alla 8to;ia dellacittadi Napoli. 1780, 
Italieae historiae scriptores. Assemans-t61. Roma, 1751. 
Rerum italica7'Umscriptores, ex Florentinae bibl. codicibus, ab anno M. ad MDC'. 

Tartini-től Florencz, 1748-70.2. köt. 
Collectio .Anecdot01~nn medii aevi ex archivis Piatoriensibus. Za.ccarla-t61. Turín, 

1755. 
Ad acJ•ipto,•es rerum italicarum acceasiones T.iatoriaefaventinae: llittarelli-töl. V c· 

lencze, 1771. 2. köt. (Igen ritka.) 
lantuzzi, Monum. Ravennati dei secoli di mezzo. U. o. 1801--4. 
Lupi, C'od. dipl01n ecclesiae Berg01n. 
Giulinl, MemOl'ie speltanti alla stoJ·ia, al y01Jerno e alla descrizione della cittu e cam

pagna di Müano ne' secoli baasi. Milano, 1760. 12. l[, 
Fumagalll, AntichiU• longobardiche-milanesi. 3. k. - C'odice diplomatica scmta1l~-

brotiano. U. o. 1805. 
Oorner, M01~um. della Chiesa veneta. Iti. ][öt. 
Margarini, Bullarium caainenae. Velencze, Hi50. 
Glo de Giovanni di Taormina, C'odcx dipl. 8-iciliae. Palermo, 1743. 
Alfonso Airoldi , Codice cliplomatico della Sicilia, sotto il gooemo degli .Arc•bi. 

Rosario Gregorlo, Rerum arabica1·unt, quae ad Siciliam sp&el<•nt, collectio. Pa-
lermo, 1790. 

Giordano, Delecl!t9 sm·iptm·. ?'BI'nm neapolilanarum. 
G. Cr. Lunig, C'odex Italine diplomatiCUB. Fraukfurt, 172fí-il'2, 4. k. 
Pirrl, Sicilia Sacra. 
Gallera ti, Antiqua Novari ensium monumenta. Hil 2. 
Mongltore, Bulla.e et iMtmmenta ZJW>.o1·mitn.nae Er,clesiae. 
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mellyet elérni képtelen vala, ollyanul fogadta cl a csupa visszaemlé
kezéseket és uj irodalmi orzatokat (p lagium); és mikép egykor minden 

Lucca. 

Zanettl, Le monete d' Italia. 
Monumenta historiae pall·iae, jussu. ·r. Oa1·. Albeí"l-i edita. 'l'urin, 1835. 
Legfontosabbak a : Mem(Yioie e documenti pe1· aer"il·e alt' istoria del Ducato dí 

IV. A kelet.róruai birodalom története ezekben foglaltatik : 
Scripto1·ea historiae Byzantinae. Páris, 1640-50. 27 köt. Nyomatott Louvre

ban XIV. Lajos parancsáb61, előbb Labbe j ez~ ui ta, majd a Maltrait, Fabrot, du C ange, 
Goar, · Combcfis, Poussines, Pctavius, Allacci, Rouilliaud, Boivin s Baudurl vezetése 
mellett. A velenezei 1729-iki 28. kötetes kiadás bővebb, de kevésbbé hibátlan. Sokkal 
jobb a legujabb bonni kia<lás B<:>kker, Dindorf, Schopen, Niebuhr s más tudós németek 
által. 

Igen becsesek Du Cange-nak Comnen Anna-, Cinnamos-, Villehardouin·· s má
sokhoz irt történ. jegyzetei is, ugyszintén ama tudós görög glossator többi müvci : 
Com1tantinopolfs Christiana, Familiae byzantinae. 

V. Francziaországot illető· részletes gyüjtelmek: 
Pithoo, Ann et hist. F1·ancorum. 707-890. ScriptoreB coaetanei XII. Páris, t 588. 

- Ilistoria l!'rancorum a 900-1285. - Scriptoros vet. XI. Frankfnrt, 1596. 
Luriére, Ordonnancea des rois de F1·ance. 1723. 20. köt. 
Freher. Ccn·pualdat. Fmncicae. Hanan, 1613. 
A. és f. Doehesne, llist. Normannorum Script. antiqui ab 838-1220. Páris, 

1619. - Hist. Francorum aeripiorum coaetanei. U. o. 1636-49. (Szép Fülöpig,) 
Le Oolnte, Annalea eccle.ria8tici Francorum. U. o. 1665-83. 
J. Slrmondi, Doneilia antiqua Galliae. U o. 1629. Pótléka 1666·nak. Concilio

rum Galliae collectio temporom cn·dine di9esta, a 177-1563. U. o. 1769. A Sz. Mór-ren
düek eltörlése után félbeszakadt. 

Dom Booqoet, Rerum gallica1·um et francicm·un• Scriptorea. Opus continuatum 
per reli9ioao1 e congr. S. Mauri et denuo per academiamfrancicam. U. o. 1736. s köv. 

D. Sammartw, Gallia Ch1·isl:iana. U. o. 1715-85. 
De Breplgny, Tahle cronologique de11 diplome~, titrés et actea impriméa, concel·

nant l'ltistoire de Fmnce. U. o. 1779-83. 3. köt - Diplcnnata, chartae, epiatolae et alia 
tlocu111enta ad res francieas spectant·ia U. o. 1791. 

Elösegitik n régi történészek ismeretét még a kevésbbé tudósoknál is : 
Golzot, Collections de 1ném. 1·elatifa a l'hi11t. de Jt'rance, depuis la fondation de la 

monarcltiefmnt;aiaeju.squ' au XII. siecl. Páris, 1823-1837.31. köt. 
J. A. Bochon, Collection de" chroniquea nationaleM frant;aísea, écritea en lan9ue 

vulgaire du XIII. au XVI. aiecle. U. o. 1826-28. 47. köt. 
Petitot és Mommerqoé, Coll. complete des ntém. 1·elatif1J a l'ltístoire de France 

depuisla régne de Philippe Auguste; jusqu' cm conlmence1nent du XVII. sieole U. o. 
1824-26. 52. köt. Ezt követi: Coll. des 111éna. etc. depuis l'avenement de Henri IV. 
ju.sqtt' a laJ;aix de Pm·ís. (1763). U. o. 1820-29. 78. köt 

Ismeretes, milly buzgalmat fejtettek ki a franczia kormány és tndósok azon or
szág levéltár-Rinak kutatáRaiban ; még most is folytattatik a következő müvek nyoma
tása : Docunwnta inédits relatifs ?t l' ltiatoi1·e de Ji'mnce : Arcitives cui'Íeuaea de l' ltistoi1·e 
tle Franc~ rli'JJ"Ú Lo"i-• lX . .fu.•qu.' ,~ Lmti.• X VIli., ou. Collection des pieres rm·e.• P-t in-



dolognak, hogy szépnck mondathassék, a helicncldiH és latinoktól krl
lett erednie, ugy fordultunk mi a középkorhoz lantos költői- ihletet 

teressante.1, telles ']1te clwoniq1•es, mémoi-res, pmnphlets, letlrea, vies, p1'0cés, te#tamen!•, 

exécut1'mU1, sleges, batailles, massarres, enb·evues, jétM, cérémonies etc., pu}Jliés d'azn·es 

les textes COMC!"I!és a la bibliothéque l'Oyale par L. lllmber et l. Danjou. 
VI :"1/émetorszo\.got illető gyiijtclmek, azokon kivül, mellyek a római-némct birodalom 

kiterjedése miatt az olasz és franczi~t gyüjtelnH'k ben mf\r benfoglaltatnak : 
Gudanus, Codex dipl. anecdotwum. Göttinga, 1743. 5. köt. 
Pithou, scl'ipt. J'eJ·wn ge~·manicanmt. Basel, 15f>9. 
H. llelboom, se~·ipt. 1·er. ge1m. Halmstsaot., 168~. 
G. W. Lelbnitz, scJ·ipt. l'el'. brunswicensium. Hannovera, 1707-11. -- Accessiones 

historieae Lipcse, l 698. 
E. Lindenbrog, Script. I'CI'. ge1·m. septemt1·ionaliwn, cw·a J. Alb. Fabricii. Ham

burg, 1706. 

1717. 
M. Freher, Rer. ge111t. Scri]•t. aliquot imignes, cum B. G. Strúvil. Strassburg, 

Pistorius, Be~-ipt l'eJ·. ge1·m. cv.ra, B. G. Struvii. Regensbm·g, 17'26. 
Reuber, Script. rel', germ. Etfnrt., J7;W. 
J. B. Menken, Sc1-ipt. 1·er. ge1-n1. p~·aecipue saxonica1-unt. 1728. 
M. Goldast, Script. J'€1'. alemanirm·um aliquot ve/usti, cum H. O. Senkenberg. 

Hamburg, 1730. 
H Pez, Scl'ipt. rer. Austl'iaca7·um. Lipcse és Regensburg, 1721- 45. 
Georgtscb, Regesta chronologica-diplomatica. Hala, 17 40- 4-l. 
Rein. Reineccius, Script. ·rer. ge1-nt Frankfurt, 1777-81. 
G. H. Pertz, Jfonum. Ge1maniae hi$tolica inde ab anno D. ad MD, Httnnovera, 

18'26. s köv. Megkülönbözteti a törvényeket, iratokat, okleveleket s régiségeket, és 
mint Liutprand, s mások, Olaszhonra nézve hibátlanul sok éroekcs dolgot vesz fel. 
E társulat munkálatairól számot ad az illy czimü gyüjtemény : Archív. del' Gesellschaft 

fill' altere eleulitehe Geschichte. Benne van azon kéziratok sorozata, mellyek Német
ország történetére s egyszersmind az egész középkori latin Europára vonatkoznak. 

Boehmer, Regesta chron. dfplumalica Carola~-um. Frankfurt, 1833. Reg. clwun. 
diplom. 1·egunt atque imp. romanOJ-um inde a Conrado I. usqz~e ad Hem·icum VII. U. o. 
1831. Ö elnöke egy frankfurti, a középkori német történet kulforrásait kiad6 társa· 
ságnak. 

Ohmel, Regest(J, ckronologica-diplomatica Huperti regis Romano1-unt. U. o: 1835. 
Hargheim, Coll. cuneilim-um Germaniae. Köln, 1790. 
Binterlm, Geschichte der deutschen Ooncilien. Mainz, 1836. 
Raumer, Regesta histm-iae bmndenburgensis. 
Alakittatott még egy thüringeni -szo\.sz társulat ; egy a pornerani ai B balti törté

net kutatására; egy a westphaliai történet- s régiségekre; egy Freiburgban; egy Lau
~anneban a schweizi és E>gy a cseh történetre sat. 

VII. A belga történetre : 
J. Ohapeauville, Au,ctm·es praecipui, qui gesta pontificum TongreTUiiwn, Tmjec/en

sium, et Leadensium sCJipseront. Lüttich, 1612. 
F. Swertias, Re1-unt belgicaJ-um annales cln·onici et histo1·ici. Frankfurt, 162'1. 
Sandertus, Fland1-ia illustmta. Köln, 1641- H. 
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km·csve benne; és áthoztuk azt müvészetünkbe, irodalmunkba, buto
raink ba, viseletünkbe némi gyennekes örjöngéssel, melly a régi izlést 

Miraei, Op. diplomalica. Löwcn és Briisscl. 172:3 -4~. 
Ghesquiens, Acta SanctOI'ttm Belgii. Hrüssel és 1'ongerloo 1783- 9!. (Töké .. 

letlenek.) 
P. E. De Ram, Synodicon bel!Jicurn, sive acta omn·ium ecclesiarum Belgii, a ce

lebmto concilio Tt·identi?w usqne ad concord a 1801. Mecheln, 1828-3\l. Folyamat
han van s hozzájárulaudnak a tridenti zsinat elötti gyiilések. 

Belgium, fiigg·etlensége kivivása után rgy történészi választmányt rendezett, 
melly már két kötetet adott ki illy ez im alatt : Collection des ch1·oniquea belges, in~diles, 
publiées par OTdt·e du !J<IUVet·nemenl, l:lrüssel, 1836 És minden négy h6napbán nyoma
tik egy : Nouvelles archives historiques, philoaophiques et littéraires. Ama gyüjteményt 
ReiffenLergnek egy értekezése eliizi mrg, a belga türténet eredeti okmányainak ki
ad!tsa köriil tett eddigi kisérletekrőL 

VII I. Az angol történetre : 
ll. Parker, Rer. brit. script. vetu.~tiot·es et praecipui. London, v·,s7. 
H. Savile, Rer. anglic. script. post. Bedant p1·aecipu·i Frankfurt, 1601. 
W. Oamden, Anqlica, Nm~nann·ica, llibernica, Camb1·ica a vete1·ibus scJ"ijilm·ilm.~. 

l r. o. 1 G03. Pótlékul az clö!Jbihez. 

Roger Twtsden, Hist. anglican. script. X. London, 1652. 
J, Fell, Ret·. anglic. sct·ipt. veteres. Oxford, 1684. Befejezetlen. 
Th. Gale, Ilist. hritannicae, saxtm·icae et anglosaxonicae scriptares XX. U. o. 

HlS7 -91. 
Jos. Sparke, Hist. anglican, Script. varii. London, 18'23. 
Th. Rymer ~si. Soderson, l'oedera, conventiones, literae et cu.iwcumque generis 

acta publica inter reges Angliae et alios quo8Via imperato1'es, t•egea, pontificea et cmnmuni
tates ab anno 1066 ad 1654 hahita el tractata, U. o. 1704-35. 

H. Wharton. Anglia sacl'a U. o. 1691. 
D. Wilkins, Caneilia nwgna Britanniae et liibemitU ab a. 446-1717. 

A történészi bizottmány eloszlatásakor tette közz~: Rotuli literarum cla!Uiarum, 
Rotuli Hundt'edorum, Rot1tli Scotiae. 

IX. A ~panyol félszigetre : 
A. S&hotti, Hispania ilb~~tmta. Frankfurt, 1603- 8. 
J. S. De Aguirre, Collectio rnaxinta concilicn·unt onmi·um llispaniae et novi orhis. 

Róma, 1693. 
Casiri, Bibl. ambico-hispana escurialenais. Madrid, 1760-70. 
H. Flores és M. Risco, Bspa11na satp·ada. U. o. 1747--1804 
Colleciio de libroa ineditos de historia portugueza, dos reinados, dos senhores t·eyes 

d. Joiio I. d Dua1·te, d. Alfonso V, et d. Joiio II. Kiadva a tudományok kir. akademiá
jától, Lisabonban 3 köt. ivr. 

X. Scandinaviára nézve: 
Bartholini, Ant·iq1t. danicae. Koppenhaga, 1689. 
F. L. De Westph&len, Monum. ·inedita rer. get"llt. p1·aecipue cimbricarum et mega

polensium Lipcse, 1739. 
J, Langebek és F. SUhll, Script. rer, danicarunt medii aevi. Koppenhnga, 

177:2-9:2. 
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s nézeteket a maiakkal gyakran roszul olvasztván össze, nem tesz 
mást, mint, hogy egy hibával többet ad hozzá, tudniillik az össze nem 
illést. 

Azonban mellyik jó az, mellyhez némi rendetlenség is nem tár· 
sulna? Könnyen emészthető eledel ez a birálat nyomoru férg-einek 
számára; ámde a gondolkodó azt·kérdi, valljon az eszmék helyesebben 
ismertettek·e fol. 

U gy van, ha nem csalódunk. 
Láttára amaz annyira rohanó eseményeknek, mellyeknek köze

pette mint valamelly szinpadon, kevés év alatt sok század forradalmai 
viharzottak el szemeink előtt; láttára azon annyira rendkivüli tények
nek, amaz, az oltárról olly hirtelen porba sülyesztett embereknek ; 

G. D. Thobkelin, Diplomatarium Arna-Magnaeum, exhibens monumenta publica, 

historiam atque j um Daniae, Norvegiae et vicinarum regionum illustmntia. U. o. 1786 . 
.Analecti ad historiam antiquam et jura Norvegiae. U. o. 1778. 

E. lll. Faat, Script re1•. suecicarum 11tedii aev i Upso.la, 1818-:38. 
XI. Szláv népek: 

Freher, Re1·. bohemicarum antiqui 8C1'Íptores. Hanau, 1802. - &,·ipt. t'eJ•. ]Juloni-
camm ex recentio1·ibus, quotquotpraecipuiexstant. Amsterdam, 1696. 

J, Pistorius. C01pu8/List.polonicae. Basel, 1582. 
P. Dogiel, Codex diplomaticuslleuni Poloniae et Lituaniae. Varsó, 1758- 64. 
F. W. De Sommersbilrg, Rerum Silesiacarum sc1·ipt. Lipcse, 1759. 
Mizler a iolof, Collectio magna hi.Yt. Poloniae et Lituaniae. V ars 6, 1761- 69. 
Ge las. Dobner, Monwn. hist. Bohemiae nusquam antehae edita. Prága, 17 6-l-86. 
F. M. Pezel és J. Dobrovszk.i, Script 1·er. bohemica1-urn. U, o. 1784. 
C. G. Hoffmann, Sc1~:pt. ?'el·wn lt!Banticarum. Lipcse, 1791. 
Stenzel, SC1·ipt. re1-um ailesiacarom. lloroszló, 1835. 

XII. A mi ruég kivánni val6 marad, a középkornak egy j6 ióldirata j használbatók 
különllen: 

D' An vili e, .États forrne• en Em·ope aprea la chtde ele l' empire l'On~ain e1t Occident. 
Páris, 1771. 

Ch. Junker, Anieitung zu1· Geogmplr:ie der1nittleren Zeiten. Jena, 1712. 
F. Ansart, Precis ele lagéographie historique du 11wyen tlye. Páris, 183!. 
Ch. Barberet, Pl'écís du géographie hi8t01·ique unive1·selle. U. o. 1841. 
V. Duruy, Géographie politique du moyen dg e. U. o. 1839. 
Lásd o.z öt földképet is lock-nak : Tableau des 1'évol1diona elu moyen fl[;e. Strass

burg 1807. czimü munkájállan. 
Ch. és Fr. Kruse, Atlas zur Uibersicht de1 Gesch. aller ew·opiiisclum Liin<ler uncl 

Sla<!len. Hala, 1827 és Páris, 1834. 
K. v. Spraner, IIi.Yt. geogr. Handatlas. Gotha, 1837. 
Vannak ruég egyes földképek és értekezések, mint: Notilia Gallia1·wn, Valois

tól j Di.Ysertatio chorog1·aphica, Baretti-től j Marc<t ltispanica, Maa·cá-tbl j sat. 
A numismaticára nézve l. Lelevel-nek: Numi.mtatique du ?1W'Jien ll ge, mHnkf•jÍLt 

nz Atlassal, 1836. 2. köt. 
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láttára azon alkotmányok- és törvényeknek, mellyek sebesen és rög
tönözve, miként magok a győzelmek, létre jövének, nem vala többé 
helye a frivolitásnak j a komoly elmélkedés messzebb te1jeszté ki a 
népek s különbözö cselekvények fölötti áttekintést, megtanita az oko
kat megkülönböztetni, a távoli tények viszonyát kijelölni, az egymásra 
haragvó pártokat megitélni. Az egyházi szóváltogatást a hitnek ostrom
lásai, a hivalkodó vitatkozókat apostolok és vértanuk követték j s ama 
nagy férfiu, ki a közszinvonalon annyira felülemelkedett, mialatt a kö
zépkor szabadalmainak megdöntését végrehajtá, saját nagysága által 
elösegité amazénak megérthetését. Europát, illy erőszakos rángatózás 
között, tetteiben inkább az érzelem, mint az ész vezeté; Göröghon s 
más országok kikiálták a szabadságot azon eszmék nevében, mellyek 
a középkort mozgaták j a szeretet, kegyelet, gyűlölség, iszony s bámu
lat hathatós gmjelmei fölkorbácsolák a renyhe közönyösséget; a népek 
megismerték egymást, és, mintán a közös szenvedések közt ujjászü
letett a testvériség, kezet nyujtottak egymásnak azon sorompó fölött, 
mellyet köztök a politika emelt. 

Néhány könnyelm ü lélek behuny ta szem ét és nevetett j az őszin
ték, kik szeretik a világosságot és igazságot, a tudomány által a hitre, , 
a rend által a szabadságra látták magukat visszavezettetve. Es meg-
jegyzésre méltó, mikép épen azon ország, melly leginkább kiizdött a 
sajtószabadságért, alig hogy megnyerte azt a kard zsarnokságának 
megtörése által, legott olly férfiakat szült, kik bár ollykor ellenei a 
katholika vallásnak, az ész fensőbbségérc pedig mindenkor féltéke
nyek voltak, a középkort mégis őszinte buzgalommal tanulmányozták. 
És bármennyire kedvezőtlen maradt az ő előítéletök ama kor politikai 
s vallási intézményeit illetőleg, az igazsághoz mégis közelebb járultak, 
bármint késelegve is j és segíték felfödőzni ama társadalmi épiilet va
lódi szellemét és nem ismert szépségeit l s letörleni azon rozsdát, 
melly Nagy-Leo süvegét, Nagy· Károly s Gottfried pánczélját behomá
lyositá. 

A tudós férfiak a kormánybani résztvételre, a mit az uj alkot
mányok sokaknak engedtek meg, vagy legalább, a mire mindnyájan 
képesekké lettek, annak közelebbröli megvizsgálására fölhivatva meg
ismerték, mennyire eltérnek a tényektől az elvont tanok; rátevék uj
jukat az emberiség sebeire, megtanulván inkább a szenvedők- s elnyo· 
mottakkal 'i-okonszenvezni, mint az elnyomókat csodálni ; nem gondolni 
annyira a háboruval, melly csak egy hadsereget érdekel, mint a bé
kével, mellynek r~szese az egész nép j és Linni, hogy roppant hatalma 
van az emlékeknek az intézmények megszilárditására 1 és hogy mind-



annak, a mi az észt állandó haladásra bi1ja, gyökei az elmult száza
dokban rejlenek. 

Egy uj irodalom, a tanoda bilincseiből s az akadP-miák sulyterhe 
alól kibontakozva, a szépet a meghatározott mintákon kivül is felta
lálhatni hitte, és hogy a szabadság, mint mindenben 1 itt is a rertdben 
keresendő. Letevé tehát a pedans komolyságot, hogy közeledjék a 
valóhoz, az élethez, az érzelemhez; a multat uj szempontokból s a je
lenneli viszonyban tekinté, nem csak a szépet keresve abban, hanem 
az igazat és a jót is ; leereszkedék a néphez s kikérdé ennek szüksé
geit, szenvedéseit s vágyait; és azt találta, hogy ha az ókor költészete 
töLb csínnal bir is, mikép a folyóbani hosszu görgés által megsimított 
kiivecs, de a középkoré darabossága mellett is eredetiebb s különösen 
a mai érzelmekkel, társadalmaink menetével és polgári állásunk foká
vd összeegyezőbb. 

A müvészetek kedveztek e lendületnek; és mig előbb Attila-, 
Frcdegunda- s :Manfrednek a Scipiók és Messalinák öltözéke- s alak
jában kelle megjelenniök, most biinül ravatik föl a festésznek, ba a 
jeimezt meg nem tartja, ha a szinpad kedveért a történetet megha
zcdtolja, az erőt a csínnak föláldozza; ugy szinte. több mint orzatról 
vádoltatnék az építész, ki egy házaink- és szinpadainkat hellén s római 
alakban állitná elö 1). 

Feltolta fejét egy vakvégzet-hivő történészi iskola is, hirdetvén: 
"Az ember ollyan, a rninővé korszaka teszi; a vallások változnak, 
mert változniok kell; a tettek beteljesednek, rnivel a megelőzöktől 
készittettek elő; a század azért, a mi, es azért a mit gondol, sem di
cséretet, sem megrovást nem érdemel; s az ember sem felelős a véle
mények ért, mellyeket saiát korszakából magába szí elkerülhetlenü!, 
miflt a dajka tejét" 2). Bármilly szomoritó s erkölcstelen e tan, melly 

1) A középkor müvészeteire nhve legterjedelmesb gyüjtelem: 
Seroux d' Agineourt, Hist. de l' art pm· les nwnurnents depuis la decadence au l V. 

sieele jusqu' a son 1·enouvellement au XVI. 4. k. Páris, 1823. Kár, hogy a rajzokat mind 
igen kis terjelemre szoritja, a minek n biráJatok is ollykor nagyon megfelelnek. -
Továbbá Bolsserée testvéreltWl: Musée ,zu moyen áge. - Du Sommerard-tpl: Les a1·ts 
au moyen fige. Párisban. -- Gaumont-tól: Hist. sornmai1·e de l'm·chitecture 1·eli!]ieuse, ci
viZe et militail·e du 11wyen dg e. 

2) Ez is .csak ollyan njdonság, mellynek korábbi nyomaira találok Olaszhonban 
r.s egy irónál, ki Nápoly forradalmát sokkal emelkedettebb eszmékkel beszélte el egy 
másiknál, kit korunk T acitusa s Sal! us tiusának mer kikiáltani. "N em annyira a személyek 
foglalnak el - mondja ö -- mint a dolgok és eszmék ... A történeti nevek inkább a 
Itireszteltnek lliuságám, mint az olvasó oktatására szolgálnak. Milly kevesek azon 
rmlJcrek, kik gyözni s a dolgokon uralkodni tudtak ! A legnagyobb ré~z ezeknek 
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a lelket a hittöl fosztja meg, és az embernek a természettől nyert leg
bccsesb ajándokát, a szabad akaratot rabolja el, ám mégis oda vitt, 
hogy ne higyük többé, mikép a századok egyesek által vezettettek, és 
ne itéljük el az embereket zsarnokságuk-és bitorlásukért, mielött be
láttuk, valljon nem a körülményektöl vezettettek-e, mellyek valóban 
az akaratot elhatározni szokták, habár az ellenállás erejét cl nem ve
szik tőle. 

Egy másik hatalmas bajnok, kinek mégtulzásai is szellemdúsak, 
elővette a vallástalan bölcsészeket, nem annyira, hogy vizsgálja, ha
nem hogy kigunyolja, letipo1ja s elnyomja öket ; kikiáltotta a rosznak 
és az ezt kiengesztelő vérnek szükségét; szerinte az ember eszköze a 
Gondviselés terveinek, melly itt alant kérlelhetlenül végrehajtja a vét
keket és felelőséget egymásra átruházó egyeseknek és egész fajnak 
nagyszerü megujulását; midőn látá a franczia forradalom vakitó dia
dalmait, elkerülhetlen bukást jósolt neki, mint mindennek, a minek 
alapja nem a multban van ; megtagadta a népektől a jogot föllázad
hatni, de a királyoktól is, magukat vétkezhetleneknek tartani; és arra 
nézve, hogy egyiknek visszaélései se maradjanak gát s büntetés nél
kül, a középkor emlékeihez folyamodott, mikor egy, minden nemzet
böl választott, részrehajló szenvedélyektől ment és egy fegyvertelen 
aggastyántól vezetett tanácagyülés , mint organuma a csalhatatlan, 
mert isteni igazságnak itélt a viták fölött és védte a jogot. Tehetett-e 
mást ennek iskolája, mint hogy bámulja azon kort, melly illyetén in
tézmények által vala szabályozva? 

A Gondviselés és vakvégzet e két rendszere közt egy más óva
tosabb iskola akarta kinyomozni az igaznak ösvényét mintegy két ör
vénynek közepette, iparkodván mindcn tettet igazolni, minden azokás
nak okát föltalálni, 1) s tisztába huzni, mikép minden dolognak megvan 

rabszolgája; olly>tn, ruinövé az idök, az e8zmék, a szokások, az események akarják, 
hogy legyen. Mikor ezeket j 61 leiJ·tátok, mit haswál nevezni az embereket'( Én erősen 
meg vagyok gyözödve, miszerint ha u történetek nagyobb része akkép iratott volna, 
hogy a tulajdon nevek helyett az a· b-c betiii használtattak légyen, a tanulság, ruelly 
belöle vonathatnék, ugyanaz volna." 

1) Montesquieu vélekedett igy. Látjátok, miut akarja védeni a hivatalok áruba
bocsátáslit l!'rancziaországban; holott ez a kormányzat és pénzügy XII. Lajos után 
behozott legnagyobb képtelenségeinek egyike. Azt azonban nem árulja el, hogy az eb
böJ szánnaz~tt j6t belátta volna. - Szabadjon itt kimagyaráznom magamat történetem 
egyik fó pontja fölött, mellyet egy jóakaró felmutatott, egy roszakaró pedig annak 
megmutatására használt fel, hogy én nem maradok következetes enmagamhoz. Az elsö 
azt mondá, hogy rendszerem a Bossueté ; a másik azt okoskodta ki ellenem, hogy én a 
réozletességekben fontosságot tulajdonitok az emberi akaratnak, a ~zemélyi tevékenység-

VIli. 3 
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a maga helye, minden intézménynek a maga rendeltetése, és pedig 
nem egyesektöl, hanem a néptől előidézve; - a néptöl, melly folyto
nosan küzd a vad hóditás, vagy a finom elnyomás ellen. E nép töké
lyesbülése- s hajlamaira figyelve, magasztos jelentőséget födöztejt föl 
abban, mi a tanodák és gyülések frivol versengésének látszott : a 
szerzeteknél, helyhatóságoknál, keresztes hadakban a mennyiben 
azokban a nép is részt vőn. lVIiután a nép részére állottak, épen olly 
idegenkedés támadt föl bennök az erőhatalom és hóditás , a minő ér
dekeltség a reformok, fölszabadulás és a szellem szabadsága iránt. 
Nem tarták gyülölhetö- s megvethetőnek, a mit egykor a nép tisztelt 
és szeretett: a lá.ngeszü embert is csak annyiban vélték nagynak, n 
mennyiben nemzetének, korának s az egész emberiségnek ösztöneit,. 
szenvedélyeit és erejét folfogta s elösegité. 

Még nagyobb hatást gyakorolt a st.-simonisták iskolája ; és fog 
is gyakorolni, ha leveti az istentelen külfényt, mellybe egyidőre mint 
a jövö vallása burkolózott, s fölhagy ama képtelen törekvéssel, hogy 
megsemmitse a tulajdont, az örökséget, a családot, és a polgári életet 
tőzsde-játékká a.ljasitsa. Ezen álom, álmokban olly dús korunknak a 
lcgfenségesbike, igen hathatós reményeket nyujtott a társadalom- és 
irodalomnak, midőn fennen hirdeté, miszerint a munka, ipar, szellem 
s müvelödés teremtő ereje a népben van s hogy az megszabaditandó 
azon rongyoktól, mellyeket rá a pénz hübére s az élvezetek és szen
vadések igazságtalan fölosztása aggatott. , 

Es mi, mi, kik a néphez tartozunk, apáinkra ismervén Róma 
rabjaiban s a középkor szolgáiban, mi részt vettünk azoknak nem is
mert szenvedéseiben, fölfogtuk az előnyöket, mellyeket a keresztény
ség, a szeretetnek, a tudománynak, a tevékenységnek ez uj köteléke 
hozott; illy v á ls á g o s korszakban hányatva, midön minden kétel y 
és vita alá bocsáttatik, jobban fogtuk fel a kilzépkort, e sz e r v e z e t t 
k o r sz ak o t, mellyben a költészet vallás vala és az összes nemze
tek egyetlen érzelemtől vezettettek. Az eszmék, miket egykor csak 
nagyobb bölcsészek láttak be, most már rendsze1·ekké érlelödtek :. az 

nek. És mennyire tuhtjdonitok ! és mennyire érzem ezt e sorok irásánál is! Bossuet az 
egész történetet a héber nép felé vonja vissza; melly felé vonom én, azt olvas6im már 
tudják. A birodalmak, a mcauxi püspök szerint, sziiletnek, emelkednek, hanyatlanak n 
Gondviselés miiködése s kikutathatlan tervei által; és igy az ernber eltünik vagy tisz
tán szenvedöleges eszköz marad. Én tisztelem a Gondviselést, de rajta vagyok, hogy 
éreztessem az ember miivét és hogy a szabadság és feleUSaség becsiiltessenek. Könnyü 
egy iréban hibát találni, ha magatok adtok neki ollyan rendszert, melly nem az öYé : 
könnyil, de méltányos-e ? 
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egyének és az emberi nem megismere!:lere uem elég a kültettekre 
figyelni, hanem sziikséges megfontolni az érzelmeket és az okoskodá
sokat, a költői, vallási, elméleti, tudományos s ipari fejleményeket; a 
történelemnek nem egyes országokkal, hanem az egész emberi-nem
mel kell foglalkoznia; melly vizsgúlódásból kitünik az emberiség foly
tonos haladása, a végtelen tökélye~;bülltetésnek valósitása s az, hogy 
saját társadalmi rendeltetését mcgét·teni és azt az érzelmek, tudomány 
űs tevékenység egyesitése által betölteni igyekszik. 

Az aranykor tehát nem hátunk mögött, hanem előttünk van, s 
feléje kell irányulniok e köztörekvéseknek búke-, rend- és szeretettel, 
hogy egy rendezett, szeretet- s erőtelje!:! társasélet az egész világra az 
egyesség, bölcseség s szépség jellegót nyomja. 

Az idö, melly az igazságot megszilárditja és a hazugság kohol
mányait eltörli, gyümölcsözövé tette azt, a mi e rendszerekben ész
szerü és tát'sadalmilag üdvös vala, és a történelem és ennek köteles
ségei felől magasztosabb és helyesebb fogalmat nyujtott. El lőn ismerve, 
mikép a történelemnek abban áll fontossága, hogy az embert és az in
tézmények- s eseményeknek befolyását a népek állapotára megismerni 
segíti j miért is a Caesarok korára nézve nem bir nagyobb vonzer(ível, 
mint a Fridrikekére. Tudván, hogy a századok fölött nem egyes em
berek uralkodnak, még akkor sem, midön ezek emlékei hiányzanak, 
világot áraszt a népek s társadalmak életére, ekként részt vévén ezek 
szenvedései- s reményeiben, az adatok nélküli eseményeknek roppant 
sorozatát füzi össze, a mi szenvedéseinknek gyászos okait azokra vi
szi vissza és még a legtávola~i eseményeket is mostaniakká alakítja, 
miutáo a lény, mellyröl szó van, folytonosan él, folytonosan fárad, 
küzd és remél. A mult tehát lassu, akadékos, fájdalmas, de biztos fol
szabadulásoknak lánczolala j vigasztaló f;s hathatós szinjáték, ruelly 
nem engedi korunkat elaggottnak hinni, siít inkább tökélyesbiilóssel 
bíztatva, a munkára, mint egyik rendeltetésünkre serkent : és mig az 
encyclopaedisták a multat c.;ak gunyolák, mi kötelességünknek ismer
jük vizsgálni azt, mint a jöv(í clökészitöjét és iskoláját ; mig amazok 
hadat izentek a tát·sadalomnak, s az embert istentagadás, és vadság 
állapotába sülycszteni, vagy mint ök mondák, visszavezetni akarták , 
mi erőnkhez képest oda törekszünk, hogy öt ét·telmesebb- s erkölcsö
sebbé t~gyük és a sötét~égen s töviseken keresztül siettessük az Isten 
országát, melly ész-, igazság- és erényben áll. 

E nagyobbszerii. s nemesebb eszmék következtében vége sza
kadván ·az inkább hanyagság- mint meggondolásból származott meg
vetésnek, nagyobb komolysággal, i.íszint(' tndvágygyal, fontolgató két-

3·lt 
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kedéssel, nyugodt reszrchajlatlansággal, minöt az elmult, dc minkct 
olly közelről érdeklő események igényelnek, s azon türelemmel, melly 
semmin sem ütődik meg, semmitől sem riad vissza, egy hosszu, unal
mas, de eredményekben gazdag tanulmányhoz fogtak, - rninö a ~ö
zépkoré 1). Ekkor látták be, rnikép a krónikák idomtalan betüi alól, 

1) A középkor történetir6ihoz tartoznak a már nevezetteken kivül: 
llleiners, Vergleichun,g der Sitten des MittelalteJ·s mit clenen unaera Jah1·h!tnde1·1es. 

Hnnnovera, 1797. 
Rllllmann, Stii<lterwesen im Mittelalter. 
J. Ch. Schlosser, Wel/geschichte in zusammenltüngende~· E•·zühlung. Frankfurt, 

1817. Gazdag tudományu mü; jegyzetei nemcsak bizonyit6k, hanem fólvilltgosit6k i~; 

Arnbár szerzöt a szenvedély néha elvonja a tények igazságos megitélésétí:H. 
Gllizot, Hist. de la civi/isation e11 Pmnce. Érinti o. különbözö rendszerekct, a 

nélkül, hogy valamellyikhez hozzátapadna. Fö érdeme, hogy sok igazságot megnépszc
riisitett, mellyeket elöbb csak kevesen ismertek ; és hogy protestáns létérc elismerte n 
vallásos szervezet érdemét. 

Frantln, Annales du moyen O-ge, comprenant les tenÍ'fls qui ae sont écouléa depuis 
la décadence de l' empire romainjusqu' a la mort de Cha1·lemagne. Pá.ris, 1825. Legjobb 
gyüjteménye az anyagoknak, hiányos mégis a rendben és önkényes a tényok osztá.lyo
zá~ában. 

B. Luden, Allgemeine Geschichte de1· Völke1· und Staaten des Mittelalte1·a. Jena, 
1821. Nem látszik elég mélynek sem részrehajlatlannalí, bármilly gazdag ismeretekben 
s gyakorlatban. 

t'r. Rehm, Handbuch de•· Geschichte des MittelalteJ•s. Marburg, 1832-39. Nem 
nemzetek, hanem jól meghatározott korszakok szerint osztályoz. Biztosan használja az 
annyi könyvben elszórt végetlen anyagokat, ugy hogy csoda s néha szerencse, ha azok 
egymás közt megegyeznek. A népeket nyugatiak- s kclctieln·e osztja, s kiilönösen az 
ut6bbiakra sok vill1gosságot vet. 

Rllhs, Handbuch de1· Geschichte des MittelalteJ'M, Décs, 1817. 2. k. Elkülöníti a 
keleti történetet a nyugatitól, de igen kevés csínnal s részletek nélkül halad. 

A nyugutiak s keletiek közti különbséget leginkább világo~ságra hozza : L. Gte
sebrecht, Lelu·buch de1· mitlle,·en G eachichte. 1835. Legnagyobb szorgalom- s pontos
sággal vezetett mii, de csak azok számára, kik a kort már ismerilt és csak ismereteiket 
rendezni aka1ják. 

Leo, Geschichte des MittelulteJ·s. Hala, 1836. Érdeme az uj rendezés, kevésbbé a 
tettek mint az eszmék szerint. Rendszerét a nyugati s az arab müveltség különbözö 
fokai é~ a külsö viszontagságok tevő- s szenvedöleges befolyása képezik. 

(l. Jos. Desm.lchels, Hist. geneml du moyen tlge. Páris, 1835. Csak két kötetet 
bocsátott közre Augustulust61 Nagy-Károlyig. Gyakran a szárazságig rövid, de akut
források nagy ismeretével bir, s folytonos tekintettel van a polgári társadalom hala
dásftra. 

J. Möller,Manuel d' hist. du nwyen age, depuia la chúte de l' empil·e d' Occident juaqu' 
u la m01·t de Chm·lemagne. Páris, 1837. Többet tartalmaz, mint a mennyit czime igér, s 
gazuag a legtudományosabb elmélkedésekben. 

A. TtWer, Geschichte de1· europiiischen Menschheit des Mittelaltera. A legujabb 
nézpontok szinvonalán alul áll. 
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mintegy írótáblákról (palimpsestos) ismeretek merittethctnek, mellyek 
kikerülték a tudósok figyeimét, kik nélkülözték a nagy társadalmi 
átalakulások értelmét s érzetét, és kik azalatt, mig a szerződvényeket, 
nyilvános okiratokat s törvénykezési formákat, mint jogtudósok vagy 
évkönyvirók vizsgálták, nem vették észre, a mi élő vala a képzeletre 
nézve az általok folbonczolt hullá ban. Ekkor kezdték, meg nem elé
gedve többé a már mondottak ismétlésével vagy a tanult közönség 
szemlélö modorával, nyomozni a barbár népek eredetét; aztán a mó
dot miként telepedtek meg a római birodalom területén, minő állapotra 
juttatták a legyőzötteket, valljon, és ruennyire olvadtak össze ezekkel, 
és mikép jött létre a vér és társadalmi elemek vegyületéből egy uj 
társadalom ; továbbá mennyi befolyást gyakorolt erre Nagy-Károly s 
mennyit a békés vagy vérengző missiók ; mennyire mozditák elő a hű
bér és a kereszteshadak a haladást és fölidézését azon közhatósági 
mozgalomnak, mellynek Olaszország nagyságát, Europa pedig szabad
ságait köszöni. Innét sz:irmazott a pápák és császárok, a jogtudósok 
és hűbéri aristocratia közötti küzdelemnek helyes fölfogása ; innét az 
egyházi jog méltányolása; innét a szabad germán népek által a ró
maiak mint világ urai ellen támasztott hosszu visszahatásnak folyta
tása, mignem a jogtudomány ujra föléledett, az erőben és egységben 
folyvást gyarapodó sz okások törvényekké váltak és egy harmadik rend 
állott elő, melly tegnap mint legyőzött, földre tiportatva, holnap már 
mint győzö, hatalmasan emelkedendik föl t), hogy nyugodtan befejezze 
az ujabb időknek legcsodálatosabb, mivellegönkénytesebb, társadalmi 
forradalmá t. 

Ha eleinte kellemetlen látni, mint rogy össze egy bámulandó 
mult az emberek keze alatt, kik rontanak cz~l, előrelátás és remény 
nélkül ; látni, hogy olly régóta keverednek és surlódnak az elemek, a 
nélkül, hogy valamit teremtenének : ám másrészről vonzó az emberi 
erélynek látványa annyi szerencsétlenség elleni küzdelemben; az el-

Fr. Kortum, Geschichte des Mittelalters. Eredeti kutatásokkal s szellemdús össze
állitásokkal bővelkedik. 

G. W. Lochner, Gesch. des Mittelalte1·s. Nürnberg, 18-10. Igyekezett a középkor 
történetét a tanodai alakt61 megtisztitani, mit az előbbiek közöl egy sem tett, s ez által 
könnyü és kedves olvasmányu s egyszersmind j6zan eszmékben dús könyvet elöállitani. 

H. Wheaton, Az északi népek története, a legrégibb időktól Anglia ts a két Si
cilia meghódittí:ááig. (Angolul.) 

1) Igen, fogják mondani ; de a hóditás minden viszonyt fölfm·gatott, és a nemes
ség a hóditók részé-re állott. J ó ! tehát vissza kell azt térilletni a másik dsz1·e ; a harma
dik 1·end nemessé le.9z, mi<llin a nwga J•bzl!rljli hórlitá.9ban gylhni fng." Sieyes. Qu' ~st-ce 

que Je tiers état ? 
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aggott intézmények sírja és az uj aknak bölcsője; a multnak és a jö
vőnek vallása; a két polgárisodásnak összetalálkozása, mellyek közől 
az egyik eltünik, mig a másik a sz eretet s testvériség törvényén ala pot 
vet. A római világ fennáll az általa alapitott városokban sa tartomá
nyok és helyhatóságok alkotmányában ; a keresztény világ elevenség
ben tartja a szellemi mozgalmat s te1:jeszti az egyenlőséget; a német 
világ megváltoztatja a birtoklási módot s létrehozza a földbirtokos ne
mességet és az osztályok megkülönböztetését; mindegyik társadn
lommá és tulnyomóvá lenni törekszik : de az elsőt megdönti a nép
vándorlás i a második inkább erkölcsi, mint politikai forradalmat ezé
Joz, és engedi tulsulyra emelkedni az utóbbit, melly egész Em•opát a 
birtokosok kezébe átadja, s az embert a földhöz szeg~:~zi. 

Mindebben azonban nincs semmi kizárólagosság, semmi szük- · 
ke blüség i hanem mindnyájan előre törnek az akarat teljes erejé-vel. 
Először rabok és kényurak vonulnak el előttetek, aztán hódítók és 
legyőzöttek; urak és szolgák, birtokosok és földmívesek; a hóditási 
jog, aztán a földbirtoki uralom, végre a helyhatósági szabadság, mind 
különválva s folytonos küzdelemben. Ha csupán a fölületre függeszti
tek szemeiteket, fölbomlásnál nem láttok egyebet i ha mélyebbre ha
toltak be, a vallási alkotmányban egy állandó ezervezet tünik föl 
előttetek, melly azon időknek olly egységet ad, mellyet a mi, gondta
lanul kétkedő, s dölyfösen inganozó korunk nélkülöz. A régi Róma 
egyesité a népeket, de miként a gályarabokat egy rabházba; most nz 
egyesek és nemzetek közötti viszonyt nem csupán kard határozza cl 
többé, hanem a közös hit, remény és szeretet. l\fig a hódítók akarata 
s vad dölyfe hadat, elnyomatást és boszut terjeszt, addig a keresztény
seg az egyenlőség, béke, igazság, észszerÜ alávetés B kölcsönös Szere
tet tanát hirdeti : egy jótékony tekintély gondoskodik róla, hogy se
gelyt nyujtsan a gyöngének a hatalmasnak kicsapongásai ellen : egy, 
mindenütt elterjedt papság megkevesbiti az eredet különfeleségéböl 
származott osztályokat, az átalános testvériségrei figyelmeztetésset 
megezerettet egy közös hazát, lerontja a nemzetek közti sorompókat, 
a barbárságnak jobb irányt ad, a bárók oldala mellé áll, hogy a mü
velödés utjait neki kijelölje, a classicus irókat megÖrzi és visszaállítja, 
megjavitja a törvényhozásokat, mérsékli az uralkodók hatalmát, védi 
a népet és a szabadságot, létesit egy, szellemi tehetségeken alapuló 
hierarchiát *) a legalsóbb papi egyéntől kezdve föl egész azon fóig, 

*J Tüzetesen sz 61 va : k i fe j t i hierarchi3ját a kereszténység, miután közé p és 
északi Europa n~peire i~ Ititerjedt ; mert a hierarchia az egyház alkotásával egykoru s 
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ki előtt a királyok meghajolnak s kit a népek itélö-birájokul választa
nak. Az egyház, mint mentö bárka a hajótörésben, a germánokat ál
landó földhöz köti, s rolhija egész Europát a kelet visszanyomására; 
a mongoloknak, kik a fejlésnek indult polgárisodást ujból fenyegetik, 
fegyverrel s szent beszédekkel áll ellen, és nem engedi, hogy a törö
kök 1) az europai intézményeket megsemmisítsék: olly vállalat, melly 
napjainkban csak kevesek fölhevülését vagy dicsvágyát költé föl. 

l'viig az egyházban egység van 1 a legnagyobb változatosság ural
kodik a többi dolgokban. A ba1·bárok belefáradva a hosszu vándor
lásba, uj hazákban telepednek le, és hatalmukba keritvén a politikai 
föuralmat, a polgári elsőbbséget és az ingatlan javakat, miként előbb 
sátrakat, ugy most királyságokat alapítanak, közepette a törzsnépnek, 
melly nevét is elveszti. Ez országokat törekszik Nagy-Károly egyesí
teni, megszentelést kérve az egyedül elismert hatalomtól, melly a röldi 
szenvcdélyeken felül állva, társit és old. Utódai azonban nem követték 
öt, sőt inkább az elágazó érdekek annyi államot hoznak létre, a hány 
néptörzEI, utóbb, a hány hűbérbirtok volt. A hűbériség egyébiránt meg· 
törve a zsarnokságot, me ll y a népekre n ehezked ett, szaporitja a társas
élet központjait, meggyöngíti a hatalom vakitófényét, kioltja a hóditási 
vágyat, szervezi a társadalmat a foldbirtok által 2), s ezt földarabol va, 
lerontja a szolgaságot s előkésziti az egyensulyt; és mig a nagy bir
tokosok falvakban erősítik magukat, a város az iparUzöknek marad, 
kiknek mindenhol, a zárdákban, egyletekben, czéhekben, a szabad
kömivesek gyüldéiben tonnálló testületök kettözteti a társadalmi erlí
ket, s eszközli, hogy a társulat törvényeinek hódoló egyesek minden 

mint emez isteni eredetü. nS ö (Krisztus) rendelt némellyeket ugyan apostolokat, né
mellyeket pedig pr6fétálmt, némailyeket pedig evangelist!kat, némailyeket pedig pász
torokat és tanit6kat, a keresztény hiveknek egy testbe val6 összefoglalása, a szolgálat· 
nak munkájára, a Krisztus testének (egyháznak) megépittetésére; mig mindnyájan 
eljutunk a hitnek és az Isten ~'ia ismeretének egyességére." Az efez. IV. 11-13. -
Hármas rang-fokozat van az isteni alapitásu hierarchiában, t. i" 11 püspök ö k, 
p r e s b y t e r e k és d i a c o n o k é egy látható fö, szent Péter utódja, Krisztusnak 
helytartója, a római pápa fdnöksége alatt, ki az egység központja. S-ky. 

1) Itt méltán ernlitern fel a magyar nemzetet, melly a római szantszéktől tanács· 
csal és aranynyal segittetve tulajdonkép egymaga. védé meg az europai müveltséget a 
keleti barbárság s különösen a török ellen ; fiaib61 állitván fel gátfalat hosszu századok 
véres ha.rczai közt, Lonkay. 

2) Grodálatoa rendliztr, n~ellyben két bú·odalom, az Isten éli ~ ember birodalma 
sze1veztettek, • egymdaaal szemközt állotlak ; az anyagi erö, a test, az örökség a hü· 
béri SUI"Vezésnél ; az egyhdzban a aw , a azellem , a válaaztás ; az erö mindenült , a 
szelleni a központoo; az umlkodó szellem a hatalom. Mlchelet, Introduction k l'hi
stoire universelle. 
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részletes egyesület életerejét gyarapítsák. Ha tehát hiányos is a poli
tikai rendezet, ha az erkölcsök még durvák; az akaratnak megvan 
erélyessége, az emberek eröteljesek, nem zsarnokoskodik felettök az 
elnyomó központosítás j s igy a szabad helyhatóságok alakulása köny
nyitve van, 

Semmi más korszakban semmutat föl az emberi hagyomány egy 
olly, emberi méltóság s jogok nélküli, számba sem vettslenézett nép
osztályt, melly folytonos haladással emelkedik, lassan-lassan függet
lenségre, tudományra s hatalomra vergődik j megváltoztatja a társa
dalom alakját, a kormányzás természetét s nemzetté lesz. Mi, nép, 
ostromoltuk és folyvást ostromoljuk a hűbériség sziklavárát, miért is 
arra boszus megvetéllsel tekintünk j de ép azért kellemes látni ama 
harczokat, mivel azok nem az uralkodók története, hanem a népé, azaz 
a mienk. A harmadik rend, mellyet a régiek nem ismertek, a legyő
zöttek községeiben alakul meg, mellyek a győzö hatalmasok várainak 
oldalában növekesznek, és Olaszországban köztársaságokká emelked
nek, Francziaországban a királyi hatalmat szilárditják meg, Angol
honbán ellensulyozzák azt és mindenütt egy uj polgárisodás alapjait 
vetik meg. 

Hn csupán az uralkodókat tekinted is, azokban nem a leigázott 
nemzetek kényurait fogod föltalálni, minök Ásia hódítói- vagy a ró
maik valának ; egy folytonos ellenküzdelem fékezi öket; először a 
győzök családjai, majd ezek és a legyőzöttek közt, aztán község és 
község között, s még sokkal nagyobb fokozatban a világi és egyházi 
hatalom között; az egyik a kard vívmányait biztositni, a másik a kar
dot a tudomány és meggyőződés békés diadalmainak alávetni s a szü~ 
letés és erőszak jogai helyett az érdem jogait érvényesitni törekszik: 
kölcsönösen visszatartóztatva egymást a tulzástól, melly felé a közép
kor átaJános szelleme hajlott 1). 

I) A középkornak az 6kor fölötti, miként ö mondja V. köt. 409. l., olvitázhatlan 
társadalmi felsőbbségét régen mutatta már meg Comte Ágoston ur az ö n Cours de phi
losophie positive"jében, meiiy a mieinkkel legellenkezöbb szempontokból kiindulva és a 
legeilenkezöbb következményeket ki hozva, a középkor ugyanazon megbecsülésére ve
zet, meiiyre én méltattam s mit ö bizonyára el nem ismert, midön az V. k. 676. l. 
1841-ben ezeket irta: A (ó tévedésnek (politikai kárhoztatása a világitól különbözö és 
független szellemi hatalomnak) átalános befolyására kell viaszavinni történeti eredetét 
azon oktalan fitymálásnak, melly akkor a középkor ellen, a protestantismua közvetlen 
.mgallcísa alatt nyilvánult, és rnelly utóbb mindeniltt mindig növekvő hatályigal terjedett 
ngyanazon állapot következtében , egész a legutolsó század végeig. Mert leginkább a 
kath. intézmények gyülöletéből történt , hogy ama nagy társadalmi korszak olly igaz
.wl,qtalannl gyalázlaloll, {9 pedi.g fáJrlnlom. •.rmhnnrf"ln,r~o !1P?11 rsn.k o. ]WO/P.•Ian.•ok , hanent 
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Igy megy véghez az emberi szellem legnagyobb forradalma, 
melly korunknak költészetet, müvészeteket, szabadságot adott. Azon
ban tulzás volna erősíteni, miszerint a nemzetiség eszméje, melly leg
nehezebben fogható föl, és a nép között utoljára szakott eláradni, m{~r 
akkor fogamzott volna meg. Mert hiszen a szellemnek nagy utat kell 
tennie mig oda jut, hogy annyi elöitéletet legyőzzön, annyi egyenlőt
lenséget meg-szünte1:1sen, a csal:ídokat és városokat arra birja, hogy 
eredeti függetlenségöket elfeledjék, az erőseket, hogy hatalmukat, a 
nagyeszüeket, hogy tehetségöket csak a közjó által igénybe vett mér· 
tékben gyakorolják; az előkelőket, hogy nemes származatukat s haj
dani tekintélyöket elfeledjék ; egy szóval, hogy mindenki megismerje 
és gyakorlatba hozza az igazságot és társadalmi egyenlőséget. 

A köztársaságok azonban haboznak még a gyülölség, ellenkezés, 
háboruskodás multja és a rend, béke, szeretet jövője közt; az érdekek és 
hatalom összes.zövetkezésén alapuló rendszerekbenjáratlanok lévén, a 
békét, igazságot és szabadságot ohajtván, a nélkül, hogy az odavezető 
utakat ismernék, biztosítékok nélküli szabadságra vergődnek; hol a 
nép, a közdolgokban személyesen részt venni akarván, a gyülésekbc 
viszi az irigységet, nagyravágyást s az egyesek minden szenvedélyeit; 
egyik alkotmány a másik 'után megkíséreltetik; bent a pártoskodás, 
irigység, büszkeség bünei dühöngnek, kint a testvérek gyilkoltatnak, 
a helyett, hogy velök a viszanyos segély, nyugalom s kölcsönös ha
szon végett szerződés köttetnek. V égre a fondarkadók vagy hatalma
sak győznek, a helyhatóságok kiváltságos szabadsága aláásatik, a 
zsarnokság elkerülhetlenné lesz, lwgy az ujjászülött egyenlőtlenséget 
kisimitsa, uj országok alakulnak, és a középkor bevégződik. 

Bevégződik, hanem a germán vándorlások nélkül Róma az egész 

maguk a katholikusok által is, hol a lelki Itatalom J>ol-itikai fúggetleru~ége szintén nem 
kevesbbé rosz hi1·be jött. Igy sarjadolt ki legelöszih· a 1·égiség sokistenil kormánydnak 
vak csoddlata, melly az eg~z formdalmi idöszak alatt olly siralmas befolydat gyakorlott, 
midön dtaldnos lelkesedést augalt olly társadalmi rendszer i1·dnt, melly a mienktöl gyöke
resen kiilih1bözö polgdrisoddsnak felelt meg , és mellyet mint vil·dgzá.aa fénykordban is 

Unyegesen alá.bbvalót, a katltolicismus kellően méltdnyolt. Külih1ben a protestantiam'UII 
folyt be leginkább az é1·telemnek ezen v~zes tévelygésére oktalan s kizá1·ólagos elösae
retete dltal az első egyház iránt , és legfőkép az ö, linkénytes , még kevésbbé okos é~ 

sokkal károsabb lelkesülése által a héber isteni k01'1ndnyzá.s iránt. Igy történt, hogy a 
legutóbbi hán-om század nagyobb ?"észe alatt majdne1n kioltalott, vagy legalább nagyon 
megváltozott , a tá1·sadalmi haladdanak alapismerete , mellyet a katholiciS'Inua elöszö1· 
.~zükaégképen kő;"Vonalozott . .. A tel'1nészet állaj!otának metaphysicai elmélete ezen vissza
menő tévelyg'é~tJ'e dogmaticai szentesit~féle }elleget akm·t utóbb ·J·ányomni, az eg~z tár.•a· 

tlalmi re:TI(let u,qy ltt!pzelvt>, mint nirvekvlí P-~(ojvld.Ydt ez OIJ!J1'lfmp., állapotnak. 
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világot elfoglalta volna, megfosztva minden nemzetet szabadságaitól 
és saját szellemétől. Volna egy roppant, ásiai alaku birodalmunk olly 
sok nemzet helyett, mellyek Europát élet- s mozgásban tartják j ezen 
küzködő s gyümölcsöző változatosság helyett , melly a mai kornak 
vonzó alakot ad, s mellynek Europa a többi világrészek fölöttijóUétét, 
értelmességét s tökélyescrlését köszöni, uralkodnék halálos csend és 
egyformaság. 

Bevégződik a középkor j hanem Europát szabadok és rabszol
b·áltra osztva találta, elhagyja pedig szegények és gazdagokra osztva j a 
kenyszeritett munka helyett önkénytest hozott be j a testületek s a 
csüggesztő törvényes kedvezmények helyébe a társulást és verseny
zést, az elöjog vagyis az igazságtalanság helyébe az emberies egyen
lőséget lépteté életbe; felszabaditi a birtokot a rangosztályok és nem
zetségek, a helyettesítés és más hajdankori bilincsek alól i a rabszol
gáknak kényuraik, a védenczeknek véduraik, a főnemeseknek a 
császárok elötti porban-csuszó alázatát önkénytes s illemea udvarias
sággal, melly megalázza magát, de azért hogy fölemeltessék, engedel
mességgel, melly büszke is tud lenni, szabadsággal, melly veszélyez
tetés s elaljasodás nélkül ezer szolgálatra kész, pótolá : mind olly 
érzelmek, mellyek a bárók nemes és udvarias függetlenségéből ered
tek, mig a régiek a város és állam függetlenségén kivül mást nem is
mertek. 

Némellyeknek tetszett a középkort határtalan elnyomás korának 
festeni, és mégis akkor születtek ama politikai intézmények, mellyeken 
a mai nemzeteknek alapja s dicsősége nyugszik 1). 1\'Iellözöm az egy
házi törvényt, melly miut részletes jog nagy haladást eszközlött a sze
lidség és méltány felé, melly ben először szegült ellene a megvitatás a 
kard tulhatalmának, az írott törvény a bárók szeszélyének i először 
kiáltatott ki mindenkinek törvényelötti egyenlősége ; hanem milly 
nagy törvényhozók voltak Nagy-Károly, Alfred angol, szent István 
magyar, szent Lajos franczia királyok, és Németország néhány csá· 
szárja? Azon korban irta meg Angolhon ma g n a c h a r t á j á t, melly 
bár tökéletlen, mégis sem felül nem mulatott, sem utól nem éretett j 
melly bár a hübérrendszeren alapulva, mégis biztositá a személyes- és 

•) A törvényekre nézve hisd : 
Oanciani, Ba1·ba1·orum leges. 
Savigny, Geflch. des römiaciten Recltte1 im MiUelalte-r. 
Toulotte és Rtva, Iliat. de la barbarie et dP., lois au moyen age. Páris, 1829. 
Labonlaye, Hiat. de droit de prop~-iétéfonciére en Occident. 1839. 
És sok mb ujabb s leginkább német müvet. 
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vagyon-szabadságot; akkor szerkesztették össze Olaszország és a Pro
vence kereskedő köztársaságai ama tengeri törvénykönyvet, melly 
életrevalóságát még ma sem veszté el ; akkor látták el magukat a kü
lönböző községek olly rendszabályokkal, mellyek különöseknek tet
szenek, de csak az előtt, ki nem képes magát azon időkbe és helyekre 
áthelyezni, és ki, mint az angolok, csak azt tartja helyesnek, a mi sa
ját nemzete szakásaiban gyökerezik, siit csak is e föltét alatt véli azt 
kötelezőnek; akkor ){isértének meg Németország, Schweiz és Olasz
ország köztársaságai mindennemü kormányalakot és olly alkotmánya
kat, mellyekben nem volt semmi akademiáskodás és mellyeket senki
nek esze ágába sem jutott azért fogadni el, mivel angolok vagy spa
nyolok által használtattak, náluk nlinllen alkalomszerii, tisztán övék, 
történeti és azért a legkülönösebb változatosságu. A polgárság is, 
erejének legf'óbb bizonyitványát az által adva, hogy ellenállás közt 
gyarapult, akkorban foglalt el helyet a monnrchiában, dicsőséget, éle
tet .s erélyt hozva reá ; és bár senki sem sej té annak akkori vagy jövő 
fontosságát, középosztálylyá nőtte ki magát, miglen még inkább elter
jedve, néppé, nemzetté, főbatalommá lett. Megjelenhettek a pontidai 
gyülésen vagy a constanczi békekötésen , vagy a trunsi tölgy alatti 
éjjeli összejöveteleken, vagy Riitli rótségén, hol egyszerü emberek az 
bten nevére, a ki a parasztot é;; az urat teremtette, esküsznek, hogy 
t;aját szakásaikat és a haza szabadságát fenn fogják tartani; meghall
hatjátok, miként a szent zsinatokon a vallás az emberi jogok védőjéül 
lép fel; megismerhetitek a népet az angolszász w i t t e n a g em o t-ok
ban Britanniában, a franczia majusi mezőkön, a roncagliai országgyü
léseken, a 11panyol vagy a l am e g o i c o r t e s-ek en, hol egy nj nem
zet Portligailia statuturnát alapítja meg, szabadabban mint sok mai 
nép, a trón mellé adva olly nemességet, melly nem hóditásokból emel
kedett, nem is birtokon alapult vagy aranyon vétetett, hanem a vallás 
és haza ir~nt tanusitott hüséggel és a hazát az idegenektől megszaba
dító ,,itézséggel szereztetett; és a rendek megerősítik ezen törvénye
ket, mivel j ó k, mivel i g a zs á g osak: a törvényességnek olly 
föltételei, mellyeket a régi jogtudósok nem ismertek, és a maiak közt 
is sokan felednek. - Mi vitatkozunk, azok tettek. 

Es mindez a barbárság korszakában. Igen, barbárság volt akkor, 
mégis amaz idők jelleme inkább az ellentét a cselekvések baromisága 
és az egyhÁ~, lovagrend s költők által hirdetett eszmék tisztasága kö
zött. M:ig a régieknél egy hang sem emelkedik, melly tekintélyével 
Achilles vad kegyetlenségét vagy Caligula bárgyu embertelenségét 
roszalná, itt az erkölcsi fogalmak ragyogón és tisztán tünnek fel, kö-
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;r,epette a rakonczátlanság- és nyerseségnek ; józan tiszta itélet követi 
a szenvedély leggonoszb tetteit : a mit nem fog csekélységnek mon
dani, ki meggondolja, mikép egy jó elv épen ugy lehet terniékeny 
maggá, mint a gonosz. Barbár elnyomás, szünetnélküli ellenszegülés, 
vallási bünbánat, három uralkodó tény a középkor szokásai- !t törté
netében, s a mint ezeket egyenként vizsgálod, majd a gGg, majd a hö
siség, majd a szeniség legfensőbb foka tünik föl előtted: de minthogy 
egyik a másikat egyensulyban tartja, nem mutat a középkor olly rend
szeres és kiszámított bősz kegyetlenséget, minöt az ókorban rémülve 
láttunk; ugy hogy egy ir6, kimindamellett bölcselőnek czimezi magát, 
állitja,mikép "egy félszázad a pogányságból hasonlíthatlanul szörnyübb 
kicsapongásokat tüntet fel, mint a mennyi az egész keresztény manar
chiában találtatik, mióta a földön a kereszténység uralkodik" 1). 

És valóban még a legirgalmatlanabb ghibellinek közt sem talál
tatik egy Domitian vagy Caracalla ; sehol olly hidegvérü öldöklés, 
minöt az emberies Caesar Amiensben, és Titus, az emberi nem gyö
nyöre, Jerusalemben elkövettek; sehol olly kiszámított feldulás, mint 
az vala, melly Tarentumot és Carthagot lerontá vagy melly megsem
misité egy ország szépmüvészeteit és müveltségét, mint Corinthus- és. 
Rhodusban; nem találsz itt hasonlót Bertalan éjjeléhez vagy a har
minczéves háboru borzasztóságához 2) ; a számüzéseknek, mellyek 
Róma legvirágzóbb szakában vitettek véghez, a középkorban semmi 
sem felel meg, mikép nem a boszorkányok pöreinek, mellyek X. Leo 
és Galilei századában mindinkább megszaporodtak ; magát az inqui
sitiót mesés rémeivel együtt sem hasonlithatni össze a római császárok 
által három századon át gyakorlott, törvényes alaku keresztény-üldö
zéssel, valamint azzal sem, mellyet sokkal késöbb a sötét politika 
Spanyolországba hozott be. 

Ha untat a főurak hatalmaskodása és a fejedelmek kegyetlen 
féktelensége, forduljunk ama másik társadalomhoz, melly ugyanakkor 
nem eröhatalommal, hanem az eszmék fegyverével hóditaní törekedett, 
melly, mig az elnyomottat oltalmába fogadta s vigasztalta, azalatt a 
hatalmaskodót Annak nevében fenyegette, ki ítélő birája az emberi 
igazságnak. A főurak patakokban folyatták a vért, hogy egymástól 
egy talpalatnyi földet raboljanak, melly holnap mindnyájokat különb-

1) FeUer, Catéchilnne philosophique, t. III, c. G. §. 1. 
2) Waldstein és Gusztáv Adolf Nürnberg elött hetvenkét napig álltak egymással 

szemközt, a nélkül, hogy megütköztek volna; s ez i<lö alatt éhség és betegség által a 
niirnbergiekböl tízezer, a svédekböJ huszezer, a császáril\kból harminczezernél több ve
szfltt el. A középkor Remmi illy irgalmatlan hidegvériiséget Rem mntnt fel. 
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ség nélkül citakarandó vala: ama társadalom ellenben tekintetét az 
igaz haza felé emelve, a jónak, a tudománynak, az áhitatnak szeretetét 
tmjeszté j tanitott imádkozni; a szomoruaknak, az üldözötteknek men
helyet, a tudatlanoknak tanodákat nyitott; a napi harczok köz t treguat 
hirdetve békét eszkózlött j harczosok helyett szerzetesei voltak ; a föur 
szükségesnek vélt magánkodásának a kézmüvesek egyleteit, bujálko
dásának pedig a monostorok szüzességét állitá szembe j a várakban 
magát ebánczoló dölyfösséget alázatosságra és áldozatkészségre inté ; 
hogy igy az eröt nem a kardban, hanem az akaratban kifejtse, a büsz
keséget nem a boszu, hanem a szeretet alá hajtsa, hogy éreztesse a 
századdal az önmegtagadás hatalmát; az előbb csak testvérgyilkolás
ban gyakorlott bátorságot áldott vitézséggé szentelte, midön azt a fél
holdnak Konstantinápoly kúpjaíról és Sicilia, Majorca és Spanyol
ország partjairól elüzésére vezérlé. 

Jellemző e vallási társndalomban, hogy a polgári kötelességeket 
magára vállalá, és önkényt teljesité azt, a mit utóbb törvényes hatá
rozat elég későn hoza be. Nincsen, ki az utakat jó karban s biztosság
ban tartsa? ö kereszteket s menhelyül kápolnákat állit fel melléjök ; 
nincsen' ek szállodák? ö vendéglőket és remetelakokat nyit; nem eny
hittetik a szegénység éhsége? ö a zárdák ajtaiban ételeket osztat ki; 
az éjjeli világítást a szentek képeinél meggyujtott lámpák kal, a népes
ség jegyzékét a keresztelési, házasulási s halálozási könyvekkel pó
tolja j a vásárok nem biztosak, csak az egyházak előtt és azok véd
szentjeinek ünnepén j a tudás maradványai a zárdákban öriztetnek, 
hol a leendő tudós az egyedüli tanodát, a mczei gazda a logjobb föld
mívelés példányait találja fel; posták még nincsenek, de a barátok és 
téritök közlekedésbe hozzák Uómát Islanddal és Catai-jal ; ök alapit
nak egyleteket az elvetett gyermekek összeszedésére, a betegek ápo
lására, a foglyok kiváltására. 

Ime, itt keressük mi az erkölcsiséget, s ez az, miért minket egy 
zárda felállitása, egy rendnek alapitása vagy egy téritőnek utja jobban 
érdekel, mint egy királynak csattogó gaztettei vagy az uralkodó csa
ládok változásai t). Ime ezért van, hogy a nép, melly oda folyamodott, 

1) Voltaire momlja, hogy a barátoknak, szerzeteseknek Ó8 szerzetes rendeknek 
nem kell a történetben helyet foglalniok, mivel a régi történetirók sem beszélnek sem
mit Cybele v;gy Juno papjairóL Az angol tudósok átaldnoa vildgtin·téneté-nek franczia 
fordítói megengedik, hogy a templariusok, a német, a má.ltai és calatravai lovagrend sat. 
ne Joivent saru doute pa.afairepartú tlP- l'histoh·e; haneiD kivételt akarnak n jezsuiták- és 
benczékre nézve, kik a társadalomban annyira fontosalt i megjegyzik, hogy a mi szer
zetesrendeink nem a régieit i - félig helye~ v~lemény. 
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hol igazMágot, rokonszenvet és vigaMzt vélt találni, szerette c va.llár;i 
köztársaságokat, mellyekbe núnden ország- s állapotu keresztények 
bejuthattak, kihuzván magukat a barbár törvények alól, mellyek alatt 
történetesen születtek, hogy alája vessék magukat más, önkényt elfo
gadott, közakarattal választott főnököknek, hol végre az utolsÓ világi 
,;zolga egész a pápaságig emelkedhetett. És mi, ezerszer ismételjük, 
mi tiszteljük a népnek ohajait, hajlamait, sőt idegenkedését is j és en
nek érzelmeivel és az észnek rnérlegével nj vizsgálatra vonjuk ama 
minden europai nemzetnél hősies századokat, mellyekben egyesek bő
kezűsége s vitézsége, nemes lelkűlete s áhitata a közigazság hiányát 
pótolni törekedett, a becsület szelidité a zsarnokságot, a szokások pó
tolták a törvényeket. 

Azért az, ki e kort a régi és a mai müveltség köztivégetlen pusz
tának tartja, helytelenül itél j én majd nem azt állítom, miszerint ab
ból, mit a régiektől tudomány- s irodalomban lényegest kapott, egy 
szikrácskát sem hagyott elalunni. Minthogy ezen szó "miivelt" gyak
ran egyértelemben vétetik a tanulttal, és sokan az irodalomnak kizá
rólagos becset tulajdonitanak (fontos az mindenesetre, dc nem egye
düli eleme a müveltségnek , melly a szellem összes tehetségeinek, n 
lélek összes erőinek tevékenységében, müködésében áll,): talán minden 
egyébnél leginkább az irodalom az, melly miatt a középkor fölött olly 
helytelenül itélnek. A régiek irodalma legfőkép bámulatos maradt a 
szerkezet és előadás tökélye s tisztasága miatt, melly előnyök még 
akkor is vonzók, midőn az eszmék hib{tsak, középszcrüek vagy épen 
tudatlanok; a régiek müveibr,n ruindig a szép bálványoztatik, s mindig 
fölségesen állittatik elö, rniként ez meg is kivántatott ama müvekben, 
mellyek a nemzet virága vagyis azon kevesek számára irattak, kik 
rabszolgáik vagy kegyenczeiktől, valamint a szobrok közől a legszeb
beket, ugy a könyvek közől is csak a legtökéÍyesbeket fogadták el. A 
mai irodalomnak kiilönböző rendeltetése okozza, hogy az alakra ke
vcsb gond fordittatik, s elhanyagoltatik a müvészetnek az egyszerü
séggel egyesitése, miben az ókoriak annyira jeleskedtek j de azért az 
ész mérlegel minden szót, eloszlat minden homályt, rendezi az eszmé
ket, fékezi a kitéréseket, és mindent módszeresen és logikailag sza
bályozva, szigoru szabatosságot, tiszta világosságot és a kitűzött czél 
felé egyenes haladást eszközöl. A középkorban a régi hibátlanság el
veszett, a mai okszerüség még nem volt megszerezve : az, müvészet 
és alaknélküli átmenet volt, a nyelv határozatlan, az elmék gyakorlat
lanak voltak. De hogy valameily irodalom sajátságos és nemzeti jel
lemet ölthessen, sziikséges, hogy hagyomány és költészet előzte légyen 
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meg a történetet étö bírálatot. Már pedig a középkor a teremtő képzO'
lcmnek nagyobb teljével birt, mint a mai nemzetek akármellyike, még 
az angolt sem véve ki, továbbá érzelmi mélység- és találó tehetséggel, 
melly a tökéletesítő tehetségnél ollyannyit·a fölebb áll ; miért is meg
nngedi, a ki gondolkodik, hogy korunk legnemesb, legeredetibb mitvei 
a középkorban születtek, vagy attól sugaltattak •). 

Csakhogy a képzelern miivelése elkiilönittetett az értelem müve
lésétől, Két irodalom állt egymással szemközt; egyik a hagyományok 
s emlékekre támaszkodva, az uj eszméket a régi szóltba öltöztetni 
iparkodott, a miben erőtlen~Jégét lehetetlen volt eltitkolnia; ellenben 
számos költői tehetség belátta, minő esztelenség a szót az eszmétöl, a 
tudományos ezerkezetet a közönséges értelmességtől elkülönitni. Az 
úlö nyelvekhez nem folyamodhattak, mivel ezeket a használat még 
nem tette arra alkalmasakká, a tudós előitélet pedig megvetette; ugy 
hogy az irók ama szobrász Aorsára jutottak, ki olly hazában született, 
hol mind a példány , mind az anyag, mind a megrendelések hiá
nyoztak 2). 

A jobbak tehát elhallgattak vagy elcsüggedtek; s az irodalom 
fensőbb neme a középszerüekre maradott, kik tökéletlen eszközökkel 

•) Daote , szent Tamás, Kempis-Tamás, ArioRto, Tasso, Shakspeare, Cal
tieron sat. 

2) Leyser Polycarp, a költészet taníu·a a helmstlidti egyetcmnél, Halállau 17'21· 
ben nyomatá : Historia poiimtttum medii aevi dece1n, post annum a nato Cht-isto CCCC . 
. yecutorum. Hivatkozik egy értekezésre De jicta medii aetri barbarie, melly kezUnkkez 
nem jöhetett; Am az idézett müben tudatlan vakmeröségröl vádolja azokat, kik quia 
neseiunt, negant exatitiase vit·oa eo tempo1•e e1·uditione insifJnea. Ö azonbau csak o. latin 
költöket veszi szemügyre; mint sz inte csupán a latinokkal foglalkoznak : Dufresne K., 
Index acripttJrum mediae et infimae latinitatis ; és Fabricius : Bibliotheca latina 1nediae 
et injimae latinitatis. 

Berfnghton, Literury history o.f the middle age, és Ginguené, Hist. de la litt!ra
mtut·e italienne, mindkettö megmarad az iskola elöitéloteiben. 

Gulzot, Hist. de f.a eitrilisation en Jt'rame,és Vlllemain : Tableau de la l·ittératUI·e 
du moyen dge·ban figyelembe vették a középkoti irók szépségeit és érdemeit. - 1\leg
tekiothetök még : 

!lcbhorn, Allgetneine Gesch. de1· Culturund Lilteratur. Il k. és a bölcsészet s 
irodalom történészei , Aodres, Montucla, Tiraboschi ; Thompson a vegytanra, Delam
brc a csillagászatra; Bouterwek, Karstner, Libri a mennyiségtanra, sat. Tovább!: 

Tb. Wrlgth, An eaaay on the state of literaiure and science in the anglo.aaxon. 
time. Londcin, 1839. 

Harris, Hi.t. litemi1·e du moyen llge. 
J. J .. Ampére, Hist. litet·. de la France m•antle XII. aieele. Páris, 1840. 
Ma már nagy vágygyal kerestetnek n középkot· és n Llarbároknnk kikiáltott né· 

pek eredeti irodalmAnak emlékei. 



müveket állitottak elő, mellyek sem az ízlést, sem az észt ki nem elé
gitik. És mégis ha az alaktól vissza nem riadunk, minö erkölcsi s 
értelmi életet, minö gazdagságot s eredetiséget fogunk azokban felta
lálni! Mintha az irodalom magasztos küldetését sohasem fogta volna 
fel jobban, mint akkor, nem pajzánkodék, nem keresé a fülek rlmlé
kony gyönyörködtetését, hanem a gyakorlati életet és az emberiség 
legmagasb érdekeit karolta föl. Az összes tudományoknak alapul azol
gáltak a szent iratok, más könyv nem is lehetett olly átatánosan elter
jedve; s bár napjainkban untatónak tetszik, midön a szerzöket ezer 
alakban mindig azonegy munkával foglalkozni látjuk, mégis nagy 
előnyére volt az emberi szellemnek, hogy a helyett, hogy minden nem
zet egy-egy saját elemi könyvet használt volna, azonegy könyv, annyi 
és olly különbözö tehetségeket foglalkodtatott, és az emberi ismeretek · 
tetőpontjául tartatott; fékezvén ekként azon türelmetlenséget, melly 
épiteni akart volna, mielött az alapot megvetette. Mig az uj nyelvek 
annyira elő nem haladtak, hogy kölcsönösen érintkezhettek, a latin 
nyelv szolgált a népek közlönyeül ; és kettőztetett tevékenységgel egyik 
rész a classicusok tanulmányozásával, másik uj müvek készítésével 
foglalkozott; a helyett tehát hogy az ókor feledésót siratnók, inkább 
azt kell sajnálnunk, hogy annak tisztelete miatt az eredeti kisérletek 
s a nemzeti emlékek elhanyagoltattak: valamint a szépmüvészetekben 
a góth székesegyház magasztos fensége a pogány imolák utánzásával 
ferdíttetett el. 

A középkori történetiratok mint b a r á tk r ó n ik á k ócsárol
tatnak. Mi már fönebb emlékeztünk ezek hiányairól, most pedig meg
emlitjük, mikép azok irói közt fejedelmeket is találunk, minök a 
spanyol Alphons és freisingeni Otto, Barbarossa nagybátyja; másokat 
ismét, kik maguk is részt vettek az eseményekben, mint Cassiodor, 
Beda, Liutprand; s legtöbbnyire a kor legműveltebb embereit. Ha né
mellyek belátása korlátolt, valljon a rosz távcső s igen szük tér korlátol
ta-e Galileit és Scheinert, hogy az égen legbámulatosb folfedezéseket 
tegyenek? Aztán nem szakás-e a papságnak és a barátoknak szemökre 
lobbantani, hogy mindig a világi dolgokba avatlwztak? miért feledik 
e vádat azok, kik megrójják öket, hogy tudósításaik olly dolgokról 
különben, mellyeket nem tudhattak, hiányosak? Azonban habár mo
nostoraikból jőnek tudósitásaik, ök azon férfiakhoz hasonlitnak, kik a 
kikötöböl a tengeren hánykodónak állapotát annál igazabban tudják 
megítélni; és ha elbeszéléseikben nincs is nagy elmeél és mély belá
tás, de megvan az igazságérzet, melly a classicusokban nem mindig 
tünik föl, kiknek, az igaz, a meaékben és képtelen hiedelmekben néha 
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nem engednek. Ha olvasod őket, levetve a scholastika előitéleteit, az 
együgyü rajzok, uliután bennök mindenütt az embert látod, nem hagy
nak öröm nélkül; sőt szivesen olvasod, mintha jó s emlékdús öregek
kel társalognál, mig a pedáns irók, ha fényes nevök van is, követelös 
hangjokkal kellemetlenül hatnak rád. 

A költészet, bár nagyon elkülöníté a lutgyomány és ihlet két el
választhatlan elemét, énekelt ltazát, vallást és nemes tettekeL A so
phisticus szellem, mellyet már Socrates és Seneca ostromlott, a tano
dákban ujra föléledt; de a bölcsészet nem bocsátkozék hiábavaló 
vitákba, hanem a társadalomhoz s az ember javításához fordulva, a 
körül szemlélődött, a mit annak hinnie és tennie kell. A legkényesebb 
kérdések megoldásához azon szabadsággal fogott hozzá, mellyel csak 
az él, ki uj utat tör, mellyet még semmi, szolgai utánjárást követelő 

nyomdok sem jelölt meg. A scholasticusok az ókomak talán legéletre
valáb b, mindenesetre pedig legtudományosabb gondolkodójával fog
lalkozvánJ a bölcsészet mezején Aristoteles tanának javításához annyi
val járultak, a mennyirc az javítható volt ; s köz te és Platon köz t, a 
valódi és egyetemes közt bár szőrszálhasogatva a legzavartabb fogal
makkal bibelődvén, az uj kornak a logikai finomságot s az elvonó
tehetséget készitették elő. 

Azt mondják : bit·álat még akkor nem volt; én periig állitani 
merem, hogy az azóta vitatott kérdések között talán egy sincs, melly 
már azon időkben föl nem merült volna. 1\Iig X. Leo százada viterboi 
Anniusban és az encyclopaediáó Ossiánban hitt, már a XI. század két
ségbe vonta a hamis decretalékat; Liutprand király és Agobardus 
püspök az istenitéletek, a tüz- és vizpróbák ellen nyilatkoztak, holott 
ezek az előitéletekben, szokások- és törvényekben ·támaszt találtak, 
nem különben ama hiedelmet is megtámadták, melly a förgetegeket 
Yariizslásnak tulajdonitá; Virgilius barát és salisbury-i János a valódi 
Yilágrendszert s az ellenlábasok létét hirdették; a pápák világi és lelki 
hatalma már akkor ostromoltatott és védetett ; már akkor harczoltak 
okokkal és gunynyal a barátok visszaélései s az álbuzgóság ellen; már 
akkor mérlegelték a királyok előjogait és hatalmuk czinülit; akkor 
szilárdittattak meg az állami rendezet alapjai, mellyekböl az egyedtil 
tartós alkotmányok eredtek ; valamennyi rendszer, hitczikk, szertartás 
védöre és ostromlóra talált; és a bresciai Arnold és Dolcino barátnak 
politikai-, Abehírd é'3 Origenesnek bölcsészeti-, az albigensek és Pho· 
eiusnak vallási eretneksége Luthernek és Socinnak alig hagytuk fenn 
Yalami uj mondanivalót, 

1\Ii volna tehát, ha állitanók, mikép épen a mi egyi.igyü apáink 
nn. 4 
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teljeszték el a világon a müveltséget? ök, kik lefordít va az evangé
liomo t a támadó uj nyelvekre, azokat kisimiták s határozottabbakid 
tevék; kik énekeket szereztek, mellyeket a müveltebb századok is 
még énekelnek; kik kiragadtak egész nemzeteket a rakonrzátlan és 
kegyetlen babonabitből? 

Hogy náluk még sok hiányzott, annyi bizonyos ; ám tagadjátok 
meg Sándortól a nagy hadvezér czimét, mivel Lipcsénél nem győzött, 
és Antverp vát·át be nem vette; avagy Hornertól a költő nevet, mi
vel a földleirás- és csillagászatban járatlan vala. A közép- és ókori 
türténet közt épen az a különbség forog fenn, melly építményeik kii
zött1 például a Pantheon és a milanoi székesegyház között1 mellynck 
számtalan hegyes tornya s végetlen czifraságai, egyenkint tekintve, 
szépek ugyan, de csak az ismeri fel az egységet, ki azon magasztosb 
gondolattal köti azokat össze, melly ezen összes csúcsoknak merész 
égfelé-nyulásában nyilatkozik. Az ókor remekmüvei1 az imolák, szob
rok, diadalivek, vizvezetök, a fényüzés finornságai s az élet kényelmei 
csak a városokban találtatnak, kivül semmi, legfölebb néhány kunyhó, 
hová éjjelre a rabszolgák bezárattak, kiknek izzadságából oz urak és 
városiak éltek és vigadtak. A középkorban ellenben ezer falut, egyik
töl a másikhoz utakat, várakat, paplakokat s minden lépten majorokat 
találunk, mellyek mutatják, hogy nem csak a városi népesség gondos
kodott magáról, hanem az utolsó parasztra is kiterjedt a püspök gondja, 
a szerzetes szent beszéde s a világi elüljáró ébersége. Nem tünik elő, 
mint a régieknél korlátlan cgyedurság, scm átaJános egyenlőség, melly 
legott amazt idézi elő; hanem bizonyos átaJános élet terjed el, alkot
lllányok és törvényhozások kiséreltetnek, mellyek fontosabbak, mint 
a müvészetek és tudományok, mellyek felvirágzásakor némelly helyt 
a nemzeti szokások és az állam romlásnak indult. Az ókor hősei óriá
sokul tűnnek fel, mivel mindcn részben bevégzettek, legyen az akár 
hazájuk alkotmányának, akár az öket festő iróknak érdeme; de mi
után csupán küléletet élnek, egész müködésök csak a dolgok menetét 
scgiti elő. A középkor hőseiben a Ielkescdés harczol ; ök a meggyőzö
tlés és képzelern hősei, a mi núnden dologra, még a szenvedésekre i~ 
képzelmcs fényt és életteljet önt el. Ők fáradnak, ktizdenek, gyakran 
roinden politikai ezé] nélkül, dc az érzelem azon ösztönével, melly csak 
azért hozza öket mozgásba és viszi a harczba, hogy nyugalmat s békét 
találjanak. Végre az élet zivatarai és a sir csendje közé némi közeget 
vágynak tenni, és ezt előkésziti számukra váraik nyugalma vagy a 
monostori élet. 

Ezekből senki se következtesse, hogy mi a köz~pkor dicsszóno· 
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kai, annál kevésbbé, hogy intézményeinek fölélesztöi törekszünk lenni. 
Nem; mi soha sem fogunk sem a régiek bálványainak áldozni, sem a 
középkor roskadozó födele alatt tanyát ütni ; azonban gyöngédséggel 
gondolunk e födélre, melly alatt apáink mcnhelyet találtak. A közép
korból mi sincs visszaohajtandó, s talán semmi utánozni való, de sok 
van, a mi tanulságos ; s mi csak oda törekszünk, hogy elkészítsük az 
elméket meggondoltabb vizsgálására s igazságosb megitélésére amn 
kevéssé ismert s még kevesbbé méltánylott időknek ; hogy helyrehoz
zuk azok igaztalanságát, kik minden roszat a multban a középkornak 
tulajdonitnak, holott az talán sokkal régibb idökblH maradt fenn, vagy 
pedig elkerülhetlen átmenetet képezett egy jobb jövő felé. Mi hisz
szük, hogy az idők jobbulva haladnak elö, s hogy mi már jobban ál
lunk, mint a középkorban; ámde a középkorban készültek snagyrészt 
foganatosittattak is ama javítások, mellyekkel mi az ókoriakat annyira 
felülmuljuk. Kényelmetlen, de szükséges átmenet az, mellyet eredmé
nyeiből kell megítélni. Meggondolatlan, képzelerndús gyermekkor az, 
melly saját törekvését nem ismeri, melly erejét haszontalan, néha ne
vetséges kisérletekre vesztegeti, melly keveset számit, keveset emlé
kezik, de mindent fel talál, mindent tanul egész a nyelvig; énekekben 
és a csodaszerüekben gyönyörködik ; egyetemekbe zsufolkodik, és 
még hi ven lévén emlékében az anyja térdein beezivott erkölcsi oktatás 
nemesen hibáz, legott bünbánatra térve. 

Igen sok háborító okból történt, hogy ama korban a jó és nagy
szerü csak töredékesen jelenik meg; ám az erkölcsi mozgalom, a ke
reszténység gyakorlati átalakitási müve, nem hogy elveszett volna, 
hanem inkább szabadabb szárnyra kelt, és az ö polgárosi tó hatalmával a 
jogosan szerzett s megzavarhatlanul védett szabadságnak és más min· 
den lépten adott jó példájával, a minden szarencsétlenség számára ké
szen tartott vigaszszal egy uj világot, a szellem- és érzelemnek egy 
uj életét, a képzelemnek egy uj irányát, az észnek egy uj hatalmát vi
rágoztatta fel. Ezt veszi észre, a ki nem csak a hóditóka t tekinti, hanem 
szaretettel fordul a többség, a nép felé; a nép felé, mellyet meg nem ért 
az, ki az ö kenyerét nem eszi, a ki vele nem szenved és örvend, fél és 
remél, fenyeget és áld. Csak, a ki ezt teszi, itéli meg méltányosan azon 
intézményeket, mellyek a legutolsó emberről is gondoskodtak, és azon 
hatalmat, melly az igazságot és erkölcsiséget minden részben védel
mezi; csak az tudja megkülönböztetni jajait és előnyeit az elmult kor
nak és amaz ujabbnak, melly egy királynak tisztje által egy nagy 
papnak, a nép képviselöjének adott pofonnal kezdődik, 

A mi a tudósokat illeti, ha az ókort annyi elvonás- és megszori-
4"' 
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tAshoz alkalmazkodva magasztalják, miért ne lll járnak el hasonlóképen 
a középkor irányában is ? miért nem vallják be, hogy vannak in_t(:z. 
mények, mellyek bizonyos időkre s a müv~ltség bizonyos fokaira al
kalmasak, és hogy az, ki ez intézmények egykori jó voltÁ.t dic~éri, 
nem akarja egyszersmind mondani, hogy azok a társadalmi élet egy 
más korszakában is szinte l1asznosak? 

Ha. én a franczia forradalom borzasztóságait hordanám eiéi, ak
kor e visszahatás Hzükségessége s azon haszon hozatnék fol ellenem, 
melly e vérengző kiegyenlítésből szülernlett. Miért nem vagyunk ha
sonló tekintettel azon idő iránt, melly a mai társadalom• s intézmé
nyeknek bölcsője Yala; mellyből a nyelvek, az e1·edeti irodalmak, a 
legnagyszerübb s ujnemü emlékek, a tö!'téneti családok származnak, 
s ruelly az europai nemzetek hőskora? Mi nen:t lesz, ha ama kornak 
tanulmánya nem csupt~n kiváncsiság és tudomány tárgya, hanem áta
János és ép olly sürgető érdek gyanánt üzetnék, mint saját korunk, 
saját jogaink s azok elérési módjának, saját szükségeinlc s azok kielé· 
gitési módjának ismerete? ha rá-rá akadnánk azon pontokra, mellyek 
megtarútnának, mi képezi az ember clégültségét B méltóságát, sokkal 
inkább mint a birodalmak története, mellyben n mona.rchának egy hi
bája B<ikszor millió alattvalók sorsa fölött határoz? 

Illy fogalmat képeztünk rui magunknak a középkorról, midőn 
olvastuk a történészeket é.; kntattuk az anyagokat, mellyek számunkra 
fennmaradtak. Ám ki fogott még hozzá mindezeknek együtti s ollyn· 
tén elbcszéléséhez, minőt az előhaladott müveltség igényel? És ha if
jaink a középkor tö1·ténetét kérik, minöt fogtok kozeikbe adni? 

lllyet készitni tehát nagylelkü, jótékony s nemes munka volna 
azon lángelmék részét·öl, kik az én hazámnak disz ei. És én, a gyönge, 
de kitürö hangya, szemecskékflt szedegetve ott, hol mások arattak, 
midőn a meggyőződés és tettek korát kezdem elbeszélni egy másik 
kornak, mellyben a Hmltnak hite vallásvitává fajult, a jövöé pedig 
még meg nem szilárdult, mellyhen tehát a közönyös éti megunatkozott 
kétely ama kornak hitszülte életvidorságát, lelkesedé~ét s derültségét 
felfogni nem engedi; n1idön ama kort olly hazának kezdem elbeszélni, 
mellyben nincsen vélemény, melly alja.snak egyszersmind és felforga· 
tónak, zárdainak és_ vallát~talannak, tudatlannak és ravasznak nem 
bélyegeztetett volna : már is hallom a pajzán gunynak kettőztetett 
susogását B az előitéletes gőgnek csaholásait. Én azonban bátor hom· 
lokkal állok elő, melly el nem pirul azok előtt, kil{ gunyolódnak és 
rágalmaznak, vásárolnak vagy vásároltatnak, remegnek vagy remeg
tetnek ; és a helyett, hogy eltitkolnám érzelmeimet, sziikségcsnek ta1·-
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tom inkább magamat kimagyarázni, é~ nyilt sisakkal lépni az előíté
letek zsarnoksága elé. Az egyháztörténet az itt leírandó korban 
ugyanazon helyet foglalja el, mellyet az előbbi századokban a római; 
s mi kellő tért nyitandunk ennek azon reményben, hogy senki sem 
lesz többé, ki azt előjog gyanánt csupán az egyháziak körére kárhoz
tnssa; mert miért ne hatna be egész a szent ajtókig a világi is, hogy 
megitélje ott az embereket és dolgokat azon bátorság- és észszerü hó
dolattal, mellyet az alaptalan becsmérlés- vagy vak bálvlinyozással 
felváltani már ideje volna 't 

A kereszténység tudniillik, bár lényegében változhatlan, nyilat
kozási alakjait változtatja, s bár megtartja ugyanazon hitet, reményt 
é::; szeretetet, alkalmazkodik mégis az emberiség időszakos haladási
hoz. Az elsö századokban vérrel és tanokkal küzdött, hogy a régi tár
::;aclaloni lerontott falain egy ujat rendezzen; a XVII. században valóban 
a tudomány és társadalom öszhangzatát mutatta föl; és a tisztán látók 
által a dlág sarka gyanánt tckintetvén, szabályozá az értelmet, melly
nek országában ö uralkodék : a mi szazadunkban hivatva van gyó
gyitni a fájdalmakat, miket a mult idők mély hite nem ismert, és a 
hitben révet nyitni a hullámzó tanoknak, a terméketlen mozgalmak
nak s az értelem keserü csalódásni nak. Aközépkm·ban nemtiint fel sem 
ama derült nagysága, sem e magasztos rendszerüsége ; a bárdolatlan é~S 

érzéki népeket nehezen elégitendé ki a meztelen kereszt szigoru kinyo
mata; sziikséges vala, hogy a vallás az élet minden jeleneteibe, a kép
zelern játékaiba, a sziv vágyaiba belevegyüljön, s az embert érzékei
nél ragadja meg : innét a természetfölötti nyilatkozványok, a csodák, 
mellyeket a hiszékenység bizonyosan sokasitott, de mellyek a Gond
viselés utjaiban a leghatékonyabbak 1). 

Nehéz, de biztos vala a népnek élete; egy folyam kiáradása elé~ 
volt, hogy egy tartományt elpusztítson s két várurnak harczszomja, 
hogy azt feld u lj a; gyakori volt az éhség, még gyakoribb a háboru. A 
szerenceétlen népségek, mellyek a várak aljaiba vagy a monostorok 
körül szorultak össze, elvesztek volna az inség és szolgaság igája alatt, 
ha a felülről megvilágitott képzelern ama setét láthatárt messzebbre 

1) Azokat, kik u1inden csodát s az azt követő tiszteletet gw•yolják, még Y ol: 
taire is m~ója : 11Mindezen ezerzök észrevehették, mikép ez intézmények mitsem ár
tottak az erkölcsöknek, mellyeknek a világi s egyházi müvelöolés legfőbb tArgyának 
kell lenniök ; mert vnlószinüleg a forró égalj ak tüzes képzeimének szüksége volt a lát
ható jelekre, mellyek azt folyvást az istenség keze alá hajtsák: és e csodajelelt nem 
is töröltethettek el, mielött ugyannzon néptől nem vettett.ek mflg, mclly azokat tisztelé. '• 
Essais, 183. fej. 
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nem tm:jeszti és ragyogó mennyei }{épekkel uem azépiti ezen nyomor
teljes és kínos életet. A szerencsétlenek, kiket a zsarnok hatalom em
bernél alábbvaló lénye~nek tartott, a hitben uraikkal egyenlÖkké 
emelkedtek; fájdalmaikban angyalok- és szantektől látogattatva, a 
láthatlan világgal folytonos és erősítő közlekedésben éltek; a nyers 
természet, lsten és Anyja jelenléte által megszentelve, mondhatlan 
vigaszt s általunk nem ismert őszhangzatot tárl\ föl előttök, s szellemi 
eledelt nyujtott, midön az anyagi kenyér hiányzott. A legendák, a XL 
és xn. század egyedüli történetiratai minden lépten e látványt tárják 
föl elött\in4 : elnyomató.st és anyagi nyomori a sokaságnál, hanem 
mindenütt áhitatteljes életet egész az örjöngő magasztultságig. Szóval, 
ama kort lehetetlen megértenünk, ha az örökkévaló dolgoknak az eset
legesekkel, a láthatlan hatalomnak, melly kormányoz, a látható világ
gal, melly kormányoztatik folytonos vegyületét kellő figyelemmel nem 
kisérj ük. 

S bár a középkor kevesbbé hiszékeny, mint az ókor, bővelkedik 
mégis csodákkal és babonákkal, miket a birálat elvet, a vallás kár-, 
hoztat. En gyakran fogom ezeket felhozni 1 miután az idők szellemét 
rajzolják és az eseményekre is befolynak: ám azéd, ha elbeszélem, 
hogy Konstantinápoly negyedik ostrománál Szüz-Mária a védöket bá
torítva futott végig a várfalakon, mig Seid Bekhar dervis az égbe szállt 
fel, Mahomedtöl a megvívás módját megtudandó, senki se mondja, 
hogy én akár az egyiket, akár a másikat hiszem; mert nem adtam-c 
én elő szintolly modorpan s hason szempontból a pogányok madárjó
sait és jóslatait, valamint Serapis vagy Idaea anya csodáit? Minket tehát 
ne nevezzenek bálványozóknak, ha, m,int Socrates, Aesculapnak egy 
kakast áldozunk j egyébiránt én meg nem ijedek a vakhivő czimétöl, 
miután az gyakran azoknak azokott megadatni, kik a babonának legna
gyobb ellenségei, és legőszintébb müvelöi azon magnak, mellyet az Isten 
a fóldön elvetett: a gondolkozási szabadságnak s az imádás tisztaságának. 

Amennyire csak tehetem, igyekeztem eltitkolni, mennyi fárad
ságomba került mások tévedéseit megigazitui s érveiket megjavitni, 
és megelegedtem azzal, ha saját állitásaimat bebizonyitám. Tudom, 
hogy felravatik nekem, mikép a nagy irókkal igen szabadon ellenke
zem; de épen azért, mivel nagyok, bátor ko dom nekik szabadon ellent
mondani j és elgondolván: "ha ennyi tudományu, eszü s türelmü férfiak 
is hibáztak, mitől nem kell még nekem tartanom ? '' elhatározám, hogy 
magam irányában nem fogok élni azon engedékenységgel, mellyel az 
iró annál könnyebben élhet, mivel a nagy közönség előtt észrevétlen 
marad j nem fogom kikerülni egyikét sem azon kérdéseknek, mellyek 
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minden lépten fölmerülnek s mellyektöl a történészek gyak1·an föl
mentik magukat. Vannak tárgyak, mellyek messziről tekintve meg
ijesztenek, de mi ugy teszünk, mint az okos apa, ki a dajka boh6ságai 
által roszul szoktatott fiut a rémkép mellé vezeti s azt vele megfogatja. 
Tudom, mennyi akaraterő s egyéni meggyőződés kivántatik arrn, hogy 
bizonyos közvéleményeknek elleneszegüljünk, mellyek előtt a bágyadt 
közöny kényelmesen azokott meghajolni. Azonban talán sikeriilni fog 
nekünk e közvélemények némellyikét levernünk, midön azt szembe 
támadjuk meg, és az embert és a társadalmat nem csupán egy oldah·ól, 
hanem egyetemben és a körülmények, vágyak, eszközök s tettek sze
rint tekintjük. 

S bár én szabadon és nyiltan beszélek, a nélkül hogy rettegnék 
a szidalmakt61, mellyek a közvéleménytől eltéröket érni szokták, 
mégis kénytelen leszek egyszernél többször tetteket hozni fel követ
keztetések nélkül, vagy pedig tágasb s az előzményektől különbözö 
következtetésekkeL Attól, ki csalékony fényezikrák fölött jár, igazta
lanság vagy tulkövetelés, mind~n lépten szabatosságot kivánni, söt 
gyalázat, fennhangon tenni olly kérdéseket, mellyekre csak igen alant 
hangon lehet válaszolni. Ám tegye, a ki illyesekben találja kedvét; 
de a ki észszel és becsülettel bir, . az a könyvnek beiratlan részén is 
olvas s fejtegetni tanulja a tettek nyelvét, mellyben egyedül rejlik 
igazság. Hogy pedig ez annál tisztábban hangozzék, tart6zkodtam a 
szokásba vett jóslatszerü bevezetésektöl, a részletes és esetleges ese
mények következményeinek átalánositását61, vagy, hogy haszontalan
ságokat azért halmozzak egymásra, hogy fontosságot nyerjenek, és 
igy teremtsek rendszereket, mellyek csak azért dicsértetnek, mivel 
van bennök határozatlanság, homály és megfoghatlanság, és mivel el
vetik a tekintélyeket és az elfogadott nézeteket iolforgatják. Némely
lyek az egykori száraz és terméketlen tudósságból a lantosköltői ha
tárokba csaptak át, és fennlebegve ég és iold között, a történészetet 
az elemzés és szabatos észlelet uralmából merész összetételek hatal
mába ragadták : olly szépség, mit V i c otól tanultak el különösen a 
németek, kik minden tettben egy eszme jelvényét akarják felmutatni, 
és összezavarják a külvilág esetleges eseményeit a láthatlan eszmé
nyiség állandóságával. Engem azért sokan édesgettek, midön olvasám, 
de elkedv-cetlenitettek, midön tanulmányozáro; mivelnémellyeket kép
teleneknek, másokat hiuknak, a legtöbbeket érthetleneknek, Ininelnyá
jokat pedig ártalmasaknak találtam az igazságra, mellyet elferditenek, 
csakhogy szeszélyökhöz alkalmazhassák. Azért ugy gondoltam, hogy 
legjobb rendszer az igazságot és az a fölötti szemlélődéseket rendben és 
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összeköttetésben adni elü. E múdszer szokottnak látszik ugyan, de a vi
lágos értelmü átlátandja, mikép én abban mindent, amijót az njabb irók 
és saját tanulmányaim nyujthattak, tehetségem szerint felhasználtam. 

Azon iskolához sem szegödhettem1 melly a történészetet költé
szetté törekszik tenni, és az előadásnak, nem találván egykoru böl· 
csész elbeszélőket, mint mondják, helyi szint kölcsönözni, nem csak 
szedegetve az eredeti szerzőkből, hanem majdnem lemásolva öket. Ez 
visszahatás n krónikairóknak osztályrészül jutott megvetése ellen ; rni 
~\Ital néha amaz id<lk valódi értelme adatik elö. De azonkivül, hogy 
tapasztalásból tanultam meg, mennyire Ye8zélyes a krónikák költésze
tétől félrecsábittatni, e módszer a világtörténethez igen roszul illenék, 
melly kényszerítve volna hangját a szcrzők és tartom{myok szerint 
Yáltoztatni, holott érdeme abban áll, hogy az egész emberiséget egyenl:i 
(-rzelcmmel s egy álláspontról tekintse. 

Még kevesbbé tetszett nekem egy másik} külöuösen a mai esc
ruényekkel foglalkozó iskola, melly, hogy tisztán a tényeket látszassék 
elbeszélni, a kereszténynek, a honpolgárnak, sőt az embernek érzel
meit is megtagadja, megfosztván kellemeitől mag{tt az igaz~>ágot is, 
midőn azt kimondani kénytelen. Ha hallanád öket ama hidegséggel 
beszélni, mellyel egy hozzászokott sebész a felbonczolt testet irná le, 
csodálkoznál, illy nyugalommal clbe8zélt események mikép forgathat
ták fel a világot. :B~n elfogadom ez, iskolának részrehajlatlanságát, de 
azt az érzékedenséget nem szinlel~m, nem is birom. Kerültem az ér
zékeny olvadozást, valamint a haragos szavalmányokat is, de vannak 
lapok, mellyeket sirva irtam, és tettek, mellyek álmamtól fosztottak 
meg, és véghezvitt igaztalanságok, mellyek jobban háborítottak fel, 
mintha saját magamon követtettek volna el. 

Azonban e könyvnek és módszerének önmagát kell igazolnia; és 
ha én szükségesnek hittem elmondani, mikép cselekvendem, az olva
sóktól fog függni elmondani, jól cselekedtem-e; helyesen jártam-e el, 
midőn inkább az eszmék rendét követém, mint az idők pontosságát, 
nem szakitván meg azért, az idötan tekintetéből, a tettek átaláno~> 
lánczolatát; és mennyire értem el a kitüzött czélt : az emle 1 értelem, 
ész és sziv érdekeit egyesíteni. 

Létezik és fennen beszél egy sereg, melly a szabadelvüség ha
zug neve alatt a szenvedélyek izgatását, a vele rokonszenvező szavak 
visszhangoztatását, részrehajló itéleteket követel. Én büszke vagyok, 
hogy ezeknek nem tetszem; mert azon férfiak, kik a jövőért fáradnak, 
természetesen nem tetszhetnek azoknak, kik a multat visszaszólitják s 
a kialudt tüzet a leléptetett istenségek oltárain ujra szítják. Én látom, 
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Ílnnerem a multnak hibáit, és el is beszélem, oem miként egy udva
roncz, ki hízeleg ura hibáinak - nekern nincsen uram ; - hanem 
mint barát, ki ismeri a kötelékeket, rnikkel kedveltje szivében a jó a 
roszszal összefüződik. Oh, mi a ptiinknál jobbak vagyunk! Én hiszem 
ezt; s habár gyakr:m inkább Bz6valmint tettleg vagyunk azok, a sza
vak tetteket fognak azülni :dc az erre vezető eszköz sem nem bálvány
zása, sem nem megvetése a multnak, hanem az, hogy a mulékony hi
bák és 9 tartós javitmányok közt a haladást és ennek m6djait vizsgál
juk és hasznunkra forditsuk; hogy megismerjük a roszat és az ennek 
akadályozására már mEigtett s mcghiusult kisérleteken okulva, azoknak 
ujabb szükségességét elkerüljük ; és megtanul ván, hova visz a zsarnok
ság, egyenetlenség és az elvek hajthatlansága, fölismerjük a jót ott a hol 
van, az elkerülhetlen bajokat cl:liiggedés nélkül bizalommal türjük, 
megemlékezvén, mik<'Jp a mérséldet az erőnek egyik nyilvánulata. 

Illy magas czélra törekszem én, keresve és kimutatva a történetben 
az igazat, az erkölcsi szilárdságot, az ember méltóBágát, a legnemesb 
eszméket, a nélkül, hogy a méltóstig és dicsöség csillámaitól elkábit
tassani, vagy a szemtelenség gunyezimeitöl visszariadjak. Midön Mi
rabeaunak azt hányták fel, hogy nevetséges, ezt felelte : N e m fo
g a d om e l. Én is irtam és tettem annyit, hogy az alávalók gyalázá
saitól vissza ne ijedjek; s talán megérem a kort, mellyben az őszintéket 
kiábrándul ni lássam, vagy ha nem, igazságot adand nekem az idö~ eme 
kitünös tiirelmes biráló,ésazon ifjuság,melly jobb eszmékkel növekszik. 

Illy bizalom tartott fenn eddig, és tartand ezután is haladtomban 
azon uton, mellyen a sötétséget és töviseket maga a tárgy s maguk az 
emberek sokszorositják. De lehet-e a jót veszély és keserv nélkül 
Yinni véghez? A viharok is felzavarják, de fel is frisitik a tengert. Mi 
tehát folytatjuk a második folyamatot, kevesbbé derült, de tisztább é.; 
te1jedtebb tekintettel, kevesb önaltatás. de több tapasztalattal, kevesb 
képzelem- de több tudományuyal, két szót rebegve, melly vigasztaM 
leend minden kellemetlenségben, megfelelend minden ellenségeskedés
nek és enyhszert adand minden csüggedésben. Az arab zarándok a 
pusztában, hol az utat azok csontjai jelölik, kik el ötte arra j ártanak, és 
ama kutak, mellyeket valameily jótékony kéz a jövendők enyhitésére 
ásott, ha a Sirnum öldöklő fuvallata lepi meg, a földre veti magát és 
vár; midöJt pedig elhaladott a mirigyszél, fölkel és folytatja zarándok
utját veszélyek és nélkülözések közt, hol nincsen kar, mellyre, ha tán
torog, támaszkodhatnék, nincsen kebel, me ll y az elesön szánakoznék: ö 
egyesegyed ül, mégis énekelve halad, bátorságga l és r emén y n y e l. 
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ELSÖ FEJEZET. 

A v i l á g á l l á s a. 

A nyugati birodalom folbomlása keveset változtatta meg az a:st 
képező tartományok állapotát, kivéve Olaszo~·szágot j mert amazok 
már az utolsó császárok uralkodása alatt is vagy az idegen berontók, 
vagy az erősbnek hatalma alatt nyögtek. Ez esemény mindazáltal 
a történetben legfőbb fontosságu, minthogy még névszerint is felbontá 
azon egységet, melly a világot hat század óta átkarolta, és összezúzta 
a régi müveltség alakját, hogy helyet adjon egy, egészen más elemek
ből szerkesztett nj társadalomnak, 

Görög birodalom. 
A keleti birodalom nem érzé e csapást, sőt talán örvendett neki 

egy mélyen gyökerezett féltékenységből, s mivel számára biztositott
nak vélte a világuralmat. Magában foglalá Kis-Ásiát és Syriát egész 
az Euphr4tig, késöbb Colchist és Armenia nagy részét j Afrikából nem 
többet, mint Egyptomot, miután a partvidék a vandalok uralma alatt 
állt j Europából Thraciát, Macedoniát, Epirust és Görögországot. Az 
egykor Romától függött tartományok Spanyolországban, Afrikában s 
Galliában, mellyek a svévek-, vandalok-, nyugati góthok s frankoktól 
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még mE'g nem hódittllttak, megereszték, de cl nem ~zakiták a keleti 
birodalommaii köteléket j sőt maguk a megszállott tartományok is a 
barbárok uralmát ténynek, a törvényes jogot a császárok, mint a cae
sarok utódai részére fennmnradónak tekinték. 

A római uév, mellyet a bcrontók a legyőzötteknek adta( mit 
utóbb a törökök Görögorszttgban utánoztak, megcrüsitni Uttszék ama 
függést j csakhogy a távolabbi tartományok ennek semmi sikerét sem 
látták, miután a császárok, rrnyl.eségöket gőggel takarva, a nyugati 
tartonatnyokat barbároknak tekinték, s nem értvén nyelvöket és ér
dekeiket, sem Yédelmökröl, sem jó kornHínyzásnkrúl nem gondoskod
tak, hanem egyes gazdagok vagy tanácsosoknak engedték át azok 
igazgatását, helytartók ( comites) neve alatt, kik tettleg fliggetlenek 
valának s csak szóval köték le magukat; az egykor adózó tartomá
nyokban elegendő volt egy üres szertartás, mellyel ezek a katonas~g 
által paizsra emelt uj császárok föhatalmát elismerték. 

Egészen máskt'·p ment a dolog Olaszországban, mellyet Odoaker 
saját és zsoldos harcztársai kardjtl.t·a túmaszkollva birtokolt; de mely
lyet, mint a birodalom bölcsLíjét, a görögök folyvást majd titkos fon
dorkodással báboritottak, majd nyilt háboruyal, melly eliizte a békét, 
a nélkül hogy szabads~lgot adott volna. Az Olaszorsztígra ereszkedett 
zivatar Konstantinápolyt-kissé riyugoclrii hagyta j de csakhamar mits 
hordák jöttek majd fenyegetésére, majd védelmére, mig mellette a 
persa királyok is minclinkább hatalmasodtak, s az Artaxerxesek ne
vének keletre Indusig, nyugatra Tigrisig tiszteletet szerzének. 

Mondhatni, hogy akkor egész Europát a Afrikának egy ré~:~zét a 
germánok lakták, kik semmi más, mint a küzös nyelv és származat 
köteléke által egyesitve Konstantinápolytól Ir honi g folyvást tolongtak, 
nem más czélb6l, mint hogy kalandot, zsákmányt, hatalmat, boszut, 
hazát keressenek j zsoldért katonáskodva a fennálló országokban, s 
ujakat alapítva, egy-egy tartomány gazdagságának vagy gyöngeségé
nek earthágótól Skandinaviáig vitték el hirét. 

Vandal ok. 
A germán törzsek között legdurvábbak voltak a vandalok, kik 

Spanyolországból Afrikába csapva át annyira megerősödtek, hogy a 
harczmezöre százhatvanezer embert állithattak ki, és megsemmisítvén 
Mago, Cyprian és Ágoston hazájának müveltségét, a majdnem nyolcz
van milliónyi lakosságot egy tizedrészre olvaszták le, melly G e n B e
r i c h nevére is remegett. Ez uralkodott az atlanti partokon egész 
Cyrenaica-ig s hajóit a Közép-tenger és szigetei meghóditására kiil
dözé, ugy hogy ama tenger az északiaktól Vandal-tengernek (W end el-
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sce) neveztetett el. Olatlzország évenként látta a Kaukazus diilt<'t a 
f.,tTÓ Libyahól kitörni t), 

Nyugati góthok. 
A góthok származásáról már másutt (VII. k. 2. fej.) értekeztünk, 

itt elég lesz emliteni, hogy két nagy részre oszoltak: keleti és nyugati 
góthokra. A nyugati g<Sthok Eurik alatt leghatalmasb birodalmat al
kottak a Loire, Rhone és a Pyrenek között (A q n i t a n i a) ; innen a 
Yandalok, alánok és svévek által már elpusztított, s rólok uj elneve
zéseket 2) nyert Spanyolországra rohanván, azt egészen elfoglalták, 
Galizia és északi Portugallía kivételével, hol a svévek tarták fenn 
magukat. Ez utóbbiak katholikusok voltak 1 de durvák és vadak, mi
ntán a folytonos hadak müvelödésöket megakadályozák; a nyugati 
góthok ellenben ariannsok voltak s igy a kath. papságnak nagy fárad
ságba került a hitet a városokba szornlt vagy kint rabszolgákká lett 
l~győzöttek közt tisztán megőrzeni. 

Hurgurulok (438). 

Keleti Galliában a nyugati góthokat a Rhone különitette el a 
, burgundoktól, kik az első, hóditáskor a mai Schweiz nyugati részét 
1 foglalták el: Aetiustól utóbb Savoyát is nyerték, halála után pedig a 

két Burgundiában, Lyon vidékén, s Dauphiné és Provence-ben egész 
a Durance folyóig telepedtek le. Gundekaregyesité az elszórt néptör
zseket és alapi tá az els ö Burgundországot (456), s mind ö, mind utódai 
majd Vienneben, majd Lyonban, majd Genfben székeltek; valamint 
a nyugati góthok királyai majd Narboban, majd Bordeauxban s legin
kább Toulouseban. Ám azért a római tisztviselök nem sziintek meg a 
birodalmi rendszabályok szerint igazgatni és törvénykezni. A burgun
dok az elfoglalt földeken ré:;zint nyájaikat legelteték, részint rabszol
gáik által miiveltették azokat, de olly hanyagul, mint a ki el van 
szán\'a, maholnap odább költözni. Különben az, hogy mig a többi 
teuton hódítók a legyőzöttektől a földek csak egy harmadát vették el, 
a burgundok pedig a földekből is, a rabszolgákból is felet, arra mutat, 
hogy régi vándoréletökkel felhagyni s. magukat a földmüvelésre adni 
akarták; a benszülöttekkel is, ugy látszik, nem bántak roszul s a ró
mai emlékeket sem rombolták le. 

l) Hinc vandalu" hosti& 
Urge( et in nostrunt nume1·osa classe quotannú 
lfll:litat excidium ; conversoque ordine fati, 
Tm.,.ida cmtcaseos inifert mihi By1·sa {u1·ores. 

Sidonius Apollinaris. 
') Vandalasia (Andalusia) Gotalania (Catalonia). 



Britek. 
A régi Armorica már előbb fogadott be gyarmatokat, s rövid idö 

mulva még másokat kelle befogadnia, mellyektöl a Bretagne nevet 
nyerte. Egy kis terület Seine, Oise és Loire között tartotta fenn a ró
mai formákats ezekkel a függetlenséget a papság, nemesség allely
hatósági tekintély alatt. 

t'ran'kok. 
Mindezeket a frankok beütése fenyegette, kik a IV. század kö

zepe tá ján a belga tartományokat, a batavi szigetek egy részét s utóbb 
az egész területet a Seine és Mosel folyókig elfoglalták. A s a l i-ak, 
kik talán Is a l a (Yssel) folyótól, mellynél először laktak, hivattak 
ekkép, Belgium- és Galliában délkeletre nyomultak elő, mig a r i
p u a r i-ak , kik azért neveztettek igy, mivel a Rajna p a r t j a i t lak
ták, e folyó és Maas között nyugat felé egész az a r d e n n i erdöségig 
terjeszkedtek. Egy százados küzdelem a rómaiakkal nem ragadta ki 
őket a vadság- és bálványozásbóL 

A magára hagyott brit sziget uj hóditokra talált. 
Germánok. Thoringlak. Longobardok. 

A tulajdonképi Germaniában, az Elbe, Duna és Rajna között a 
néptörzsek inkább csak helyöket mint állapotukat s müveltségöket , 
változtatták, mióta Tacitus és Ptolornaeus által irattak le. Az Eszaki-
tenger mellett laktak a friesek, anglok, jütek s a valamennyieknél 
hatalmasb szászok, kik az Odera és Ems között uralkodtak s délre a 
thuringiak- és longobardokkal voltak határosak. 

Amazokat némell y történészek az Attila alatt katonáskodott ter
vingi góthokkal zavarják össze, állítván, rnikép ennek halála után 
Galliában a Saale mellett maradtak, késöbb pedig a Dniester és Duna 
tájára s onnét Noricumba költöztek; azonban sokkal valószinübb, 
hogy a thuringiak egészen más néptörzs s talán a latinok hermundu
raival azonosak voltak. Bármint álljon a dolog, annyi val6, hogy a 
többi germán népek járataiban kevés részt vettek; miután pedig szom
szédaik a vándorlásban elerötlenedtek, a thuringiak Gerroania szivé
ben egész a Duna-, Rajna- és a Harzig, melly öket a szászoktól vá
lasztá el, terjeszkedtek. Első királyuk, a ki említtetik, Meerwig, 426. 
körül. 

Thuringiától Langresig, Champagneban, laktanak az alernannok, 
kik bár korán a frankok alattvalói lönek, nevöket mégis egész Ger
maniára által vitték. A longobardok az Elbetöl a Dunához költöztek, 
melly folyótól a Kárpátokig a gepidák laktak, rnig Pannoniát a keleti 
góthok tarták elfoglalva. N oricum (A us z tr i a és l\I o r v a o r sz á g) 
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a füldmüvelés tl a római legiók szállásolása által ujra megnépesült s a 
katonaság növendékházául tekintetett ; azonban uj betörések ismét 
elpusztíták, sa római nép maradványaival a rugiak telepedtek le benne, 
ugy, hogy midön a noricumiak- és pannonokról van szó, olly nemzetet 
kell érteni, melly, ha nem is intézményeire, de származatára félig ró
mai volt, A herulok, kiket némellyek a mesés Skandináviából a lll. 
században utaztatnak ki 1 de kiket mi az Azovi-tengernél találunk, 
részt vettek a góthok hadjárataiban, előnyomulván egész a birodalom 
határáig, mellyuek eleiute veszélyes szövetségesei voltak, Odoaker 
alatt pedig megsemmisitöi lőnek, Az V. században egy másik csordájuk 
Raulf vezetése alatt Felsö-Pannoniát hatalmába keritvén, a gepidák
és longobardokat adózókká tette; ez utóbbiak azonban fölkelvén 
Raulfot megölték s a herulokat annyira megverték, hogy egy részök 
Anastasius császártól Illyriában kért menedékhelyet, a többiek a skan· 
dinavi félszigetre tértek vissza vagy más nemzetekkel keveredtek 
össze. 

Boj ok. 
A Szudétek, Érczhegyek és Sumava vagyis Cseherdötöl körített 

tartomány a·bojoktól, kik azt legrégebben, foglalták el, Bohemia nevet 
kapott. A stájer és karintbiai tauriscok s a pannoniai scordiscok talán 
csak ágai ezen néptörzen ek, minöket az aquitaniai Gergoviában, Parma, 
1\:Iodena, Ferrara, Bologna és Franche-Comté környékén találunk, ki
ket ott Caesar engedett letelepedni. A nagy népvándorlás kezdetén 
odahagyják a bojok Bohemiát, s összevegyülvén a rugiak-, herulok- s 
más teutonokkal Noricum- és Vindeliciában, képezik a bojárok vagy 
bavarok szövetségét, melly név alatt aztán a Duna és az Alpesek, az 
Ems és Lech vizek között megmaradtak, 

Szlavok. 
·Attila hatalmának mcgtörtekm· jelennek meg keleti Europában 

a ::~zláv fajok; egy megszámíthatlan népcsalád, melly az Ádriai-ten
gertöl a Jeges-ig, és a Balti-tengertől Kamcsatkáig lakott, s mellynek 
nyelvét még ma is hetven millió ember beszéli. Eredetéről s első vi
;;zontagságairól másutt foguuk értekezni (X. k. 8. fej.) itt elég legyen 
mondani, mikép sem nem germán, sem nem mongol, sem nem magyar 
faj, és hogy első törzscik a n t e a-eknek neveztettek a Dnieper, Dnie
ster és Fekete-tenger partjain, v e n d ek-nek a Balti-tenger déli ré
szén, és sz l a v i n ok-nak a Visztula és Odera forrá.sainál. A vendek
hez tartoztak az obotritok, vilzek, lutizok, pomeránok, moravok és 
czechek, kik utóbb bobemusoknak neveztettek, és a lechek, vagyis a 
későbbi polákok (lengyelek). 
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Tovább a szlávoktól nyugodtan és ismeretlenül éltek más nem
zetek a mai Poroszország és Lithvániában : az esthek, kik a keleti 
góthok királyának Theodoriknak borostyánkövet küldöttek, a szamo
gitek, galindok, és vidiváriak. Még to\•ább kelet felé laktak a finn né
pek, kiknek története pillantatainkat Közép-Ásiába vezeti, hogy figye
lemmel kisérjük ama mozgalmat keletről nyugat felé, melly a legrégibb 
időktől a gall fajból a pelasgokat és cimbreket, a scytha fajból a ger
mánokat és szlávokat Europába nyomta, 

Közép·.tsia. , 
Finn nemzetnek kellett annak lennie, melly Abrahám ideje kö-

rül nyugati Ásiába tört s kettős irányt véve részint Europába nyomult, 
részint észak-nyugati Ásiába huzódott. Amazok maradékai (az egye
düli sem i nemzet, melly Europába jött,) ma is élnek még Lapp-, 
Finn-, Svédhonban és Norvégia északi részében, hová a Kaukazus és 
a Fekete-tenger közötti uton jutottanak. 

Azokról, kik észak-nyugati Ásia felé vették utjokat, eurapai tu
dósitások tökéletes hiányával mitsem tudhatnánk, hacsak a chinaiak 
c tekintetben segélyünkre nem volnának. A chinai birodaJam nyugati 
részében az első történeti korszakban tibet nemzetek jelennek meg, 
minő a san-miao, vagyis a három Miao, kik Chinábál elüzetvén Shen-si 
magas hegyei mögé vették magukat s késöbb Kiang nevet kaptak s a 
mennyei birodalomnak örökös ellenei voltak. 

Krisztus előtt három századdal egy Yue-shi nevü tibet nemzet 
Nang-shang hegység és a felső Huang-ho között lakott; és legyőzvén a 
hiong-nu-kat, kis Yue-shi neve alatt Nang-shangtól délre telepedett le, 
mig a többi tibetiek Közép-Ásia nyugati részén nagy Yue-shi nevü 
néppé egyesültek; és ezek késöbb (155, Kr. ut.) átkelvén a Jaxar
tesen, az alánokat nyugat felé szoritották, Transoxianat és Bactrianat 
elfoglalták, ekként hatalmas országukat egész a parthusok országaig 
terjesztvén ki. Itt azonban a biong-nu-któl báborittatva, Kabul, Kan
dahar és az Indus két partja felé vonultak. A régiek öket indo·scythák
nak, mi pedig afghánoknak nevezzük 1). 

A nagy Altai mellöl alájött hiang-yun-ok a china.iaktól a III. 
században hiong-nu-knak vagyis nyomorult rabszolgáknak neveztet-

1) L. Klaproth, Tableaux hiatoriquu de l' Asie, de-puia la monarchie de Cynu 
ju.aqu' a nos jow·a. Pá.ris, 1826. 

Jardot, RévolutiQ'TUI rhs peuples de l' Aaie Moyenne, i>~jluence de leurs mig,·ationa 
sur l'état social de l' Europe. U. o. 1839. 

F. Brotonne, Hist. de la filiation et des migraliona rhs peuplea. U. o. 1837. 
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tek· cl. Küzölök nemellyek kelet fele mcntek egész a Bolor hegy
lánczig, hol az Oxus és Jaxnrtes crednek j mások délkeleten legelteték 
csordáikat a Shen-si északi lejWjén; ezektől eredtek a tu-kití, tiele, 
ugur, oeiú, tnkishi, garnevid, seldshuk 1 késöbb ozman nevü különfélc 
nemzetek. 

A felső Jeniseitöl északra laktak a szamojédek1 egy ismeretlen 
nemzet, s ettől keletre Bajkal tó körül a tata vándortörzsek a mongo
lok fajából. A sian-pi-k es hiong-nuk vegyületéböl keleti Mongol
országban különféle nemzetek eredtek, mellyeknek közös nevök vala 
Sian-pi. :Északkeletre a szamojédektöllaktak a tungúzok (Tung-nu), 
azaz keleti barbárok, kikhez tartoztak a ki t a n ok 1 m o-h o-k 1 y u
s h i n-ek, és a Chinában most uralkodó m an ds h u-k. 

Ezen szemle Nagy-Ásia népei fölött szükséges vala, minthogy 
azok mozgalmai Europára is kihatottak, habár nem olly közvetlenül, 
mint azok akarják, kik a hiong-nu-kat a hunnokkal zavarják össze 1). 

Sokkal hihetöbh, hogy a hunnok, miként az avarok ama finn népcsa
ládból eredtek, mellyröl fönebb mondók, mikép észak-nyugati Ásia 
felé huzódott, nemkülönben, mint az ugrok, votiakok és a jelenleg 
Ural körül s Szibériában lakó vogulok. Midön a hiong-nu-k a sian-pi-k 
által birodalmukat elvesztették, futtokban a hunnokra akadtak, kik 
Europa felé tartottak. A hiong-nu-k maradványaiból támadt tu-kiu-k 
kiüzték az avarokat urali birtokaikból, miért is ezek a Volgán átkelni 
kényszerülvén (550), két törzsökük, a v á r ok és k u n ok 1 kik több
nyire közös néven v á r k u n oknak hivatnak, behatott Europába, 
az a v a r o k félelmes nevét véve föl (557). A Kaukáz közelébe, az 
alánok s cirkassok földeire érvén, s beszélni hallván a rómaiakról, 
megmutattaták maguknak az azok felé vezető utat. Midön követeik 
Konstantinápolyba értek, az egész város összefutott, csodálni az ide
gen alakokat, vállaikra lecsüggö, azalagokkal hosszu fonadék ba kötött 
hajzattaL 

Kandis, a követség feje igy szólt Justiniánhoz : M i n ke t a z 
avarok hatalmas és nagyszámu nemzete küldöttj 
mi felajánljuk szolgálatunkat védelmedre és el
leneid megsemmisitésére, ha segélytésbirtokokat 
j u t t a ts z n ek ünk. J ustinián nem merte öket visszautasitni s gaz
dag ajándokokkal bocsátván el, harezra buzdítá öket a bi1·odaloro el
lenségei ellen j az avarok tehát átkelvén a Tanais- és Boristhe-

1) L. VII. It. 15. fej. 

VIII. 6 
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nesen behatottak Germania szivébe s az Eibe és Duna között álla
podtak meg. 

t'cht'•· huunok. 
A tulajdonképi lmnnok, kik a germánokat nyugat felé nyomták, 

megváltoztatták az Eibe és Visztula közötti tartománynak képét, "'luig 
végre maguk is legyözetvén, déli Oroszországba üzettek, hol a Fekete
tengernél telepedtek le. Az ö törzsükhöz tartoztak az akatzirok vagyis 
kazarok 1) északi- és az estalitok, keleti oldalán a Kaspi-tengernek, 
kik, mivel városaik voltak s valamivel müveltebb életet éltek, fehér 
hum1oknak neveztettek. A nyugati hunnokkal minden összeköttetést 
megszüntettek, s rnivel a tartomány, mellyben laktak, a ticli-törökök
től függött, i\k maguk is gyakran a törökökkel cseréltottek föl. 

Bolgárok. 
A finn tör2.1sböl erednek a kutri-gurok, kik bolgároknak nevez

tettek el a Bolga vagyis Volga vizétől, mcllynek bal partján, hol még 
fennáll a Nagy-Bolgárország neve, tévelyegtek, mig nem Maeotis tava 
s Kuban mellé vonultak. Attila bukása után megkisérték ennek biro
dalmát visszaállitani s átkeltek a Dunán ; azonban a keleti góthok ki
rálya Theodorik megverte öket, megölvén Busas nevü vezéröket (487). 
Késöbb mégis, midön Theodorik Olaszországba rontva, tartományait 
üresen hagyta, ezeket elfoglalták, s innen Thraciába is kiteijeszkedvén, 
sokáig háborgatták, dc szolgálták is néha a görög birodalmat. Őket is 
meghódítá az avat·ok khagánja, kinek halála után ismét függetlenek 
lettek, s Kuvrá.tnak hódoltak. Ennek két fia emlittetik : Alszeg, ki 
Romuáld, beneventumi herczegnek segélyére jövén tőle 1\Iolise gróf
ságot nyerte j és Asparuk, ki a nemzet nagy részével átkelvén a Du
nán, legyőzte a rómaikat s évenkénti adózásra kényszerité. IV. Con
stantin (Pogonatos) megengedte, vagy meg nem gátolhatta, hogy a 
moesiai siks~ígokat el ne foglalják (679), miböl Bolgárország támadott. 
A szláv népekkeli hosszu szomszédság, a 1\Iaeotis tava s a. Feketc
tenger északi partjain, igen sok szláv szót hozott a bolgát• nyelvbe, a 
miből történt, hogy némellyek öket szláv fajnak tekinték . 

• \sia legszélsöbb tartományai nem képezik tárgyát e könyv el
beszL'lésének j ott azonban két nagy forradalom készül vallásban éf'. 
korrnányzatban, Budda és 1\Iahomed által. 

1) \·. ii. Kállay F. ,\rtek. A kazamhól. U. M. Muzeum. Lonkai. 
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1'4ÁBODIK FEJEZET. 

A k e l e t i b i r o d a l o m é s P e r B i a. - II. 'r h e o s i u s t 6 l 
J u B t i n us i g .l) 

Jóllehet a keleti birodalomban sem hiányzottak ugyanazon okok, 
mellyeknél fogva a nyugati birodalom megbukott, de más okok voltak 
ismét~ mellyek haldoklását hosszura nyujtották. Itt nem katonai ön
kény, mint Rómában, hanem egy külszinre rendes kormány uralko
dott, melly elismert tekintélytől eredt s hosszu századok s fényes ne
vek által megszilárditott törvényeken alapult, ugy hogy beálarczozta 
a zsarnokságot. A gyakori, udvari cselszövényekből eredt lázadások, 
mikben a népnek s katonaságnak semmi része sem volt, mi.tsem vál
toztattak a kormány alapján s alakján; sőt maga a hadvezér, midön 
fegyverrel kezében bitoraita a trónt, szükségesnek tartá a f'óváros, az 
udvaronczak és a patriarcha beleegyezését, A megbuktatott fejedelem
nek, fiai- s rokonainak, kiszurták szemeiket, s zárdába csukták vagy 
meg is ölték ; de másnap már ujra forgott a kormánygép, a nélkül, 
hogy más változott volna 1 mint az, a kinek nevében forgott, a nélkül 
hogy a nép ellenállott volna, vagy fölhasználta volna a zavart egy kis 
szabadság szerzésére. 

A görög szellem elveszté azon életerőt, melly szükséges, hogy a 
tudományosság puszta emlejátékká ne váljék ; ámde megörzé a szőr
szálhasogat6 álbölcseletet : minden évben uj eretnekséget, az egyház 
s iózan értelem uj ostorát hozta létre; és a császárok, félve a szabad 
kereszténységtől s erőteljes tudománytól, az eretnekségnek pártját 
fogták, s maguknak tulajdonitván az alattvalók hitefölötti biráskodást, 
a püspököket és a patriarchát tetszésök szerint majd letették, majd 

1 ) Kutforrá.sok : Malala : Hist. Chronic. 
Theophanes : Ohronog•·aphia. 
Xlcephorus Oonstantlnopolltanus, Oltronog?·apltia compencliaria. 
Priscus és llalchus, Excerpta de legationibUil. 
Zonaras, Annales. - Minilnyájan a byzanti irók gyüjteményében. - Továbbá : 
Jllarcellinus, Oh1·onicon. 
Soz.omenes, Evagrlus és Socratell, Hist. ecclu. 
Constant. Porphyrog., De cae1·emoniis aulae byzantinae. Lipcse, 1751-54. 
JIOBé di Oorene, Storia d' Ál"lllenia. 
Du Fresne du Oange, Hist. byzantina, Pária, 1680. i vr. 2. k. 
Le )leau, Hist. du Bas-Empire. U. o. 1834. 8. k. Saint-Martin ás Brosset jegy

ZE'teivel. 

Tlllemont, Hi~t. dea empe1·eura. U. o. 1839. 

5* 
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vissz;Íhítták. A papsag ckkep alárendelt mat·adt, s önvédclmével es 
nem ujitásokkal foglalkozott, mig ellenben nyugaton a caesarok trónja 
mellé egy másikat állita fel, melly hivatva volt amazt megdöntimi. 
Keleten tehát minel inkább korlátoltatott a kereszténység ember-neve
lési hivatásában, annál önkényesebbé lön az egycdurság, nem mérsé
kelve semmi független hatalom által. 

Nem volt itt egy tanács, a rég·i hatalom emlékével; nem volt 
egy tisztviselöi kar, melynek neve s jelvényei az elvesztett, de el nem 
feledett jogokra emlékeztettek volna; nem volt helyhatósági testület, 
melly, ha akart volna, ellenállást rendezhetendet t. És igy mig a többi 
Europa, a mindig felsarjadzó bitorlók közt száz polgárháboru szinpa
dává lőn, mellyek azt vérrel árasztották el s romlását készíték elő, a 
kelet a zsarnokság csendjében nyugodott, a sülyedt nemzetek ezen 
utolsó s légszerencsétlenebb menhelyében. 

Ha a Zi'larnokok keze a magasb elméket sulyosan nyomta is, a nép 
nem igen érzé azt, miután egy rendes törvényhozás fékezé visszaélé
seit az igazságszolgáltatásnak, melly a köznépnél szükségesebb a sza
badságnál; aztán az adók, a társadalom minden fokozatu tagjaira 
egyen !ö en lévén ki vetve, a kincstárnak roppant hasznot hajtottak, az 
egyesek nagyobb terheltetése nélkül. 

Illy kormányzata országokban minden a fővárostól fúgg; Con
t;tantin pedig fővárosát olly csodálatraméltó helyzetbc tette, hogy az 
ellenség s különösen a várostrombau járatlan barbárok megtámadásá
tól keveset félhett;ltt. A megvihatlan 1\Ierden vára Masioshegyen, Da
ravár Nisibissei szemben, Theodosiopolis Euphrat forrásainál, Ami da 
u em mcssze Tigris fakadásától, a rohanó persák elleni erösitményeket 
képezték; a syriai s palaestinai erödök a nyugtalankodó saracénokat 
fékczék, és az Anastasius által Propontiatól Euxinusig épített, tizen
nyolrz mérföldnyi fal Konstantinápolyt védé ; azonkivül Justinián a 
Duna partjait nyolczvan erösséggelrakta meg. A persák, kikben Ar
cadius utódai mindenesetre hatalmas ellenekre találtak, magánálló hi· 
rodaimat képeztek, egyetlen sereggel, mellyen a görög fegyelem köny
nyen diadalmaskodhaték. Aztán a görögök ellenök izgathaták az 
arabokat, ibereket s örményeket, kiknek a persák tulnyomó hatalmát 
gátolni érdekökben álla; fegyvert fogathattak a germánokkal, mig vi
:szont ezek ellen szükség esetén ásiai népségeket hozhattak a Dunához, 
melly a göt·ög birodalomnak a germánokkali egyetlen érintkezési 
pontja volt. 

Számba kell továbbá venni azon apró s homályos okok öszletét 
i;,, miket mi, hogy feledésökkel ne vádoltassunk, véletlennek nevezünk; 
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ugyanis a barbárokat nyugat felé, Róma ellen olly erő nyomta, mclly
nek hatalmát ök beva.llák, de indokait nem ismerék. Ha Attila a he
lyett, hogy az Alpeseken átkelt, hunojainak sodró árját Thracia ellen 
irányozza, Róma talán tuléli Konstantinápolyt s a nyugat diadalma 
néhány századdal hamarabb következik be. 

Fennálla tehát a keleti birodalom, de nyomorult állapotban; ma
guk azon rohamok, mikkel néhányszor folemelkedék, hasonlitnak a 
beteg erőködéseihez, mellyek öt még erőtlenebbé teszik. A sz e n t 
c B á B z á r t) korlátlanul uralkodott, mert, bár a kereszténység ama 
hiraadaiomban külsőleg el volt fogadva, az alap mégis pogány mara
dott a régi Bzolgaság-, a régi zsarnokságga!. Illy végletek közt min
denki csak arra törekedett, hogy minél több önkényhatalmat ragadjon 
magához, bármennyit szanvedjen ez által a közjó ; féltékeny vagy ha
talomra vágyó nők ármányai, a beréltek furfangossága, a ministerek 
nagyravágyása, a trónörökösök türelmetlensége, a papok vetélkedésa 
voltak a byzanti politikának mozgató erői, nagyszerü rendszer, vagy 
measzeágazó tervek helyett. Ezekbe s végetlen soru szartartásokba 
lánczoltatva, a császárok ásiai uralkodókká lőnek, kéjelgés-, tétlenség
B azon szellemi erőtlenségbe sülyedve, melly hiábavaló dolgoknak 
nagy fontosságot azokott tulajdonítani. Kislelküség- s babonaságból 
szigoru ájtatosság s szarzetesi élet gyakorlatára adták magukat, elha
nyagolva uralkodói teendőiket, s bocsánatot kérve Istentől, valahány
szor ezeket is kelle végezniök. Ezen, az evangeliomtól annyira idegen 
szellem annyira vitte öket, hogy tekintélyöket a kard és kormánypál
cza alá nem tartozó dolgokra is kite1jeszték; beleegyeledtek a hittani 
vitákba, majd ennek majd annak a nézetnek kedveztek, felváltva ül
dözék az ál- és i~azhivllket s melengették a vitatkozás és eretnekség 
vak ösztönét 2). Épen ugy választotta és változtatta az udvari szeszély 

•) Ar•o1· {1a!Jti.tv1·, Ö atl-r:oK(lti-rwe. 
!) Megszállva a gőg s versengés ördögétől, a. józan értelemnek nem hagynak 

békét j minden nap uj szőrszálhasogatások ; minden dogmát, nem tudom, mi vakmerő 
természetfölöttiséggel keYernek össze, melly az evangeliomi egyszerüséget elöli j egy
szerre bölcsészek és Iteresztények akarván lenni, sem egyik sem másik nem lehetnek. 
Összezavarják az evangeliommal a platonicusok szellemiségét s a keleti álmakat; s 
fölfegyverezve egy képtelen vitálytannal, el akarják osztani az oszthatlant s behatni a 
hozzáférpetlenhez. Nem fogadják el bizonyos kitételelt isteni átalánosságát, mellyeket 
az a!Azatos tudomány akkép vesz, a mint vannak, s még körülirásukat is elkerüli, fél
vén, nehogy eg)' eszmével több vagy kevesebb támadjon. Hit helyett vitatkoznak, 
imádság· helyett okoskodnak. Az országutakon folyvást zsinatokra utazó püspököket 
!áthatni, a birodalmi posták alig elegendők j egész Göröghon egy hittani Peloponnesus, 
hol egy parány a mAsik ellen hRrczol. Az egyháztörténet ez érthetlen álbölcsek mi11.tt. 
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a tartományi kormányzókat is, kik alig érezték ezen, ép oly fényes, 
miilt nyomorult kormánynak fékét vagy pá.rtfogá.Eát. 

Az udvar példájára a nép ismindinkább fajult; nem érze egyébre 
hajlamot, mint hogy beleavassa magát a, még a legnagyobb hittudósok 
által is alig megközelíthető kérdések fölötti vitákba ; nem viseltetett 
forró részvéttel, csak a szinjátékok iránt. A néző pályakörben, a ko
csivezető küzdérek eleinte fehér és piros, utóbb zöld és kék szinnel is 
különöztettek meg, s a részvét, mellyet a nép az egyik vagy másik fél 
iránt mutatott, valóságos pártszenvedélylyé fajul t, me !ly a küzdelemböl 
mindenneinü baljóslatott magyarázott; maguknak a szineknek majd 
az évszakok, majd az elemek jelentése tulajdoníttatott, s ennek vngy 
amannak a résznek diadalából a jövő fejtegettetett. Politikai s vallási 
kérdések köttettek a pályakör szineihez, ugy, hogy végre a z ö l d és 
kék 1 fe h é r és p i r os nevek valóságos politikai pártokat• jelentet
tek; mellyek, miután a fejedelem kegye és gyakran a nyers tömeg be
avatkozása által is élesztettek, az egész birodalomban elterjedvén, 
sietteték annak végromlását. 

A nép illy ostobaságokért veszélynek tette ki életét, ellenben a 
haza üdveért nem akarta azt koczkáztatni; aztán a fóvárosban ugy, 
mint a vidékeken lefegyverezve s minden hadigyakorlatban járatlan 
lévén, még saját határait, valamint a thrák Chersonesus, a Thermopy
lae-k és a corintbi lsthmus (földszoros) hosszu falait, mellyek mögé 
rémületét elrejté, sem tudta védeni. 

Bérenczeket kelle tehát fogadni s vezényletöket barbár parancs
nokokra bízni : de miután a seregnél is, mikép a polgári kormányzat
ban, a fokozat- és méltóságvadá.szat behozatott, minden kis csapat 
hemzsegett a tábornokoktól, kik a milly járatlanok a hadtudomány ban, 
épen olly ügyesek voltak a fondorlatokban s a valódi harczosok za
varbahozásában. Ám mégis a fegyelemnek, Róma régi dicsöségének 
kis maradványa lehetövé tette némelly vállalatok kivitelét, mellyek 
valóban bámulatosak illy bukásnak indult országban, hol mindössze 
is százötvenezer rendes katona annyi helyörségre felosztva, különbözö 
pontokon harczolt, a nélkül hogy lelkesíttetnék azon önkénytes bátor
ságtól, melly az öntudatos és saját jogait gyakorló népnél tap::~.sz

talható. 
Keleten tehát, azon duzzadó életerő helyett, melly Europa uj 

államaiban a surlódás- és zavargásból kifejlett s egyszersmind a jónak 

veszedelmes könyvvé lesll, a hit ennyi ostobaság, nevetség s dühnek szinpada ellitt 
ingadoz." De llatstre, A pápáról IV, 10. 
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eszméjét a barbárság akadályainak daczára miudig előbbre vitte, egy 
bár legterjedtebb s leggazdagabb, az összes s legfinomabb miivésze
teket gyakorló s mégis müveltsége ölében elhaló birodalom képe tü

nik fol előttünk. Benne szövevényes elavult rendszerü kormány, ízlés
telen fényüzés, nagyság nélküli pompa, ezéitalan pazarlás, erélytelen 
zsarnokság uralkodott; az elaljasult görögségnek önhitségéhez s fe
csegő vitáihoz ásiai fény társul és lábra kapnak a barbárságnak vét
kei, de nem erélye; a vallási buzgalom ésl!szerü tanulékonyság nélkül; 
a müvelödésnek vétkei, dc nem rendje; az erény helyett csak némi 
nagylelküség azon rohanó dc nemes szenvedélyek nélkiil, mellyek a 
még életrevaló nemzetet jellemzik ; végre a bujálkodó lomhaság, melly 
bár nagyravágyó, nyakát mégis egykedvüen a járom alá hajtja, nem 
tudván sem karját az önvédelemre, sem eszét maga tökélyesbitésére 
felhasználni. Ezer évet él ezen birodalom , és nem hagy maga után 
sem egy fölfedezést 1), sem a képzelrni tehetségnek egy müvét; sem 
egy termékeny tant, de csak egy kis hasznos tapasztalatot sem. II. 1\Ia
homed már töri a rést a második Róma falain, sa veszekedő szónokok 
ekkor is arról vitáznak : vajjon a Tábor-hegyen megjelent fény te
remtve volt-e vagy nem'( 

Jlna·cinuns. 450. 

II. Theodosius, a megkoronázott remete után, kinek neve alatt 
neje Athenais 2) és nővére Pulcheria uralkodtak, következett Marcia
nns, ez utóbbinak csupán névszerint férje; miért is Pulcheriával Nagy
Theodosius nemzetsége keleten is kihalt. Marcianus halála után Aspar 
barbár eredetü hadvezér a thrák Leót emelte a trónra, kiben scm testi, 
sem lelki tehetség nem vala. Aspar Leóban eszközt vélt magának szc
rezhetni, de csalódott, mert az uj császár Basilisens t, Verina nevü fe
leségének fivérét s az isauri Tarascalisseust állitá ellene. Ez utóbbit 
görögösebben Zeno-nak nevezvén el, Ariadne leányát adta neki nőiil 

s kedvéért Aspart kivégeztetvén, az országot is veszélybe hozta, mely
lyet Aspar védeni is tudott, s meg is zavarhatott. Anthemh1s nyugati 
császárral egyetértve.nagy hajóhadat küldött az afrikai vandalak el
len, de e vállalat roszul ütött ki. 

Zeuo. 
Leo egy vele hasonnevü gyermeket nevezett utódjának, ld a 

trónhoz'" kormányzótársul saját atyját, Zenot vette maga mellé. Ez, 

l). Még a görög tü)l találmánya is IL bukott IJirodalommal együtt vetizett. 
2) L. Bajzának gyönyörü életraj1.1lt : .,Eudoxia cad.~zá?'fiŐ élete" czim alatt. 

.\ Kisf. Társ. évkönyv. Lonkni, 
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látszólag hálás és engedékeny, alig tizenegy hónap alatt halált szerze 
fiának, hogy egyedül uralkodhassék. Felboszonkodván erre V e.rina 
császárnő s azért is, mivel szerelmi kalandjaiban háboritva látta ma
gát, felingerlé ellene fivérét Basiliscust, ki elüzvén Zenot, a szolgai ta
nácstól hódolatot fogadott el. De miután f'ösvénysége s az eutychiánu
sok pártfogása által gyülöletessé tette magát, Zeno a visszatérésről 

kezde gondolkodni. Az isauriai testőrség, melly Konstantinápolyban a 
római praetorianusok szerepét kezdé játszani, támogatta öt; ezenkivül 
segittetvén a valamiroktól, vagyis Theodorik keleti góthjaitól és asz
azonyi cselszövények által, remegve foglalta el ismét a trónt, mellyet 
remegve hagyott el (477). Basilisous családjával együtt szent Zsófia 
egyházába menekedvén, letette a koronát az oltárra : de alig hogy, 
életéről biztosittatva, menhelyét odahagyta, elfogaték B Cappadoeia 
egyik várába záratott, hogy ott övéivel együtt éhség- s hidegtől hal
jon meg 1). 

Ezalatt a saracenek Mesopotámiát, a hunnok 'l'hráciát, a van
dalok Afrikát pusztították; a pályaköri pártok dühöngni kezdtek, B a 
z ö l d e k Antiochiában nagyszámu zsidóságot gyilkoltak meg, miért 
e nemzet Palaestinában föllázad ván, bizonyos Jutuzát királynak kiáltá, 
ki iszonyu mészárlást vitt végbe a keresztények között, mig végre az 
ö koronás fejecskéje is Konstantinápolyba küldetett. Kéjelgés be s val
lásvitákba merülve Zeno, a kendőzött arczu fejedelem, nem hogy a 
bomladozó nyugati birodalomnak segélyt nyujthatott volna, de még a 
magáét sem tudta védeni s kormányozni. Engedé magát megbecstele
nittetni fia kicsapongásai által, ki ezekért életével lakolt, nem külön
ben Conon és Longin fivérei által, kiknek elseje vérszomjas, másika 
kéjvadász vala. Zeno bölcsesége abban állt., hogy Proclust, Marinust, 
Damasciust és más pogány bölcsészeket maga köre gyüjté s velök a 
jövőt feszegette, mig végre ezek arról vádoltatva, hogy a trónt a po
gányság visszaállitásának czéljából aka1·ják megnyerni, kivégeztettek. 

Az eretnekség azalatt nem sziint meg, sőt inkább terjedett an
nak mérge. Zeno azt örökre elnémitni hitte egy egyesülési-parancs 
(H e n o t i c o n) kihirdetése által, mellyben a hit tárgyait meghatározá 
(484). A konstantinápolyi, alexandriai s antiochiai patriarchák egyet
értettek vele, de III. Felix pápa nem találta rendén, hogy egy fejede
lem a hit dolgában legfelsöbb birául tolakodék fel. Zeno elvéhez ra-

1) Az ö uralkodása alatt iszonyu tüzvész pusztitatta el Konstantinápolyt, 
megemésztvén egy könyvtárt is százhuszezel' kötettel. (Oedrenos 35. I. és Zonaras 
43. l.) E könyvek közt ógett el egy Homeros i~, melly egy 120 lábnyi sftrklmy-· 
béh·e arany betükkel volt leírva. 
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gaszkodva üldözé ·a hozzá nem álló püspököket ; megkezdette a sza
kadást, melly előjátéka volt a keleti s római egyház későbbi elválá· 
sának. 

Az elégületlenség több lázadást idézett elö, mellyeket Illus pa· 
trieius elnyomott, ki ezért a néptől, melly öt eretnekségről vádolá, s 
az udvaronczoktól, kik nagyravágyásától féltek, gyülöltetett. Verina 
özvegy öt megöletni parancsolta, de rajta vesztvén, Cappadociába 
számüzetett. Második kisérletet tesz Ariadne császárnő, de az is meg· 
hiusui ; s miután Ilius a császárnő megbüntetését hiába várta, Zenot 
is czinkostársnak tartván, maga áll a lázadás élére, kiszabadítja Ve
rinát, ki Antiochiába érvén Leontiust császárnak ·üdvözli, s a követ
kező büszke parancsot adja ki : "V erina császárnő kormányzóink· s 
népeinknek üdvöt ! Tudjátok, miszerint Leo fé1jünk halála után az 
isauri Tarascalissenst, ki most Zenonak hivatik , emeltük a trónra, 
azon reményben, hogy titeket boldogokká teend. Azonban az ö isten
telensége s birvágya megmutatta, mikép szükséges nektek igazságosb 
s istenfélöbb feJedelmet adni. Azért is megkoronáztuk az igen istenfélő 
Leontiust, kit ti a rómaiak császárának ismerendetek el. A ki ellen
szegül, lázadónak tekintetik." 

A gó th Theodorik megtörte a lázadókat ; Verina meghalt s 
Zen o minden rémülés nélkül nézhetett szemökbe Illusnak és Leontius
nak, midön fejeik a byzanti nép gunykaczajának tétettek ki (488.). 

Ezalatt mindinkább növekedett Theodorik hatalma; ki tizedízi 
ivadéka volt Augisnak, az ázok, vagyis góth félistenek egyikének 1). 

E nemzet, Attila bukása után ismét visszanyerte függetlenségét, és 
Valamir, Theodemir s Videmir, az arnálok királyi ivadékai, a keleti 
góthok élén uj gyarmatokat telepitettek a termékeny Pannoniában. 
Theqdemir békét igért Leo császárnak, ha neki háromszáz font arany
nyal adóznék, s kezesül saját fiát Theodorikat adta, ki épen két évvel 
az Isten-ostorának halála után született. Az arnálok ezen sarja Kon· 
stantinápolyban növekedve, a müvelt személyekkeli társalgás mellett, 
a saját nemzeténél divatozott testgyakorlatokat sem hanyagolta el; !l 

bár a tanodákat annyira lenézte, hogy saját nevét sem tudta leirni, 
mégis a korn1ánytanban s az akkori politika fogásaiban müvelte magát. 

A császár a barbárokat nagylelküség s bizalom által mindinkább 
meg akarván nyerni, Theodorikot tizennyolcz éves korában szabadon 
bocsátá, ki, miután bátyjai meghaltak, az egész harczias nemzet jö· 
vendő fejeül tekintetett. S erre érdemessé is lőn szálas termete, f:írad-

1) Jornandes, De ,·ebJU geticis, c. 14. 
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hatlan kitürése s azon győzelmek által, mellyeket Helgrádnál a sar
maták fölött vívott, megölve azoknak királyukat is. 

A keleti góthok azonban ruha- s tápszerekben szükölködvén, 
akkép véltek magukon segithetni, ha a keleti császár biroda.b;nába 
menve, neki, akarja uem akarja, szolgálatukat ajánlják fel, mint ezt 
földieik annyiszor tették. Első fellépésök olly természetit volt, hogy 
a császár semmi áldozatot nem kimélt, hogy öket megnyugtassa. 'l'heo
dorikot, ki akkor az uralkodásban atyját felváltá 1), az Al-Duna védel
mével bizta meg, rápazarolván a patríciusi s consuli méltóságot, egy 
lovag-szobrot, fiának-nevezést, az udvari őrség parancsnokaágát s több 
ezer font aranyat s ezüstöt; ezenkivül förangu nőt s roppant gazdag· 
ságot igért neki, a mi mind vagy !IZeretetet vagy félelmet tanusita. 

A szarfölötti önmegalázás, gyöngeséget árulva el, csak megve
tést szül. Theodorik, ki Zeno isméti t\'Ónra-jutása s azoni megmaradá
sának fóeszköze volt, követeléseit felesigázni kezdte, mire öt vagy a 
féltékeny császár cselvetései, vagy kincsszomj, vagy még inkább né
pének telhetlensége indi tá, melly a földmüvelést megvetve s csak 
ajándokokból élve, mihelyt ezeket fölemészté, uj akat kért olly hangon, 
melly nem csak az ellenségnek, hanem saját vezéreinek is félelmes 
vala. Ezek a Bosporustól az Adriai-tengerig terjeszkedve, hamuvá 
égettek sok virágzó várost, Thraciát elpusztították, a földmüvelöknek 
jobb kezeiket is levágták, hogy ne foghassák többé az ekeszarvát. 

A konstantinápolyi ravasz politika, hogy lerázhassa őket, Theo
dorikat a triári-góthok megtámadására ösztönzé, kiket egy más, kan
csalnak nevezett Theodorik vezérlett. Igértetett neki, hogy Moesiába 
hatva, ott elegendő élelemszereket s erősitésiil császári katonaságot 
fog találni; azonban ellenkezőleg a Sandis hegység szarosaiba csalat va, 
a triári-góthok fegyvereivel s szemrehányásaival kelle találkoznia. 
"S z ö k e v é n y ! - mondák ezek - t e s t v é r e i d á r u l ó j a, 
m e n j , h a g y d m a g a d a r ó m a i c s e l s z ö v é n y á I t a l r á
s z e d e t n i; m a j d e l v es z i a z p é n z e d e t i s, l o v a i d a t is." 
Megindulva ezen Theodorik, békét kötött a testvérnéppel s odahagyta 
a hütlen szövetségeseket. 

A gáthoknál szokásban vala, a királyi sátor előtt egy lándzsát 
kitüzni. Kancsal Theodorik egykor sátrábóljövén ki, ágaskodó lováról 
e lándzsára esett, s átszuratva meghalt. A keleti góthok Theodorikja 
ekkép mind a két törzsnek élén találta magát. A keleti birodalom meg
érezvén a veszély növekedését, gyalázatos egyességre lépett vele. 

') Jornandes, De ·rebus geticú,5'2 --56.-Malcchu&, Exc. de legutionibus, 77-80.1. 



75 -

Mig a byzantiak sulyosan türtek szövetségeseiket, Theodoriknak 
8em tetszett azon helyzete, hogy a többi góthok ellen harczoljon, 
övéitől pedig azon szemrehányást hallja, hogy a görög udvarnál kéje
legve él. Zen o hoz megy tehát s ekkép szól : "O l as z o r B z á g és 
R ó m a J a t e ö r ö k s é g e d , a b a r h á r O d o a k e r z s á k m á
n y á u l e B t ek. E n g e d d me g, h o g y me n j ck és ki z a v a r
j a m ő t. V a g y e l v e s z ü n It , s e k k o r m e g s z a h a d u l s z t ö
l ü n k ; v a g y g y ö z ü n k ' s a k k o r n e k e lll e n g e d e a k o r
lll á n y o z n i a z o n r é s z t J m e ll y e t h i r o d a l m a d h o z v i s z
s z as z e r z ek." 

Gondolhatni, milly szive~Sen fogadtatott ez ajánlat, melly szerint 
Theodorik Olaszországba indult, hol, mint látni fogjuk, nem a gyáva 
byzanti zsarnok, hanem saját neve alatt egy szép országot alapított. 

Ariadnét, Verina leányát s Zeno nejét némellyek szelid erköl
cseiről dicsérik, hogy férjének számkivetésében gyámola, visszatérte 
után pedig a hoszuállásban mérséklője volt; mások ellenben minden
nemil gonoszsággal bélyegzik öt, sőt mondják, hogy férjét félelevenen 
temetteté el, ki magához jövén, hasztalan kiáltozott; késöbb sirj a fel
nyittatván, testén a legborzasztóbb kétségbeesés jelei találtattak. 

l. AnasfRI'iins. 491. 

Anastasius, az udvar titkos tanácsosa ( silentiarius) mármint hat
van éves épen az antiochiai patriarchai széket vala elfoglalandó, midön 
az özvegy Ariadne őt férjének és császárnak hítta meg. E férfiu eré
nyességének olly uagy volt hire, hogy a nép üdvözölvén öt, ekként 
kiáltoza: O r sz á g o lj, u g y, m i n t él t é l. Ő a kincstár adósság-kö
veteléseit, mellyek a Zen o által kivetett roppan t adók által gyültek 
meg, eltörölte; c..z árulkodókat eliizte, megszünteté az elődje által be
hozott hivatalvásárlást; eltörölte a c h r ysa r g y r i o n t, az adónak 
azon nemét, melly núnden öt évre, mindennemü keresetre rovatott, a 
koldusokat és kéjhölgyeket sem véve ki ; s melly a fájdalom aranyá
nak nevezteték, miután némellyek, hogy megfizethessék, saját gyer
mekeiket kényszerültek eladni. 

Az isaurok, kiket az előbbi kormány kedvezése ellenszegülökké 
tett, bizonyos Longint emeltek fejedelemnek (492) s kiállitván száz
ötvenezer embert, polgárháborut támasztottak ; azonban Phrygiában 
legyözetvén, Isauria hozzáférhetlen hegyei között hat évig tartották 
magukat, mig végre vezetőik elfogattak s halálra vitettek. 

A bolgárok is munkát adtak Anastasiusnak, kiket ö a Duna má
sik oldalára kergetett. Kevesebb szerenceével harczolt a persák ellen, 
kiktől a békét tizenegyezer font aranyon vásároita meg, és Theodorik 
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góthjai ellen, ldktöl megvcretvén, visszatorlásul Calabria partjait cl
pusztittatá. A herulok is fegyverrel követelték, hogy Thraciába bo
csáttassanak ; a geták Illyriába rontottak be s egész Drinápolyig nyo
multak; más dunamelleki góthok ismét Konstantinápolyt fenyegettek; 
azért Anastasius, hogy a fővárost, a körülötte fekvő felséges mezei la
kokkal s gyönyörű kertekkel együtt a megrohanások ellen biztosítsa, 
a várostól 280 atadiumnyi távolban Propontiatól Euxinig 420 ata
diumnyi lwsszu s 20 lábnyi Rzéles védfala t, illő távolokban őrtornyok
kal ellátottat, huzatott. 

De Anastasiusban nem soluh·a a kegyetlenség- és kegyességnek, 
a kincsszomj- és bökezüségnek, a vakmerőség- és gyávaságnak, a tü
relmesség- és üldözésnek bizonyos vegyülete mutatkozék, annyira, 
hogy az elégületlen nép tömegesen kelvén fel, a hippodrom díszes 
épületét hamuvá égeté. A pályaköri szinjl\tékok még más zavarokra 
adtak alkalmat, s Konstantinápoly egy ünnepen láthatá, mint öltek 
meg a z ö l d ek, kik gyümölcsös kosaraikba köveket s késeket rej
tettek el, a k ék ek közől három ezeret. 

Uj szőrszálhasogatások uj eretnekségekre vezeték a görögöket. 
Az egyházakban énekeltetui azokott volt a t r is a g i o n 1 vagyis : 
sz e n t, sz e n t, sz e n t a s e r e g ek n e k TJ r a, midőn az antiochia
beliekjónak látták hozzátenni: A ki érettünk megfoszitte
t e t t. Mások eretnekségnek vették, az egész Szent-Háromságra al
kalmazni azt, a mi egy személynek volt sajátja; s minthogy Konstan
timipolyban egy alkalommal két éneklőkar egész torokból kétféleképen 
éneklé a trisagiont, szidalmakra, ütlegekre, kődobásra került a dolog 
s az egész város vérengző zavar szinhelyévé lőn. Nem olly öldöklő 
módon, de annál makacsabbul folyt a vita a tanodákban a fölött: vaj
jon mondhatni-e, hogy a Szent-Háromság egyik személye a keresztfán 
halt meg. 

Anastaeius trónralépte előtt hajlamot mutatott az eutichianusok 
felekezetéhez, a miért Euphemius patriarcha nem akarta öt császárnak 
felkenni, mig meg nem fogadta, hogy az eretnekségeket odahagyva, 
a chaleedoni zsinathoz tartja magát. Most mégis a vallásvitába ö is 
beleavatkozott, elűzte Macedonius patriarchát és Timotheuet tette he
lyébe. Azonban Syriából huszezer barát támadt fel az uj főpap ellen s 
tizezer ember halála s számos ház elégése nem csillapitá le a dühön
gést. A lázadás zászlaja Moesiára, Scythiura s más tartományokra is 
kiterjedt, s Vitalián scytha, a segédhad parancsnoka, az igazhitű fópa
pok ügyéhez állván, nagy erővel jött a föváros ellen s el is foglalta 
volna azt, daczára az uj védfalnak, ha csak Proclus, az athenaei ter-



77 

mészetbuvár, Arcbimedes csodáit ismételve, hajóit föl nem gyujtja . 
.-\ zavar közt, mellyet e váratlan eset idézett elö, az ostromlottak ki 
rohannak s szétverik az ellenséges tábort; végre a császár igéretet 
tesz, hogy felhagy minden üldözésscl, Maccdoniust visszahelyezi s egy 
uj zsinat határozatainak aláveti magát. Azonban alig hogy elszéledt 
az ellenség, az üldözés ismét megkezdetett; mint mondják, egyedül 
Syriában háromszázötven szerzetes öletett meg a chaleedoni rendsza
bályokbozi ragaszkodásuk miatt, mig mások Severustól vezettetve, 
százanként jövének ki zárclnikból szőrszálaskodást s tévelyeket ter
jesztve. 

V égre Anastasiust nyolczvannyolcz éves korában uralkodásának 
huszonhetedik évében halva találták (518). A milly kedvelt volt eleinte, 
olly gyülöletessé lőn uralkodásának végén. 

1. Jnsflnus. 
Három unokája köz li\ utódnak egy sem látszott érdemesnek; 

különben is Amantius herélt, ki az utóbbi években a kormányt vitte, 
Theocrit patricius mellett érdeklé magát. Hogy a tanácsot, a népet s 
a katonákat megnyerje, nagy összeg pénzt adott át Justinnak, kit vi
tézsége s a katonai szerencse egy thraciai születesü közemberböJ az 
őrsereg parancsnokává emelt volt. Justin azonban önmagának vásárlá 
meg a testörök szavazatát f'. általok császárnak kikiáltaték. Anastasina 
némelly rokonai, kik ellenállni met·tek, halállal lakoltak. Vitalián, ki 
egy második lázadás által megmutatta, miké-p az elsőre is nem csupán 
a vallás szeretete által indíttatott, egy császári lakománál meggyilkol~ 
tatott (520). 

Justin, ki mielött szegényst~ge- s bátorságától ösztönöztetve, sze
t'encséjét a hadseregben kereste, csak gulyapásztor volt, irni sem tu
dott. Korlátolt, de magát könnyen feltaláló elmével birván, szigoruan 
igazhitü s eszélyes kormányzó lévén, fenntartá a fóváros békéjét, védé 
a határokat a bolgárok és hunnok ellen; s midön Antiochia s más vá
msok földrengés által rongáltattak meg, fájdalmát királyjelei letétele-, 
szánalmát pedig nagylelkü segélyezései által tanusitá. 

A nép megunván a s:t.akadást, igy kiáltott fel püspökéhez : "So
káig éljen a patriarcha! éljen a esászár! éljen a császárnő! Miért ma
radnánk kiátkozva? Miért ne áldoztathatna meg a te kezed? Lépj a 
,;zószékre, győzd meg a népet. Te katholikus vagy, a császár is az. 
Mit félsz 1 üzd el a manichaeus Severust ; az eretnekek csontjai szó
rassanak szét ; hirdettessék ki a szent zsinat tana ; a Szent-Háromság 
hite gyözött. Éljen a császár, éljen a császárnő!" A nép nem vonult 
vissza, mig a chaleedoni zsinat emlékünnepe ki nem kiáltatott ; a csá-
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8zár helybenhagyta azt, elkárhoztatta az eutychianusokat s cgyesité 
ismét Konstantinápolyt Rómával (519), hannincznégy évi szaka
dás után. 

HARMADIK FEJEZET. 

J u s t i n i á n.l) 
Ha Justint a szerenesc vagy ravaszság trónra nem emeli, uno

kája Uprauda, ki Tauritiumban, Thracia és Illyria határán szegényen 
született, ismeretlen pásztorként élt és halt volna meg. Nagybátyjától 
az udvarhoz hivatván, az ö neve, me ll y latinul J ustiniúnra 2) forditta ték, 
jelöli az egyetlen nagy császárt azon kicsinyek között, kik a. byzanti 
tt·ónon ültek. 

Nagybátyja kegyét az által nyerte meg, hogy megszabaditá őt 
Vitaliántól, noha a szent ostyára igért ennek életbiztosságot; igy a 
nélkül, hogy valaha kardot forgatott volna, a kelet összes seregeinek 
élén találta magát. A nép azért szerette, mivel katholikusnak mutatta 
magát s consuisága ideje alatt nagy ünnepeken kétszáznyolczvanezer 
darab aranyat osztott ki. Magához kec8egteté ~ tanácsosokat is, kik a 
gyönge Anastasi us alatt uémi hatalomra vergödtck, s kik közt, valamell y 
pá.rtmozgalmat támogatui vagy levérni képes katonatisztek is ültek. 
Ezek, aranyat szomjazva, arra kérték Justint, venné unokáját kor
mányzótársul maga mellé; s habár eleinte féltékenységből vonakodott 
is, egy sebe következtében kimerülvén, a tanácsosok és patriarcha je
lenlétében Jnstiniánnak átadá végre a koronát (527. april 1.). A nép a 
pályakörben örömmel fogadta Justiniánt, ki nagybá.tyjának négy hónap 
mulva történt halálával, élte negyvenötödik évében, a kelet urává lőn. 

1) A már idézetteken kiviil Proeopius leírván Justiuián hábornit (De bello 
persico !ib. II. De bello v01ndalico lib. II. De bello gothicb, !ib. IV.) egész dicsbe
szédet tart fölötte, mellyet mégis Anecdotáioan vagyis Titkos történetében erőszako.; 
gunyirattá változtat. Lásd továbbá : 

Agathias, De imperio et rebua geatis Justiniani. 
Menander, A követségak kivonataiban. 
Chronicon paschale, seu fasti siculi. 
Oedrenus, Ccnnpendiurn hiatwiarum. 
Paulus Stlentiarius, Desmiptio sanctae Sophiae. 
Zilnaras, Annales. 
Hiatoria miacella, XI. századi gyüjtelem. 
D'Berbelot, a Bibliotlteque o1·ientale-ban arab s persa irókból nyujt adatokat. 
J. P. De Ludvig, Vita Juatiniani Magni. Hala, 1731. valóságos dicsbeszéd. 
2) Ezen gyökszótól upright, igazságos. Igy atyja iatok, törzs, Sabatius-nak, 

anyja pedig Biglenicza, Vigilantidnak neveztetett el. 
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Tbeodora. 

Azonban neki mag-ának is volt ura. A cyprusi Acnciu,;, a z ö l
d ek medveöre meghalálozván, családját semmi nélkül hagyta. Mit 
tesz az özvegy ? a játékok napján kiteszi a pályakörben három kis 
leányát, kik közöl a legidösbik a hetedik évct még meg nem haladta. 
A z ö l d ek megtagaclták e gyermekektől részvétöket, a kék ek 
ellenben pártfogásukba vették i5ket. A szerenceétlen {trvák tehát illy 
korán dobattak oda a nyilvánosságnak; és Theodora, ki a többit utóbb 
szépség- s fajtalanságban feliilmulta, égig magasztaltatott, valahány
;;zor a szinpadon némajátékával az örömet, a fájdalmat, a kéjittasságot 
utánozta, nyilván tárva fel azon kellcmeket, mellyeket mindenki meg
vásárolhatott 1). Daczára ez erövesztegetésnek Theodora egy fiunak 
Jön anyjává, ki atyja által Arahiába vitetvén, onnan változott állapotn 
anyjához visszatért, de szerencsétlenségére, mert egyszer csak örökre 
eltünt. 

Theodora álomban vagy tán nagyravágyása ~íltal intetve, hogy 
belőle császárnő is lehetne, ha nem is szüzies, de tartózkodóbb életet 
kezde folytatni s Juiltiniánt, akkor még patriciust, olly szerelemre 
gyulasztá, hogy ez meg nem nyugodott, mig nöül nem vette öt. A tör
vények által tiltva volt a tanácsosoknak olly asszonyt venni nőül, ki 
szolgai születésü vagy a szinpadon fordult meg; s a császárnő sem 
tih·te volna soha családja meggyaláztatás:i.t; de Justinián bevárva Lu
picina halálát, anyja szivfájdalmával pedig mitsem gondolva, Justin 
nevében eltörlé a régi törvényt s ujat hozott 1 melly ezerint n y i tv a 
állana a bünhánás utja azok számára, kikmagukat 
a s z i n p a d 1· a a d t á k. 

Nőül vevé tehát TheoJorát, s Justin halála után meg is koronáz
tatá, nem csak mint császárnöt, hanem mint független kormányzó
társnőt is, kínok az ország nagyai hüséget esküvének. Legnagyobb 
ellenségének, ki talán az imént iülhozott vádakat is napfényre hozta, 
leghevesebb beszédje sem támadta meg többé a császárnővé lett Theo
dora becsületcsségét; ám ifjukori szokásai szépségéuek s kellemeinek 
legszorgalmasb ápolását most sem hagyaták föl vele, s ö udvarhölgyek
B heréltektől körülvéve, a tengermelléki elragadó mezei lakokban 
mulatozott. Itt fogadta, fürdöböl lakomához térve, a magasállásu sze
mélyeket, kik hozzá, férje urnőjéhez, pártfogásért folyamodtak. Emelte 

1) A Me-nagiándban miod a görögben, mind a latinban egy czikk találtatik 
Procopiust6l, melly mindeo többi kiadásban hiányzik 1 s mellyben Theodorának ki
n10nrlhatl:m ~ majdnem hihetlen fajtalanságai heRzéltetnek !'l. 
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is, vagy 5ujtotta porba tetszése szerint, a kit akart; kincseket is gyüj
tött azon elővigyázatból, ha netalán a szeszélye~; szerencse mogfor
clulna s /;it ismét semmivé tenné; számos kémeket tartott, kiknek árul
kodásaira különös börtönökre vctioté a szerenceétlen vádlottakat, 
honnan vagy soha, vagy csak megcsonkitva szabadulhatá.no.k. -"' 

Különben szigoruan ájtatosnak mutatá magát, Justiniant kegyes 
alapitványokra ösztönzé, a többi közt .~gy ujnemü javító-intézet ala
pitására ötszáz roszéletü nő számára. O volt indítóoka a császar által 
hozott törvényeknek, kit nem csak tanácsával segitett, hanem bátor
ságával is, különösen a z ö l d e k és kék ek pártviszályai a.lkal
mával. 

A zöldck és kékek. 
E pályaköri pártok a családok közt ugy, mint az államban vi

szályokat idéztek elö, minök más időben a gvelfek és ghibellinek, a 
piros és fehér rózsa neve alatt léteztek. Maguk a nők, kik eHHt külön
ben a pályakör zárva volt, részt vettek e viszályokban, s nem is emel
tetett senki hivatal- vagy méltóságra, hanemha valamellyik pártna.k 
támogatása által. Mondják, mikép a z ö l d ek Anastasius házát e eret
nekségét támogatták, mig a kék ek Justiniánnal s az igazhitüekkel 
tartottak. Theodora, visszaemlékezvén a k ék ek egykori kegyessé
gére, mellyet irántaskisded növérei iránt a pályakörben tanusítottak, 
ezeket mindennemü fondorlattal s egy boszuszomjas és győzelmébe n 
biztos nö makacsságával gyámolitá. Ezek ekkép ~ámogatva, elbiza
kodtak, s barbárokként öltözve fényes nappal rejtett törökkel baran
goltak, éjjel pedig számos csoportokba gyülekezve, a z ö l d ek s bé
kés polgárok ellen mindennemü kicsapongásra vaternedtek ; Konstan
tinápolynak a béke ölében olly képe vala, mintha épen rohammal 
vétetett volna be. A császári részrehajló kegy a megfertöztetést, a 
szenthelyek megszentségtelenitését, az orgyilkosságokat büntetlenUl 
hagyta, mi által a sértettek s a z ö l d ek elkeseredve, kettőzteték 
ama borzalmakat majd a városban boszut állva, majd fegyveresen .az 
erdőbe s országutakra vonulva, s rabolva. A tisztviselők, kik büntetni 
merték a vétkeseket, nehéz akadályokra találtak s gyakran önmagu
kat sulyos veszélynek tették ki . 

.. Uralkodása ötödik évében (532), épen január idus-napjainakün
nepeltetésekor, Justinián maga is jelen volt a pályaköri játékokon; a 
szokott huszonöt versenyfutás közöl huszonkettő már be volt végezve, 
a nélkiil, hogy csak egy helyeslő vagy roszald hang hallatszott volna, 
midön egysztlrre zaj keletkezik s a z ö I d ek felkiáltanak : M i sz e
rericsétlenek! ártatlanul el vagyunk nyomatva.; a 
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mi nevünk és szinünk annyira üldöztetik, hogy 
v e ts e n y e z n i sem me r ünk. T ö l ünk me g t a g a d t a t o t t 
a z i g a zs á g. Im e, m i kés z ek v a g y u nk me g h a l n i o 
cs ás z á r j d e a t e sz o l g á l a t o d- és p a r a n c a o d r a. 

Justinián megfeddé öket, de ezek még inkább felingerülve szi
dalmakkal illették öt j a k é k e k is haragra gyulnak s verekedésre 
kerül a dolog, melly csakhamar olly erőszakkal terjed el, hogy a bör
tönök kinyittatnak, a helytartó palotája felgyujtatik, s a barbárokból 
álló örsereg, melly a dühöngés csillapítására összefutott egyháziakat 
figyelembe nem vette, visszaveretett. Már minden ponton dühöngés 
nyujtotta fegyverekkel folyt a harcz, már különbözö épületekből emel
kedtek a gyilkos lángok, midön a n ik á- győzz! - kiáltás olly du
longásra adott jelt, melly Konstantinápolyt öt napig vérben füreszté. 

A düh csillapultával mind a z ö l d ek, mind a kék ek egy
hangulag panaszt emelnek Justinián kormánya ellen. Justinián kény 
telen volt Tribonián kincstárnokát és a helytartót, cappadociai Jánost 
elbocsátani; utóbb a veszély nőttével várába zárja magát, s már csa
ládjával s kincseivel a tengeren túlra menekülni készül, midön Theo
dora visszatartja öt s bátorsággal, midön mindenki félt : A fe j e
d e l m i l a k 1 ugymond , d i c s ö s i r , m e ll y e t n y o m o r u l t 
a z ám ki v e té a n é l v a g y d i cs t e l e n h a lá l n á l t ö b b r e kell 
becsülnünk! 

Justinián ez intelemre határozottan helyt állt, s az elszunnyadt 
viszályt a két párt között ujra fóléleszté. A k é k ek, hogy bünbánást 
mutassanak, támogatták Belizár és Mundus hadvezérek törekvéseit. 
Hipatius, Anastaeius unokája, kit a pártütők fejedelmi hiborba öltöz
tettek, elfogaték s tizennyolcz magasállásu társával kivégezteték; la
kaik lerontattak, javaik elkoboztattak, hulláik a tengerbe vettettek. 
Ezrenkint vesztek a polgárok e napok alatt i és még azután követke
zett a tör;ényes alaku boszu. Elgondolhatni, mennyi kincs semmitetett 
meg ama zavarban, fóleg a tüzvész által, azon város közepén, melly a 
világ egykori r a b ló n ö j é n ek (Rómának) örököse vala. A szépmü
vészeteknek is volt mit siratniok : mert elégett Zeuxippus nyilvános 
gymnasiuma, Septimius Severus museuma, mellyben a régi müvészek 
legjelesb müvei voltak felállitva t). A hippodrom, hol harminczezer 

1) Delphoboenak embemagyságu s mellszobrai: Aescbines szónokolva, Aristo.
teles ~s Demosthenes gondolkodva ; Palaephatos virágkoszoruk között jóslatokat 
mondva; Hesiod a musákkal beszélgetve j Chryses Apollónak esdekelve; Caesar Ju
piter tulajdonaival; Alcíbiades beszélve; Venus leleplezett kebellel j Phoebus hullámzó 
hajakkal j Sappho ülve, Eurypides a szomorjátékir6, Alla.Dmenes bölcsész; Neptun &a 

VIII. 6 
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ember öletett meg, egy ideig elhagyatva állt, hanem alig hogy helyre
állittatott, a két párt viszályai ujra kiiitöttek s csak is a birodalom 
hanyatlásával értek véget. 

Midön folytatólag Justiniánról beszélünk, elkülönítjük haditetteit 
kormányzásától. 

P~rsla. 

A naphtaliti hunnok, emez Oxuson túl lakó harczias csapatok 
ugyanazt tették a sassanidákkal, a persák shachjaival, mit a germánok 
a császárokkal : adót követeltek s a határokat bolygatták. Ez volt 
oka, hogy a persák, saját ügyeikről gondoskodva, a birodalmat majd
nem egy századig békével hagyták. 

IV. V aran es husz évig dicsöségesen kormányozta Persiát, visz
szaverte a törököket s ifj. Theodosiussal száz évi békét kötvén, a kor
mányt Il. Yezdedshird fiára hagyta (440.). Ennek halála után (457.) 
két fia Ormuz és Firuz (Perosus) veszekedett a trón fölött ; hanem ez 
utóbbi a hunnok segélyével győzött, megölte fivérét s szigorral erősíté 
meg magát a kormányon. Utóbb mégis szerencsétlenül harczolt a hun
nok ellen, kik ellenségeivé lettek. 

Balask, Firnz fia, a tróntól és szemeitől megfosztatott, mivel a 
magusok vallása iránt kevés hajlamot mutatott. Fivére Kobad tétetett 
helyébe (491), ki ama vallás mallett annyira buzgólkodott , hogy az 
örményeket is arra akarta térítni. Ezek azonban fólkelvén, a megfé
kezésökre küldött katonaságot s a magusokat lekaszabolták. E vesz
teség, és Ko had kegyetlensége l) s egy érdemteljes ·hadvezére iránti 
hálá.tlansága a népet annyira felizgatta, hogy ez öt börtönre vetve, 
Zamaspeket emelte helyébe. Azonban Ko bad nejének, ki a börtönörök 
egyikét szerelemre gyulasztá, siket·ült férjét a hunnokhoz· szöktetni. 
Ezek királya szivesen fogadván a szököt, annyi erővellátta öt el, hogy 
Zamaspeket legyözte s megvakitá, és visszafoglalván a trónt, a láza
dókat megfenyité. Hogy a hunnok szivességét visszaszolgá.lja, Anasta
eius császártól egy kölcsönösszeget kért, melly miután megtagadtaték, 
Örményországba rontott, s elfoglalván Theodosiopolist és Martyropo
list, Amidát vette ostrom alá. Ennek lakói, miután várőrség sem volt 
benne, olly jól védték magukat, hogy Kobad nagy vitézsége s ügyes-

Amymone csoportozat& ; Simonidea a lanttal j Calchas , midön hv.boz , hogy az is
tenek akarv.tát nyilvánitsa-e j Pyrrhus, Acl•illes fia, midan kezét a fegyverek után 
nyujtja. · '·' · 

1), Mondják, hogy egy határzata !Ital megparancsolta, hogy országában egy na 
1e tagadhaasa meg kegyeit senkiWl, a ki azokat kéri. Higye, a ki akarja .. 
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sége nehány hónapig 1) sikertelen maradt. V égre mégis, a. barátok, 
kik szinte fegyvert fogtak, egy tornyot roszul őrizvén, ez bevétetett s 
a város lakói kardra hányattak. Egy a polgárok közől a király elé lé
pett s előadá, milly illetlen egy höshez, a legyőzöttek ellen dühöngni. 
És h o g y m e r t e t ek t i -- kiáltott fel a győzö - n ek em o ll y 
s o k á e ll e n á ll n i ? - M i v e l Is t e n u g y ak a r t a, - felelt 
az aggastyán - h o g y g y ö z e lm e d e t v i t é z s é g e d n ek és 
n e g y á v as á g u nk n ak k ö sz ö n d. Tetszett Kobadnak a felelet 
s a kevés fennmaradottakat megkímélte. 

Ezek hirére Anastaeius a vitéz Areobindus alatt egy sereget 
küldött el, hanem ez akadályoztatva a melléje adott alvezérek , az 
ügyetlen és irigy Ripatius és Patricius által , megveretett s a háboru 
változó események közt elhuzódott, mig egyrészről a góthok, másrész
rtil a hunnok és kadukok visszahítták csapataikat, mi öt évi fegyver
szünetet hozott létre, melly ezerint a császár Amidát visszanyerte, ha
nem tizenegyezer font arany fizetésére kötelezte magát. 

Kobad ezután a barbárok ellen ment, s többi vállalatai közt In
dia batárain fekv ö, kincsekkel megrakott Zudader várost is ostrom alá 
vette, de mellynek Örsége ördögökből állott légyen. Sem a mágusok, 
sem a zsidó s más felekezetü papok nem birták öket kiüzni, egy ke
resztény püspöknek mégis sikerült. Kobad ez által nagy tisztelöje 
lőn vallásunknak, annyira, hogy udvarába a főpapok bemebettek, söt 
tanácsában is részt vettek, hol elöbb csak zsidók él! magusok ültek 2). 

Efféle, magakat azonmódon ismétlő csodák, az uralkodónők ár
mányai, a királyok lealáztatása, a papok versengése, a történészek al
jassága azon tárgyak, mikkel ama kor évkönyvei telvék. 

A fegyverszünetet Anastaeius arra használta, hogy határait meg-

•) A keleti történészek sokkal későbbiek, azonban régi tekintélyekre hivatkoz
nak. A fontosabbak : 

Bicry ben llassoud, kib81 némi kivonatok olvashat6k a Noticu et extraiti du 
'17l81. de la. bibl. du roi. II. köt. 315-385. I. - Mirkond, Rouzat, el-aafa, azaz a tiszta
ság kertje; görögül és latinul adta ki Wilken, Berlil!ben 1832. és francziául 1793. 
Sacy : Mémoirea sur diveraea antiquitéa de la Perae et sur lea médaillea dea roia de la dy~ 
nastie des Saaaanillu, auiviu de l'histoire de ceUe dynaat·ie ; t·raduit du pe1·san de Mir
kond. -- Ommia lahla, LulJb it Tavarick v. i. az évkönyvek lényege, latinra ford. Ganl
min és Gallandt61. Ben van Büsching Magazinfor Gea~h. wnd Geogr.-jában, a XVTI. 
kötetben. - TovAbbá Assemani keleti könyvtárában, a III. kötetben 11.11 : Ohroiwlogia 
1·egum persarum ex chron. Syriae. 

G. P. Richter, Hiat. lwitiacher Verauch über die Arsaciden und Sa88(miden Dy
naatie. Lipcse, 1804. 

2) Oedrenus, Hist. comp. 
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erösité, különösen Dara várát, melly Carduson feküdt, Nisibistöl ti
zenöt, Carraetöl három mérföldre. Kettös fal keríté e várat, mellyek 
közt a marhagulyák is biztositva voltak. A bebö hatvan lábnyira emel
kedett, tornyai pedig százm, sürü lölyukakkal. A fal hosszában két 
fedett folyosó védte a küzdöket, mellyek fölé a tornyok tetejére sima 
harczgát volt alkalmazva. A külsö fal, nem olly magas, de annál erő
sebb, szinte négyszögü erős tornyokkal őriztetett, s ott, hol az aláásáR 
ellen maga a föld nem nyujtott biztosságot, egy félhold alaku körfal 
nyult ki. Hármas árokba eresztetett viz s mindennemü erömüvek vol
tak készen a megszállottak védelmére, az ostromlóknak ártalmára. Ez 
volt módja akkoriban a váreröditésnek. 

Colchis régi tartománya, me ll y már a görög hagyományok sze-. 
rint az argonsuták járatáról nevezetes, mindig nyugtalan vala, még az 
ujabb időkben is folytonos lázadásai nem hagyták az ozman birodal
mat nyugodni, mig végre napjainkban Oroszország el nem nyelte. 
Akkoriban a l a z i néptörzs volt benne az uralkodó, eleinte a Fekete
és Kaspi-tenger között, utóbb az egész tartományban elterjedve j ern
lékezethaladó idö óta saját szokások ezerint s nemzeti királyok által 
kormányoztaték, kik mégis a persa királyoktól függtek. Kobad e né
pet a balottak körüli persa szokások elfogadására akarta birni, kik a 
halottat egy körben ormadarak s ragadozó állatoknak vetették oda ; 
de a nép erre fájdalmas és hangos panaszt hallata, s miután meg nem 
hallgattaték, fellázadt és a rómaiakhoz fordult, akkép, hogy Zat nevü 
királya Konstantinápolyba jövén megkeresztelkedett (522). Kobad 
ezt rosz néven vette, de Justin császár a vendégszeretet s vallás okai
val állt elö, mire Kobad nem csak igazat adott neki, hanem ünnepé
lyes követséggel állandó frigyet is ajánla, ha Chosroet, másodszülöttét 
fiául fogadná. Ez által tudniillik biztosítui akarta a rómaiak kegyét 
kedvencz fia számára, kinek a persa trónt szánta; azonban Justint 
egy bölcs tanácsadója figyelmezteté, hogy hátha majd Chosroe a bi
rodalom örököseként fogna fellépni j miért is az ajánlat visszauta
sfttaték. 

Felingerülve a kettős megsértésre Kobad, berontott Iberiá.ba, 
hogy megtámadja a birodalmat, Justin azonban ama tartomány kirá
lyának Sitta.és Belizár alatt seregeket külde. Ez utóbbi, ki alkalmasint 
Thraciában született ') és még semmi más érdem által nem ajánltatott, 
mint hogy Justiniánnak czimborája volt, akkor még fiatal vala; Nar
ses-sei szembeszállván Arrnéniába visszaüzetett, de Narses nem sokára 

1) Procoplaa, De hello t1a'lldalico. I, J 1. 
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a császári zászlók alá térvén, Dara katonai parancsnokává lőn. Mind
ketten elhatározó befolyást gyakoroltak a következett háborukban. 
Justinián megparancsolá Narsesnek egy uj erösséget épiteni j azonban 
a persák arról panaszkodtak, hogy annyi erősség építése sérti a békét, 
de meg nem hallgattatván, megtámadták a császár seregeit s meg
vervén azokat, lerontották az uj falakat, Ekkép ütött ki a háboru s 
Belizár jelentékeny hadierövellegyözi a persákat Daránál, s üldözőbe 
vévén őket, elfoglalja Persa-Örményországot (528). 

A persák ekkor n1üködéseiket a saracenokéivel egyesiték, 
kiknek királyuk Al-Mondar, ismervén a területet, tanácslá, hogy abi
rodalom foldére ne Mesopotamián s Osroenén át menjenek, hanem 
hogy Syriát s Antiochiát támadják meg, mellyek a gazdag zsákmányou 
kivül a további hadjáratokban is támaszpontul szolgálnának. Belizár 
rögtön Antiochia fedezésére sietett, hanem serege, ezerfölött bizván 
saját bátorságában s a csodákban, megütközni kivánt : Belizár Calli
nicumnál vesztett s csak hadvezéri Ugyessége tette lehetövé a vissza
vonulást (530.). A császár ekkor öt visszahítta, vagy hogy megbün
tesse veszteségeért, vagy hogy a vandal háboru iránt tanácskozzék 
vele j a helyébe küldött Sitta meg nem gátolhatá az ellent, hogy Ar
meniába ne rontson s Martyro polist meg ne száll ja. 

Nagy-{;ltosroe. 531. 

Ezalatt meghalt Kobad a etesíphoni fejedelmi lakban, s akarata 
sMrint a királyi fej-ék Chosroera· szállott, kinek neve a rómaiaknál 
sok ideig rémületes maradt. Atyja nem csalódott, midön öt tervei va
lósitásá.ra képesnek hitte. Roppant elme-, fáradhatlan test- és lélekkel 
megáldva, a keleti hagyományokban most is kedves emlékben él N u
s h i r v a n, vagyis "igazságos" név alatt. 

Az "igazságos" czim azonban csak módjáva.l értendő j mert, mi
ként a többi, mind hajdani, mind mostani keleti fejedelmeknek, ö neki 
is erkölcsimérve saját akarata volt j soha sem szüntetett meg háborut 
azért, mivel igazságtalan, vagy a vér és könyek mia.tt, mellyekbe ke
rül j a pártiitéstöli félebnétől fivérei meggyilkolásával szabaditá meg 
magát ; a vitéz Merbudot, kinek annyi gyözelmet köszönt, csak azért 
öleté meg, mivel egy másik ifj ut meggyilkolni vonakodott. Visszaállitá. 
a tiizimádáBt, üldözve a másvallásuakat, ámbár utóbb maga is vizsgá
lódott a..kÜlönféle felekezetek nézetei fölött. Atyja alatt Magdak a ja
vak és asllzonyok közösségét hirdette s annyi követöre talált, hogy 
Koba-d már saját nejét s nővérét az uj apostolnak majdnemátengedtej 
hanem Chosroe ellenszegült s utóbb a trónra jutván, véget vete am11 
dőreségnek s a társadalom alapjait ujra megszilárditá. 
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Bent a pénzügyet jó karba hozta, uj kulcs ezerint vetvén ki az 
adót, előmozditá a tudományt és miivészeteket, főleg pedig a földmü
velést és kereskedelmet; gondoskodott, hogy a hivatalok érdeni sze
rint oszte;ssana.k s Arguaként örködvén, szigoruan büntette, a. ki első 
Artaxerxes törvényeit megszegni vagy mellözni merte. Birodttlmát, 
melly Jaxartest, Indust, Egyptom határát érinté é11 Syriában a ten
gerig nyult, négy v e z i r kormányzatára bizta : az elsőre a Tatár
ország- s Indiával határos tartományokat j a másodikra Partbiát s Ör
ményországot és a Kaspi-tenger mellékét; a harmadikra a tulajdon
képi Persiát s e közt és a Persa-öböl közti területet j a negyedikre 
Mesopotámiát, Chaldaeát s az araboktól és görög császároktól elvett 
tartományokat. Királyi vérből volt a kormányzó, kinek ítéletétől, a 
halálos büntetés eseteit kivéve, a felebbezés meg nem engedtetett. 
Magog védfalát Derbendtől egész a~ átirányos hegyig nyujtotta, hogy 
Persiát az északi nemzetek előtt elzárja j megszépitette Modaint s kü
lönösen a fejedelmi la,kot, mire egy persa költő éneklé : A t e m ü
v e i d, o C h os r o e d a c z o l n ak, m i n 't ma g a d, a z i d ö v i
s z o n t a g s á g a i v a l , s r é sz e s ü I n e k a h a l h a t l a n s á g b a n, 
mellyet te magadnak szereztél. 

Koronájára ráiratá : A l e g h ossz a b b é l e t s a l e g d i
csöbb országlás álomként tünnek els nyomunkba 
u t 6 d a i n k l é p n e k. É n i s a p á m t 6 l k a p t a m e fe j d i s z t, 
me ll y n em sok á r a más ok a t ék i t e n d. Minden városban 
közköltségen tarta tá s tanitta tá az árva és szegény gyermekeket j a 
lánykákat gazdagokhoz adta férjhez, a fiukat pedig azon mesterségre, 
mellyre hajlamuk volt. Gondisaporban költészet, bölcsészet és szó
noklat akademiáját állítá fel j nemzete évkönyveit irásba foglaitatá j 

Görögország és India jelesb iróit lefordittatá. Ez utóbbi országba Pe
rosus orvost csak azért küldé el, hogy elhozza: Bilpay meséit sa ahach
játékot ott is elterjeszsze j a kül[öldi tudósokat kegyesen fogadta; hét 
görög bölcsész látogatta öt meg s adózott neki azon .csodáJattal, melly 
a királyoknak könnyen jut osztályrészül. 

Tudós gyülésaket tartott, mellyek egyikében midön arról vizs
gálódnának, mellyik volna a legroszabb helyzet, egy görög bölcsész 
mondá.: A g g ko r sz e g é n y s é g g e l; egy indus : L e l k·i l e v e r t
s é g, h e v es fá.j d a lm ak t 61 kis érv e. De Buzurg-N\lhir, a ki
rály els ö ministere, igy végezé : A l e g sz e r e n cs é t l e n &-b b em
ber az, a ki eléri élte végét1 a nélkül, hogy az erényt 
gyakorolta volna. 

Uralmát a Gangesig s Arábia nagy részére is kiterjeszté, a törö-
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köket, kik birodalmától északra laktak, hatalma alá hajtá, s hölgyei 
közé a. nagy khán leányát is befogadta i mindenünnen adót hoztak 
neki, moág az indiai raják is tiz mázsa aloe-fát küldöttek, egy hét kö
nyöknyi magas szép leánynyal s egy a. selyemnél is lágyabb szönyeg
gel, melly, mint mondják, iszonyu kígyók bőréből készült t). 

Méltán állitható, hogy a persáknál a régi vité:aség és hadtudo
mány ujra felvirágzott, s bármennyire ügyekeznek a byzanti történet
irók győzelmeiket a sokaságnak tulaidonitni, végre.mégis azt látjuk, 
hogy ök a császárokra adót rónak. Ezek meg, ha gyöngék s más el
lenség álial elfoglalva voltak, megfizeték azt rendesen i a harcziasak 
ellenben fölfüggeazték a fizetést s igy a háboru ujra ütött ki. Épen 
ugy ha Cyrus trónján nagyravágyó s kincsszomjas shach ült, nehezen 
állotta J;lleg, hogy meg ne támadja azon birodalmat, melly olly távol 
nem tudott hosszabb ideig sereget fenntartani. Ezért váltogatta egy
mást háboru és békeszerződés megállapodás nélkül. 

Uralkodása kezdetén békére lévén szüksége, hogy trónját meg
szilárdithassa, Chosroe elfogadta az ajánlatokat, miket neki Justinián 
méltóságán aluli hízelgés közt tett; mire Martyropolis ostroma meg
szöntetvén, előbb fegyverszünet, majd meg örökös béke köttetett, 
azon foltét alatt, hogy a császár a királyok királyának tizenegyezer 
font aranyat fizessen és a háboru alatt elfoglalt városokat mind a két 
fél tartsa meg. 

A. ,·andalok A.frlkában. 

Justinián e békét azért ohajtá, hogy az afrikai vandalok elleni 
háborut elkezdhesse, mellyre miután az aethiopok, a himjaridi arabok 
s a kaspi hunnok segélyét hiába szorgalmazá, Belizárt alig tizenöt
ezer emberrel küldé el. Azt már láttuk 2), minö bátorsággal vonultak 
a vandalok a legészakibb tájakról egész Europán át s innen a Közép
tengeren keresztül Afrikába, honnét Genserich a rómaiakat kizavar
ván Mauritániát s Byzacena-t maga számára tartá fenn, Zeugitániát 
pedig egészen adómentesen társai közt fölosztá. A vandalok itt vas
vesszővel uralkodtak, a földmüvelöket mind rabszolgákká tették, a 
városi lakóknak meghagyták javaikat, ugy hogy az iparüzletet és ke
reskedést folytathatták, de tömérdek adó fizetése mellett. Még sulyos
bitá a csapásokat a vallási szakadás. Az arianus Genserich a katholika 
vallást !üzzel-vassal akarta kiirtani 1 ugyanazon törvényeket alkal-

1) ·Foumont, Histoire d'une t·évolutüm arrivée en Perae dam le aexieme tieele; a 
,Mem. de l'acad. d'iMCript.• VII. k. 

2) VII. könyv. XIV. fej. 



- 88 

mazva rája, mellyeket más uralkodók az eretnekek ellen hoztak; dü
höngését csak is Zeno közbevetése szüntette meg. A mórok, minden, 
Afrikibf!.l). letelepedönek kérlelhetlen ·ellenségei többször támadták öt 
meg, azonban megveretvén tőle, évi adózásra kényszerittettek. Gen
serich ekkép ama legnagyobb birodalmak ~gyikét alapi tá, meHyek 
Róma hatalmának azétdarabolásából keletkeztek. Négyszáznegyvenhat 
püspökséget s csupán a győzö fajból kiállitott nyolczvanezer fegyve
rest számlált; azonkivül a tengert is Genserich hajói tarták elfoglalva. 

Azonban Genserich-ch el az ország jólléte is elenyészett (4 77). 
Az uj nemzetek, mellyek a Földközi-tenger partjain letelepedtek, a 
vandalak rabló hajócsapatait vitézül verték vissza j ezek tehát gazdag 
zsákmány helyett erlís ellenállásra találtak; azonkivül elszigetel ve a 
többi b.arbároktól, a forró égalj s a béke behatásai alatt annyira elpu
hultak, hogy már egy nemzetnek sem engednének a válogatott éte
lekben, selyem ruhákban, kéjkertekben, zenében, tánczban s asszonyos 
élvvágyban. 

Ihmnerich és utódai. 

A nemtelen Hunnerich, ki atyjának csak vétkeit öröklé, kimél te 
eleinte a katholikusokat, Konstantinápolylyal barátságban állt s Odo
akarnek évi dij mallett Siciliát átengedte. De ime az elfoglalt Numi
diának mór törzsei pusztítani kezdik tartományait, a nélkül, hogy öket 
fékezhette volna. Ekkor leálarczozza kegyetlenségét, kizárja a katho
likusokat minden állásból, a püspökök és papok közöl háromezeret 
azon szin alatt, hogy a népet megtérítni akarták , Corsicába zárat s 
hajói építésére fát vágat velök j tetszett végre szeszélyének a katholi
kus és árianus püspököket egybehíni s olly rendeletet kiadni, lwgy a 
homousianusok (katholikusok) egyházai és javai az isteni természet 
igaz imádóinak, mikép ö az arianusokat nevezte , adassanak által. A 
katkolikusok tehát elüzettek s a ki közölök a szentségekben mert ré
szesülni, tíz arany pénzt kelle fizetnie ; a föbbranguak ötszázat, más 
tekintélyesebbek négyszázat, a tanácsosok és egyháziak háromszázat 
fizettek. Kinzás közt hurczoltattak a püspökök egyik börtönből a. má· 
sikba, még a sivatagba is, nem lévén egyéb vigasztalásuk, mint a nép 
szánalma. A szent szüzek szemérmetlenül vizsgáltattak s keserves kí
nokkal faggattattak, hogy vallják be, miként a püspökök által meg
fertöztettek. A kinzatás köz t nem hiányoztak a csodák, különösen 
hogy némellyek nyelvök kiszaggatása után is folyvást beszéltek 1). 

1) Az egyházi ir6kon és Procopiuson kivül (De bello. V aiUl. I, B.) ki ·sem nam 
barit, sem nem könnyenbiv<l, bizonyitja ezt Marcellin gr6f, aztán Justinián I. könyv. 
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Genserich int~ztnénye ezerint a trón mindig a család legidősb
jére vala szállandó; hibás intézkedés 1 mert minden fejdelem, ki a 
trónt s&ját nainak akarta. biztositni, ösztönöztetve volt az idösb roko
nokat megöletni. Igy ölette meg Hunnerich fivérét Theodorikat :S.ával 
együtt; ugy szinte fivére Genton elsö sziilöttét; a trónt még sem biz
tosithatá fiának Hilderichnek ; mert mid8n életuritságban, mint Sulla, 
meghalt, unokája Gundamund lőn az utódja (484.). 

E király ugy látszik enyhitett az üldözéseken, de a móroknak 
csak gyöngén állhatott ellent. Thrasamund, fivére s utódja (496), a 
vandal királyok legmüveltebbje s legnagyobbja, barátja és sógora volt 
Theodoriknak, Olaszország királyának, ki neki Sicilia egy részét át
engedte. Aranynyal e méltóságokkal igyekezett a katholikusokat el
csábítani, de midön rá nem birhatá öket a hithagyásra, számüzte püs
pökeiket Sardiniába, s javaikat elfoglalta. l\! ég halálakor is megesküd
tette utódját, hogy nem hagyandja békével az anastasianusokat. 

Utódja Hilderich, Hunnerich fia volt, ki atyja halála után anyjá
val együtt Konstantinápolyba menekedett, hol harminczkilencz évig 
maradott. Hilderich (523), apai ágon a rettenetes Genserich nek, anyai 
ágon Valentinián császárnak unokája, Justiniánnak barátja, bölcsnek 
és türelmesnek mutatta magát; erősebben hivén magát kötelezve az 
igazság és emberiség, mint az elődének adott eskü által, pártolta a 
katholikusokat, kétszáz püspököt székeikbe visszahelyezett, s minden
ben kegyességet e mérsékletet tanusított. Ezt az ariannsok nem tür
hetvén, elhiresztelék, hogy ö apáinak korcsutódja s hogy nemzete 
romlására egyetért a konstantinápolyi udvarral. Az elsö összeesküvés, 
mellyet Amalafrida, Thrasamund özvegye vezetett, ennek halálával 
büntetteték; hanem utóbb elvesztvén egy csatát a mórok ellen, trón
jái-61 börtönbe vettetett, helyébe pedig a vitézebb- s erélyesebbnek 
tartott G elírner tétetett (!130. ). 

Vondal IJit.boru. 
A bebörtönözött iránti szánalom, személyes barátság, azonos 

vallási nézetek s azon felsőség, mellyet magának mint császár az egy-

Cod. de off. pp. o.fr, ; és a plát6i bölcsész Gaza Aeneas : "Én magam láttam Bket s hal
lottam beszélni, csodálkozva, mikép mondhatják ki a sz6kat olly tisztán ; én fúleimnek 
nem hivén, szemeimmel akartam meggyözödni, s kinyitvAn szájukat, nyelvöket tövig 
kiszakítva ~l(~ltam s elámultarn rajta, nem hogy beszélnek, hanem hogy életben van .. 
nak." Mennyit nyomnak e bizonyítványok ? - Zachariás pápának van egy munkács
kája : A keresztény valld.a bebizongitvo. egyetlen tény dlto.l, vagyis Értekezis, nullyben ki
mulo.ttalik, lwgy azon katholikusok, kilmek nyelvöket Hunnerich kivágatta, csodálatos 'IllÓ

don élt ök fogytdig benéltek. 
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kor Ró~ tól, függ9tt ors~ágokra ·nézve tulajdonitott, Justiniá.nt Hilde
rich,,ügyépek (elkaro~ására inditák, miért is Geliruert kétszeri követ
ségg~l igyekez,et~ dbirni, hogy ll szer.encsétlennel, annak magas szár
ml\~á.sa, m~ltósága s korához képest bánjék. Mitsem eszközölhetvén, 
háb.or~t hati\rozott, mellynek vezetését Belizárra bizta, ki a császár 
kegyét a konstantinápolyi lázadás elnyomásánál kifejtett tevékenysége 
és saját nejének Antoninának fondorlatai által ujra megnyerte. Anto
nina, egy szinpadi kéjhölgy· s egy szekérvezetőnek gyermeke, Theo
dorának barátn.éja, bün- s vetélytársnője vala, s habár korlátlanul ural
kodott gyönge férjén s gyalázatára vált magaviseletével, annakjavára 
tudta mégis forditani azon kegyet, mellyben a császárnőnél állott 7 ö 
követte férjét vállalataiban. 

Belizár, mint a középkori kalandorfönökök, saját költségén tar
tott egy lándzsás lovas-csapatot, melly neki esküvel fogadott engedel
mességet, s hosszu gyakorlat által csatákban megedzett férfiakból ál
lott. A többi sereg herulok-, hunnok-, thrákok- 8 isaurokból ötezer 
lovast és kétszer annyi gyalogost számlál t. Igy indultak meg eme má
sodik p:un háborura ötven hajón huszezer tengerészszel, kik Egyptom
ban, Isauriában 8 Ciliciában szedettek. A hajóhad Konstantinápolyból 
indult el, megáldatva a patriarchától s megazentelve az által, hogy a 
főhajóra bizonyos Theodoeius , a keresztséget csak imént fölvett 
harczos szállott, kit Antonina több mint keresztanyai indulattal foga
dott pártfogása alá. Mondják, hogy Belizár ekkor találta fel a tengeri 
hadijeleket, mi által a hajóhad el nem tévedhetett, rnint ez előbb tör
ténni szokott volt. Három havi hajózás után Afrika partjaihoz értek. 
Ha Gelimer, a sokkal erősebb hajóhadával támadja meg Belizárt, 
könnyen megsemmisiti ama nehéz s hadimozdulatokra alkalmatlan 
szállit6-ha jókat, valamint a sebes kis naszádokat is, mellyek a rohamot 
ki nem állhatták vo]na: ö azonban a veszélyt nem gyanitva, hajóhadát 
Sardinia meghóditására küldé, midön épen saját tüzhelyét kell vala 
védnie ; s igy Belizár egész biztosan partra szállván, tábort iithetett. 
Nagy gondja volt, hogy a fegyelmet, habár a szigor példáival is fenn
tartsa; mi által azt nyerte, hogy az afrikaiak öt szabadítóul tekinték, 
a birtokosok megnyiták magtáraikat a vevök számára, a tisztviselök 
megmaradtak állomásaikon, igazgatva Justinián nevében, a papság is 
az igazhitü császár rnellett sz6nokolt. 

Számos város egymásután feltárta előtte kapuit s Belizár már 
Grassa ellen nyomult, melly, Carthagót6l ötven márföldnyire ( =121/2 
földir. mfd), a vandal királyok f'óvárosa vala. Gelimer ohajtotta. volna 
addig huzni a hadjáratot, mig Zano fivére Sardmiából visszatér ; ám a 
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'"andalok első odajöttökkor az erÖ8ségekböl egy falat, egy követ sem 
hagytak meg ; és bár az ötvenezerb81, a hányan a partraszálláskor 
voltak, annyira növekedtek, hogy ötszázezer fegyverest állithatának 
ki, ezek közől sokan Hilderich pártján voltak ; midőn pedig Gelimer 
Hilderichet megölette, a nép annyira felingerült, hogy Belizárt Cartha
góban nem csak ellenállás nélkül, hanem örömmel fogadta 1). Ge lim er 
összeszedve párthiveit s fivérét visszahiva, a végső kísérletre szánta el 
magát és a rómaiakat talán huszazor annyi erővel Carthago közelében 
megtámadta. A csata elhatárzá a vandal uralomnak bukását. Gelimer 
visszavonult; emberei menekedtek a mint tudtak, s a rómaiak az el
foglalt táborban mind kéj- mind kincsszomjukat, mind kegyetlenségö
ket kielégithették. 

Belizár azon volt, hog-y megfékezze katonáit s a legyőzötteket 
a haszontalan dühöngéstől megkimélje ; az egyházakba futamodott 
vandalokat pártfogás alá vette s elosztá öket ugy 1 hogy sem nem árt
hattak, sem veszélytől nem félhettele Három hónap alatt Afrika meg 
volt hóditva s Belizár earthagóban telelve, fogadta a vandaJok ma
radványainak a az ezek alatt állt akár afrikai, akár szigetbeli tarto. 
mányoknak hódolatát. 1\Iaguk a mór fejedelmek is hódoltak neki s 
császári fölruházvány (investitura) jeléül kormánypálczát, egy, ezüst 
lemezekkel ékitett tógát, fehér köpenyt, egy rövid alöltönyt s néhány 
aranyhimzetü szatagot kértek töle. 

Justinián megörökítvén e győzelmeket a P a n d e c t á k h o z irt 
bevczetésben, parancsot ada ki, hogy a kath. egyház hatósága vissza
állittaesék ; számüzte az arianusokat és donatistákat, és zsinatot tarta
tott, mellyen kétszáztizenkét püspök volt jelen. Tripolis, Leptis, Cirta 
(C o n st a n t i n e), Caesarca (Aigir) s Sardinia egy-egy kormányzó 
herezeget kaptak elegendő helyörséggel a védelemre; Afrika egy őr
parancsnokot (praefectus praetorii) nyert, kitől hét tartomány függött; 
a római jog gyakorlata visszahozatott, s az illető családoknak vissza
követelési jog adatott a vandatok által elvett jószágokra nézve, de 
csak harmadizig. 

Gelimer kevés, szerencsétlenségben is állhatatos híveivel, Nu
midia hegyeibe vevén magát, Fara, a herulok parancsnoka által kö
rülvétetett s már az utolsó inséggel küzködött. 1\Iidőn Fara azt irta 

1) "Még az értelmeeb történészek sem tart6zkodnak képtelen babonAs á.llitások
t61. Illyen az, hogy egy Jakab nevü barát a barbárokat, kik 11yilazni akartak, mozdu
latlanokká tette ; és hogy egy jövendölés szerint G-nek B-t, azté.n B-nek G-t kelle 
elüznie. A czélzat Bonifáezra vonatkoznék, kit Genserich, és Gelimérre, kit Belizár 
buktatott meg. 
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neki, hogy szánja öt s hogy bizzók meg benne ; Gelimer viszont arra 
kérte, küldene neki egy hárfát, egy szivacsot és egy kenyeret : az 
utóbbit, mondá, hogy ehségét lecsillapítsal a másikat, hogy fájuit sze
meit megnedvesitse, a hárfát pedig, hogy megváltozott szerenc~éjét 
megsirathassa. Fara meghallgatta öt 1 de az őrködéssei azért mitsem 
tágított, mig végre Gelimer kegyelemre feladta magát. Midön Cartha
góban a nagylelkü Belizár elé vezettcték, habotára fakadt, vagy mivel 
a balsors eszétől fosztá meg, vagy mivel a világi nagyság hiu voltára 
gondolt. 

S csakugyan az afrikai győzö nagysága sem lehete tartós. Az 
irigység minden tettét, minden szavát felfogta, melylyel Justiniánt 
féltékenynyá tegye, mintha e hadvezér, azokatlan vitézségével a ·van
dalok trónja után ásitoznék. S ha akarta volna, ki akadályozta volna? 
De e vitéz hadvezér semmivel sem volt több, mint nemeslelkü szolga 
s esze ágában sem volt soha, hogy kardjával a byzanti kényur ö szent 
felségét remegés be ejtse. Értesülvén a császár gyanujáról, hajóra szállt 
és visszatért; megjelenése Justinián minden aggodalmát eloszlatta, 
ugy hogy megengedte neki a diadalmenetet, melly tiszteletben Tibe
rius óta egy hadvezér sem részesült. 

Bellzár diadalmenete. 
Az ünnepélyes meneten, melly Belizár diszlakától a hlppodromig 

helyenkint diadalívek alatt vezetteték, Konstantinápoly hordoztatui 
látta a kincseket, mellyektöl Genserich a világot megrabolta; fegyve
reket, kocsikat, arany trónokat s királyi asztalok edényszéreit. Egy 
héber ezek közt látván a jerusalemi templom edényeit, felkiálta, hogy 
szentségtörés s baljóslat volna ez edényeket egy konstantinápolyi pa
lotában vagy bárhol másutt tartani, mint a hová azokat Salomon he
lyezte ; hogy e vétek miatt foglalta el Genserich a római birodalom 
fővárosát, s hogy ezért buktak meg maguk a vandaJok is. Hallván ezt 
Justinián, visszaküldé az edényeket Jerusalembe olly hosszas és sze
rencsehányta vándorlásuk után. Belizár el nem fogadván a négy fo
gattali megtiszteltetést, vitézei élén gyalog jelent meg, s átaJános öröm 
közt ment a hippodrom felé, hol Theodóra s Justinián trónja elé bo
rult, ki ez által, mint fejedelem, olly dicsöségben részesült, mellyet 
nem szerzett. Gelimer a boszu vagy fájdalom legkisebb jeiét sem adva, 
követte a menetet, időnkint ismételve Salomon eme szavait : H i us á
g ok hiusága, és minden csak hiuság! 

Más erények hanyatlásánál jól esik látni, mint emelkedett a 
közszellem emberies bbé. Róma hajdan népének ama látványt nyujtotta 
volna, hogy Genserich utódja megfojtassék, övéi pedig vadállatokkal 
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vivjanak : most patriciuasa neveztetett a legyőzött, s Galatiában nagy 
terület jelöltetett ki számára, hol családja- s barátaival békével élhea
sen; Hitderich leányait pedig Theodora s Justinián kegyökbe vettek 
s növeltették; a legvitézebb vandalok öt lovas csapatba osztva, még 
a következő harczokban fenntarták nemzeti vitézségöket; a többiek 
az afrikai népségekkel vegyültek össze : és ezen nemzet, melly az 
előbbi században olly rettentő vala, eltünt a történet teréről. 

Belizárt gyors visszahivatása meggátolta az uj afrikai tartomány 
megszilárditásában. A libyai mórok, mindjárt a vandatok legy/ízetése 
után, előtörtek pusztáikról, hogy Numidiában es a partokon teleped
jenek le. Belizár féken tartá öket s főnökeiktől saját fiaikat adatta 
magának tuszokul : azonban alig hogy tengerre szállt, legott láthatta 
a lángokat, mikbe azok az uj tartományt horiták. Salomon herélt, kire 
Belizár a parancsnokságot bizta, legyőzte öket, üldözte még a legrej
tettebb menhelyeikben is, éF- sok évig tudta féken tartani. Azonban 
eme hordák, mcllyck akkor, miként ma, legfélelmesb ostorai voltak 
minden, Afrikába átültetendő müveltségnek, majdnem minden telepet, 
minden állandó lakot lerontottak ; annyira, hogy Justinián uralkodá
sának végével, Afrikának nevezett partvidék alig egy harmadát tette 
annak, a mi előbb e név alatt Olaszországboz tartozott. 

Különös csapas volt al korban a donatisták folytonos lázadása s 
az állam-kincstár zsarolásai; Justinián, ki Afrikát és Italiát nem azok 
javáért, hanem saját nagyravágyása s kincsszomja kielégítéseért sza
baditá meg, alig hogy visszafoglalt Belizár egy tartományt, azt rögtön 
rómaiasan szopta ki adóival s az által, hogy az egykori államjavakat 
visszavette, mellyekhez pedig az afrikai tartomány legnagyobb s. leg
termékenyebb része tartozott. Innét az eléguletlenség, aztán lázadások, 
fenyítés és gyilkoltatás, mig végre kiirtatott a müveltség azon orszá
gokban, hol már két ízben fölvirágzott. 

A Földközi-tenger szigeteit is meghódítá Belizár; azonban Sicilia 
birtoka a góthokkali háborura adott alkalmat (534-554), melly Beli
zárnak uj babérokat s uj hálátlanságot hozott. 

ll. PPrsa háboru. 
Meghódítván Justinián Siciliát, Afrikát és Italiát, gyanut ger

jeszte Chosroe Nushirvánban. Vitiges, a góthok királya s az örmény 
fejedelmek megüzenék neki, hogy Justinián a világuralomra törekszik; 
hogy, hacmajd egyik nemzetet a másik után leigáz, a persákra nézve 
is félelmessé lesz; Chosroenak tehát meg kellene é:lt elé:lznie, mig a 
tengeren· tul van elfoglalvas mig Belizár, az ö jobb kez-e, kegyén ki
viil áll. Erre Chosroe semmibe sem véve az örökös békét, hadra készül 
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azon szin alatt, hogy megfenyitse a sassanidi arabokat, kik az irai 
sheiket Al-Mondart, Persia hübérnökét megtámadták. Beüt Syriába, 
elfoglalja s kiraboltatja Bereát, Hierapolist és Durát. Látván, miként 
egy asszonyság az utczán szemtelenül megtámadtaték, könyüket hul
latott, átkozta e méltatlanság szerzöit, de meg nem gátolá öket. Tizen·· 
kétezer foglyot adott ki a sergiopolisi püspöknek kétszáz font arany 
igérete mellett; de midön ez ama mennyiséget össze nem hozhatá, 
Chosroe, az igazságos Chosroe! az erényes szegénységet kegyetlenül 
büntcté. 

Rettegés előzte meg, pusztítás követte, midön Antiochia ellen 
indult. E város több bátorsággal védé magát, mintsem elpuhult lakói
tól várható volt, mégis bevétetett s rablásnak engedtetett át. A fdtem
plom drága edényeit Chosroc magának tartá meg, a szobrokat, képe· 
ket s becsesb ritkaságokat Persiába küldé, aztán felgyujtatta a várost, 
szinleg sajnálkozva makacsságán s balsorsán. Igy veszett el Sy r i á
n ak sz em ef é n y e, a k e l e t g y ö n g y e ; fiainak néhánya ma
rada meg életben, s a szolgaságban siraták meg elhamvadását. Chosroe 
Orontes mentében a Földközi-tengerig tizennyolcz mérföldet (=41/2 

földir. mfd.) tovább haladva, megfürdött benne s áldozatot mutatott be 
a Napnak, aztán visszatérvén, Ctesiphon mellett egy várost alapított, 
mellyet foglyaival népesite meg. 

Ekként meggazdagodva s boszut állva, Justinián előtt mentö 
okokat hoza fol, mellyeknek érvényt csak a győzelem kölcsönzött, s 
békét ajánlott, ugy, hogy a rómaiak fizessenek neki mindjárt ötezer 
font aranyat, aztán évenként ötszázat, ö pedig Darára nézve minden 
igényéről lemond s örködni fog, hogy a kaspi kapukon semmiféle bar-

' bár erő ne nyomulhasson elö a birodalom ellen. Albölcs tanácsosai 
azt sugalták Justiniánnak, miszerint elegendő a birodalom becsületé
nek megmentésére, ha kimondatik, hogy az nem fog tekintetni adó
fizetőnek; a császár azonban belátta, hogy a körülmények mást igé
nyelnek. Azért is elhatárzá a háborut, visszahítta Belizárt Olaszország
ból, ki gyors előkészületek után egy roszul fizetett s fegyelmetlen 
sereggel, mellyben kétes hüségü arabok is voltak, az ellenség földére 
berontott ; Assyriát elpusztítá ; de a forró nyártól B a járványoktól 
meglepetve a császár tartományaiba visszavonulni kényszerült. 

Chosroe nagyon vágyott Colchisra, mivelhogy az Aranyos-Pha
sis torkolatánál egy hajóhadat tartva, a Fekete-tenger, annak partjai 
s Bythinia fölött uralkodhatnék B Konstantinápolyt közelről hábolit
hatná. Colchisban akkor, mint már érin tök, a laziak törzse uralkodott, 
s nemzeti királyai a római császár védelme alatt álltak és hatalmuk 
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jelvényeit tőle vették. Mid1>n Azonban Tribus János, a római őrség pa
rancsnoka Iberia határán· uj erősséget emelt, a gyanakodó laziak a 
persa királyhoz fordultak, ki elűzvén a császáriakát, saját őr hadait 
küldötte oda. , 

Ertesülvén Belizár beiitéséröl, rögtön ott termett Chosroe, de 
miutá.n az ellenfél már akkor visszavonult, annak fóldére veti magát s 
Palaestinába nyomul. Belizár azonban akkép vezérkedett, hogy Chos
roet mozdulataival visszavonulásra kényszeríté (543), melly -v-érnélküli , 
győzelme dicsöbb volt afrikai diadalaináL Am a konstantinápolyi he-
nye rágalmazók bünül rótták fel neki, hogy az ellenséget a hálóból 
kiszalasztá, és a fővezérség másra bizatott. Chosroe ellenben, alig hogy 
Belizár elment, megujitá támadását, s négyezer embere előtt futni 
látta az ellenségnek harminczezerét, mellyet tizenöt tábornok roszul 
vezérlett. Berontott aztán Mesopotamiába s megszállván Edessát, Ju
stiniánt a békének kétezer font aranynyali megvételére es a hires Tri
bunus orvos odaengedésére kényszeríté (545.). 

III. Persa háboru. (548-562.) 

Chosroe látván, hogy a laziak a főhatalom változása s a mágu
soknak a tüzimádás behozatala körüli buzgalmamiatt a persa zászló el
hagyására hajlandók, elhatárzá Gubases királyukat meggyilkoltatni, 
a lakókat Persiába szállitani, s persa gyarmatok által magának a Fe
kete-tengerhez vezető kényelmes utat biztositani. Fölfedezvén e tervet 
Gubases, segélyül hija Justiniánt, ki önérdekből feledvén az előbbi 
elpártolást, nyolczezer embert küld neki (548.). A laziak ezekhez 
csatlakozva, megszállják a fontos helyzetü Petrát, beveszik s fóldig 
lerontják. Justinián a helyett, hogy szerencséjét tovább használta 
volna, erejét makacsul Italia visszaszerzésére fordítá, Chosroetól pe
dig öt évi fegyverszünetet vásárlott. Hogy azonban annak díját meg
fizesse, alattvalóira olly adót rótt, hogy ezek készebbek voltak a per" 
sáknak engedni mint ellenszegülni. És alig hogy letelt a fegyverszünet 
ideje, a persák Colchist megtámadták, s a császáriakat futásra kény• 
szeriték, kik boszuságukban Gu basest elég aljasan megöl ék. V égre 
Chosroe is egy sulyos veszteség után békét kért ; évenkinti háromezer 
aranypénzért adá át Colchist, s a keresztényeknek Persiában szabad 
vallásgyakorlatot engede. 

. A nyugati góthok l'lletli háboru. 
Az~latt Justinián, lerontván a keleti góthok országát, Italiának 

s a szigeteknek urává lőn. A spanyolországi nyugati góthok, testvéreik 
eme szeiencsétlensége után is tétlen maradtak, sőt mídőn 'r heudes ha
lála után Athanagild és Agila a trón fölött versengének, Justiniánt 



96 -

amannak javára sególyül hivták meg. Liberius patricius biztonságba 
helyezé Athanagild uralmát, s a görögök ezen szolgálatukért V alen
ciát és keleti Baeticat nyerék jutalmul, hol csak erőhatalommal ma
radhattak meg, mig nem Leovigild Cordavából (584), Svinthila pedig 
egész Spanyolországból kizavarta öket (624.). 

A barbárok hadjáratai. (5Ci2.j 

A barbárok sem maradtak nyugton. Az avarok a törököktől 

egész a Fekete-tenger északi partjaiig nyomatva, menhelyet kértek a 
császártól, ki el is fogadta öket, mint jó védfalat a Duna körül baran
goló germánok, szlávok s tatárok ellen. 1\lidőn a góthok olaszországi 
rokonaiknak a Duna mellöl segitségökre siettek, a gepidák elfoglalták 
Pannoniát, s J ustinián nem talált jobb segédeszközt, mint felingerelni 
ellenök a longobardokat, s egy hosszu háborut szitani. A szlávok, kik
nek számos törzseik a mai Lengyel- és Oroszországban elszórva, lyu
kakban inkább, mint kunyhókban éltek, ismételten Moesia és Mace
doniába rontottak s egész Görögországig nyomultak. 

Még rettentöbbek voltak a bolgárok, kik a szlávokkal egye
sülve, a befagyott Dunán át az uturgurok és kuturgurok két törzsét 
inditák meg Thracia ellen, mellyet ezek egyenlő kegyetlenség- és vi
tézséggel pusztitának. Konstantinápoly környékétől Joniáig minden a 
rablás és dulás martalékává lőn. Harminczkét város rontatott le, kö
zöttök Fülöp csatáir61 s Demostbencs szónoklatairól hires Potidaea is; 
százhuszezer rabszolgát lovaik kantárszáraihoz kötözve hurczoltak el 
a Dunán-tuira magukkal. Egy másik rablóhadjáratban Görögországot 
pusztíták el, átkeltek a HelleRponton, és a császároknak tétlen reme
gés közt kelle nézniök ezen ostort, melly ellen csak a chersonesusi 
gátfal védte öket 1). De miután egy földrengés ezt is ledönté, a bolgá
rok átkelvén rajta, Zamergán vezérlete alatt, Konstantinápoly ellen 
nyomultak (559). • 

A veszély közeladtekor Belizár ismét elővonatott 11 homályból, 
mellybe, wihelyt szükséges lenni megszünt, vettetett j és ő a méltat
lanságra nem, csak vitézségére emlékezve, élére állt a testörségnek s 
a hamarjában fölfegyverzett városiaknak, azétverte a bolgárokat és 
visszaüzte öket Dunán-tuira j Justinián pedig évi adófizetéssel és olly 
föltét alatt biztositá magát ellenök, hogy a birodalmat a többi barbá
rok ellen védjék. 

1) Procopius mondja, hogy miuden illyen rablójárat, melly JWJtiniin hosszu 
uralkodása alatt minden ~vben ismételtetett, kétszázezer életbe került. Tulzó illitAsai
nak szép tanusága. 
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JiJelil!l4ir, a nagy. tá.bol'l1ok, ki a batdökló görög hi~oda1onn'~ · í1il; 
lanatnyi fényt ·átasd el,"ib1ádtnva ·a hadséregtöi, nerrt ·gynlöltetVé a 
legyözöttektöl, tiszteltetv e ellensbg-ei től, a· 'tib ta élctü, lovagiasan ön
zetlen, vái!alataiban erélyes és szerenesós férfiu 'folyvást! az tid~aron
czok irigységének s egy méltatlan · feléség ·. gybtt'~elriek 'l'ttla Íárgoya:. 
El vakitta tv a iráiltai szerelme·álta:l;·nem látta.• ·!Jn nak alávalóságát; az, 
ki szemeit fölnyitni ak&rá, a·nö könyei s 'etös tagadáS-a 'áltAt megha
ztultoltaeék-, --ntó~b pedig a l'egkest!tti'bb női boezu áttal; stijtatott; S'bt
toPkodott Belizár·tna:ga p'Anaszt·tnhe'lni V Antonimi.' \folt- az, ·ki Thtro
dora 'befolyásával · tőte gy'özelmernek kl:lhpette a: ·pat'ál)csnok~tágót 
elve?lvGhajtt 'kaf'dját- 'V'isszanyerni? Haragvó nejét 'kelle eHlbl:l meg
engesztel nie. Ennek'fuhdöt'lMai következtében hivatott vissza Ola~z
orezágMl 'élt ismét oéla·kullletet't; és a. gtn\oilz nő követi v-ala féfj ét, a 
tábórban is fajtain'tlkodvli, és· k'incseket-gyüjt\te: Persiá:ba. nérii'klivefte 
őt, ·Mnem •K:tmétantinápoiyban· raaradt 1 hogy' egyili szeretöjet ujra 

' meghódítsa. Ertesül ve· vllgrtl·aljas:tetteitöt Belizár, fiával együtt bo-
szut forraia, de ime, A-ntonhut megel~i 1<lt s nem csak 'eloszla1ja' a fel
hőt; hanem'eltsbbi hatalmát is'vm2:ahyeri, s ugy'anakkor két: alatt a1á
ássa. ismétil.·vézé:t tekintélyét é ·vtnzáhivaíja' öt. Konl!tantíMpolyba 
érkezve· Belimr az itdva:moz m'ent,· hbl ·rrem csak Ji. konnanyférft&kt&l 
fogmtatO'tt roszul,' -~ém·még áz Udv&Jiol;lé~oknak, ··azon·· .gy.áya liez
kOknsk' lll"Cia ·is; ·ki \L atl{jSt -viaelatöket n~tiiilig az· ul-~aók:telszéaéhez· 
szabják; tudatta vele, miszerint a legroszabbtól tarthat. Hazatéf te~t 
nagy aggodalmasan, minden Mpterl·--rie'~kintve, átvirasztja nyugta
lanul az 'tjt, .>és ime reggel égy 1evél'érkezik az udvartö1, mellyből a 
gltthok, '"ri.ndalok,. bolgárok . és persák legy6zöje l remegve. olvassa 
Theodorát61 a követk~zö · 8Z'6kat : T e t u d o d ,' m: e b n y· i r e m e :g
sért'eoté·l,·de'·é!:l, ki''höd'id,'nt anuyira lekötelezve 
v a g y o k , k e d v é é r t n e k e d i s m e g b o c s á t o k. N e k i k ö
szönd életed-, szabaduláso-d-s szerencsédet;há.ládat 
t e t t l e g b i z o n y i t s d. 

Ennek olvastára az'épen olly·gyóng~'·BeU~á.r, ·mint a mult szá
zadban Marlborough, leb'ó'ru:l A'ntónina előtt, labait csokolja, élte meg
mentőjének nevézi s hü szolgiljának vallja magát, A nlfkegyeibe fogadja 
s viseza.adatja neki állomását; a császár és Antonina rabszolgá.ja ujra 
hőssé lesz,.ujra országokat hódit és visszautasitjaa neki ajánlott koronát! 

Azonban igy sem kerülé el Justinián gyanuját s a. roszlelküek 
rága.lmait, kik öt arról vádolák, hogy a nép kegyét maga hasznára 
ügyekezik · forditni. Mid8n· Belizár 1 mint & bolgárok legyőzője vissza
tért, vétkül rovatott fel neki az általa megmentett polgárok örömzaja, 

VIII. 7 
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diadalmának ezen egyedüli fénye j a a császár a nélkül, hogy köszö
netet mondott volna neki; öt magánéletre utasítá vissza. 

Belizar balala. (565.) 
Nem .sokára ezután lázadás tört ki Justinián ellen, a Belizár is, 

mert oka volt elégedetlennek lenni, ennek részeseül tartaték; ~eg
fosztaték tehát hatalmától, méltóságától a kincseitől. Csakhamar kivi
láglott ártatlansága az aggastyánnak, ki hetven éves korában nehezen 
akarhatta megkisérteni azt, amit férfiu éveiben, legszebb reményei kö· 
zepett visszautasitott j visszaadaték tehát neki minden. De már csak 
nyolcz hónapig élt; javait halála után az állam-kincstár nyelte el, An to· 
ninának átengedett részen kivül, ki abból zárdát alapita, hova maga 
is visszavonult, életét bevégzendö, 

Egy későbbi iró Belizárt a szerencse különös változásainak pél
dájaul állítja fel, mondván, hogy szemeit is kiszurták, s a hős a leg
nagyobb nyomorban fillérenkint koldulgatott azon népek közt, kiket 
kardja egykor védett vagy rettegésben tartott 1 ). 

Minél inkább öregedett Justinián, annál teltünöbb lőn természeti 
gyöngesége ; innen a folytonos katonai lázadások, a zöldek és kékek 
viezálkodásai, az eretnekek és igazhitüek versengései. Ezekhez járul
tak az elemi csapások 1 a. majdnem évenkénti földrengések j ezek 
egyike (526.) negyven napig ingatá Konstantinápolyt, az antiochiai
ban, mint mondják, kétszázötvenezer ember veszett el 2), Berytos el
sülyedt. 

Döghalál. (542.) 

Uralkodó járvány is ütött ki, mclly Egyptom vagy Aethiopiából 
eredve Palaesti.nában, aztán a szomszéd tartományokban idő, égalj, 
nem és életkor különbsége nélkül iszonyuan dühöngött. Szomoruan 
emlékezetes e járvány azon bőrkiütésekröl 1 mellyek az iróknál v a-

1) E monda Jzetze, egy XII. századi barit Ohiliad;'ainalc néhAny venén 
alapul: 

w EK'IfWJU~ E"vAwov ocecí-rw lf/Óa. "t'W P.'Ál'/) 

Bú,dCÍ(l''ll Öf/oÁov oÓ"t'l "t'~ O"t'~<X."t't~Ácí-rn 
uo" -rtixt~ P,fV UoE"a.t1ev, dno-rvq>Áoi" rfe q>8-Óvod. 

"Egy malomkllre tá.ma;;zkodva, kezében egy fapohA.rr&l, kiAltozá : adjatok egy fillért 
BelizArnak, kit a szerencse megdicsöitett, az irigység pedig megvakitott." 

») Ezen e mAs hason baleseteknél ugy adom a számokat, a mint találom, " nél· 
kül. h9gy jót állnék értök. Még fiatalabb olvasóírn is emlékezni fognak azon sok ezer 
emberrlll, kik Párisban az 1830-ki három nap alatt elveszetteknek mondatnak ; aztán 
az epemirigy milli6 Aldozataira; holott a valódi szArnitás a képzeHldés szAmait olly ke
vésre olvasztá.! Kiilönben is a régiek nem birtak a népeastignek olly pontos összeirá
só.val, mint mi, azért távolabb is álltak a hitelee pontosságtót 
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r i o l a e névvel neveztetnek s mellyek különösen gyermekeken je-
' lentkeztek 1). Egész Asia s az europai szárazrold több izben látogatta-

tott meg ; Olaszországban egész városok annyira elpusztultak, hogy 
az utczákon csak ebeket s a mezl:ln pásztor nélküli csordákat lehete 
látni 2). Antiochiában hatvan év alatt négyszer dühöngött. A baj a sze
mek vörösségével s az arcz megdagadásával kezdödött, majd torok
gyik s a testnek elernyedésa következett; erre mirigykelevény jött s 
némellyeket dühös őrjöngés fogott el, mig mások végső pillanatukig 
eszöknél maradtak. Rómában állitólag a ruhákon és szobákban foltok 
jelentkeztek, mielőtt a baj kitört volna. Konstantiná.polyban a betegek 
képzelt kisértetektől üldöztettek, aztán mirigykelevénytöl lepettek 
meg, me ll y fenébe menvén át, kin os rángatózás közt hozott halált. Há
rom hónap alatt naponként 4-10 ezer ember veszett el e városban, 
s minthogy a temető nem vala elegend<>, felnyittatának a bástyák tor
nyai s megtöltetvén hullákkal, ujra befedettek; utóbb e hullák, kigö
zölgésök által megromolván 8 lég, hajókra rakattak s measze a ten
gerbe vettettek. Ha Procopius önkényes s talán tulzott állitásának 
hitelt adnánk, száz millió ember esett áldozatul. 

Justlnlán balála. (565.). 

Justinián maga sem maradt érintetlen, hanem szigoru életrendé
vel megmenekedett. Azonban nem sokára egy véletlen, bár természe
tes halál elragadta öt, miután közel harminczkilencz évig nrQ.lkodott. 
Mind jelleme, mind uralkodása vegyülete 8 jónak és rosznak. Termete 
középszerü, szemei élénkek, arcza vidám, haja ritkás, szakálla ró
maiasan borotvá.lva, ruházata barbár vala; keveset evett és aludt, hogy 
az olvasáshoz s kormányügyek vezetéséhez vidor erővel birjon. Egyik 
leghevesb gyalázójának vallomása ezerint is könnyen közelithetö, vá
laszaiban nyájas, a kihallgatásban türelmes volt; féken tartá szenve
délyeit, mellyektöl könnyen elragadtatik, a ki mindent tehet, a mit 
akar. H11r nem maga vezette is seregeit 1 de birt az \U'alkodóra nézve 
nem kevésbé fontos ama. képességgel, hogy vezéreit jól választá meg. 
Gyanakodó volt leghivebb emberei iránt, de a hütleneknek is tudott 
megbocsátani. V ágyván mindennemü dicsöség után, egyszerre költö, 
épitész 1 zenész 1 bit- és jogtudós akart lenni. Midl:ln azt hitte, 

1) A,Jili himlllnk volna ez? L. Bprftlel Geaehichte der Medizin-jét. Franczia
országban 565 s 568 közt tBrt ki. Mondják, hogy az 590-ki római epemirigynek á.sitAs 
és tüszentés voltak halálos előjelei, s ekkor jött volna szokásba ásításkor keresztet 
vetni s tüszentéskor "e g és zs é g é r e!" kívá.nást mondani. Ez utóbbit azonban múr 
a régi rómaiak is használtál[. 

2) Warnefrid Pál, n, 4. 
7* 
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hogy a tudományokat kegyeli, üldözte a bölcsészeket, t> az atliaenei 
tanoda bezáratálláva l a neoplatonicus-ok a r a n y l á n c z á t el sza
kasztá. 

Erre különben vallásos érzete ösztönzé, mellynélfogva trónra
lepte után összes magánjavait az egyháznak ajándékozá, saját ház~ából 
zárdát alápitott; nagyböjtben remeteként élt, csak minden másqdnap 
evett s akkor is csak vad füveket megsózva. Novelláiban (Liber con
stitutionum Novellarum) maga tesz bizonyságot e böjt- és megtartózta
tásróL Ink3-bh ájtatos, mint bölcs lévén, üldözte. nem csak a csillag
jósokat, károínkodókat és szemtcleneket, hanem az arianusokat. is 
Konstantinápoly bán, a montanistákat Phrygiában 1 talán csak azért, 
hogy javaikat elkobo~tathassa. Az üldözöttek közöl némellyek meg
térést szinleltek, .mások megölték magukat. Phrygia-1 Lydía- s Cariá
ban hetvenezer bálványozó· l.).ereszteltetett meg, s a császár költséget 
adott kilenczvenhat egyház fölépitésére s a hitujonczoknak szentirás-, 
szertartás-könyvekkel; ~ény ekkel s lenk,elmékkeli eliáMsára 1). A zsi
dók a hu.s~étnak v:elihtlt egy naponi megülésére kényszerittettek ; a 
szamaritánok, kik nem akarván. megkere~;~ztelkedni fellázadtak, meg
öletének vagy Persiába. s Indiába eladattak. 

Midőp igy,a tévelygőket ütdliziJé tnl\g~ is tévelybe esett, Hali
carna.asus,i J~tlián; Egyptomba 01enekiilt monop,hysita. püspök, állítá, 
m.ikép Krisztlls teste fogilfitatása pillan$.tátóJ nem volt a változás- és 
roml~d6sd.gnak 11lávetve.: Ebből vita .támadt. A kik ellenkezőt állitot
tak, p h~ h a r t ol JI. t r á k;nak, vfl.gyit~ romlaudóslig imtidóina.k, a töb
biek, kik :hitték, hogy Krisztu~ csak tetszőleg a~e.nv~dett, p h a n t a
s i as t á k n a; k, képzelgoknek neveztettek. Midön mÚ!r egy ideig folyt 
a versengés, J1,1atjnián az utób\>,iak mellé állt s !llattve.lóit is ugyapczen 
hitre akarta kötele~ni. S.?J. Miklós, trieri püspök megfedte öt, irvá.n, 
mikép Olas21-1 Franczia-, Spanyolország és Afrika a~ ő tanát megát
kozták; ö azonban Inakacs .maradott s gőgös türelmetlenségnek s. szo
moru tulságoskodá.l!nak adta magát. 

Több érdeme van a szépmi.ivél!zetek körül. Az ö fénykedvelésé
nek örök emlékjele a sz. Zsófia egyháza más .huszonöt tomplornon ki
vül Konstantinápolyban és különféle vizvezetők. Bámulandó az általa 
emelt középülP-teknek leírása Procopiusban, a ki hozzáteszi, miszerint 
nem volt birodalmában város, hol nagyszerü épületet nem emelt volna, 
sem egy tartomány, hol város, erősség vagy várlak helyre nem állit
tatott volna. 

1) Theophanes, Ohm/l. 15:l. 1. 
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~zent Zsófia egyháza előtti téren emelkedett a császár lova~j

szobra, achillesi öltözetben, baJjában egy földtekét tartva, jobbját kelet 
felé terjesztve ki, mintegy fenyeg.etve a p~r!ilá.ka.t. A azobor sulya hét
ezer font vala s egy régibb Theodosius-szoborból s egy vizvezető ól
mából öntetett. 1453~iki május 29-én a törökök a ló lábai alá tették a 
birodalom utolsó képviselöjének fejét, aztán a azoborból ágyukat ön
töttek, niellyek az eurapai müveltséget annyiszor fenyegették t), 

A selyem. 
Még más békés dicsliség jelöli Justinián uralkodását. Addiglau 

a selyem a serektől hozaték s mivoltasem ismertetett, miután azt né
mellyek valami növény mohának, mások ·egy· pók szálának tarták. 
Csupán az indiai s persiai vándorcsapatok üztek e czikkel kereske
delmet, s ez egyedáruság és az ut hossza olly drágává tette a selyem
kelmét, hogy azt Rómában aranynyal mérték 2). Azonban e város nö
vekvő fényüzése szükséggé tette ama kelmét ; a ntík az indiai s~lyem
szöveteket o11y átlátszókká foszlatták, hogy szé.pségök semmi részét 
se takarják el; végre a férfiak is viselni kezdték Heliagabal példa
adására. 

Tömérdek pénz folyt ki tehát a birodalomból évenként Persiába 
selyem bevásárlására; melly adónem alól a császárok szivesen kivon
ták volna magukat, főleg midéln a persákkal háboroba keveredtek. 
A véletlen módot nynjtott etre. Két téritő, kiket ·buzgalmuk eg$sz a 
s e r e kliez vitt, figyelemmel kisérvén mindent - mikep a t~ritö~nek 
ri:lindenütt szokásuk vala - megismerte a szorgalmas bogarat, melly 
ama drága szálat létrehozza, s a kézmüveket, mellyekkel haszonra 
foTdittatik. Értestilvén erről Justinián, bátorítá a téritőket, rag~clná
nak el néhány tójást, s ezeknek csakugyan· sikerült egy nádba ryjteni 
néhány szemet (550), mellyeknek megszaporod.ása utóbb gazdaggá 
tette Europát h), Igy hozatott bé ama csáHiár által az ipar es . csinQSO· 
dá'!! egy nemé, lnelly nagyobb és tartósabb befolyásu, mirit hóditásai s 
törvényei. 

•) Mi hozz.áteszs~iik: - mellyek ellen a magyamak 8l!!ba11Qkon át folyvást 
küzdenie kelle, hogy hJ!,záját, szaba~ságát s Europát !IIe~védje. - Igen, ez ágyuk 
dönték porba Szigetvár falait ; ezek készitettek Drégely kö11eiböl a nagy Szondinak 
nagys.r.erii sirt; ezek bömböltek sikerrel Mohács-, Buda-,· Fehérvár- és Érse\mjvárnúl, 
sikertelenfV. Temesvár-, Belgrltdn6.1, aztán Dob& és Jurisics ellen Eger- s· Kl! szegné!. 

Lonk&i_ 
2) Absit ut aura fila pensentur; liln·a anint mwi tunr. lib1·a .Yerici fuit Vópisous 

in Aurel. 

') Procop, De bella yothico. IV, 7. 
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n;G'I'BDIK :FBJBZBT. 

A római törvénykönyvek. 

Minden polgári társadalom az erkölcsi, politikai s gazdászati té
nyek öszhangzásá.n nyugszik ; s valahányszor ezen elemek egyike 
alapjában változást szenved, szükség, hogy a jog átalakittassék. Az 
nem áll, hogy e három rend egyszerre módosul, néha a gazdászati for
radalom előkésziti a politikait, néha meg &maz emennek következmé
nye, ugy hogy a külváltozás már be van végezve, midőn a belső fejlő
dés még soká folytattatik. 

Innen van, hogy a törvénykönyvek nem lehetnek tökélyesek; . 
mert ha a törvényhozó érti is, miszerint kötelessége a társadalom ha
ladását sem nem késleltetni, sem nem siet~etni, hanem annak fokát 
tartani szem előtt, azt mégis, ami utóbb jőni fog, igen nehezen talál
hatja ki, sem nem intézkedhetik a még ismeretlen következmények 
iránt, mellyek a diadalmaskodó elvekből fognak kifejlődni. 

A gazdászati bonyodalom hozta létre a XII. táblát; ismeretes el
nevezése ez a Vico által hősieknek nevezett valamennyi korszakok 
közjogá.nak, és tanusága a patriciusok és plebeusok közti küzdelem
nek : de ezen törvények legott alkalmazhatlanokká lettek a gazdá
szatban létrejött változások miatt. Augustus után erkölcsi forradalom 
kezdödött, ugy hogy a régi törvények nem lévén többé k.ielégitök, 
szükségessé lőn azokat pótolni, megrostálni, módositani. A patríciusi 
családok állandóságát, mellyek a kelet osztályaihoz hasonlók de nem 
egyenlök voltak, megrendíté Rómában a köznép pelasg ingatagsága. 
Mind a kettő· bámulatos módon olvadott össze az alkotmá~yban, már
Hékelve viszonosan a tanács és a nép jogait és változhatlan alakot 
kölcsönözve a vallástól; akkép, hogy Róma sok ideig állott fenn a 
nélkül, hogy a fejetlenségtől vagy ( mi egy harczias népnél csodálandó) 
katonai önkénytől tartott volna. 

A rend szelleme, a nagyok bölcs de szigoru hajthatlansága szülte 
a st r i c t um j u s-t, a siket, kérlelhetlen sz6t, melly a XII. táblára, 
mint az olasz eredetiségnek véd-őre vala felírva. Azonban ama vas 
polgári jog, a papi hagyományok s részletes társadalmi intézmények 
szüleménye, a nép szelleméhez képest határozott kifejezésekbe fog
lalva, hogyan lett volna kielégitő akkor is, midőn Róma annyi idegent 
fogadott ölébe, vagy annyit küldöze ki saját fiai közől más nemzetek 
kormányzására? hogyan lett volna kielégitő, miután ~ a g e r s a c e r 
(sze nt szántóföld) nem a patriciusok kiváltsága volt többé és a gaz-
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dagságra, dicsőségre s tisztségekre uj utak nyiltak meg? Rómának 
tehát vagy a legszükebb határok közé szoritkoznia, vagy egy er<Ssza
lws forradalomba kellett volna rohannia, ha csak a népuralom (de
mocrati.a) hajtható s haladó sajátsága a. b o n um e t a e q u um rend
szerére, az é v i t ö r v é n y e k r e és egy i d e g e n ek j o g á r a nem 
vezetett volna, me Ilyet egy különös törvénybiró kezelvén, az irott 
törvényt az igazság szabályaiból folyó természetes méltánynyal mér
sékelte. 

A méltány (aequitas) alatt a természeti jog értetett, vagyis az 
erkölcsi eszmék azon alapja, melly a társadalom minden tagjának tu
lajdona, melly minden romlottságot tulél, s . melly az alkotmányt a 
szabadság, egyenlőség, természeti érzelmek s a józan értelem sugal.
maira alapítja. A megszoritott jog (strictum jus) ellenben mesterséges, 
önkényes rendszabályok öszlete, mellyek oda irányozvák, hogy az 
észt<Sl vezettetni még képtelen emberi szellemet anyagi képletek által 
igazgassa, hódoitatva Bt a tekintélynek, vallási titkoknak és mellőzhet
len formáknak : az embert nem az öntudat és az igaz és igaztalannak 
ismerete, hanem a kifejezés, a betű által köti meg. 

Igy volt az a főrenduralmu (aristocraticus) Rómában, mig tud
niillik az igaz és igaztalannak ismeretét azon intézmények ferditették 
el, mellyek szarint a honpolgárnak, mintha nem volna ember egy
szersmind, a hazáért indulatairól, akaratáról sőt eszéről is le kelle 
mondania. E megszoritott jogot a méltánynak alárendelni egy törvény
birói rendelet ( edictum praetorium) segité, melly a tényekre támasz
kodott, mig ellenben a jogtudósok a mozdithatlan önkényt támogat
ták. Ekkép a polgári jog s a méltány örökös közdelemben álltak egy
mással, s innen a kettős és egyenközü jog : polgári atyafiság (a g n a
t í o) és természeti atyafiság (c o g n a t i o) ; polgári házasság (n u p t i a e 
i u e t a e) és természeti együttélés (c o n c u b i n a t u s) ; római tulajdon 
quiritaria proprietas) és természeti tulajdon (in bonis); 
törvényes alaku ( s t r i c t i j u r i B) és j ó hisz em ü kötlevel ek. 

Mikép küzdöttek ezek egymással s mikép gyö21ött a nép, már 
előadtuk a politikai rendezeteknél1 az adósok törvényeinél és a nép
szónólói hatalom fokozatos növekvésénél •). Azon hosszadalmas munka 
helyett, hogy a méltányt minden oldalu előhaladásában kisérjük1 elég 
legyen egy pillantást vetni a családra 2), melly minden polgári együtt
élés alapja. 

1) L. V. könyv, 2. f. VI. k. 14. f. VII k. 5. f. 
2) LAsd &aas, DM Erln-echt in weltgeschichllicher Entwickelung. Be1·1in, 182.!. 

- Troplong, Injl. du Chrialianiame. 
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Az apa ur a. maga házában ; az ő személye magába zárja fele
ség~, fiai s un.()k.ái ézemé!lyét ; itél fOlöt.tii:k egéu a halálos itéletig. 
Olly iB~mény ez, melly a családok és a fegyelemfeDDiart.á.sára a leg
h~tilkonya,l;}b, melly s21erint családi s öröklesijogokra eimpán a polgári 
aty.,~Q.g (a g n a t i o)· képes : aristocraticus intézmény 1 és zmrnokiabb, 
mÍI;tt bárhol valameiiy·polgári társadálomban •). A patrieiusok egyedül 
a ~~t r im o n ium-ot ismerik, ama mulhatla.n ünnepélyességgeljáró 
szerzödést, melly szcrint az asszony ( m a t e r fa m i l i as) a cisalád 
résjlévé lesz, a férj hatalmának szolgailag alávetve, vétel (c o e m t i o) 
által, melly öt föltétlenül függövé teszi (i n ma n um c on v e n i t), 
ugy hogy semmivel sem bir, férje által elitéltethetik, iÖt a rokonok 
beleegyezésé~el halálra is vitethetik ~). Köznépi eredetü a c o n n u
b i um 7 mellyben a n ö (u x o r) nem rabnője a férjnek, javait sajátja
kép élveú mint társ, sőt törvény elé is idézheti. férjét. 1-: másooik mo
dor.c.sakhamar lábra kap, mig az első elév.ül. Ennek következtében 
az f'pa.i ~ekintély is kedvesebbé lesz, miután az a n-emzés kötelékeiből, 
és nem a polgári házasság szabályaiból vagy az örökbefogadás költött 
viszonyából ered. 

A jogtudósok meggyőződtek, miszerintlehetetlen az aristocrati
cus, s~._bályok ~nyagi körébe lánczolva maradni. A csáBZárok, még a 
legroszabbak is, gyülölték a polgári jogot, mint rórenduri msradványt; 
ugy hogy azt még. az es~telen Caligula is egy toUvonással akarta el
törölni, .Claudius pedig att& fosztá meg, a mi leginkább nemzetivé s 
szigQruvá .tette. lgy a vá.lto~á!Jok igen érezhetökké léttek .s a jogtudo
má_ny a t4r1Jadalom iráZJ.ti kötelességét mintegy későbbre hala.sztván, 
é~ J~ $ÜV~sz~tek és tudományok hanyatlásakor ke~dett tökélyes
bülni. A s;ell!'lm röpkedését a meggondolás és vizagálódás. követte; 
meggát'A;)ltatván v:agy hitelét vesztvén a szószóló.s, elnémulván a szó
noki~, a gondolkodók a tények nyugodt meghányá.sa- s szigoru vizs
gálatához (ogtak, hogy a törv®ytudományt megszilárditsák, ösS?Jeil
leszszék Ilo különbözö tekintélyeket és forr4sokat,wellyekhől egy foly
tonos forradalom által szárma~tt a jog, és rájöjenek a .gyakorlat 
egyszerü eredmény!lire rövidebb idö alatt, ~laposb tudományosság s 
több részreha.jlatl.a.ns4ggal, mint azt a tiszt.vieelők és törvénybiráok te
he.tté.k vol,na. 

Igy történt az átmenet a jognak főrenduri korszakából a böl-

') Justinián, in Inatit. mondja: Nu.lli alii sunt homines, qui talem in liberos 

habeant potestatem, q'!t(!.[em nos luibemus. 
2) Sei $tuprum commisit aliud11e pecca.tait, ma1itus iudex P.t '~~index estod, deque 

~o ~om cognatis cognoscitod. XII. tAb. 
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cseletibc, ide irányulván ~ értelem s legszigorubb metaphysicával 
öszhangzásba hozván az elötll vagy összeütközll elméleteket. Azouban 
a jogtudósok ·bizonyos alapszabályokra és sarktételekre ( axiooma) tá
mo.szkodtak, mellyekből következmény-eket voutak ki, s azokat egyes 
eaetekre alkalmazák, a nélkül hogy az átaJános elvekre és a termé
szeti jogra tekintettek volna ; derék vitatkozók ök, de nem elméleti 
tudÓIIok; néha olly okokkal elégesznek be, mellyek nevetségesek t), 

Mégis ama gyakorlati ösztön, melly különösen a rómaiak tulajdonil 
volt, s az akaratlanul is ét·ezett evangeliami szellem befolyása által 
Nervától II. Theodosinsig bölcsebb, határozottabb s körülményeaehb 
intézkedések történtek a közéleti s családi jogok körül. S habár Cara
callával a nagy jogtudósok megszüntek 2), a classicus jog augalta atna 
leiratokat, miket a császárok és tanácsaik kibocsátottak. Azalatt az 
erkölcsi s gazdászati forradalom bevégzéséhez közelgett ; az uj vallás 
a megrögzött kiváltságok ellenében egyenlőséget és szabadságot tani
tott; a ravasz kapzsiság, melly az erély s politikai nagyravágyAs he
lyébe lépett jobban átgondolt törvényeket kivánt, hogy gát emeltessék 
a növekvő önzés ellenében. Az ősi hagyomány sem lévén többé ·kielé
gitő, a császárok minden lépten kényszerítve láták magukat közbe
lépni; szaporitva a rendeleteket, mellyeknek törvényes et'Ö tulajdo
níttaték. 

Az V. század kezdetén tehát az elméleti jog forrásaiul tekinte
tének a XII. tábla, az eredeti néphatározatok, 1ianác&\"égzések, tiszt· 
viselői rendeletek a iratlim szokások ; gyakorlatilag azonban a classicus 
jogtudósok iratai s a császári rendeletek használtatta.k. 

Itt mégis komoly nehézségek marültek föl. A jogtudósok, kik a 
régi kutforr~okkal foglalkozó biráknak olly jó azoigálatot tettek, egész 
könyvtárt képezének ; ehhez azonban csak kevesen juthattak· 1 még 
kevesebben voltak, kik a tudományok ama hanyatlásában azok értel
mét tanulmányozták volna. Az.tán ha egyik jogtudós ellentmomlott a 
másiknak, mellyikhez ragaszkodjék a. biró? 

I) Egy római törvény mondja, hogy a vak nem pörlekedhetik, mivel ~ birói 
kar diszjelvényeit nem l!tja. Dig. lib. I. de po8tul. - Paulus !llitja, (Sentent. lib. IV. 
tit. 9) hogy a laéthónapos gyermek kifajletten születik, minthogy ezt Pytbagor&R számai 
is bizonyitnilátszan&k. , 

2) Ale:mn~r Severustól Justiniánig a pandectá.kban csak három jagtudóa.idéz
tetik: Aurelius Arcadius Carisius, Julius Aquila és Hermogenes, talán Hzerzöje ama 
törvénykönyvnek, melly nevét viseli. 
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Az Idézés mlat tönény. (426.) 

Szükseges vala. tehát, hogy a császárok a leginkább használandó 
jogtudósokat kijelöljék j s Constantia volt első, .ki megerösité Paulus 
iratait s különösen a R e c e p t as s e n t e n t i as, elvetve Ulp~n és 
Paulus jegyzeteit Papinianus fölött 1) j aztán nyugaton III. Valentinián 
határozta meg, melly császári rendeletek s leiratok idéztethetnek s 
mellyek tartathatnak köztörvényeknek, kivéve a különös esetekre ki
bocsátott rendeleteket, és a miket a pörlekedök a törvények ellenére 
csikartak ki. Megszabta a módot is, mennyiben érvényesek a jogtu
dósok iratai, törvényi erőt tulajdonitott Papiniánnak, Paulus, Gaius-, 
Ulpián- és Modestinnak, a fönebb érintett jegyzeteken kivül j a hol 
ellenkeztek, a többség véleményének kelle győzni j a hol egyenWen . 
oszoltak két részre, Papinián döntött, ha pedig ez nem beszélt a kér
d~es ügyről, a biró okossága határozott. Különös és egyetlen udvar, 
hol a császár, hogy lerázza az igazságszolgáltatás terhét, idézésekhez 
kötötte azt. Azonban ama jogtudósok telvék még a pogány idők elő
itéleteivel, midön a jog a kereszténység befolyása által nem ment még 
annyi változáson át, a személyekre, végintézetekre, kötelezvényekre, 
alakra és eljáráera nézve. A birák tehát két századdal hátrább voltak 
vetve, s talán e rendszabály lánczolta a jogot a latin merevenséghez 
és az alakias eszmékhez, mellyekből azt az előbbeni császárok kifej
leszteni törekedtek, 

Hermogenes és Gregorius törvénykönyve. 
De a jogtudománynak ezen gépies alkalmazásamellett is, a jog

it·ók értése naponként nehezebbé Wn, daczára az e czélra felállitott 
tanodáknak. Még inkább bebonyoliták a dolgot a császárok különféle 
s különösen Constantin rendeletei, ki hivatva volt az uj forradalmat 
bevégezni s megpecsételni. Milly hosszadalmasnak kelle lennie ennyi 
majd megmásitott, majd eltörlött törvények tanulmányozása- s alkal
mazásának l milly könnyen vala az igazság eltéveszthetll, határozott 
szabályok hiányában ! Egyetlen kisegítő eszköz lehetett volna a még 
érvényes rendeletek s i téletek összeszedése s rendbehozatala, azaz egy 
törvénykönyv szerkesztése. Két jogtudós, Hermogenes és Gregorius, 
attól tartva, hogy Constantin az elfogadott vallás iránti tekintetből 
elődeinek törvényeit elvetendi, összeszedték két törvénykönyvbe ama 
rendeleteket, mellyek Hadriántól Diocletiánig bocsáttattak ki, melly 
kettHs gyüjtemény a szerzők nevéről neveztetett el, Ez azonban, bár 
alkalmas magánvállalat, nem birt törvényes tekintélylyel. 

1) 321- és 327 ·ki rendeletek. Fölfedeztetett 1821. Mai·t61. 
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Tbeodo1!!1us törn\n)'könyve. 

II. Theodosius, ki különben hiábavaló császár volt, örök emléket 
állitott magá.na.k, egy dicsöbb császárokhoz illő rendelkezés által, 
mellyek a római intézményeknek els ö hiteles gyüjteményét hozta létre. 
Ő e végre egy, a konstantinápolyi tanácshoz bocsátott ünnepélyes ren
delet által nyolcz, tudomány és móltóság által kitünő személyt válasz
tott ki, kik a törvénykönyvet az általa. meghatározott szabályok sza
rint összeszednék ; összeszedvén a törvényeket, azok alkalmasságát 
megvitatnák s egy szabatos és egyszerÜ törvénykönyvet szerkeszte
nének t). 

I) Impp. 1'hcod. et Valent. AA. aa senat. 
"Ad simHitudinem Gregoriani atque Hermageniani codicis, eunctas colligi con

stitutionea decemimns, quas Constantinna inelytus, et post eum divi principes nosque 
tulimus, edictorum viribus, aut sacra generalitate subnixas. Et primum tituli, quae ne
gotiorum sunt certa vocabula, sepa.randi ita. sunt, ut si capitulis diversis expressis ad 
piures titulos constitutio una pertineat, quod ubiqne aptum est, collocetur; dein, quod 
in utramque dici partem faciet varietas, lectionum probetur ordine, ilon solum reputatis 
consulibus et tempore quaesito imperii, sed ipsius etiam eompositione operts, validiora 
este quae sunt posteriora monstrante ; posthaec, ·ut constitutionom ipsa etiam verba, 
quae ad rem pertinent, reserventurj praetermissia illis quae sanciendae rei, non ex ipsa 
necessitate adjuncta sunt. Sed cum simplicius justiusque sit, praetermissia eis, quas 
pasteriores infirmant, explicare solas quas valere conveniet : hunc quidem codi
cern et priores diligentioribus compositos coguoscamus, quorum scholasticae intentioni 
tribuitur, nosse illll. etiam, quae maodata sil en ti o, in deconsuetudinem abiernnt, pro sui 
tantum temporis negotiis valitura. Ex his autem tribus codicibus et per singulos titulos 
cohaerentibus prudentium tractatibus et responsis, eorumdem opera qui tertium ordi
nabun~, noster erit alius, qui nullum errorem, nullas_ patietur u.mbages, qui, nostro no
mine nuncupatus, sequenda omnibus, vitaodaque monstrabit. Ad tanti consummationem 
operis et contexondos codices, quorum primus omni generalium constitutionum diver
sitatc collecta, nullaque extra se, quam jam proferri liceat, praetermissa, inanem ver
borum copiam racusabit; alter, omni juris diversitate exclusa, magisterium vitae eusci
piet, deligendi viri sunt singula.ris fidei, limu.tioris ingenii, qui cum primum codicem 
nostrae scientiae et publicae auctorita.ti obtulerint, aggredientur alium, donec dignus 
editione fuerit, pertractaudum. Electos vestra amplitudo cognoscat. Antiochum virum 
illustrem, ex-quaestore et praefacto elegimus; Theodorum virum spectabilem, comitem 
et magistrum memoriae ; Eudicium et Eusebiu·m, viros spectabiles, magistroa scrinio
rum j Joannem, virum spectabilern j ex-comite nostri sacrarii j Comazontem atque Eubu
lwm, viros spectabiles, ex-UJagietris scriniorum, et Apallem, virum disertissimum, scho
la.sticum. Hos a nostra perennitatc electos, eruditissimum quemque adhibituroe esse 
confidimus;· ut communi studio, vitae ratione deprehenaa, jura excludantur fallacia... In 
futurum autem, si quid promulgari placuerit, ita in conjunctissimi parte alla valebit 
imperii, ut non fide dubia, vel privata assertione nita.tur j sed ex qua parte fuerit con
stitutum, cum sacris transmittatur alfatibus, in alterius quoque recipiendum scriniis, et 
cum edictorum solemni ta te avulgandum : missum enim suscipi et indubitanter obtinere 
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Segitették a császárt e munkában azon tanárok, kik Konstanti
náp&lyb& hinttak, hogy az ott felállitott akaderilián&k diszei legyenek. 
Jeleskedett· kÖztük A n t i o c h u s , vo-It qua'estor, praetor ~s eónsui ; 
majd M It 'd ru i n és M a r t y r i u B ' volt quaestorok, aztán a. kitünő 
férfiak,' Sp e r a n t i u s , A p o I l o d o r u s , T h e o d o r n s , E p i g e
n i us és P r o c o p i us. Felnyitván a levéltát·akat, a leghibátlanabb 
példá~yokat kutatták ki; de a nestariánusok által okozott zavarok s 
az ephesiisi zsinat gondjai elvonták öket a munkától ; miglen Theodo
sina vagy igazabban nővére Pulcheria elrendelte, hogy a munka nern 
hét, hanem tizenhat tudor által, Antiochus elnökletc alatt folytattaesék 
és pedig rövidebb modorban, ugy hogy a Constantin elődeitől kiadott 
intézmények mellöztessenek, miután ezek már Hermogenes és Grego
rius törvénykönyveiben összegyüjtve vannak, és mivel ama császár a 
régi külsöség és szertat•tá:tok eltörlése által a törvénytudománynak uj 
alakot adott és az elöbbi intézmények nagyobb részét gyakorlaton ki
vül helyezte 1). 

A munka három év alatt végeztetett be tizenhat könyvben, 
mellyek.k.özöl az öt első a polgári jogot, a többiek a közjogot és a 
vallási jogokat tárgyalják. Kihirdettetett mind a keleti, mind a nyu
gati birodalomban, miután minden egyéb törvénykönyv felett eli:Sny
nyel birt (433. febr. HL) 2). Ám e törvénykönyv elhamarkodva sa 

conveniet, ernendandi vel t•evocnndi potestate nostrae clementine rrservata. Declalari 
autern invicem oportebit, nec admittenda ali ter, etc." 

Dat. VIT. kal. april. Constantinopoli, Florentio ct Dionysio coss. (anno -129). 
1) Ac· si qua eontm in pl11.ra sit dívisa capita, unumquodque eon1m disjunetum 

a caeteris, apto subjiclatur titulo, et cirt'lumcisie ex quaque constitutione ad vim san
elionis non pertinentibu~, solum jus relinqiiRtur. Quod nt brcvitH.te constrictum clari
late lucent, adgressuris hoc opus, et demendi supervacsnea verba et a:djiciendi neces
saria et mutandi ambigua et emendamli incongrua tribuimus potestatem." (435-dik 
{IJ'T'Öl.) 

') A theodosiusi törvénykönyv n belöle ltész!Ut kivonatol' miatt elenyészett. 
Emezek közt legfflbb Ala.rik Breviariuma1 melly a nyugati góthok törvénykönyve volt. 
(L. a 14. fej.) - 1528-ban Sicardo János tett közzé egy kiadást Mainzban, melly nem 
egy~b, mint ama Breviarium, u g6th eredctii törvényektili megtisztitva. Dn Til!et az 
ut6hl>i 'nyolcz könyvet adta hozzá, mellyek a Hrevl~triumban nem foglaltatnak. Ctija
cius teljillien hitte kiadni a VII. és VUI. könyvet Stephanus CarpinM p6tlékbal. 
Ugyanezen Cujacíussal a IV. kö1_1yvhcz tartozó clandiusi tanAcsvégzéscket közölte 
Pietro Piteo. Gothofredus Jakab harmincz évi mnnl1ájába keriilt magyaráztitokkal ki· 
s~ri é ttlrvénykBnyvet t kiadtAk Lipcsében 1736-blln Marsigli Antal és Ritter J. Dániel 
(Codex Theodolianua cum perpetuia commenta1-iis J. Gotll.ofrecft. 6. köt. i vr.) Mai bíbor
nok egy vatlenni másodiratban (palimpsestos) más töreJékeket fedezett föl, mellyeket 
R6máb11n 181l3~ban 11 Propagandn, betitivel nyomatott ki. A következ/l évben Peyron 
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barbárok rettentései· köz t készülvén, meg nem felelhetett a vál·ákozá.t;
nak; csupán a Constantin utáni törvényeket foglalja magában; a ré
giebbek, ha fontosak is kihagyattak, mig más, részletes érdeküek fol
vétettek ; a haszontalan vitatások, kelti s alá.ir:ási hibák, csonkit!sok 
és helytelen felosztás eléktelenitik a munkát; némell y helyt a szöveg 
a szerfölötti rövidítés miatt homályossá lesz; a czim ollykor részlete
sebb, mint a szöveg, néha meg ezzel ellenkezik. is; s habár a császár 
tiszta keresztény szellemet parancsolt, mégis. Constantin- s az öregeb
bik Valentiniántól találtatnak törvények, mellyek a pogány jósolásnak 
kedveznek; Juliánnál fenntartatik a d i v us czim, sőt azon W.tézmé
nye is felhozatik, mellyben a sirbontókat a halotta~ lel~einek brag~~ 
val is fenyegeti; a régi kiváltság, melly az elválási és ágyastar~si 
szabads~g~t visszaköveteli, a papiáni s más a méltány diadalát meg
elözött törvényekben nyer támaszt.· Szóval, semmi teremtő gondolat 
s csak összegyüjtési fáradalom jellemzi e munkát 1 mellyben legér(le
kesebb a patríciusi elemnek a méltanynyali végső küzdelme. 

Th~odosius sok ujabb törvényt adott hozzá. De azért a theodo
siusi jog nem vala az egyedüli római törvény, mint Monte,squieu, ;il
litja 1

), hanem ajogtudó~ok határozatai~olyvást érvénye~ek maradtak; 
de mivel ezek a nyugat-róolai birodalom fölbomlása után c.sak. a kele
tire voltak azorit va, a classkus jogtudomány_ elveinek alk~lmazásában 
lehetlen vala megkülönözni a még divatozót az elavulttól. 

Illy külön höz ö forrásokból ered ve a római jogtudomány nem 
alakulhatott egy sz épen öszhangz6 egészazé s '.benne mindig két kü
lönnemü elemnek makacs küzdelem utáni erőtetett összeegyesítése tü
nik fel. A régiségct tisztelő népnél, nem lehetett a régi jogot teljesen 
eltörö]ni; a haza és idő elött még a legmerészebb jogtudósoknak is 
meg keU hajolniok: igy tehát a f<inebbi könyvben egység nem is vala 
várható, és ~lőhaladási lépteit 11 jogtudomány nem annyira magának 
mint a nittudománynak köszöni. Constantin által végetlen haladást 
tőn a jog, de még azután is, hogy a császár kcreszténynyé lett, a bi
rodalom pogány maradott s a belforradalmak csak akkor sziintek 

Amadé Turinban miutegy ötven még ismeretlen törv~yt to~lált, köztük azokat is, Illely
lyekben Theodoeius az ö törvényho~slmak s:z;abálrait határozza meg. (FnJ(rmema 
Cod. Theodosiani, a Ommnemarii dell' aecad. di 'Ibl:i110. XXVII. kötetél!en.) Ezekkel 
és Clossius 'fölfedezéseivel eszközöltetett egy uj kiadá.ea a törvény könyvnek, Lipcsé
ben 1825-ben, Venktöl. De. még több. törvényt fedezett föl Vesme K. Turinban és az 
ambrosiusi . könyvtárban s ezek segí,lyével a legteljes b kiadást eszl,özlé, melly a tör
,·énytudolllányon. kivül, ama szá.zad ismeretére is legjobb kutforrás. 

') Expn'l des loi.Y. XXYIII. 4. 
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meg, midön az eszmék és a szokások megértek. A régiség bukása te
hát és elterjedése 11. kereszténységnek, melly a méltá.nynak a gyözel
met biztositá, egy uj törvénygyüjteménynek szükségét éreztette i és 
mikép ez ügyben már a nyugati s keleti góthok és a burgundok, a ró
mai törvényeket sa j át azokásaikhoz alkalmazva 1 némi kisérleteket 
tettek, ugy vágyakodott Justinián is törvényhozói dicsőségre, ösztö
nöztetve leginkább Triboniántól 1). 

Trlbo11lím. - Jostlnliln törvényköny,·e. 
Ez Sidében, Pamphiliában született, magister officiorum, asses

sor- és quaestorrá l<Sn, kitünő elméjii, s kora első tudósainak egyike, 
irt a legkülönbözőbb tárgyakról fotyó s kötött alakban, világszárma
zatot (c os m o g o n i a), versezeteket, dics beszédeket, a kormányról, a 
boldogságról i tudott latinul és ügyvédi gyakorlata által a jogtudósok 
körül szerzett ismereteit megtisztáita s megszilárditá. Azonban az ö 
emlékén sulyos vádak nehezednek, minthogy a kereszténység iránti 
roszul rejtett idegenkedésén kivül , az igazságot ocsmány kincsvágy
nak s a császár irá.nti szolgai odaadásnak rendelte alá. Talán ez által 
vonta magára a nép neheztelését, melly a n ik á-lázadásban öt a. 
quaestoreágról letétetni kivánta i· azonban visszahelyeztetvén , még 
consullá is választatván, husz évig tudta ura bizalmát megtartani, s öt 
arra birta, hogy reá egy, a theodoeiusihoz hasonló, de sokkal terjedel
mesb körü vállalatot bizzon. A konstantinápolyi s berytosi akademiák 
tanáraiból választván munkatársakat, első gondja volt összeszedni az 
összes törvényeket, rendeleteket s leiratokat, ugy a keresztény, mint 
a pogány császárokt611 mellyeket Hadrián ö r ö k ö s r e n d e l e t e 
(e d ic t um p e r p e t u um) ezerint rendezvén el, ezek képezék a C o
d e x Jus t i n i a n e u s-t, me ll y munkálat hivatalosan 528-ban rendel
tetett el, s hihetetlen gyorsasággal egy esztendőre rá már készen volt 
s ugyanazon év april havában az előbbi három törvénykönyv meg
szüntetésével ki is hirdettetett 2). 

•) L. alább a 14. fej. 
2) Justinián tl:Srv~nykönyvének szöveg~re nézve lásd: 
1. Wltte, Legea rutilutas codicia Juatinianei. Boroszl6, 1830. 
l. A. Ilener ~s O. 6. Belmbacb; Beitriige zwo RetJision de11 Just. Code~. ·Berlin, 

1833. - Gesch. der Novellen Juatin. U. o. 1824. 
Corpus juris eimlis ad fidern codicum m11s. aliot-umque subllidiot-um criticorum, re-

censuit, commentario perpetuo instruxit !duardu.s Scbrader. U. o. 1832. 
6lratd, Introduction au~ éléments de Heinecciua. 
Ortolan, E~plication historique dea Inatitutea de l'emp. Juatinien. Pária, 1840. 
llontreutl, Hist. du droit byzantin. 1846. 
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Pandeeták. 

Azonban ez egy könyv nem foglalhatván mindent magában s 
nem terjedhetvén ki minden legkisebb részletességre, szükségessé lőn 
mégis a jogtudósok munkáihoz folyamodni részletes magyarázat- és 
alkalmazásnál. De miután azoknak itéleteik igen hosszu tanulást igé
nyeltek s néha össze nem egyeztethetők voltak, Jus-tinián azon gon
dolatra jött, hogy a polgári jog fontosb elméleteit azokból kivonatha 
szedesse. Kétezer kötetből történt a kivonat egy, hét részre vagy ötven 
könyvre osztott kötetbe, mellyben négyszázhuszonkét czim alá ki
lenczezer száz huszonhárom törvény volt osztályozva, mindegyik szer
zője nevével megjelölve; azt sem feledték el áz összegyüjtök kimu
tatni, mennyi fáradalmukba került a különböző ezerzök hárommillió 
versét vagy inkább mondatát százötvenezerre .olvasztani. A munka, 
melly három év alatt elkészült (533. dec. 16.), P a n d e c t a-nak 1) czi
meztetett, mivel az egész rúmai jogtudományt magában foglalta, vagy 
D i g es t á-nak, mivel benne a törvények rendszeresen voltak osztá
lyozva. Bármennyire állnak is a valódi törvényhozás körén kivül az 
egyes esetekre hozott határozmányok, mégis ez az egyetlen teljes tör
vénykönyv, mellyet a rómaiak a XII. tábla után bírtak. 

Most már a jogtudósok azon ítéletei, mellyek a pandectá.kba föl 
nem vétettek, .minden törvényes tekintélyöket elvesztették. Ez okozta, 
hogy a kutforráaok elhanyagoltat tak, a XII. tábla, az E d i c t um 
p r a e t o r i nm 1 p a p i n i a n u m 1 u l p i a n u m s más törvények el
vesztek, mellyek pedig nem sokára a jogtudomány sok homályos té
telének fölvilá.gitására olly jó azoigálatot teendettek 2). Még a mik 
benfoglaltattak sem birtak mind a törvény erejével ; hanem a határoz
má.nyok és magyarázatok csupán ollyanokul és semmivel sem többek
nek nézettek. A másolóknak megtiltatott azokat megrövidítve irni1 

ugy szinte a fejtegetöknek azokat máskép értelmezni, mint szóról 

•) lliiv llixed8-a.1, mindent magdba foglalni. - Az ft' jel, mellyel a Digutdk je
löltetnek, alkalmasint a fekvél d-téli jö, melly egy vonallal á.thuzaték s mellyet a ki
adók két f-fel cseréltek fól. L. Pr amer-t: Prog1·. de sigla Digeatorum ff Chilon, 1796. 

') Már a Pandecták összegyüjtése idejében is sok jogtudományi munka részint 
elveszve, részint igen gyéren találhat& vala Konstantinápolyban, miután Caseiliusról 
mondatik : Scripta non extoo.t sed wnu. liber ; Trebatinsr61 : minw frequentatur ; Tube
roról : libriparum grati llUnt, etc. etc, Maguk o. po.ndecták is majd hogy el nem vesztek, 
Mert, ha mindjárt meaének veszszük is, miszerint egyetlenegy példány tartatott fenn 
Amalfiban, ez mégis nagy ritkaságra mutat. Késöbb szedegették i:Sssze a tudósok o. 
különféle szeFzélknek o. po.ndectákbo.n elszórt darabjo.ikat s rendezték el a könyvek 
szerint, mellyakböl vétettek ; melly összevetés s párhuzam nem kis világot vetett né
mclly homályos kitételre. 
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szóra. Dc minthogy a gyakorlatban egészen ellenkező határozatok és 
vélemények metültek fel, szükségessé lőn egy legfelsöbb tekintélyhez 
folyamodni, a miböl aztán J ustiniánnak ö t v e n h a t á r o z mán y a 
(q u i n q u a g i n t a d e c i s i o n e s) keletkezett 

lostitutiones (5.'33.) PraeletUo repeUta (534. nov. 17.)~ Novellae. 
Az ifjuság használatára Justinián egy, Gajus modorában készí· 

tendö, négy: :té~~ii:~könyv (I n st i t u t i o n es) szerkesztésével bizta 
meg Triboniánt, Dorotheust és Theophilt. Az ebö könyv a személyek
r(ll, a más.oljik a dolgokról, a harmadik a keres etekről, a negyedik a ma
g4nsér~lmekr~l .szólt, egy függelékkel a büntetőjog elemeiről. Bár e 
könyye~ben a classicus jogtudósok szép nyelvébe s ezeknek még el 
nem; aljasult szellemébe barbár szavak s aljas eilzmék is vegyültek j 

.azok mégis a. jognak mind történetére, mind értelmére nagybecaü mun
kl\t képe~mek. 

Minthogy utóbb mintegy kétszáz uj törvényt hozott, Just.i,eián 
ezeket is iUö, helyen a törvénykönyvbe iktattatni oha.jtá j miért is egy 
má.so~i~ kiad~t (P r a e l e c t i o r e p e t i t a) es~özlött, megszi:i.n
tetv:én az elsőnek érv~nyét; Hozzánk csak e második .kiadás jutott el, 
tizenkét könyvben, bétszá.zbetvf)nhat czitnmel, ötvennégy császár ha
tároz~.t foglalva.lllagl\ba, Há.driántól lefelé. 

llá.lá.t ~~odvá.n az ~stepségnek, hogy öt illy nagy munká.ra. serkenté, 
Justinw:l elrendelte,· hogy törvénykönyve az egész birodp.lomban ér
vénYJlyel birjon; hogy a különbözö tartoJllá.oyok tiJztvieelöinek,máaQ
Iatban ll}egküldessék s ott ünnepeken az egyházak előtt kihirdettessék, 
hO'gy ama határozmányok örqkre érvényesek maradjanak 1). Azon hu
szonhét év alatt, mellyet még tovább élt, más törvényeket is hozott, 
részint a szükség kivánahnai, részint saját szeszélye, résúnt q. jogtu
dósok sugalása szerint, mellyek ~tán összegyüjtve, s~mszerint száz
hatvannyolcz, Novellae vagy Autentica.e (legujabb tör
v é n y ek) czime alatt a legujabb jogot képezék1 melly az előbbi ha
tározmányokat, különösen a végrendelet szerinti vagy a nélküli örö
kösödéere nézve, részint eltörölte, részint módositá. 

Jogtanodák. 
J ustiniántól tanuljuk, mikép voltak a jogtanodák rendezve az ö 

átalakitása előtt 2), Ugy látszik, mindegyikben négy tanár (antecesso-

1) ln aete1'1!um valiturum. - Quae omnia obtine~·e sancimU8 in om1Ul aevum. A 
pandectákhoz irt előbeszéd. 

2) Lásd az "Omnem reipublicae'' intézm6nyt, mellyet ö a konstantinápolyi, r6-
mai s berytosi jogtanárokhoz bocsátott; és Hugo értelmezését az ö "llómai jog törté
netében." 
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res) müködött c l a r i 8 8 i m u s vagy i ll us t r i s czimmel, me Ily 
már magasb méltóságokra nyitott utat, mint például a 71c om es" vagy 

11m a gis t e r c o n sis t o r i i" állomásra. Öt évig tartott a jogtudo
mányi tanfolyam, de a tanulők csak az első háromban voltak hallga
tók. A tanadai év két félévre osztatott 1 hogy igy minden évben leg
alább két könyven mehessenek át, mellyekben a tanárok az elavult 
részt - kivéve az I n s t i t u t i 6 k a t - elmellözték. Az első évi ta
nulók, kik d u p o n d i i nevet viseltek Ga jus I n s t i t u t i ó i v a l fog
lalkoztak, aztán a nászhozományról, gyámnokságról, végrendeletek
a hagyományozásokról sz616 négy különzetes könyvvel; ugy szinte 
a L e g e s czimü könyvekkel is megismerked tek, hogy fogalmuk le
gyen a következ ö év tantárgyairóL Ennek kezdetével a tanulók, rnint 
kik már egy fokon tu lestek, e d i c t a l e s nevet vettek föl, Ulpián 
munkájától az E d i c t um r ó l, mellynek első rés2 e magyaráztatott; 
azután felváltva egyik évben az itéletekröl, másikban a kötlevelekről 
szóló rész. A harmadik évben p a p i n i a n is t á k n ak hívattak, mi
vel Papiniánnak a szerzödésekről irt "R es p o n sa" czimü, tizenki
lencz könyvü munkájából nyolcz könyvet tanultak. A törvények 
t ö b b i r és z e i Justinián idejében nem taníttattak. 

Habár roszalta is a császár e rendszert valamint a tanárokat is, 
kiket a törvényezöveg magyarázatár!l. képteleneknek nyilvánított, 
mégis az ö Pandectá.i- s Institutióiban adott intézkedésben eme rend
szertől nem nagyon tér el. Az Institutiók kizárják a tanodákból Ga just, 
Ulpiánt és Papiniánt, miután ugyanazon Institutiók a Gajuséinak az 
időhöz alkalmazott s az uj jognak, a réginek tekintetbe vételével 7 meg
értését könnyitő kiadása, és a Pandecták Ulpián könyveinek magya
rázatokkali kiállitása. Ez utóbbinak utmutatása szerint rendezte Ju
stinián a tanodákat, meghagyván, hogy a tanulók a gyüjtemények 
fölötti nyilvános leczkéket is látogassák s a tanodán kivül is foglal
kozzanak velök. A kezdők (jus t i n i a n is t es) az Institutiókat és a 
Pandecták első négy könyvét magya•·ázták; a második évben az ité
letekkel és a tettleg vagy mege~:,ryezés szerint bevégzett kötésekkel, 
továbbá a Pandccták harmadik, negyedik, s ötödik részének tartal
ruával foglalkoztak; harmadik évben az első évi tárgyak ismétlesén 
kivül a Pandecták huszadik, huszonegyedik s huszonkettedik könyve; 
a ncgye(ijk évben az adatott elő, a mi a két első évben ; az ötödik év
ben a császári intézmények s ·a Pandecták hatodik és hetedik része, 
az olvasás vagy felmondás kötelezettsége nélkül. 

A lön·énybozás álh>klnt(•sc. 
N em lesz itt háladatlan rnunka az olvasókra nézve, ha fáradságot 

VIII. 8 
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veszünk magunknak átfutni azon p o l g á r i j o g lényegén, melly ál
tal Róma még anyagi hatalmának megszünte után is a világot folyvást 
kormányozta. Nem a jogtudósokat fogjuk mi vizsgálni, hanem a római 
müveltséget, me.llynek a törvényhozás legkitünőbb nyilatkozványa •). 

A felosztás öt fórésze közöl az első a személyekről s az ezek 
közti kötelességekről; a második a tulajdonról ; a harmadik az egyez
mények- és szerzödésekröl szól ; következik a negyedik a személyes 
jogok törvényes fenntartásáról, s törvényelötti eljárásról; végre az 
ötödik a biintetö törvényekről. 

A h8za~Jság. 
A védurak és védenczek, szabadok és rabszolgák, szabadszüle

tésüek és felszabaditottak, városiak és tartományiak közti viszonyokról 
elegendőleg szóltunk már másutt 2). Eleinte a házasság érvénytelennek 
tartaték az összekelök és azok beleegyezése nélkül, kiknek amazok 
fölött hatalmuk volt 3). Hogy ha az apa és anya ok nélkül ellenkeztek, 
a tartományi kormányzó megadhatta az engedélyt s meg is szabhatta 
a nászhozományt Nehogy akaratát bármi tekintet függövé tegye, egy 
kormányzónak sem volt szabad az általa igazgatott tartományban 
atyafiságba lépni; és ha jegyet váltott, a nőnek hataln1ában állt ezt 
megsemmitni, ha jegyese hivatalát letette. Szintugy tiltva volt a gyám
apának, hogy gyámleányának akát• férjévé akár apósává lehessen. 
V érfertözetes volt a házasság sziilök és gyermekek, még a fogadottak 
közt is, továbbá fivér és növér közt; feloldatott pedig, ha a férj rab
szolgaságba vagy fogságba esett, vagy ha hollétéről öt évig semmi 
sem tudatott 4). :Mikép növelte a házasság akadályait a kereszténység, 
már láttuk (VII. köny~ 19. fej.) ; a császárok is a kereszténység szel
lemében cselekedtek, midön a nővér leányával, a s(,gorságban lévők 
és az unokatestvérek között a házasságot eltilták. 

H~jdan a nö, ha. a kellő osztályból választatott s a házba a meg
kivántató kiilsöségekkel szent Bzertartások- és a házi istenekkel lépett 
he, feleségnek tekintetett : ellenkező esetben csak ágyasnak, ki nem 
vett részt a házi viz-, tiiz- és istentisztelethen; ez összekelés még sem 
tartatott vétkesnek, csak alf;óbbncmünek, ün111~pélytelennek s felold-

l) A ki a római törvényhozásról örökös dicsbeszédet aluu ama ~< illelle n és babo

n.U ellenében, mellyet a kereRztéuység hozott be, olvassa Gibbont XLVI. fej. A justi
liiáni törvénykönyv vizAgálatát c mondattal kezdi éi : A fokok é11 ~zemélye/1. megkiiliitl· 
bii~telé:le a méraékelt éB vegyu kor1ndnyMk lege1·ősb alapjdt képezi. 

2) L. IV. könyv. 10. fej. V. könyv. 2, 3, 4, 6, ll. fej. VI. könyv. 14. f. 
') Legszebb meghattl.rozá.aA a házasságn~k, mellyet n Tertullié.n után élt .Mo

destin ad : C'o!I30?"tium O'lnnia vitae, dívini et humani j ur ie communicatio. (Dig. XX l V. 
t. II, <le ritn oupt. l. 1.) - ') Digest. XXI\'. '!.l 16. 
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hatónak, és a természeti jog védelme alatt állott. Illy névvel takarta
tott azoknak szabad-együttélésök, kik a törvényes házasság kötelékeit 
nem türték vagy a folszabadított nőkkel házasságra lépni vonakodtak; 
az illyenektől sziiletett gyermekek természeteseknek tekintettek, s a 
törvényes gyermekek jogaitól atyjuk irányában meg voltak fosztva, 
anyjuk irányában nem. A keresztény császárok nem mertek e azokás
sal nyiltan szembeszállani 1), s csak a törvényesítés körül fejtetett ki 
nagyobb ovatosság. Keleten bölcs Leo törölte el az ágyasságat ; Euro
pában a tizenegyedik századig maradott meg. 

A régi jelképek szerint a házasságnak erőszakos elrablást kelle 
mutatnia s az ara sirá.s küzt ragadtatott ki anyja karjaiból, hogy a 
férj karjai közé menjen át. Az öt fenyő- s egy galagonyafa-fáklya; az 
ara hajának homlokán egy lándzsa vasával elválasztásA ; az ara által 
a férjnek adott pénzdarabok ; a Talassius név hivása ; a férj házánál 
az ajtósarkok megkenése ; a nőnek a kiiszöbön bar4tok által ollyatén 
átvitetése, hogy hozzá ne érjen; a buzaczipó, viz és só s a többi régi 
szokások ma már a tudósokra nézve is· elvesztettékjelenUSségöket. Az 
eljegyzés sem mcnt végbe szertartásta.Ianul; a vőlegény egy gyürüt 
adott arájának, a negyedik ujra alkalmazva azt, mellyről (a még ma 
is élö, egyptomi hagyomány szerint) hitték, hogy egy finom erecske 
által a szivvel áll összeköttetésben. A keresztény ezertartások csak 
Justinián idejében alkalmaztattak a házasságra*), akkor sem kötelező 
rendszabálylyal. · 

Az asszony sokat nyert az által, hogy a világuralom keletről 
Rómára ment át. E váro!!nak ős hagyománya szerint a j6 házből való 
sabin lánykákat vadul nyers hadfiak rabolták el 1 de a rablást j 6 bá
násm6ddal hozták helyre s a lánykák kérelmére kibékültek a sabinok
kali kötelezvén magukat az egyezkedésben, hogy nejeiket sem őrlö-

1) Justinián alatt mindenki tarthatott ágyast : CuiU8rumque aelatia caneubinam 

haberi poBse pali1.111 est, nin minor annia du.odecim ait. Dig. XIV. 1. IV. - Illy értelem
ben 'l'eendllk a zsin11tok vagy egyházi irók azon helyei, hol ágyasságról van szó. 

*) A keresztények házasságai, kezdettöl fogva, a papság közbejöttével s az 
egyház szine elött, nyilván és a maiaktól !'iig különbözö szertartásokkal, köttettek. 
Utaljuk az olvasót Lonovics József ,Népszeril egyltdzi AJ·<'haeowgia'-jfl.ra, mellynek 
11-dik kötetében (387 --415. 1.) e tArgyra vonatkozólag, egész sorozatával találltozik a 
szent Atyák- és egyhbi iróknak, kik közlll sz. Iguácz vértanu sz. János apostol tanít
ványa \'olt; fitimellyek, mint Tertullián és alexandriai Kelemen negyedfél századdal, 
mások, mint sz. Ambrus, aranysz. sz. János és sz. Ágoston, ki a keresztény házasság
jogot egész terjedelmében kidolgozta, másfél századdal elözik meg Justiniánt. Mái' Ge
lasius pápa (ki 69 évvel elöbh balt meg, rnint Justinián) sacramentariumában a mai 
misekönyvünkbcn lévö "Miasa p1·o aponso elttponsa" foglaltatik. stb. S-ky. 

8* 
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kerék forgatására sem fözésre, ct~ upán csak gyapjufonáara használand
jlí.k. A törvények szarint a nők gyilkosságért, mint illyen bünre . 
képtelenek, nem ítéltethettek f!l'). A tiszteletökre rendelt ünnepeken 
a férfiak nekik engedték át az elsőséget. Daczára ezen figyelemnek a 
nyers jognak közepette az asszonyon a házi tekintély szigora nehezült, 
;; a nők mindig a férj hatalma. alatt maradtak. Néha a nö nem lépett 
fó1:je családjába, hanem atyja hatalma alatt maradt, a mi öt férjétől 
függetlenné tette ; mig atyja élt, a háztartás szükségeire bizonyos ösz
szeg jlírt neki ; ha meghalt, javait öröklötte, igaz, hogy csak haszon
\'ételre, de mégis tetszése szerint, férjétől függetlenül kezelte azokat. 
Ez a nőnek az egyenlőségnek egy nemét, sőt néha felsőbbséget köl
csönzött s ha a férj kölcsönt akart tőle fölvenni, engedményeket kelle 
neki adnia 2), mivel kii.lönben hitelezöi jogait igénybe vette volna. A 
vigjáték-irók nem kevésbbé mint a Censor Cato gunyolják ezen, a 
hozomány által szerzett függetlenséget, melly a nöt lassanként felsza
badításához vezeté, mit utóbb a kereszténység által ért el, melly öt a 
férjnek korlátlan hatalmából kivéve nem rabnöjévé, hanem társává 
tette, törvényes egyenlőséget adván neki, javai fölötti rendelkezésben 
hagyván öt meg és a férjet a kapott nászhozománynyal felérő nász
ajándok adására kötelezve B). 

A római anya eleinte ki volt zárva férje törvényes örökségéből, 
s csak nagy nyomorba esve kapta annak egy részét 1) ; ha a férj min
clenét neki hagyta, ö annak csak tizedrészével rendelkezhetett s még 
ajándokot sem fogadhatott el. Azonban a l e x J u l i a és P a p i a 
P o p p e a a nőnek, ha egy fia volt, a férj örökségének egy tizedét, 
ha három fia, egy harmadát szabta, előmozdítani akarván minden mó
don a népesedést. Ugyanilly ezéibóllehetett a nőnek a férjjel idegen
től is nyerni örökséget. 

Eredetileg még fiaitól sem örökölhetett az anya, ~;em ezek tőle. 
Claudius alatt mégis, midön három fiu, anyjok minden öröme, meg
halt, a császár megilleWdött s az anyát átalános őrökösnek nyilvánitá. 
Az illy kivétel lassankónt szabálylyá lett, szeretct czime alatt; mig 
végre Hadrián és Marcus Aurelius két tanácsvégzés (tet'tillianusi és 
orfitianusi) ~Utal az anyának a fiuk öröklésében egy az apaihoz hasonló 
törvényes rész biztosíttatott, mint szinte a fiuknak az anya öröklésében. 

Ugyanakkor a gyámnokság alól is felszabadult a nö, miután 
Claudius alatt egy tanácsvégzés clhatárzá, hogy a sznbadszületésii 

1) Plutarch, Romulusban Dionysius II. k. ") Lá5d Plautus egész Aululariájdt. 
') Justlnlán Nm:. 91. 4) Nov. 53. 
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nők, kiknek három, és a szabadosok, kiknek négy fijok van, a rokoni 
gyáronokság alól fölmentessenek ; még az apai gyáronokság is csak a 
kiskoruságra szorittatott. Igaz, hogy fennállt az attiliusi gyámnokság, 
melly szerint a nB gyáronoka nélkül sem nem pörlekedhetett, sem 
nem szerzödhetett 1); de midön a nö gyámnői jogokat nyert, ama 
gyáronokság ki volt játszva, sőt képtelenséggé lett. Eleinte megen
gedtetett a nőnek, hogy maga választhasson gyámnokot, s ez t u t e l a 
o p t a t i v a-nak mondatott ; utóbb a törvény rendelt gyámnokot, mi 
d a t i v a-nak neveztetett; de mindkét rendbeli gyáronokság fölöslegessé 
vált, Constantin eltörl é ezt (321), egyenlő jogokat adva a nőnek a fér
fiuval; Justinián pedig törvénygyüjteményeiből ezen régi kötelékek 
emfékét lehetőleg kiküszöbölte. Ő az anyának vagy nagyanyának a 
törvényes gyámnokságot biztositá teljes joggal 2). Ez is a keresztény
ség érdeme, hogy a nőt az életben olly állásba helyezte, mellytől a 
római patriciatus alatt távol álla; de meg is érdemelték ezt a nök a 
vallás iránti buzgalmuk, vértanuság- s szeretetbeni hősiségök által. 
Mig a birodalom állt, valóban nagy szerepet vittek benne Julia Domna, 
Soemia, Mamea, Zenobia; annak hanyatlásakor pedig Pulcheria, Eu
doxia, Placidia, Honoria, Justina. 

A második házasságnak kedveztek az első császárok, a keresz
ténység nem roszalta, habár az gyarlóságra látszott mutatni. Hanem 
a keresztény császárok legalább arról gondoskodtak, a mi addig el
hanyagolva volt, tudniillik a gyermekek javáról, hogy az, az apa vagy 
anya másodházassága által kárt ne szenvedjen. 

A törvényeknek, mellyek a házasságot csupán a birvágy vagy 
hiuság kedveért mozditák elő, s igy üzérkedés tárgyává tették, buk
niok kelle, miután a házasság erkölcsi szabadság szent dolgává ma
gasztosittatott; a polgári törvények is annak, .az evangeliom által 
nyomott uj jellegével jöttek öszhangzásba, s ifjabbik Theodosiustól 
kezdve a házas vonzalom egészen függetlenné lön, Justinián pedig a 
házastársak közti egyenlőséget hozta be. 

Az ehálás. 
A L e x P a p i a alatt a házasság csak egyszerü végbevitel, és 

mint minden más jog, szokás s birtoklás által érvényesíttetett; nem 
is léteztek annak megszentesitésére hivatalok, mintha a törvényhozó 
lealázónak,tartotta volna olly egyességet erősitni meg, mellyet a felek 
mindegyike kénye kedve szerint bonthatott fel. Azért ha a családban 

1) Tutm-ia aucto1-itas neceasaria est mulie1"ibua ai lege aut legitimo iudicio agant, 
si se obligent, si civile negotium .'Jerant. Ul p. Fmgm. tit. XI. ~ Lásd Laboulaye, Droit 
romain. 2) Nov. 118. cap. 5. 
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kellemetlenségek támadtak s azokat sem a V i r i p l a c a (férj kérlelő) 
istennőnek tett áldozat, sem a febr. i 9-én tartatni azokott békelakoma 
(charistia) nem háríthatta el, az elválás el volt határozva. Ennek 
könnyü m.egengedése boldogtalan visszaéléseket idézett elö, miután 
nem kivántatott hozzá több, mint, hogy a felek egyike a másiknak 
kivánatát hét városinak jelenlétében irásban kijelentse. Miután azon
ban a kereszténység u. házasságot szcntség méltóságárá emelte, az el
válás könnyüségének a törvények véget vetettek, meghatárana annak 
lehető eseteit. A nö elválhatott férjétől, ha az gyilkos, mE!regkeverö 
vagy szentségtörő volt, ugyszinte annak természeti tehetlens~ge, hosz
szu távolléte vagy zárdába menése esetében. Minden más esetben kin
cseitől 8 ékszercitöl fosztatott meg j de viszont azon n8t, kit a férj az 
ö ágyába vezetett, számüzheté s vagyonlit elfoglalhatá.. Annyi bizo
nyos, hogy a gyakori kérelmezések Justinián utódját al'ra bírták, 
hogy az elválást uj divatba hozza. (Lásd VII. könyv. 19. fej.) 

Az apai hatalom. 
Az apáknak fiaik fölötti aristocratikai hatalmuk, melly a kitéte

tésig s kivégzésig terjedett, meg nem szünt azok kora, rangja, vagy 
hivatala által, csupán csak szinleges eladás által szabadíttathattak fel. 
Az eladás t az apa egy harmadiknak tehette, ki neki a kialkudott pénzt 
megmérve adta át, és pedig háromszor egymásután, minthogy annyi· 
szor engedte meg a törvény az apának fiát eladni. A vevő eztttán egy 
keresztutra vezette a fiut s mondá : M c n j , a ru e r r e t e ts z ik. A 
kinek nem volt, örökbe fogadhatott fiakat, kik fölött apai jogokat és 
kötelességeket vont magára, azokra hagyta nevét, javait; - melly 
eljárás a családok örökítésének módja vala. 

A fiuk tizennégy, a leányok tizenkét éves korukban kerültek ki 
a gyámság alól j ha korábban veszték el atyjokat, gyámnok alá jutot
tak, ki a legközelebbi apai rokonokból választatott s Claudiusig semmi 
biztosítékadásra nem köteleztetett. Az árvák nem rendelkezhettek 
javaikkal huszonöt éves korukig, csak egy, a tartományi kormányzó 
által kijelölt gondnok beleegyeztével. 

Midön a téSti apaiság mellé egy szellemi is fejlett elő, a család
fdnek magánhatósága megszorittatott. A hatalomnak az utóbbi idöben 
behozott központosításával ellenkezett az apák ama korlátlan joga, és 
a küzdelew, mellyet a megtért uj nemzedék a makacs régi ellen foly
tatott, ösztönt adott, hogy az apai hatalomnak határ vettessék. Con
stantin kivitte ezt, ugy, hogy az apa övéinek tiszteletes feje maradt, 
s birt joggal : kizárni az örökségböl, mérsékelt büntetéseket szabni, a 
tisztviselök áltnl olly szigoru itéletet hozatni, minöt a házi fegyelem 
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kh·ánt; ám ha a többi császárok megbüntették néhányszor a fiugyil
kos apákat, Constantin világos törvény által a gyilkosok büntetését 
szabta rájok, mit Justinián magáévá tett 1). 

A birodalomban ébredező igazságérzet megengedte a fiuknak a 
katonáskodásban szerzett (p e c u l ium c as t r e n s e) javakhoz a 
tulajdoni jogot, melly Constantin alatt a fejedelern szolgálatában, utóbb 
a polgári s egyházi szolgálatban vagy nászhozomány által szerzett 
vagyonra is kiterjedt; utóljára az apa végrendelet nélkül csak a tör
vényes részben lehetett fia örökösévé; feleségének javait pedig csak 
haszonvételkép birta, a tulajdoni jog a gyermekeket illette. Nagy elő
haladás volt ez a gyermekek polgári iúggetlenitéséhez olly társada
lomban, melly öket addig teljes alárendeltségben tartá. E fölfogást 
átalánositva 8 a régi szük körből mindiukább kivonva Justinián a fiuk
nak minden esetleges szerzeményre tulajdoni jogot ada 2), amiért di
csekedett is, hogy az emberiség érdekében, inkább mondhatta volna, 
hogy a kereszténység dicsöségére müködött 3), 

Dolgok. 
A dolgok közöl némellyck iránt különös elöszeretettel viseltetett 

az első rómaiak harczias egyszerüsége, illyen volt a iöld (a g e r), mint 
kitünőleges tulajdon, aztán a házak, rabszolgák 8 dolgozóbarmok. 
Ezektől föltételeztetett a polgári állás s azért a vallás és közhatalom 
felügyelete alatt álltak; r es ma n c i p i névvel különböztetének meg, 
csak polgár által szerezhetök s csak nyilvános formaságok mellett 
voltak elidegenithetök. A többi, fényüzési vagy élvezeti dolgok, bár
mennyire növekedett légyen Róma gazdagsága, oliodig valami cseké
lyebbnek (r es n e c ma n c i p i) tartattak, mellyek, mint a ma n
c i p a t i o szent8éges ünne{lélyére méltatlanok , a természeti jog 
szerlnt intéztettek. A tulajdonra nézve is csak a jus q u i r i t um 
szerinti birtok (d om i n i um q u i r i t a r i um) volt törvényszerü, 
mellynek átruházása bizonyos meghatározott formák nélkül érvényte
len; azokkal azonban, még ha csalás is jött közbe, teljes érvényü vala. 

A stoicus iskoláktól származott az anyagi és nem anyagi javak 
megkülönböztetése. Anyagiak a kézzelfoghatók voltak; a többiek leg
inkább az anyagiak fölötti jogokat jelölték, mellyek közt legfontosabb 
volt a mezei1 városi és személyes rabszolgák fölötti jog. Némelly dol
gok közhirtokot képeztek (r es u n i v e r si t a t is), mint a szinbázak, 

1) L. 3. Cod. de patr. pot. 2) Instit. pe1· qtuta perBont~B etc. 
3) Gotbofredua, (a cod. Theod. de mater:zis bonis törvénye fölött) megjegyzi· 

hogy christiana disciplina paulatim patriae polestatis du1itiem emolliente, ez által szi
IArdtdt mPg. 
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verseny pályák, köztérek; némellyek ezentelt dolgok ( s a c r a e) vol
tak, miut a templomok ; mások vallásink (r e l i g i os a e), mint a te
metkezési helyek ; némellyek sze n tek ( s a n c t a e), mint a város kapui; 
mások senkié aem voltak, mint a tengerpartok és folyóvizek; mások 
ismét az első elfoglalónak lettek sajátjává, mint a galambok és ~ad
madarak, mellyeknek vadászatát csak a magánbirtok iránti figyelem 
korlátozta. A magándolgok elévülés, ajándok, vétel vagy öröklés által 
szereztethettek; a szolgálati kötelesség, rabszolgák s Olaszországban 
fekvő birtokok csak a mancipatio ünnepélyes szertartása mellett ru
háztathattak át. 

Lassanként a tulajdon mindig szabadabb lett. Eleinte csak egész 
törzsek szerezhették azt meg azon földeken, mellyeket müveltek, egy
aránt osztozva a munka fáradalmai- és hasznaiban. A patríciusi, val
lásos eredetü törvények ezerint a ióld a családok közt osztatott fol, 
mellyek mindegyike egy-egy társulatot képezett, melly a közös családi 
tulajdont fenntartani s áthagyományozni köteleztetett. A keresztények 
nem ismerték el a hazát mindennek urnöjeül, s a római tulajdontnem 
állami, hanem isteni szempontból nézték; mi által a tulajdon mindin
kább természeti jogu vá lett és Justinián a r es ma n c i p i-t és r es 
n e c ma n c i p i-t egyenlövé tette 1). Ekkép a birtokos vagyonával 
szabadon rendelkezhetett j a j us q u i r i t a r ium és b o n i t a r ium 
közti különbség (a régi ravaszság ezen gyalázata) elenyészett; az egy
házi emphyteusa különösen divatba jött, melly ezerint egy az egyhá
ziak által mérsékelt föltételek mellett bizonyos időre átengedett told
birtok, a határidő eltelte után a netaláni hozzászerzett más birtokkal 
együtt az egyházakra visszaszállott. 

Öröködt\s, 
Eleinte csupán a római po Igát· tehetett végt·endeletet 2), és pedig 

háromféleképen : vagy i n c om i t i is c a l a t is ( összehivott gyül és
ben) jelenthette ki a néposztálynak végső akaratát j vagy a csatame
zön harcztársai előtt (in procinctu) j vagy végre öt tanu, egy méröser
penyös} és egy a n t e st a t u snak (hitelesitö), ki a tan ukat, füleiket 
érintve, figyelmesekké tette jelenlétében, a hagyományozó, családját, és 
javait egy másiknak eladni szinlelte, a ki tehát nem öröklö, hanemnvö 
vala (familiae emptor). A két elsö m6d Justinián korában nem divato
zott már, s az E d i c t um p 1'a e t o r ium hét tanu pecsétjével erősi
tett irott végrendeletet hozott be. A kinek természetes vagy fogadott, 

l) L. un. C. de nsucap.; de nudo jure Qui1·. toll. 
2) Cicero Archiást római polgárnak állitjn, mivel végrendeletet tett. 
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föl nem szabaditott s az örökségböJ határozottan ki nem zárt fiai vol
tak, örököseivé kelle öket tennie ; az örökös szükségképen képvise
löjévé lön az elhunytnak mind jogaiban, mind terheiben ; a praetor 
utóbb megengedte az apai örökséget visszautasitni, mig végre Justi
nián a lelettár jótéteményét (b e n e fi c i u m i n v e n t a r i i) hozta be. 
Hagyományozásra az örökségnek csupán három negyede fordittatha
ték 1). A végrendelet nélkül elhunytnak javai szükségkepi örököseire, 
azaz törvényes vagy fogadott fiaira vagy fiunokáira szálltak; a felsza
badítottak törvény ezerint nem örökölhettek, a mit utóbb az E d i c
t u m p r a e t o r i u m mégis megengedett (b o n o r u m p o s s e s s i o 
a b i n t e s t a t o). Késöbb nem volt többé tekintet az apai rokon okra, 
mikép ezt az aristocratia a javaknak a családbani megtartására intézte 
volt j hanet;n a császári intézmények az anyai utódokat is törvényszerű 
örökösökké tették. Söt az anyák a fiuk utáni öröklésben az apai ro
konok iölött is előnynyel birtak ; mert nem a hatalom, hanem a vér 
köteléke vétetett tekintetbe. Igy a természet visszafoglalta jogait s az 
aristocratikus elv meghajolt a természeti egyenlőség előtt. A Justinián 
által megállapitott öröködési rendszer valóban bölcseleti j azért tulélte 
a barbárságot s a hübérrendszert, hogy átszivárogjon a mai szabadelvü 
törvénykönyvekbe is. 

Kötelezvények. 
Négynemü kötelezvényt ismer a római törvény : sz et· z ö d és 

vagy m i n t e g y-sz e rz ö d és , b ü n vagy m i n t e g y-b ü n általi 
k öteleztetést. A szerződések vagy szóbeliek, vagy ünnepélyes foga
d almuak ; irásbeJiek, egyszerü beleegyezés szerintiek vagy végre 
valódiak lehettek, mellyeknél a beleegyezésen kivül a dolog átadása, 
vagyis kölcs~n, letét vagy zálog kivántatott. Olly szabad tett, melly 
köteleztetést vont maga után, mintcgy-szcrzödésnek neveztetett, mint 
más dolgainak önkénytes átvállalása. A bünökröl itt alább szólandunk. 
Mintegy-bünnek mondatott olly tett, melly kárt okozott, vagy okoz
hatott, nem határozott szándékkal, de mégis vétkesen, mint, ha valaki 
kifüggesztene vagy el vetne valamit az utczán vagy gödröt vájna rajta, 
melly a járókelők :veszélyével van összekötve. 

Kere!>etek (nctlones). 
A kereset (actio) vagyis a jog igazságot törvény előtt keresni, 

tárgya ezerint 8 z e m é l y e sr e , d o l o g i r a és v e g y e 8 r e oszlott, 
a mint t~dnüllik vagy személy köteleztetett valaminek betöltésére, 
vagy valameily dolognak kárpótlása vagy visszaadása követeltetett ; 

l) lmt. II, 22. de lege Falcidia, 



122 -

vagy egyik is másik is, pl. az örökség elosztásának követelése. Ere
detökre nézve vagy p o l g á r i ak vagy p r a e t o r i ak j azok a csá
azárok törvényein s intézményein, ezek a praetorok rendeletein alap
szanak. V égre tartalmukra nézve vagy e g y e n e B j o g u ak (action es 
directae), vagy j 6 h i B z em il ek (bonae fidei) vngy ö nk é n y e'B ek 
(arbitrariae) voltak a keresctek j ezen különböztetések az igazságszol
gáltatásnak egyes esetekben mikénti alkalmazására vonatkoznak. 

Tönf.nykezt>s. 
A-törvénykezés menetét a tön·ény vagy a Bzokás határozta meg. 

A panaszlevél benyujtásakor esküdött a vádló, hogy sem nem rága.l
mazási, sem nem gyötrési szándoktól, hanem meggyözödéstöl inditta
tik; ba vesztett, büntetésül a peres tárgy értékének egy tizedét keiJe 
anegfi~etnie. Az értékes pereknél a felek lekötelezhették egymást 
bizonyos összeg letételére, mellyet a ki bukott, elvesztett. Sen~inek 
sem tagadtatott meg magát procurator által képviseltetni, kire aztán 
az itélet nehezült. Hanem jó hosszura kellett a pereknek elhuzódniok, 
miután Justinián megakadályozandó "h o g y h a I h a t a t I a n o kk á 
v á lj a n ak," kivánta, hogy egy per se haladja meg egy ember élet
idejét t). 

Bantények és büntetések. 

Mig nálunk, a házasságtörésen kivül, mindennemii büntény tör
vényes eljárást von maga után a társadalom érdekében, a rómaiaknál 
ellenkezőleg sok büntény csak ma g á n os vala, melly ellen birói el
járás csak a megsértettnek kérelmére történt : igy a lopás, rablás, 
kárositás, becstelenítés. A n y i I v á n os b ü n t é n y e k leginkább 
rendesekre és rendkivüliekre oszoltak j az elsőkhez azok tartoztak, 
mellyekre különös, rájok büntetést szabó törvény vonatkozott j az 
utóbbiakhoz, mellyek mint nem különös törvény tárgyai, a biró belá
tása ezerint büntettettek : igy a sirbontás, egy tisztviselö kötelesség
szegése, kisérlett börtön betörés, kereskedői csalás, a császártól nem 
engedélyezett társulatok rendezése. 

Halálos büntetés még a nagyon határozatlan s csekély vétkekre 
is szabatott, pl. a fa levágására vagy egy szölö megrontására, ha fölte
hető volt, hogy a tett az államkincstár kárositására intéztetett 2). Leg
sulyosb büntetés volt a számüzés, melly polgári halált vont maga után 
s mellyel a házasságtörés, hamis vád, zsarolás s más efféle sujtatott, 
mint szinte az elökelö személyek olly tettekért, mellyekért az alren-

l) Cod. JU/Jt. III, l, XII. 
2) Cod. Theod. XIV, l, I. 
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düek hányamunkára. ítéltettek. Egyéb esetekben is amazok pénzbir
sággal büntettettek, mid<ln emezek k.orbácacsal fenyittettek. 

Külöhösen a felségsértés eseteinél tunik fel a régi jognak tuhá
gos szigora. A régi társadalom, hajlandó lév'én mindent bAlványozni, 
a császárt is megistenité, s tehát minden ellene intézett merény, maga 
az általa személyitett köztársaság és az istenség ellen elkövetettnek 
tekintetett. A legszörnyübb vétkek közé tnrtozott az állam ellehi bün 
is; csakhogy illyenül közömhös tettek is tekin tettek, nem csak a po
gány, hanem a keresztény fejedelmek a:latt is, kik a kereszténységtől 
ceak az alakot, de nem a szabadszellemet vették át. A L e x J u l i a 
állambünnek tartá a császárok szobrait ujjáöateni, vagy e h h e z h a
s o n l ó t , t e n n i •); egy császári törvény vétkesnek nyilvánitá azt, ki 
a csáazár ítéletét vagy hivatalnokainak érdemes voltát kétségbe merte 
vonni~) ; egy másik kijelenté, hogy a császar n.inisterei vngy tisZ.t\"i
sel<li elleni merény épen olly büntény, mint magának a esilezárnak 
megsértése, kinek amazok mintegy tagjai s). V alentinián, Theodoeius 
s Arcadius a hamis pénzcsinálókat felségsértöknek nyilvánítja •) : 
Constantius alatt hüségsértésnek tartatott a varázslókat az egér vagy 
menyét czinczogása fel<ll megkérdezni, vagy valameily fájdalmat vén
asszony varázslásával gyógyitni s). A vidi us Cassius lázadásának el
nyomása után hozatott be a holtak elleni pörlekedés is, hogy, ha elma
rasztaltnak, javaikat az állam foglalja le&). Ezen elkobzé.s nagy ösztön 
volt arra, hogy az efféle vádak minél gyakoriabbak legyenek ; felfo
gadott emberek (petitorii) wozeliták ezt eli:l, hogy jutalmulaz elkobzott 
javakat· kaphassák; melly gonosz üzletet alig volt képes a tbeodosiusi 
codex huszonhat törvénye fékezni 7). 

') .Aliudve quid aimile ad1nÚte1int. Dig. Lib. IV, ad leg. Jul. maj. 
1) SMrilegii imtar est dubitare, an ai <li!f11uB ait, quem elegerit imperator. Cod. 

de cr·im. aacril. - Roger király f"ólvette ezt Nápoly törvényeibe. Tit. IV. 
3) Nam ipai para r.o1-pm-ia nostri aunt. Dig. lib. V. ad leg. Jul. maj. 
Midön Cinq-Mars Richelieu bíbornok elleni összeesküvésröl vádoltatott, e tör

vény alkalmaztatott rá : "A bün, melly a fejedelmek ministereinek személye ellen kö
vettetik el, R. császárok intézményei ezerint épen olly sulyosnak tekintetik, mint melly 
magát a fejedelem személyét sérti. Egy minister j6 s:llolgálatot tesz fejedelmének és 
állam!nak, ha ki tehát 1St mind a. kettötöl elragadja, e?. annyit tesz, mintha 11z elsöt 
egyik k~jától, a másikat hatalmának egy részétől fosztaDá meg."- Ime igy gör
dült le nem egy fej a vill8zaemlékezések s az iskola alakjai által ! 

•) Ood. Throd. de falaa monela. 

~)" Alllllllan. lltrcell. XVI, 8. 
6) Cod. J1Uit. IX. 8, VI, VII, VIII. 
7) Lib. IV, 15. IX, -12. X, 5, 9, 10. 
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Justinián, amit elődei e tárgyban szigoruat határoztak, meg
tartá; sőt egy biróról is emlékezik, ki államsértőnek vá.dolta.tott; mivel 
a császár törvényével ellenkezőleg i tél t ; s egy másikról, ki a császár 
nevében adott esküt elhibázta 1). Alexander Severus a közvetőleges 
felségsártési vádakat megszüntette, Tacitus pedig eltilt:i illy vA.dakban 
a rabszolgákat uraik ellen tanukul használni 2), Justinián azonban mel
lőzni akarta azt. 

A régi jog ntalakitása. 
A régi törvények azon tanokban gyökereztek, mellyek Hetruria 

vagy Görögország szentélyeib61 eredtek; mig az uj törvénykönyv 
homlokán e szavak álltak : A m i U r u n k J é z us K r i sz tUs n e
v é b e n ! A jognak tehát szükségkép változnia kelle azon vallás által, 
melly, a régiekkel ellentétben, az embereket egyenlöknek kiáltá ki, s 
hogy a világot nem hatálomnak, hanem az észnek és ezeretetnek kell 
kormányoznia, és mindenkit magas tisztelet illet, nem, mivel polgár, 
hanem azért, mert ember. Érezte e tan hatását a jogtudomány, é~ a 
népjog a quiritesek joga f'ölött határozott felsőbbséget nyert. 

Egész Constantinig nem a való s igaznak folderitésa volt a jog
tudósok s birák legf'óbb czélja, miután az itélet, a törvénykezés kül
söségeinek betöltése- s más a vádlott által igénybe vett eszközök által 
volt megkötve, mielőtt a biró a dolgot megvizsgálta volna. S igy el
itéltethetett valaki, 'nem, mivel igaza nem volt, hanem mivel a régi 
jelképes külsőségeket vagy elfeledte vagy elhibázta. Az ezt szentesitö 
vallás buktával Constantius a régi ezentes külsőségeket, mellyek leg
csekélyebbike is okul azoigálhatott az igaz ügy elejtésére a), minden 
peres eljárásban eltörölte. 

Az uj vallással uj törvények is hozattak be, miket a törvény
könyv nem mellözhete többé, különösen ide tartoznak az erkölcsök 
tisztaságára vonatkozó törvények, mellyeket a régiek nem ismertek '4). 

Mig a házasságtörők kétévi magánbörtönnel fenyittettek, a természet 
elleni bünöket, minden különbség nélkül, olly keresett, kínzó büntetés 
sujtá, mellyet az indok tisztaságával nehezen lehet kimenteni. Az eret
nekség elleni fenyegetések is uj tünemények voltak; de ama körül
mény, hogy a patríciusi szigortól a régi szivtelen államvallás fenntar-

l) Lib. IX, 8. l, II. 
2) navius Vopiscus in Alex. Soo. - Cod. Tlteod. l, i. ad leg. Ju.l. maj. 
3) Aucupalione sillabarum insidianles; l. II. Cod_ Just. de f(}rmulis. 342 évről. 
4) Ulpián irja, hogy, ha egy nő egymásután először urának, aztán ura fiának, 

aztán fia fiának ágyasa, az, ugy hiszi, nem helyesen cselek~?.il~ ; Non pu.to eam recte 
(a<:P.re; Dig. lib. I, 3. de concubim:•. 
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tására eredt rendszabályokat a szaretet és szelidség vallására is al
kalmazni akarták, az üldözések igazolására vezetett és a példa tekin
télyével ruházta fel a német császárokat, midön sokkal késöbb a hi
tetlenek ellen büntetéseket szabtak. 

Gyermeköhis. 
A szarfölötti apai hatalom s az embernek csupán csak mint pol

gárnak becsültetése legfőképen nyilatkozott a gyermeköléshen, melly 
a régieknél átaJánosan divatozott. Romulus az elsllszülött leányt" élet
ben hagyatni rendelte i a törvények a csúf és vézna fiut megöletni pa
rancsolák; a gyermekvesztés egész tudomány vala, s Papiniá.n kije
lenté, mikép a még világra nem hozott magzat nem ember. A classicus 
jogtudósok a gyermekek eladásár611 mint a felszabadítást czélozó tör
vényes szinezetii eszközről beszélnek i de Paulusból kiderül,mikép az 
elszegényedett apa ujonszülöttét eladhatta i Constantinig és Nagy
'l'heodosiusig találtatnak ennek nyomai és sz. Jeromosnál egy anya 
siránkozik, kinek férje három fiát adta el, hogy az állampénztárt ki
elégithesse 1). Ha tehát az apának nehezére esett fiait nevelni, ha az 
anya a szép fiatalságot minél tovább fenntartani ohajtá., ha a varázs
latok vagy csillagállás balul jósoltak, a magzat elhajtatott, vagy szü
letése után az apa nem emelte föl, mi annyit tett, hogy nem fogadja 
el, s a gyermek kidobatott az utczára, hogy meghaljon, ha csak holmi 
üzérkedök föl nem vették, kik vagy megcsonkiták, hogy kolduláskor 
az elmenök részvétét annál inkább felinditsák, vagy pedig herélteket 
s törpé~et csináltak belőlök. · 

Először a keresztények emeltek szót ezen szerencsétlenek mel
lett, majd magukra vállalák felszedni azokat s megmenteni életöket 
és lelköket i Constantin segélyt határozott azoknak, kik jelenték, 
hogy fiaikat nem képesek nevelni. Azonban a kitevés szokása olly 
megrögzött vala, hogy nem is büntettetett ; a törvény csak arra szo·· 
ritkozott, hogy a gyermekfölszedő annak tulajdonosává legyen, a ki
tevö pedig apai hatalmát elveszitsa s ne is gátolhassa a felvevöt, hogy 
a gyermeket mint fiát vagy mint azoigát nevelje. Valens és Gratián 
büntetést szabtak a gyermekkitevésre i mig végre Justiniánnak egyik 
ujabb törvénye megujitá a fenyegetéseket, mellyek támogatva az egy
házi büntetések által, véget vetettek ez undokságnak 2). 

---- ------
T 

1) Bynckerschoeot, de jure occid. liberoa.- Paulos, Sent. !ib. V, t. l. N. X. 
- Troplong, 270. 1. 

2 ) A kitettekréH lásd az A. alatti magyarAzatot. 
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Rabszolgaság. 

Justinián törvénykönyve kihirdette a polgároknak törvényelötti 
egyenlöségöket, eltörötve a köztársasági idők gőgös megkülönbözte
téseit ; s igy a hivatalok s méltóságok elnyerésénél nem jött többé 
kérdésbe : nemes-e vagy nem, római-e VR-gy barbár, hanem határotott 
a valódi, vagy föltételezett érdem. 

E helyes elv fölállitása mallett még e gy, nm azoknál gonosBab b, 
a subadok és rabszolgák közti megkülönböztetést is el kellett volna 
törölni;- ez azonban annyira beleforrt a. társadalomba, hogy a mitvelö
dés fi k($reszténységnek csak hosszu századok küzdelme után sikerült 
azt kiirtani. A' csáazárok rabszolgák- és szabadosoktól környezve, 
szánalomra gerjedtek ez osztály iránt, s az o r g i á k ünnepein, midön 
teljes egyenlőség uralkodott, gyakran pártfogásuk alá vették a rab
szolgákat, de ollyanokat, kik a szabadoknak ostoraik voltak. Claudius 
szabadoknak nyilvánitá azon rabszolgákat, kik betegségökben uraik
tól elhagyatva, Aesculap szigetére tétetnek ki, és gyilkosnak azt, ki, 
hogy tartania ne kelljen rabszolgáit, megöli öket 1); Nero alatt a L e x 
P e t r o n i a megtiltá a rabszolgákat a vadállatokkali vindalra kén y- _ 
szeriteni 2) ; ·Hadrián elrendelte, hogy halálos büntetésre ne uraik, ha
nem a biró által iteltethessenek, és a ros z bánásmód ell en a hatóságnál 
panaszt tehos.scnek; Antoninus Pius törvényt hozott, mclly szerint a sa
ját rabszQlgá.jának gyilkosa épen ugy vala büntetendő, mintkia triásét 
ö ltp meg; és hogy A ható~ág segélyt D')' uj ti! on azoknak, kiket uraik 
kinzimak vagy faj talanaágra kényszeritnek a) : Diocletián utóbb· meg
engedte, hogy a rabszolga a törvényszékhez fordulhasson s urától a 
Yált~ilij lefizetéi!e után szabadságát követelhcssc 4). 

Es mégis a rabszolgák mintegy más o d ik em b e r os z t á. l y t 
képeztek •), Constantinnak egyik törvénye tiltván a rabszolgák ellen 

•) Svetoii1UI in Claud. 25 ; Dig. XL Y III, 8, II. 
•) Dig. II, 2. 
3) Spartian. in Hadt·. Hl. - Dig. I, 6, ll. 
') Cod. Just. I, 19. I. VII, 13, I 
~) norus, Ili&t. III, 20. Ezt már ~rintettük ali V. könyv. H. f.-ben; s még vissza

térünk reá a XI. könyvben_ 
A római jogból e tárgy fölött sok furcsa helyet lehetne kivonni, mellyek mind 

ugyanazon elvnek, a római jogtudósok sajátszerü logikájok szerinti kifolyásaik. 
Ime példát is hozunk fel. A Lex .Aquüia elsö fejezete rendeli, hogy, a ki föl nem 

jogositva másnak emberét vagy négylábu háziállatát megöli, a tulajdonoanak annyit tar
tozzék fizetni, amennyi a megöltnek azon évi legmagasb értéltével fölér. - Nem csak u 
testi eröt kell tekintetbc venni, hanem azt is, ha netalán a rabszolga elvesztése az urnak 
nagyobb kárt okozott, mint a mennyit maga a szolga megért. J gy ha az én rabszolgám 



127 

használt kegyetlenkedéseket, elszámlálja azokat. Kivégeztettek a sze
renceétlenek hurokkal, kereszten vagy fegyverrel, ereikbe méreg 
cseppentetett, husuk darabonkin t szaggattatott l~, lassu tüzen égettet
tek, vagy végre elevenen rothasztattak meg 1) E császár törlé el a ke
resztrefeszítést, kivégeztetésök azokott módját; valamint a homlok 
megbélyegzését is ; s bár fölmentetni rendelé az urat, ki rabszolgáját 
fenyítés közben ölte meg, mégis gyilkosnak nyilvánitá, ha ezt szándé
kosan cselekedte. Azok közt, kik a mezőkön fóldmivelésre használ
tattak, a birtok elosztása esetében, eltiltotta a fiut szüleitől, a fivéreket 
a nővérektől, a nőket férjeiktől elválasztani 2). Ő maga elősegité a fel
szabadításokat, mellyek az egyházban a papság által olly nagy szám
mal eszközöltettek, hogy a birodalom tele volt olly szegényekkel, ki
ket az egyháznak ápolnia és folsegélnie kellett. Ez a lassu előhaladás 
szükségére mutatott; s ha az egynapi császár, János, a rabszolgaságot 
egy napon törölte el, ez olly tett volt, mellyet csak egy mától holnapig 
fennálló hatalom vihetett véghez. 

Constantin meghagyta ugyan a végrendeleti felszabadítás elé 
Augustus által gördített akadályokat; azonban a gyakorlat szokássá 
vált s Justiníán végre a végrendeleti felszabadításnak az életben tör
ténttel egyenlő érvényt mert adni. Ő rendelé, hogy mihelyt valaki 
megszünik rabszolga lenni, legott polgári jogot nyerjen; s eltörlé azon 
megszoritást, mellyet a L e x J u n i a N o r b a n a (772) levél által, 
barátok közt, vagy kevesb ünnepélylyel folszabadítottakra szabott; 
behozta továbbá, hogy a felszabaditások a ezentegyházban történje
nek, méltónak talál ván, hogy a rabszolga békói a kereszt lábánál zú
zassanak szét, hol az emberiség a szolgaságtól megváltatott. 1\lind
ezeknek daczára még sokáig sok volt a rabszolga, s egy :fin vagy 

örökösnek volt kinavezve s megöletett előbb, hogysem az örökséget átvette, a rabszolga 
áránkivül az elvesztett örökséget is meg kell részemre fizetni. Igy ha az ikr11k,kétszinész, 
két zenész közől az egyik megöletett,mind a megholtnak értékét,mind a fennmaradottnak 
veszteségét meg kell fizetni. Szintugy ha egypár öszvérből vagy egy négyes lbfogatból 
az egyik megöletett. Az, kinek rabözolgája megöletett választhat vagy tötvényes pe.r
utat, vagy a kárnak a Lex Aquilia értelmébeni megtéritését követelheti, OVU.S, Inat-it. 
III. - Egy más ellenmondás e törvényhozási bölcseségben az, hogy mig az oktalan Al
lat a természeti jogok alá foglaltatik, a rabszolgának személj essége megtagadtatik. 
Raynal apát a TÓmai birodaklm ha.ny&tlásának okai közt. egy főok gyanánt teszi Con
stantinnak egy, szarinte aktalanaág- éa vakbuzgalomtól augalt törvényét, melly a keresz
tényekké lett összes rabszolgákat ijzabadoknak nyilvánítja és jogokkal ruház fel olly an 
embereket, kiknek csak erőtetett lé te lök van. Hist. pltilos. I, 13. 

t) Cod. T!teod. IX, 12. I. 
2

) U. o. L. IX, 18. ,10, II, 12. I. -· Cod. Just. III, 38, II. 
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leány tiz éven alul tiz, fölül husz arany pénzzel fizettetett; harmincz
czal, ha valami meatereéget tudott, ötvennel, ha irt, hatvannal, ha or
vos vagy szülész volt j a hereit tiz éven alul harminczczal, f'ólül öt~en
nel, s ha kereskedésre volt alkalmazható, hetvennel fizettetett. 

Justiniilo törvénykön~·vének hláRyal. 
Triboniánt vádolják, hogy a törvényeket pénzért s a maga és 

ura tetszése ezerint hozta s törlötte j Procopius ez utóbbit megrója, 
hogy törvényhozásában szeszélye ezerint mindennap változtatott vala
mit'). Egy dusga.zdag, örökösének az emesai egyházat nevezte, aesá
szár ekkor az elhunytnak követeléseit vagyonos syriai polgárokat ér
deklé:l álkötelezvényekkel nevelte j midőn pedig ezek a harmincz vagy 
negyven évi törvényes elévülést veték ellen, a császár kinyilatkoz
tatá, hogy az egyház joga száz évig érvény es és visszaható eré:lt adva 
a törvénynek, olly zavart idézett elő, hogy rövid idö mulva maga tö
rölte azt el. Máskor ok nélkül változtatott : igy rendelé, hogy a nö, 
hozománya vesztése nélkül, férjétől elválhasson, ha ez a házasság ezél
iát két évig be nem tölté j utóbb három évet rendelt, mintha ez kü1önb
séget tett volna 2). Bár egy uj s eredeti törvényhozást vágyott behozni 
Justinián, alapos intézményt mégis egyet sem létesített, sőt még amaz 
összeütközB törvényeket sem tudta öszhangzatba hozni, mellyekkel a 
rómaiak társaséleti s házi viszonyaikat rendezék. Törvényei az eset
leges szükségektől sugaltatva, s gyakran a majd népszerü, majd pa
tricius szellemü, majd matadó, majd haladó tanáct1 érzülete ezerint 
változatos czéluak lévén, önmagukkal ellenkeznek j az általa kibo
csátottak gyakran csak utánzatai a régi törvényeknek, mellyeket el
törölni nem mert 1 mikép ezt a világ állásának változása kivánta 
volna a). 

1) Hianti honw et inexplicabiti ava•·itia., unice lucro ae•·viebat ; e1·antque apud űlum 
jura venalia; iamqne legunt nundinatúmi deditWJ, quotidie p1·etio rtjigebat alia.~, alias 
figebat, pout e re erat atque uru poscentium. De Persis I, 2-t 

2) Leg. I. Cod. de repudiia. - Sed hodie, u. o. 
8) Ime közöljük a r6mai jognak Gans általadott rajzát: 
"A r6mai világ azon csatatér, mellyen a véges a végetlenncl, vagy, ha ugy tet

s2ik, az elvont átalánosság a szabad személyességgel harczol. Világa a hadnak, a szüle
tett hadnak, a hadnak magában a békében. 

A patriciusok a vallás és a végetlen 1nellett ; a köznép a véges mellett. Minden 
végetlen, melly kényszerítve van a. végessel érintkezni, melly í:!t el nem· ismeri a ma
gában nem tartja, nem egyéb, mint gmioaz végetlen. 

A r6mai állam tehát egy végesnek más végesek lelé haladását képezi. Annak 
története tehát épen ugy foglal el tért, rnint idat, minthogy illy haladás nem lehetsé
ges, csak térben és idl:!bcn egyaránt. A kelet ellenkezőleg csupán térben, Hellas csu
pán időben van. 
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Sok jogi ij erkölcsi zavart okozott a jogtudomány tanulmányá
nak ollyatén szétdarabolá.sa, hogy egyrészről a jogtudósok vélemé
nyei halmoztattak össze, mellyeket néha a véleményezök különbözö 

Olly történot a rómaiaké, melly hosszu pályát fut be, mellynek betöltésére rop
pant tér s idö kivántatik j ez az elsl! történet, mellyröl elmondhatni, hogy vannak idő
szakai. Az időszakok a küzdelem elökéa::itéaére, magára, a legfensllbb foku lcüzdelemre 
és végre a két résznek bekövetkezett elgyöngüléae- s ugyanakkori bukásAra vonatk~z
nak j röviden a három id!lszak: fejedelemség, köztársaság, császárság. Az elsíl idíl
szak, mellyben a két elem még azonos s egyik a másikba van forrva, a fejedelemaég. 
A második, mellyben elválnak s küzdenek, a köztdraaadg. A harmadik id!lszak1 welly
ben elgyöngülnek, egymást alávetik s összezavarják, a ratúzáraág. 

Elsl! id!lszak : Fejedelemaég. Az egyptomi képjelirat egy percz alatt tiinik fel 
ismét Rómában j ez a római dualismusnak hetruszki oldala. Megjelennek a papok, de 
az istenség már egy titokszerü távolba lebbent el j kelettől idáig nagy haladás. A val
lU, hogy ugy mondjam, magántulajdonná lesz, és e körülmény veti meg alapját ural
mf.nak. De igy lényegének is legott meg kellett támadtatnia. Késlibben a kiizdelem 
idején, valahányszor a lényegrlll van szó, a fejedelE>mség, Romulus és Numa id!lsza
kára kényszerülnek visszatérni. A mi a ktiztársaságot illeti, ennek minden intézménye 
egy másiknak eltörlése. A fejedelemség századainak, mint isteni korszaknak, nem tör
téneti jellemmel kell bimiok. A mi a régi római történetben meseszerü, az nem önálló
lag áll fenn, hanem csak a köztársasf.ggali ellentétben. 

Második idöszak : Köztát·aOJidg. Czélnélküli küzdelem, mellyet gyámolít egy el
vont átalánosság, a személyes szabadilág ellenében, az önkéByesség alakában. Bár
millynemü legyen a küzdelem vagy annak örve, benne mindig ugyanazon egyalaku
ság, ugyanazon egység, minden lényegest81i elvontság található. Csak a külháboru 
csillapítja le a bela8t. Az erll világa ez, mellyben az esemény helyén a szabály áll. 
Csupán a háboru diadalmaskodik önmaga fölött, szünedezve az er8 kimerülése által. 
Ez a valódi nyomor, a valódi hanyatlás. A gyözö ntlp, a véges (közntlp) kényszeriti a 
gonosz végetlent (a patriciatust), hogy elismerje, mikép 8 is csak véges. 

Harmadik idöszak : C8d6záradg. A vtlges mind egymás mellett nyugRzik. A 
küzdelem megszünte által a fontosság- és ezéitól megfosztatva, egyenlliségbe esnek. S 
ez ne.m eredeti erll, nem természeti hatalom, mint keleten, hanem csak az ellenállás 
egyszem hiánya. A fejedelem, nem burkolhatván többé a vallás köpenytibe , csak a hí
zelgés által istenittetik. Az ó-kor, miután körének három f'ó pontját, a keletet, Görög
hont és Rómát befutott&, visszatér azon helyre, hol e három pont : a kelet, Göröghon 
és Róma, elkorcsulva, összezavarodik. Göröghonban a jog csak nyilvános s még nem 
áll egtlszen elkülönítve a szép- és jótól. A római jog egyszertien a logikai lehozás re
mekmüve, de a szellem nem idtlzi elll az erkölcsistlget. A rómainak hibAja logikai fen
s!lségtlben rejlik. 

Joe. El.lö idöszak : A jog egy titok kevés avatottak kezeiben. Nyilatkozott ezen 
rövid de jelenbnényes kifejezésekben : Jua divinum, pontificium aut jeciale, 

Mtúodik időBzak : a küzdelemé, mellyben a patriciusok megosztatlanul akarják 
a jogot maguknál tartani, a köznép pedig azt megszerezni. 

Harmadik idöszak: nincsenek többé pártok j az a mi már most legfontosabb, 
az egyéniség s a modor, mellyel létét fenntartja s vtldi. A máltóságdús állam tehát 
jogtudősi a véletlenstlgi állam. A jogtudomány egyedüli igaz és saját tudománya a r6-

VIII. 9 
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körülményei sugaltak ; másrészről, az eredetökre nézve tekintélyes 
császári határozatok. Aztán amaz elt~ők toldatnak, csonkittatnak s el
választatván az utórész az előrésztöl, homályosak- s kétértelmüekké 
tétetnek, vagy egyéni felfogástól törvényi méltóságra emeltetnek; a 
császári határozatokban pedig összekevertetnek a külöobözÖ B majd
nem ellenséges szellemből eredtek, a nélkül, hogy a nyilvános és ma
gán tapasztalat gyümölcsei erőteljes összetétel által s teljes öszhang
zatban szedetnének össze, a mi aztán a törvény nevét valójában meg
érdemelné. Az összegyüjtők mentésére megjegyeztetik, mikép ama 
mü nem tudományos, hanem tisztán gyakorlati czélu; ennyi sikerült 
is nekik, s bár a kelet elött, hol éltek, ismeretlen forrásokból kény
szerültek meritni, a kiválasztás mégis annyira helyes, hogy a római 
jog szellemének mind mai napig leghivebb kifejezését képezi. 

Az igaz, hogy vele olly szellem is maradott reánk, melly az 
evangeliom által hirdetett szeretet- s jóakarattól idegen. A zsarnoki 
császár s az i:l lekötelezett azoigája kihagyták a köztársaság l á z i t 6 
törvényeit s mindazt, a mi a szabadságra, vagy a régi jogokra vonat
kozott, miket a zsarnokság elrablott vagy e lrabolhatott. A köztársa
sági időből csupán három jogtudósról tétetik emlités, az első császárok 
alatt virágzottakról is gyéren, hanem ellenben egész sereg hozatik fel 
azon időböli midőn Rómának az idegenek egész· serege nyujtotta be 
hizelgése zálogát. Még nyomorultabb eljárás volt az, hogy a régi jog
tudósok nevei meghagyattak , holott törvényeik megcsonkittattak, 
vagy érteroényök elcsavartatott, mint ezt maga a törvényhozó be
vallja 1) ; de tőlünk elvétetett az önmeggyőződés eszköze, miután az 
utobbra minden érvénytöl megfosztott eredeti iratok elveszni hagyat
tak. Ellenben mi sem mellöztetett el,ami szilárditotta vagy nagyította 
az egyeduri (monarchicus) önkcnyt, a mi aztán, azonkivül hogy ak
kor is ártott, utóbb az europai alkotmányokra rosz befolyást gyakor
lott s mentette a zsarnokságot azok előtt, kiknek igazság és törvé
nyesség mindegy. Midőn tehát utóbb a fejedelmek a törvények isme
retét s alkalmazását könnyitni törekedtek, akkor, miután hivatalos, 
egyedül kötelező gyüjteménybe szoriták azokat, csupán saját maguk 

mai népnek i nem viseli magán többé a nyilvános sz6noklat jellemét. A tanácskozá, 
esak sz6beli s felirata ; Jua privatum. 

A jognak jelleme tehát, az elsö idöszakban ; erö s rövidség i a máaodikban : kí

méletlenség s ellenruondáa i a harmadikban azétcsapongás és véletlenség." 
1) Nomina q·uidem se1"tJavimua, legunt autem veritaten~ nostra (ecimua. Itaque si 

quid e1·at in illis sedüiosum, 1ltulta etiam talia erant ib i 1·epoaita, !toc decisum est et defini
IMm, et inperapicuwnfiJlem deducta est quaeque ze,.;. Cod. Just. I, 17, III. 
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akaratát ismertet ték, támaszkodva az ugynevezett ki r á l y t ö r v é n y 
hamis magyarázatára 1). 

Justhihin tör,·énykönpének érdemel. 
De bármennyi részleteil hibák fedeztetnek is fel J ustinián tör

vénykönyvében, csodamüve az mégis amaz átalános hanyatlás kor
szakának. Igen, valódi hanyatlás volt az, de hanyatlása a régi eszmék
nek, mellyek az ujabbaknak adtak helyet. Eltünt a sokistenimádás, 
eltüntek Alexandria bölcsészeti és Athcnae törvényes meséi; eltünt a 
patríciusi főrendurság kizárólagos szelleme, melly magát a törvények 
elött most már egyenlösitve találta; eltünt ama nyers kor, melly az 
igazságot holt alakokkal ostromolta; - egyedül a kereszténység ma
radt fenn. És Justinián ettöl merte magát vezettetni engedni, s müvét 
Krisztus és a Sz.-Háromság nevével kezdvén meg, bevallá, mikép a 
hatalom Istentöl jö, és elismerte az egyházat, midőn az általa meg
azentelt hitet fogadta el. Innét származik mindaz, ami müvét eredetivé 
teszi, az emberek egyenlősége, ama bölcs democratia, ama helyreálli
tása az erkölcsi embernek. Elég erővel Lirva a keresztény előtételek

ből következményeket vonni, a jövő embet·évé lőn, mindig oda töre
kedvén, hogy valameily természetszerü javítást 2) és előhaladást esz
közöljön, mellynek legfensőbb kinyomata a kereszténység a). 

Az alak imádói Justiniánt mindenesetre gáncsolni fogják; de a 
ki a tartalmat tekinti, az fennen fogja csodálni azon előhahÍ.dást, ruely
lyet a classicus jogtudósok lölött tanusit 4). A megrozsdásodott római 
eredetiség s az akkori állapotokkal többé össze nem illő rendszerek 
iránt Justinián nem viseltetett már azon figyelemmel, mellyre Con-

•) Lib. IX, 7, I, I. II. 
~) Nitin~u;· aliquid intoeni1·e semper et na.tume consequenB et q1wd possit p1·iora 

co>'I'Í!Jere. Nov. 18. praef. 
3 ) Megjegyzendö, miszerint a Codex és a Digesták nem jutottak hozzánk ugy, 

amint összegyüjtve voltak. 
~) Troplong igy következtet: "A római jog helyesebb volt a keresztény száza. 

dokbau mint azelött ; ellenkezőt állitani balvélemény vagy rosz felfogás volna. A mai 
törvényhozásuál azonbau alantabb áll, miuthogy ez a keresztényHég árnya alatt szüle · 
tett s annak szellemétől jobban van áthatva." 

Paganiru G. 1638.ban keserü gunynyal illeté Justiniá.nt, minthogy az aparo
konBÚg törvényeit eltörlé s a nöuem jogai iránt kedvezést mutatott. Bálványzása ez 
ll pogány eszméknek, melly szbadunkban Cato előitéleteit s az átaJános jog ellené
ben a szab;dalmakat akarná fóléleszteni. - Ropitul a franeziákat a római törvény
hozástól a hazai szokásokhoz akarván vezetni, megbizta Hotman Ferenczet az "Anti· 
Tribvnien ou. discoU1·s sur l'étude des lois," irásávaL Ez is Cujacius elleni gyülöletböl 
ostorozza nem csak a justiniáni, han~m az egész római törvényhozást., néha szerencsés, 
dc mindig részrehajló ehneéllcl. 

\.)* 
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stantin még kötelezve hivé magát; ö a betüt, melly öl, a szellemmel, 
melly éltet, váltotta fel ; a classicus jogtudósokból kivonta azt, a mi 
világpolgári jognak tetszett, és elvetette, a mi tisztán római volt, tuit
sem habozva változtatui a szövegeken, hogy a törvényeket egy visz
szamenö gyámság alól felszabadítsa. Aztán saját törvényeis leginkább 
a codexbe foglaltak, Theodoeius rendeletein s uj törvényein mind tar
talom- mind külalakra nézve felülállnak; s minthogy ö inkább még 
hit- mint jogtudós, a jogot mindig a kereszténység egyszerü a tiszta 
jellegével illeszti össze. , 

Am mégis a jog kisérleteket tön, hogy a vallási 8 aristocraticus 
elemtől külön váljék s független állást foglaljon el; ami csökkenté a 
kereszténység befolyását, mit ez annál több erővel ügyekezett fenn
tartani 1). A császárok alatt mind a hit-, mind a jogtudósok az elnyo
mott világ fölemelésén mü.ködtek, de különbözö utakon. Utóbb a pol
gári s egyházi jog egymás mellé álltak, mig végre bölcs Leo egyesitette 
mindkettöt az ö "B as i l i c áll· iban. Azonban az igazság diadala csak 
a mai időben fejeztetett be. 

De a régibb multnak tulbecslése nem maradt káros befolyás 
nélkül ; mert ha Justinián törvénykönyvének Europában megujitott 
tanulmánya a rend- és igazgatáara legszerencsésb fogalmakat nyujtott 
is, de azon elöitéletre is vezeté az utókort, hogy bálványozza mindazt, 
amit Justinián, elődei bölcsesége-, de egyszersmind bárgyusága- a 
kegyetlenségéből összegyüjtött. A fejedelmek arra támaszkodva, meg
csonkitgatták a német fajok, hűbérrendszer s helyhatóságok által be
hozott szabadságokat; a monarcha pogány mindenhatósága ismét hir
detteték, és az emberi ész haladása megbékóztatott az által, hogy a 
világot annyi század elötti, egészen más társadalom- 8 más valláshoz 
tartozó törvényekkel akarták kormányozni. 

ÖTÖDIK FEJEZET. 

II. Justintő l I. Heracliusig. 
ll. Justln. 565. 

J ustinián nem hagyott gyermeket, hanem Vigilantia nővérének 
Justin fiát jelölte ki utódául, kit a csoport, melly a tanács nevét bi-

1) E mallett szól nem mondom Gibbon önkénytes vakoskodba, hanem Hugo 
csodálata, hogy a kereszténység erHsebben nem müködött a római jog mellett ; és Mon
tesquieu vallomba, hogy "a kereszténység a jogtudományra saját jellegát nyomta, 
minthogy a birodalom a papsággal mindig viszonyban állott." 
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torlá, legott megválasztott ; és a. nép ugyanazon reggel, mellyen meg· 
illetődés nélkül hirét vette az öreg császár halálának, megtapsolta ama 
pompát, mellyel az uj császár fehér köntösbe öltözve, bibor palástban 
s vörös csizmában, egy tribun által a fóvezéri diszlánczot nyakába 
akasztatá, a patriarcha által -pedig a koronát fejére téteté. Megjelen
vén a hippodromban, a z ö l d ek és kék ek, vetélkedve vágyván 
kegyeit megnyerni, végnélküli felkiáltásokkal üdvözölték; ö pedig 
teljesité nagybátyjának némelly kötelezettségeit, és (szavakkal nagy
Ielküen, mikép kezdetben minden uralkodó tenni szokott) megigérte, 
hogy a jót megőrzi, a bajokon pedig segiteni fog, s hogy felveszi a 
jövő évre (566) a consuli méltóságot is, mellynek eltörlését a polgá
rok annyira fájlalták, mert az által megfosztattak a azokott ajándék
osztástót 

Csakhamar megjelentek az avarok követei, kik, midön an nyi 
nép letelepedett már, állandó lakhelyet még nem találtak volt, s Justint 
szövetségök elfogadására s megfizetésére fölszólitották. Hogy tiszte
letre gerjeszsze sajátszerü fénynyel fogadta öket Justin, s miután 
hallá, mikép magasztalják ezek nemzetök. hatalmát s khagánjok ke
gyességét, boszusan felelé, hogy mind ellenségeskedésöket, mind se
gélyöket egyaránt megveti 1). 

Nem sokára Disabul, a törökök khánja szinte a persák elleni 
védszövetség s kereskedelmi viszonyok kötése végett küldött követ
séget (568). 

E fény, e követségek Augustus korát látszottak feltüntetni, ha
nem a birodalom s fejedelme végerőtlenségén nem segithettek; ez ké
jelgésbe merülve, tartományait az ellenség által elvétetni, a megmara
dottakat pedig ministerei által kizsaroitatni engedé. Neje Zsófia ural
kodott rajta, ki Theodorának, ha nem is olly galádfajtalan, de fondor
kodás-, biiszkeség-, gyanakodás- s kegyetlenségben méltó unokahuga 
s férjének a bünös tettekben tanácsadója volt. Talán általa ösztönözve 
gyilkoltatta meg egyik rokonát csak azért, mivel az alexandriai nép
től szerettetett; ugy Narses irányábani méltatlankodása okozta, hogy 
a longobardok Olaszországot a görög birodalomtól mindenkorra elsza
kiták. 

Elvesztvén betegségében lába.i használatát, Justin helyettesről 
gondolko~ék s illyenül, tekintetbe nem véve rokonait a thrák Tibe
riust választá, ki irástanitóból a testörség parancsnokává emelkedett. 
Ennek e szókkal adta át hatalmát : "H a b e l e e g y e z e n d e l, é l n i 

1) A:.: idézett történészeken kiviil Jásd Oorlppast. De laud. Justini Lib. IV. 



134 

fo g o k ; h a p a r a n c B o l a n d o d , m e g h a l o k. A z é g é s f ö l d 
U r a t ö l ts e b e sz i v e d e t a z z a l, a m i t é n fe l e d t em, 
v a g y e l h a n y a g o l t am. Négy évet élt még ezután, B halálakor 
Tiberius császárnak kiáltaték. 

ll. Tiberius. 578. 

Zsófia elösegité e választást, mivel talán Tiberius kezét remélé. 
Azért roidön ez Anastasiát kiáltá császárnőnek, ki neki titkos neje 
volt, a megboszankodott özvegy öt megbuktatui akarta; de törekvése 
fölfedeztetvén, a nagylelkü Tiberius által csak kincseitől s udvari 
pompájától fosztatott meg. E legjobb fejedelem ~jtatos és nyájas, jó
zanitéletü és a háboruban ügyes vagy legalább szerenesés volt, mit a 
persák ellenében be is bizonyított. Alattvalói szerencsétlenségét sze
retatteljesen enyhíté; egész sereg foglyokat váltott ki s táplált, mig 
visszaadta öket családaiknak : olly diadal minőt a régi caesarok nem 
ismertek, Azért az ö négyévi uralkodása igen rövidnek tetszett s ö, 
mikép maga is választás által jutott a trónra, szintugy adta azt át Mau
ritiusnak (582), ki Arabissusban, Cappadociában régi római családból 
származott, és nem csak jámborsága, hanem gyermekkorától gyakor
lott vitézségéről is hires vala, Negyvenhárom éves volt, midön a trónra 
jutott, mellyen husz évig ült; s bár komoly méltósága néha göggé, 
igazsága kegyetlenséggé, takarékosaliga fukarsággli fajult, ö mégis 
azon fejedelmek közé számítandó, kik alattvalóik javát kivánták s 
birtak is értelemmel és bátorsággal azt felismerni s elömozditni. 

A persa Örményország lakói, nem türhetvén a magusok vallási 
türelmetlenségét, elpártoltak a sassanidáktól s a görög császárok ha
talmába veték magukat, s Justin ezt elfogadta volt 1). Chosroe panaszt 
emelt, állítván, hogy ez által a béke meg van sértve, de Justin azt fe
lelte, hogy egy üldözött vitéz néptől, melly vele egy valláson van, se
gélyét meg nem tagadhatá (569.). Másrészről Chosroe, Yemen birto
kára vágyván, az abyssiniaiakat a Vörös-tengeren tulra visszaüzte és 
alkirályul a régi imiariták egyik ivadékát küldte oda; mire Justin a 
vele szövetséges és keresztény abyssiniaiak boszulójául vallván ma
gát, megtagadta a persáktól az adót. Chosroe rögtön hadat gyüjtött és 
megmutatván J mikép nyolczvan éve még meg nem törte öt, visszaverte 
Nisibistől a görÖgöket a szövetséges aethiopokkal és törökökkel együtt 
(572.); Artabanes, jeles hadvezére, átkelvén az Euphráton, Antiochia 
ellen nyomult, de azt el nem foglalhatván, megtámadta s elpueztitotta 

1) lvagr. v, 7 -Ja. Oedrenus III. Is. - Menand. Hi. 
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Heracleát és Apamcát, majd meg egyesülvén f<'jedelmével segité öt 
Daravárnak, a birodalom védfalának bevételében. 

· Justint rémület fogta el j de Tiberius, ·kinek a kormányt által
adta (575.), kért és nyert három évi fegyverszünetet, s ezen idő alatt 
hadat gyüjtött, mellyet a hir igen nagynak mondott. Chosroe azonban 
megelőzte öt s a persa Örményországba betört, hogy azt visszafoglalj a; 
á.zután Cappadoeia ellen indult ; de a császáriak hadvezére Justinián, 
Germánus na, megverte őt Melitene mallett (578.), s egész a Kaspi
tengerig nyomul ván, Hyrcaniából hetvenezer foglyot vitetett Cyprnsba~ 
aztán Persia fdvárosá.hoz közeledett. 

Cbosroe hRIRIR. 579. 
Chosroe fájlalva e veszteségeket, mellyek uralkodása fényét el

homályositák, s mellyeket jóvátenni ideje többé nem volt, meghalt 
negyvennyolcz évi országlás ntán. A keleti irók, kik öt n királyok s 
hősök példányaut tlintetik fel, mondják, hogy dic~ösége tetőpontján 

mult ki, miután fiának a következő tanítást adta: "En Nushirván, Per
sia és az Indiák ura, végakaratomat intézem Ormuz fiamhoz, hogy 
azoigáljon neki fáklyául a setétség napjaiban, ösvényül a pusztában, 
és sarkcsillagul a hánykodó tengeren. Ha majd az én szemeim, nem 
birhatva el többé a napfényt becsukódnak, ö üljön fel az én tr6nomra, 
s az ö fénye hasonlítson ama dicsö csillagzathoz ; dc nagyságában el 
ne feledje, hogy a királyok alattvalóik javára rendeltetvék s hogy 
ugyanaz legyenek azoknak, a mi az ég a földnek. Lehetne-e termé
keny a föld, ha az ég meg nem harmatozná s kegyesen nem tekintene , 
rá? Edes fiam! az egész nép érezze jóságodat j először kik körülted 
vannak, aztán a többiek egész a legtávolabbiakig. Ha merném, önma
gamat állitanám fel példányul, de felállitom inkább azt, a ki nekem 
is példányképül szolgált. Látod a napot? néha elrejti magát szemeink 
elöl, de csak azért, hogy mint a mindenség jóltevője, fényét minden 
népre áraszsza ki. Be ne tedd Itthadat valame'lly tartományba, ha
nemha lakóival jót akarsz tenni, és el ne hagyd, hanemha egy másikat 
akarsz boldogitni. A gazembereket meg kell büntetni; ezek homályo
sitják el a fenséges napot. A jók buzdítást érdemelnek és meg kell 
világittatniok a. korány sugarai által. Mikép a nap az összes czélok
nak, mellyekre teremtetett megfelel, ugy ügyekezzél te is mindigmint 
király c.,selekedni, ha mint király mindig akarsz tiszteltetni. Fiam! 
sokszor kérd az ég segélyét, de tiszta lélekkel. Avvagy bebocsáttat
nak-e kutyáid az imolába? Kérelmeid ekkép meghallgattatnak, elle
neidet rémület fogja el, barátaid hivek leendnek. Te alattvalóidnak, 
ök pedig neked lesznek gyönyöröd. Gyakorold az igazságot, nyomri, 
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el a daczosokat, vigasztald a szerencsétleneket, ezeresd gyermekidet, 
pártold a szép tudományokat, hallgasd ki az öregeket s ne engedd, 
hogy az ifjak a közdolgokba avatkozzanak, és terveidnek egyetlen 
eztHja néped java legyen. Isten veled ! nagy országot hagyok r~d, 
mellyet megőrzendesz, ha követed, és elvesztendesz, ha megveted ta· 
nácsim~~ot" 1). 

111. Hormisdas. 57f.!. 

A királyutód Ormuz· (Hormisdas) a bölcs Buzurg-Nuhin·a bizta 
magát, ki öt három évig apaként igazgatta, s kinek fiui tisztelettel 
engedelmeskedett. De alig hogy ez az öregségtől megtörve, a köz
ügyektől visszavonult, az ifju fejedelem legott szenvedélyeinek s az 
ezeket növesztő környezetének engedvén át magát, az országot a hely
tartók ( satrapák) rablásvágyának s igazságtalanságának veté marta
lékul. Mint korcsfia a nagy Nushirvánnak, a hadsereget fösvénysége, 
a népet és nagyokat pedig az által idegenité el, hogy közBlök gyanu
jának tizenháromezret áldozott fel ; ugy hogy kegyetlensége gyülöle· 
tet, a gyülölet lázadásokat idézett elő. S valóban Babylonia, Susa s 
Caramania tömegestül keltek fól; Arábia, Scythia s India fejedelmei 

. megtagadták az adót j a nagy khán a keleti tartományokat a törökök 
százezreivel öntötte el. 

Babaram (Varanes), ki a régi R ági fejedelmaktöls azon hét 
család egyikétől származott, mellyek Darius óta Persiában az els8sé
get vitték, ki vitézsége által a hadsereg fővezére, Media kormányzója 
s a királylak felügyelőjévé tétetett, egymagamutatott bátorságot, mi
dön az egész udvar remegett; és föltűzelve a babonás népet, kicsiny 
csapatot vezete a törökök temérdek csordái ellen s Media határán 
meg is verte azokat. Innen a rómaiak ellen ment, kik Mauritius, a le
endő császártól vezéreltetve Araxes felé nyomultak ; ezeket nagy gö
gösen felszólitá, választanának napot és helyet a megütközésre. Mau
ritius a legalkalmasb állást választotta, ho~ Babarámot le is győzte. 

Ormuz e hadvezérrel, kit gyllzelmeiben irigy és gyanus szemmel né
zett, legyőzetésekor méltatlanul bánt, miután guzsalyt s nllruhát küldött 
neki, kényszeritvén öt, hogy a hadsereg ellltt abban jelenjék meg. E 
gyalázatot lázadás mosta le j egész Persiát a méltatlanság szava futotta 
át s felizgatta azt a gyáva zsarnoktóli megmenekedéere. Bindoe, sas
sanida herczeg, kiszabadulva a börtönből, mellyben eddig tartatott, 
Ormuzt vetette abba s a trónra ennek elsőszülöttét Choeroe-Parviz-t 
emelte, azon reményben, hogy ennek neve ala.tt ll ura.lkodandik. Or-

1) D'Berllelot, Modain Nousebírvan; llirtoad, Lebtarftla, sat. 
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muzt, a nemesek s helytartók elé állítá, hogy igazolja magát (keleten 
mindekkorig hallatlan eljárás) j midön azonban ez Chosroeről mint 
lázadóról beszélt, s helyébe másodszülöttét tétetni ajánlá, ez utóbbi 
kivégeztetett, magának Ormuznak szemei kiszurattak s Chosroe vá
lasztása megerősíttetett (590). 

Az uj király atyja balsorsát enyhiteni törekvék, eltürve ennek 
haragját és sértegetéseit j majd Babarámot is .kiengesztelni ügyekezett, 
felajánlva neki az országbani második állomást : ez azonban boszan
kodva, hogy a forradalom nélküle és hadserege nélkül végeztetett be, 
egy levéllel felelt, mellyben magát a satrapák satrapájának, a persa 
hadak fővezérének, az emberek hóditójának, az iRtenek barátjának, a 
zsarnokok ellenségének s tizenegy erénynyel ékes fejedelemnek ne
vezi, s Chosroe-nak meghagyja, hogy, ha atyja sorsát el akarja ke
rülni, veresse lánczba az árulókat, tegye le a bitoriott koronát s fo
gadja el a bünbocsánatot s egy tartomány kormányzóságát. Ekkép 
fegyvernek kelle határoznia; de Chosroe párthivei Babaram régi vi
tézei előtt megfélemlének s a helytartók is fellázadtak ellene, kit csak 
előbb fölemelének; Chosroe tehát futott, atyját Ormuzt pedig Bindoe 
megfojtatta. 

Hölgyeivel s csekély kiséretével az Euphráthoz érvén, Mauritius 
császártól kért menedéket, ki bizelegvén magának azzal, hogy a nagy 
Nushirván unokáját magához folyamodni látja, emberségesen fogadta 
öt s a vitéz Narses vezérlete alatt jelentékeny sereggel bocsátotta el. 
Persia mar megbánta volt, hogy a sasaanidák ivadékának egy lázadót 
eléje tett, s a magusok Babaram fölszentelését megtagadták. Igy tehát 
az összeesküvések és zavarok megköunyiték a rómaiak vállalatát, kik 
Moda.in trónjáraNusbirván unokáját visszahelyezték. Babaram emberei 
maradványával Oxus keleti oldalára futamodván, hogy Persiát hábo
rithassa, a törökökkel lépett szövetségre, életének azonban mérgezés 
vagy meghiusuJt kisérletének szégyene csakhamar véget vetett. A 
visszaállitott Chosroe nem volt elég nagylelkü vagy bátor megbocsá
tani; s diadalünnepeinek örömét Babaram s a királygyilkos Bindoe 
párthiveinek vére ernelé s mocskolta be (591.). ' 

Mig Mauritius uralkodott, Persia a birodalom iránt barátsággal 
viseltetett, átengedvén Martyropolist és Darát. Persa-Örményország 
visszatért ,a sassanidákhoz, azon biztosítás mellett, hogy vallá.'lában 
nem fog többé háborittatni. És Chosroe csakugyan annyira tisztelte 
Syria. püspökeit, hogy hire járt, miszerint Syra (Shirin) nejének, egy 
keresztelt görög hölgynek kedveért ö is kereszténynyá lett. 



Az avarok. 

Kevesb szerenceével harczolt Mauritius nyugaton 1). Hasztalan 
kértek tőle az olaszok segélyt a Iongahardok ellen, kiket ö meg nem 
gátolt, hogy uralmukat e tartományban megalapitsák. Ezeknek fan
noniából távozása az avaroknak adott helyet, kik nz Alpesektlíl a 
Fekete-tengerig uralkodtak, s khagánjuk, Bajnn, ki hatn.lom- és gőg
ben Attilával vetélkedett, a császárokat koronkint sértegette. K í
v á n c s i v a g y o k lá t n i e g y e l e fán t o t, - monrlá egysz'er
s Mauritius a legnagyobbat küldte neki., mellyet India tenyésztett: 
sz e r e t n ék e g y a r a n y á g y a t, s a legszebb, melly a konstan
tinápolyi fejedelmi lakban találtatott, Sirmium urának álmai s képei 
alá vitetett. Igy kért majd selyem kelméket, majd aranyozott edé
nyeket, majd borsot és fahéjat, s végre olly adót, melly nyolczvantól 
egész százhuszezer aranyig menö összeget tett. Késöbb kinevetve a 
követségeket, kihivá a hadsereget, ármánykodás és hitszegés közt 
dölyfösen Belgrádtól Konstantinápolyig száguldozott, mig másfelől pa
rancsainak és szövetségeinek az Odera szabott határt. 

Mauritius megtagadta n lealázó adót, de mi után ezek 'I'hraciát 
elpusztíták, a békét megvásárolni kényszeríttetett. Ezt azonban az 
avarok csakhamar megszegték s egyesiiivén a gepidák-, szlávok- s 
más népségekkel, a birodalrnat megsemmisítéssei fenyegették. A kon
stantinápolyiakat olly rémület fogta el, hogy már az ásiai partra ké
szültek menekedni; de a császár visszaadta bátorságukat s az ellen
ségre Priscust küldé, ki azt ötször megvervén egész a Tiszáig hatott 
s számos tisztet és közkatonát, még a khán fiaiból is hetet foglyaivá 
tett. De a hadseregben föl volt bomolva ama fegyelem, melly a legió
kat rettentökké tette, s minthogy Mauritius a katonák zsoldjából a 

1) Philippicu8, Mauritius császár hadvezére és sógora, midön megütköznie 
kelle, sirni kezdett, elgondolva, mennyi nép fog megöletni. Montesquieu előadván e 
tényt, hozzáveti : Milly kiilönbözök voltak az arabok könyei, l.:ik a fölötti fdjdalm:uk1lan 
si1·tak, mivel vezérök békét kötött, melly öket a keresztény vér onllÚidban megakadályozd. 
Bizonyára más, de dicséretes b könyek voltu.k-e ezek~ Philippicus hibája abban állott, 
hogy a győzelem. eszközeit nem készité elö ; azt csak a kegyetlen hódító nem veszi 
számba, mennyi élet kivántatik egy állomás elfoglalása- vagy egy erősség bevételére. 
A lauffeldi ütközet cli:ltti napon a szász tábornagy hallgatagon gondolatokba meriilt. 
Ennek okáról kérdeztetvén Senac !Jarátja s orvosa által, kezét megszoritv&, And,.o
'1/Jaehe .következő soraival felelt neki: 

Álmodd dt, Cephio'lus, e kegytelen éjjeU, 
Melly egy egéaz nép1·e hozott Ö'rÖk éjjelt ; 
Álmodd tít a győzök kidltáo'lait 
És a meghalóknak hafdljajjait . .. sat. 
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fölszerelés költségeit levonni akarta, ezek zajongni kezdtek s a csá
szárnak tervével fölhagyni s bocsánatot adnia kelle, E gyöngeség még 
nagyobb vakmeröséget szült, mellyet ismét csatavesztésekkel kelle 
megfizetni. A khagán átkelvén a Dunán, ajánlatot tett tizenkétezer 
római fogoly kiadására. Mauritius azonban vagy fösvénységből vagy 
a katonai lázadást megbünteten dó, a kivánt váltságdijt megtagadta; s 
igy a khagán a foglyokat kardra hányatá. Ezért feldühedve a nép, rút 
sérelmekkel illeté a császárt, s a katonák oly haragra gerjed tek, melly 
kevés idő mulva lázadásba tört ki, s ök Phocast, a századosok pa
rancsnokát kiálták ki császárnak (602.). A régi katonai önkénynek 
három század után megujitott jelenete! 

A konstantinápolyi nép elösegité a katonaság mozgalmait; Mau
ritius tehát mindenkitöl elhagyatva látván magát, egy templomba me
nekedett, mig Phocas, inkább a népkegyre1 mint saját bátorságára tá
maszkodva a városba vonult és kikiáltatott. Az ekkor rendezett 
ünnepélyek köz t a zöldek és kék ek szokott panaszaikkal álltak el ö, s 
miután Phocas ált.'\l megfékeztettek, a vesztett fél ezt kiáltozá : Em-
1 ék e z z é I, h o g y Ma u r i t i u s m é g é l ! Ez annyi volt, mint az 
utóbbinak elítéltetése; Phocas tudniillik legott Konstantinápolyba ho
zatta őt s öt fiával együtt kivégezteté. Mauritius hősi állhatatossággal 
s keresztényi önmegtagadással halt meg, a profőtának e szavait ismé
telve : T e i g a z s á g o s v a g y U r am , é s a t e i t é l e t e i d 
i g a z s á g osak. 1\lár el öbb, midön hallá, minö ember Phocas, az ö 
vágy társa, felkiáltott : J a j n ek em ! h a ő g y á v a, u g y o r g y i l
k o s is l e s z. Kis fiainak nevelőnője az egyiket saját fiának helyet
tesitésével akarta megmenteni, de a császár figyelmessé tette a bakót 
a cselfogásra. Sokan csak azért lakoltak, mivel rokonai vagy barátai 
voltak, és pedig előbb gyalázatos alaku perfolyam, utóbb fondorlatos 
kínzások által. 

Az olaszok, kiknek okuk volt Mauritius ministereinek zsarolásai 
ellen panaszkodni, megünnepelték Phocast. Rómában képszobra a ta
nács és papság tisztelettárgyaul állittatott ki s a caesarok régi palotá
jában Constantin és Theodosiusé közé helyeztetett. Nagy-Gergely ör
vendezve adott hálát az Istennek, hogy öket a hosszu elnyomástól 
megszabaditá, s áradozva magasztalta Phocást és nejét Leontiát; nem 
tudva vagy feled'\"e1 hogy amaz a trónra orgyilkosság által jutott s 
azon magát egészen más módokkal tartotta fenn, mint a mellyeket ö 
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magasztalva dicsért 1). Phocas, kinek személyisége rtít, tekintete vad, 
hajai vörösek, szemöldöke összehuzott e arcza sebhelyektől eléktele
nített vala, a bornak s asszonyoknak adván magát oda, mint vérengző 
s kérlelhetlen zsarnok semmit sem tudott sem törvényekről, sem tu
dományokról i felesége is alig volt nálánál jobb : ugy hogy az ö liral
kodását inkább becstelennek, mint nyomorteljesnek mondhatni, habár 
alatta az országot döghalál, terméketlenség s rendkivüli hidegek láto
gatták meg. A népet játékok által figyekezett megnyerni, de midön 
ott tapsok helyett gyülölet- s megvetéssei találkozott, megrohantatta 
a nézőket, kik közöl némellyek megsebesittettek, mások fogságba 
hurczoltattak, honnan azonban a zajongó nép által kiszabadittattak. 

Mauritius egyik fia Theodosius, Pereiába menekedett, Phocas öt 
egy követe által csalárdul visszahíja s megöleti. Narses a kelet hadve
zére föllázad s összeszövetkezik Ohosroeval, hogy a zsarnokat meg
buktaasa i Phocas szent fogadással igér neki kegyelmet és méltóságot, 
s miután lefegyverzé, legott elevenen megégeti. A persák, mielött ha
zájokba visszatérnének, feldulják Mesopotamiát és Syriát; Phocas előbb 
jó ideig hagyja öket vakmerően dühöngni, utóbb ellenök küldi Bono
sus keleti grófot, kit azonban csakhamar visszahi, hogy megbüntesse 
Antiochiát, hol a zsidók fellázadva öldöklést tettek a keresztények 
közt s Anastaeius patriarcha hulláját az utczákon hurczolák. Emerény 
uj vérengzéssel s a zsidók kiüzésével toroltatott meg. 

Hogy magának némi támaszt szerezzen, Phocas egyetlen leányát 
Domnitiát Oriapus patriciusnak e az örsereg parancsnokának adja 
nöül ; utóbb gyanuba véve öt lest hány neki, mire ez a zöldek pártjá
val e az afrikai helytartóval összeszövetkezik. Ez utóbbi, ki már két 
év óta lázongott, Oriapusnak s a legelső tanácsosok ösztönzésére, Kon
stantinápoly ellen saját fiát Heracliust és Gregoras-nak, a maga he
lyettesének Nicetas fiát ktildé, az egyiket hajóhaddal, a másikat had
seregekkel. Phocas, ki az összeesküvéseket sokszor csupa gyanuból 
megbüntette, errllllegkevesebbet sem tudott, mig csak az afrikai ha
jóhad Hellespontusban nem vetett horgonyt. Ekkor, pongyolán, a 
mint volt, futásnak eredt, de megfogatván Heraelius elé hurczoltaték, 
kinek, midön ez gaztetteit szemére lobbautá csak ezt felelé : T e 
j o b b a n fo gs z u r a lk o d n i'? Feldaraboltatván megégettetett 
(610.). 

1) Benignitatem vesirae pietalia ad imperiale Jaaiigium pel'veniaae gaudemus. Lae
tentw· coel·i et exultet terra, et de veatria be11ignia actibua univeraae reipublicae populua, 
mtnc usque veheme'llter qfflictus, hilareacat. Ep. 38. XI. 
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l. Heracllul!i. 

Heraelius közohajtásra Sergius patriarcha kezeiből fogadta a 
koronát s első volt azon fejedelmek sorában, kik a birodalmat négy 
nemzedéken át kormányozták. Nicetas e tény után érkezvén Konstan
tinápolyba, aláveté magát megkoronázott barátjának, nőül kapván 
annak leányát. Crispus, kitől Heraelius azért félt, mivel a ki sajá t 
i p á t e l á r u l t a, a z b a r á t j á h o z k e v é s b b é l e e n d n e h ü, 
zárdába vonulni kényszeríttetett. 

Heraelius egy nemes s gazdag cappadociai családbólszármazván, 
felséges kinézésü, türelmes s a hadban jártas volt j miért is alattvalóit 
azon reményre jogosithatá, hogy a bajokat megorvosolandja 1) 

Persa báboru. 
E végre mindenekelött Chosroet kelle visszanyomni, ki egy ár

tatlan nép kiirtásán folyvást dolgozott. A mint tudniillik Narsestől 
többé nem félhetett, megverte a római csapatokat, bevette s lerontá 
Merdent, Darát, Amidát és Edeasát j és átkelvén az Euphráton, elfog
lalta Hierapolist, Cha.lcist és Bereát, aztán megtámadta Antiochiát s 
hevevén megsemmisi tette mindazt, a mit még az ismételt földrengések 
s zavargások fennhagytak i hasonlóképen bánt Caesareával, lfeldulta 
Damascus paradicsomi tájait, aztán tüzzel s vérrel jelölve utját, Jeru
salemet támadta meg (614.). 

A magusok türelmetlen buzgalma már Nushirvánt izgatta e hó
ditásra j most pedig Chosroe, vállalatában huszonhatezer, hazáját nem 
feledő zsidótól látta magát segittetni. Ekkép Dávid városa rohammal 
vétetett be i az egyhá2Jak, miket Ilona és Constantin e szentemlékü 
helyeken emeltek, a lángok martalékivá lettek, az adományok, mellye
ket az áhitat évek óta összehordott, elraboltattak i a zsidók kilencz
venezer keresztényt kegyetlen kinzásnak vetettek alá, s Zachariaa 
patriarcha tömérdek zsákmá.nynyal sa kereszt fájával Pereiába vitetett, 

A hivek, kik megmenekedhettek, ezeretetteljes fogadtatást ta
láltak Egyptomban , külöoösen alamizsnás Jánosnál , Alexandria 
érsekénél j ámde Chosroe még itt sem hagyta öket nyugodni. Ezen 
tartományt, melly külellenségtől annyi ideig nem félhetett, most ez uj 
Cambyses támadta meg, ki a tengertlll Aetbiopiáig uralkodott; aztán 
az afrikai part hosszában nyomulván el8, ha Carthagót be sem ve
bette, de Cyrenét, a görög gyarmatot, melly az anyaországot tul-

,. 

1) Viselt dolgai elbeszéltetnek a szemtanu pisidiai György által illy czimü mun
kában : Carmina in honorem Heraclii. 
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él te •), foldig lerontutá t1 aztán Libya pusztái n diadalmasan tért 
vissza. 

Ezalatt a hadvezér Sais (6 !G.), egy má~:~ik hadsereg élén a thrák 
Bosporus felé ment s meghódította a Fekete·tenger partját, An9yrát 
és Rhodust. Beveven Chaleedont, a persák tiz évig lobogtatták a 
kováes-börkötényt Konstantinápoly szemei elött, felfuvalkodva a fö
lött, hogy Cyrus egykori birodalmát egészen meghóditák, az eurapai 
vallást s szokásokat követő tájakon a tüzimádást és a kettt'ís alapelvet 
határtalan hatalommal kérkedve terjeszték, vasvesszövei fenyitve az 
uj tartományok politikai s vallási elégedetlenségét. 

Chosroe talán nem vezette személyesen e hadakat, hanem idöröl 
időre, azok gyümölcseit élvezendő, Destagardába, egy tigrisantuli . 
városba jött, melly Ctesiphontól északra hatvan márföldnyire (=l f) 
földir. mfd.) feküdt. Az ő királylakának p a r a d i csom a b a n (disz· 
kertjében) a madarak édef! énekét a vadak rettentő orelitása válto
gatta, kilenczazazhatvan elefánt, tizenkétezer közönséges és nyolcz
ezer nyargateve (dromedár), hatezer ló és öszvér emelte az udvar fé
nyét s kéjeit; hatezer fegyveresből állt a testőrség, tizenkétezer rab
és háromezer szabadlányka, Ásiának virágai, tettek szalgálatot; a 
harminczezer gazdag szönyeg, negyvenezer ezüst oszlop, az egy kúpra 
aggatott s a csillagok mozgásait utánzó ezer arany golyó, az arany- s 
ezüsttel hímzett szövetek, selyem kelmék, drága-kövek, az illatos fü
szerekkel telt száz pincze, talán csak a képzelem országából valók, 
de bizonyára amaz udvar szerfolötti fényüzésére mutatnak. 

Illyen volt azon udvar, melly előtt a keleti birodalomnak mint
egy elsülyednie kelle, képtelen lévén ama dühnek ellenállani, miután 
ezenkivül még az avaroktól is szorongattatott. Ezek khagánja, ki min
dig dölyfösebb lőn, midön épen a tőle vásáriott béke ünnepeltetnék, 
megkisértette a császárt a konstantinápolyi hippodromban lepni meg, 
azonban csak a külvárosokat rabolhatta ki, tömérdek kincset és két
százhatvanezer foglyot hurczolva magával (620.). 

Heraelius ketségbe esvén a birodalom felöl, már arról gondol
kodék, hogy earthágóha menekedjék, ám a vallás fölélesztette benne 
a honszareimet s a patriárcha sz. Zsófia oltára előtt eskettete meg öt, 
hogy népével együtt élni és halni akar. Heraelius a chaleedoni part
hoz ment, mellynél a persák táboroztak ; követeket külde Chosroehoz 
azon intéssel, hogy miután Mauritius gyilkosa nem él többé, adná meg 

') E vállalatokra Yotmtkozuak Sinesius elbcsz6lésci s tettei, mellyckröl a VII. 
könyv. 21. fej. emlékezénk. 
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a világnak a bekét s kimélné annyi ártatlanok verét. De mit felelt 
Chosroe? K ö z t e m s a r ó m a i c s ás z á r k ö z t s e m m i e g y e z
ménynek nincs helye, mig ö és alattvalói el nem 
állnak ama megfeszített Iatentől és nem imádják 
a N a p o t , P e r s i a n a g y i s t e n s é g é t. Sais hadvezér, ki a kö
vetek elébocsáttatását kieszközlé, elevenen nyuzatott meg, a követek 
fogságra vettettek ; azonban miután hat évi tapasztalás meggyőzte 

Chosroet, hogy Konstantinápolyt be nem veheti, elfogadta az évi adót, 
melly ezer talentom aranyból, ugyanannyi ezüstből, ezer selyemruha· 
darabból, ezer lóból és ugyanannyi szüzleányból állott. 

E gyalázatos békére csak az határzá el Heracliust, hogy időt 
nyerjen ellenállhatási készületekre. Akkoráig talán a fejedelmi palota 
kéjeiben udvaroncz ministereitöl tartatott fogva, kik méltatlannak 
tarták, hogy egy császár az ö titokszerü felségéből kilépjen ; vagy ta
lán unokahuga Martina bájai tarták öt vissza, kivel vérfertöző házas
ságra lépett, melly összekelésnek a történészek amaz idő összes sze
rencsétlenségeit tulajdonitjá.k. Annyi igaz, hogy mindezekböl kibon
takozva, mint hős állott elő ; a kiürült kincstárt a papság által fel
ajánlott drága edényekkel fedezte; és miután fiát Constantint és a 
kormányt Sergius patriarchára és B onus patriciuara bizta, bibor saruit 
feketékkel váltva fel, a per~>ák ellen indult. 

Mint Scipio, mitsem ügyelve arra, hogy az ellenség a fővárost 
fenyegeti és a körülfekvő tartományokat elnyomja, számos barbárokat 
bérlett föl s elhajózván Syria és Cilieia határira, összehozta minden 
oldalról a szétszórt őrségeket, s helyreállitván a fegyelmet, mint egy 
vallásháborubau, Krisztus zászlaját lobogtatta, buzditván a hiveket a 
megfertőzött oltárok visszaállítására (622.). Az ö példája tette, hogy 
seregei semmi fáradalrnat sem tartának nehéznek, semmi fegyelmet fö
löslegesnek ; ekkép vezetbeté öket az Issus melletti győzelemre, 

melly után Halys partjainál biztos telelő szállásokat állitva fel, vissza
tért Konstantinápolyba, hogy a nyugtalankodó avarokat lecsöndesitse. 

Ujra kiindulva (623.) ötezer emberrel 'l'rapezuntba hajózott s 
miután békeajánlatai sikertelenek maradtak, behatott magába Pe r
siába, elfoglalvas Jerontva 1:1zámos várost és futni látva Chosroet negy
venezer válogatott harczosával, miután Gazat (Ta01·ist) töméntelen 
kincsekkel megrakva neki engedte. Csak a tél állitotta meg Heracliust, 
mellynek beköszöntével a Kaspi-tenger hosszában s Albaniába vonult 
vissza, mint azt neki az evangeliomos könyv esetleges fölnyitása pa
rancsolni látszék. A hadjárat alatt a t ü z oltárai s a n a p templomai 
lerontattak, és hogy Jerusalem megboszultassék, Ormea, melly Z o-
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roaater hazájanak tartaték, feldulatott. Hanem Heracliust a müveltség 
s keresztény szaretetnek szép tanuságát ádta, midön ötvenezer fog
lyot, kik a hideg telet nehezen állt&k, váltságdíj nélkül visszaküldött. 

A jövő tavaszszal betört Mediába, Irakba sőt lspahanba is, hová 
még egy római sem jutott. A megrémült Chosroe összegyüjté seregeit 
még Egyptomból és Hellespontus tájáról is. A mieink remegni kezd
tek, de Heraelius a hős érzelmeit a keresztényéivel egyesitve, igy 
szólt: Ne féljetek az ellenség nagy számától! Isten 
s e g é l y é v e l e g y r ó m a i e z e r b a r b á r t g y ö z h e t l e. H a 
fe lá l d o z z uk é l e tünk e t t es t v é r e i nkm e gm e n t és e é r t, 
Istentől és az utókortólahalhatlanság koszoruját 
n y e r jük e l. A tettek beválták a szavakat s ö az ellent nem csak 
visszaüzte, hanem be is azoritotta Media és Assyria erösségeibe (626). 
Már a fóváros ellen nyomult, midön Chosroe elhatárzá magát öt utá
nozni. Uj adószedés által kisziván a már különben is a hosszu háboruk 
által tönkre jutott tartományokat, három hadtestet állitott fel: az arany 
lándzsásokat Heraelius elébe küldé, a másikat a segédhadak utjának 
elvágására állitotta fel, a harmadikat Sarban (Sarbaraz) alatt Kon
stantinápoly ellen inditá, mig az avarok khagánja az ö sürgetésére 
Thraciát pusztítá, és átrohanván a hosszu védfalon, gepidák-, oroszok-, 
bolgárok- és szlávokból összeszedett nyolczvanezer emberrel a fóvá
rost vette körül (jun. 26.), s nem hallgatva semmi ajánlatra, ismételve 
rohantatá azt meg. A tanács és a nép Heraelius példájátóllátszottak 
lelkesítve lenni, s a mit csak a mesterség, kétségbeesés, honszarelem 
és áhitat eszközölhet, az a fóváros védelmére mind igénybe vétetett, 
ugy hogy a büszke khagánnak visszatérőt kelle fuvatnia s a városiak 
ezen, valóban csodálatos védelem dicsőségét Szfiz-Máriának tulaj
doniták. 

E hir uj erőt lehelt Heraelius ba, ki másrészről a volgai törökök
kellépett szövetségre. Negyvenezer lovas a kazarok törzsébőllépett 
a csatasikra, Z é b e l y (Z ie bel) khán vezérlete alatt, kinek hódolatát 
Heraelius az által nyerte meg, hogy öt fiának nevezte, fejébe saját ko
ronáját tette s gazdag ajándokok mellett leányát igérte neki nöül. 
Erre a persák nyakra-főre visszavonultak. Sarban, ki még Chaleedon
ban állomásozott, egy (vagy igaz vagy az ellenségtől koholt) levelet 
kapott kezéhez, mellyben Chosroe az ö lassuságát megbüntetendl:l, 
megparancsolja a helytartónak, hogy Sarhant ölesse meg és a sereget 
Pereiába vezesse vissza. Sarban a maga neve helyett sok tisztekéit 
szurván a levélbe, megmutatta ezeknek a király hálátlanságát s a kö
zelgö veszélyt, s ekkép fellázitá öket. 
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Chosroe állása tehát mindig veszélycsebbé lön, habár, miutáu a 
háborut nemzetinek kiáltá. ki, a persák a római beütök visszatorlására 
ezrenként keltek föl, Ninivénélment véghez a borzasztó ceata; Hera
elius hösien harczolt, ~aját kezével ölt meg három ellenséges vezért 
és magához ragadta a gyi.ízedelmet; aztán pihenés nélkül átkelvén a 
Zab-Qn, Assyriában mint Traján idejében a róinai zászlókat lobogtatá 
s egész Destagarda fővárosi g hatott· el, hol minden várakozást meg
haladó s rnég a telhetlenséget 'is kielégitő kincseket talált. Az imolák, 
királylak, paloták, mihden fölégettetett, az elfoglalt zászlók viksza
szereztéftek, a foglyok kiszabadíttattak; a szerenesés győzelem kedvet 
adott elöhaludni .Ctesiphonig, l10l a tél közbejötte megállapodást pa
rancsolt. 

A történészekből nem lehet sem Heraelius váratlan vitézségének 
sem Chosroe váratlan gyávaságának okait kikutatni. Ez utóbbi két
ségbeesve a végveszély ben, a helyett, hogy fővárosát védte volna, Sy
rájával s még három ágyassal megfutamodván Ctesiphonba ment, melly 
várostól őt baboba vagy megvetés miridig távol tartá. Miután pedig 
látta, hogy' Hetaelius visszafordult, ö is visszament palotáinak romjai 
közé, · mellyek az ö kérkedő fenyegetéséit annyira meghazudtolák. 

Kobad Sblrujeh. 
Leveretve s megbetegedve ennyi baleset miatt, elhatárzá magát 

Merdezas kedvencz fia részére lemondani; hanem elsöszülöttje, Kobad 
Shirujéh, hogy a tróriörökl6st magának biztosítsa, összeesküdött ellene; 
s miutá.n a harclllosoknak fólemelt bért, a keresztényeknek türelmet, a 
foglyoknak szabadságot, ·a nemzetnek békét s adókönriyitést igért, 
huszonkét helytartó hozzá állt s ö királynak kiáltatott ki (628.). 
Chosroe börtönre vettetett, hol a nép ekkép ingerelte őt : H á t m i
k é p i z l ik a k e h e .I y, m.e ll y e f ú e g és z n em z e t e kk e l 
itattál? Igen jó, hogy a trónról a börtönbe jutot
tál, ki, midön a trónon ültél, a börtönöket töltve 
t a r t á d! Szeme láttára huszonnyolcz fia öletett meg, ö maga is nún
den legszörnyübb méltatlansággal kínoztatott egész halálig. 

1\lid<in hatalma tetőpontján állott, egy ismeretlen mekkai nrab 
irt neki s felhívá, ismertlé el Isten küldötteül Mahomedet, kftanitását 
akkor kezdette meg. A büszke shacb széttépte a levelet, mit midön a 
proféta hallana, mondá : I g y t é p e n d i s z é t Is t e n C h o s r o e 
o r s z á g'"a t s i g y u t a s i t a n d j a v' i e sz a k ö n y ö r g és e i t. 
IgaZán jósolt, minthogy Ohosroeval ·a saésanidák dicsösége is eltünt s 
a trórikl>vetelők egész serege lépett föl, kik Shirujeh uralmát kétségbe 
''otwa, Persiát nyngtalaniták. Hitintjell mcgÖletvén, fia Adeser foglalta 

nu. 10 
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cl a trónt, ki hét hónap mulva szinte letétetett s halálra vitetett (629.). 
Ezután az apró zsarnokok egész sora váltá fel egymást egész III. 
Yezdedshirdig (632.), ki utolsó volt Artaxerxes nemzetségéből, melly
nek hanyatlása a kalifák könnyü diadalát készité elő. 

Heraelius örvendett Chosroe bukásán, s midőn Shirujeb b~rát
ságos követséget állandó békeajánlatával küldött hozzá, visszaadatott 
magának háromszáz zászlót, a foglyokat, a jerusalemi keresztfát s a 
tartományokat, miket Chosroe a birodalomtól elszakított; s igy a leg
öldöklöbb háboru által a két birodalom területe régi határai ezerint 
egyenlittetett ki. Honfiui s vallási diadallal tért vissza Heracliu11 Kon
stantinápolyba, hol is, amint viselt dolgai érdemlék, a 'papság ének
lése közt, olajágakkal teritett uton, a nép tapsaitól fogadtatott. A kö
vetkező évben maga ment el Jerusalembe a szent keresztfát visszaál
litandó, melly visszaállitás emlékérn a kereszt felmagasztalásának 
ünnepe hozatott be. 

Ah de mennyibc került ama diadal ! kétszázezer harczosnál töb
ben estek el ; a népesség, földmüvelés s ipar tönkre tétetétt ; a kincs
tár kiürült, miután a persa zsákmányok részint a katonák közt osz
tattak szét, részint a. hadviselés által nyelettek el, részint végre az 
átszállitás közben vesztek el ; uj adók a persák zs11.rolásai által ugyis 
végínségre jutott tartományokban nem szedethettek. És mégis bár 
Heraelius a birodalom legrettentöbb elleneit megsemmisité, Arábia 
egyik szögletében egy uj ellenség támadott, melly a birodalmat rend
szeresebb ostrom alá fogta, s melly kilencz század mulva ennek eles
tével végződött s a sz. Zsófia tetejébe a félholdat emelte. 

HATODIK FEJEZET. 

A bar b árok O la sz ország ban. - Th e o dor ik. 

Az északi népek föl nem tartva töLbé a római fegyverek retten
töségétöl, zsákmányt, nagy tetteket s egy szerencsésb hazát oha.jtva, 
neki esnek a kimerült Olaszországnak, kirabolják, meghódítják s ujra 
elhagyják azt, miglen némellyek állandó lakhelyet alapitnak meg 
benne. 

Bécs közelében a Dunánál lakott a remete Severin, ki a vidék 
lakóitól szent életeért tiszteltetett s fóállásu személyektől látogattatott. 
Finom viselete s tiszta latin beszéde elökelö származást gyaníttatának 
benne, de ő titkolta valódi kilétét, ezt felelve a kérdezősködőknek : 
Ami létünk itt alantollycsekély,hogyaztszámLn 
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sem kell vennünk, hanem csak azt, melly minket 
a z ö rökké v a l óság b a n v á r. T á v o z t ass uk e l a z o ll y 
k e v é s b e k e r ü l ö o v a t o s s á g g a I a h i u s á g k i s é r t é s é t, 
melly bármilly nevetséges légyen,mégisveszélyt 
ok o z h a t. A keleti remeték től, kikhez maga tökélyesbitése végett 
ment, visszatért Felső-Pannoniába, Isten tervei szerint, ki öt azon 
nemzetek épülésére s~nta, mellyek csak saját vaderejök érzetével a 
régi müvelteéget lerontani jöttek. Sokakat téritett meg, sokaknak vad
ságukat megszelidité, a hivöknek védöjévé, a sanyargatottak vigasz· 
talójává. lőn. 

Odoaker. 

Odoaker, amaz összeszövetkezett csoportok vezére, mellyekre 
Constantin tehetlen utódai vagy nemzeti vitézség hiánya miatt, vagy 
bizalmatlanságból az állam védelmét bízták, midőn ama tájakon át
vonulna és Severinnek hirét hallaná, látni o hajtá ama férfiut j miért is 
s:tegény öltözetet véve föl, bement a remete lakába, melly olly ala
csony volt, hogy meghajolva kellett belépnie, Severin, miután ·lelki 
dolgokról beszélgettek, a nemzet fejetil üdvözölte öt és mond;í. : T e 
O l a s z h o n b a m é g y , s z e g é n y r u h á b a ö l t ö z v e , d e k e
vés idő mulvaalegmagasb méltóságokfölött fogsz 
h a t á r o z n i 1). 

E jóslattal Odoaker, vitézségének tudatában, ezerencséjét ke
resni Olaszországba megy, s a nélkül hogy mást tenne, mint hogy n 
császárok által bérelt l1arczosokat ellenök fordítá, megdönti a caesarok 
trónját és czimét.l\Iisem változott,miután az ország már egy idötöl fogva 
barbárok által kormányoztaték j a taoács összegyül t mint azelőtt, con
sulok neveztettek ki, császári törvények hirdettettek, egy császári 
vagy helyhatósági tisztviselö sem tétetett le, az őrségparancsnok alá
rendeltjeivel Olaszországigazga.tá.sáts az adók beszedetését tovább foly
tatá, De Odoaker is csak egyike volt azon sok idegeneknek, kik Ró
mában a trónt elfoglalták, azon különbséggel, hogy sem császárnak, 
de még talán királynak sem czimezteté magát 2) j nem követelt magá
nak a többi országok fölötti felsöbbséget1 sőt Zeno császártól Olasz 

1) BeU&HIBtae ad 8. Janucw-ii; luglplus, Vita sancti Severini, Pez: Seript. re· 
rum au.t~triacarum. I. kötetében. 

2) A történészek a berulok királyalll minllsitik Bt, talán mivel eme góth nero
zet képezte seregeinek legnagyobb részét. ·- Jornandes Derebus geticia a 37. f~j. sa 
lliat. miacella. XV, 101. lapon a rugiak s turcilingek királyAnak mondják llt. Bécsben 
illy feliratu pénze találtatik: FL. ODOVAC. 

10* 
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ország patriciu~ának czimét kérte, ki neki azt, mint bitodónak, büsz
kén megtagadta. 

Jó hadierővel bírva védte Olaszországot ujabb beütések ellen, s 
hogy saját tekintélyét megszilárditsa s Julius Nepós gyilkosait meg 
biintesse, meghódítá Dalmatiát~ Személyes gyülölségböl, ''agy, hogy 
Olallzország és lllyria közti szabad közlekedést fenntartsa, haddal 
támadta meg a Duna bal pa1·tján lakó rugiRkat, ott hol most Ausztria 
és Morva.ország áll; és uratlanul hagyva e · főldeket, szám os népséget 
s magát a rugiak utolsó kii;ályát Felethenat is fogságba hurczolá; Eu
riket, a nyugati góthok királyát megerBsité Gallia azon ·részében, 
mellyet Julius Nepos alatt foglalt cl s hozzáadván még Arverniát és a 
déli Provencet, vele szövetségre lépett, valamint Hunnerich vanda!. 
királylyal is, ki. neki évi Rdóért Sicili át engedte át 

A ki a szelid s Yizsgálódó lelkeknek az erős jellemek f'ölötti ha
talmát ismeri, el fogja hinni, hogy a jámbor bécsi remetének szavai 
megszcliditék a vad kalandort s későbbi 'olasz alattvalóit sok fájda
lomtól kimélték meg. Odoaker,· bár ariimus volt, tisztelte a katholikus 
püspököket és papokat, megtiltá az egyháziaknak javaikat eladni, :ne
hogy ellátásukról a hivők ájtatossága kényszeriiijön gondoRkodni. De 
ö h6ditó volt, és jaj a legyőzötteknek! A császárok alatt a földmüve
lésre kevés gond fordíttatott, miután a császári adakozás a vásártérre 
olly áru gabonát szállitott, mellyel a magánosok iparanern vetélked
hetett. Azért ellenkezőleg, mint a római tájakon még ma is látható, a 
végetlen földbirtokokon marhagulyák tenyésztettek, a rabszolgákju
tányos felvigyázats alatt; mire a beütök elrabol va az egyiket mint a 
másikat, pusztaságot s éhséget hagytak hátra. A legvidgzóbb tarto
mányokban alig találtattak emberek 1)-;: a nép, melly hozl5á volt szokva 
közadományokból vagy uraiéból élni, midön amnzok elenyésztek, ezek 
pedig elvesztek, éhen halt vagy kiköltözött. 

Odoakor a föld ogy harmadát harczosai között osztotta fel, de 
azért az ország- nem népesÍttetett be B az ugarföldek nem müveltettek, 
mint egyvalaki álmo dá, hanem a hatalmaskodók a· birtokosokat föl
deik javától fosztották meg. Aztán az uj állnrohan senki sem nyugod
hatott meg, s minthogy az minden nemzeti öszhangzat hiányával volt 
s csak erőszakon alapult, előrelátható vala, mikép arpa,z uralom kevés 
ideig tartand és hogy uj ba1·bá1'ok élvezendik, a mit az olaszok meg
müveltek. 

1) Aemilia, Tuaeia caete1·aeque p1·ovi>tciae, it~ quibas h.mu:i:num pe ne nu.Uu~ ~Xr.Ístil. 

Gel11sins p!Íp:t, r.p. :ul. Amlronmr.h. Barouius-n!tl ud an. 491l. N.-o :IH. 
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A keleti góthok. Theodorik. 

És ugy történt, Azon idöben Theodorik a keleti góthok királya, 
oem nyugodhatván s nem is akarván a császároknak zsoldért kato
náakadni saját honfiai ellen, ajánlatot tőn Zenonak, hogy Olaszorsdgba 
megyen, visszafoglalni azt a barbároktól, s hogy majd a császár nevében 
s a tanács dicsöségére kormányozandja azt 1). Az ajánlat tetszett. A 
góthok ezen illy vezértől intézendő vállalat hirére tömegestül tódultak 
össze és télnek közepen indulva el, barmokkal, pogyászszal, asszo
nyokkal; öregekkel és gyermekekkel, mik nehezítik ugyan a háborut, 
hanem azoknál, kik nem hódítást, hanem hazát keresnek, annál szük
ségesebbek, hétszáz mérfoldet ( = 175 foldir. mfd.) haladtak, mig a 
juliái Alpeseken átkelhettek, betörésöket a római birodalom védelotével 
indokolván 2). Más vándor csoportok maradványai, mellyekkel utközben 
találkoztak, Theodorik valamirjeivel egyesültek, s hogy milly tömeget 
képezhettek, elég Jegyen mondani, hogy Epirusban egyetlen ütközetben 
kétezer szekeret vesztettek. Az adók, mellyeket mind az ellenállók-, 
mind a hódolókra vetettek, a vadászat, marháik teje és busa, és a gabona, 
mellyet a.z asszonyok kézimalmokban l:lrlöttek, élelmöket képezé. 

Odoaker, hogy a rohanó árt elfordítsa, segélyül hívta a bolgá
rokat, gepidákat és sarmatákat, kik a már népes Dacia pusztái közt 
bolyongtak ; ö maga az Adriai-tenger legszéleöbb partjaira ment az 
ellenség elé, de bár számra erősebb volt és sok ki r á l y n ak osztá 
parancsait1 Isonzonál, nem messze Aquileja romjaitól megveretett 
(490.). Theodorikat háborgatták a burgundok, kik rablásvágyból az 
Alpeseken leereszkedtek ; hanem ö se.gélyül hivta Galliából a nyugati 
góthokat, kik öt a páviai ostromzár alól felszabaditák. A veronai ró
naságon Odoakerrel elhatárzó ütközetbe bocsátkozott. Itten az arnali 
hős, anyja és nővére által, ezek saját kezével szött gazdag ruhába öl
töztetve, rohant a harcz ba; a góthok már gyalázatos futásnak eredtek t 
midön a vezér anyja eléjök áll, szemökre veti gyávaságukat és uj 
helytállásra és győzelemre küldi öket. Odoaker a tenger és erősitvé

nyak által megvihatlan Ravennában talála csak menedéket, három 
évig tartotta magát benne, mig végre a püspök közbevetése által, élet
meutaéget s az uralom megosztását kikötve, egyezkedett ; hanem 
Theodorik alig néhány hónappal késöbb szavát szegve, megölette öt 

-----~ 

1) L. fonebb a 75. lapot. 
2) Ennodlus P a n e g. T h e o d. Migr·ante tecum ad Áusoniant 111wndo ••• surupta 

sunt plaustra t~ice tect01'!1.'111.1 et in donwB inBtabileB ccmjluxerunt, omnia Bert>ilu1·a necea.;i
tati. Tunc arma Oererú ~t Bowenlia frumentwm bolrus Baxa trahebantur : one1·atae Joeti
lma molre8 inter familia--• tUtU, oblitae aexu,y et pande1·ia, parandi t•ictus cur·a laburanl, 
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azon bérenczeivel együtt, kik lerontották Augustus trónját, és szokás 
szerint az elárultat árulással vádolá (493.). 

Olaszország az Alpesektől a tengerszarosig alávetette magát 
Theodoriknak ; a vandal követek Sicilia hódolatát hozták meg ; a>nép 
s a tanács szabadítóként fogadta, mint már ez az olaszoknak szakott 
hizelgésök. · 

A birodalommaii viszony. 

A közte s a császár közti egyezkedésnek olly határozatlan ki
fejezései voltak, hogy kétes maradt, vajjon a szép országot mint hü
bérnöke vagy mint szöV'etségese birja-e; azért is visszakérte azon ko
romiékszereket, miket Odonker Konstantinápolyba küldött; és Ana
stasiitB ·visszaad va azokat, uralkodói hatalommal látszott l.ít felruház ni. 
A császári nagyravágyás helytartóul tekintbeté öt, de ö urnak, Olasz
orsZá-got kormányzó urnak érzé magát 1). 

Annyi igaz, hogy a császárok barátságát cleinte fenntartani 
i.igyekezett, megtisztelő feliratokat 2) szentelve nekik s képeiket a 

1) L. Oasslodor Ohronicon-ja\t, s különöscn Va1·iar-u1n libri XII. Garet kiad. 
Rouen 1679, és V eleneze l 729. Kár, hogy Maffei Scipio nem teljesi té az igért értelme
zett kiadást. 

Jornandes, De 1·ebus geticis. Rerum ital. script. T. I. 
Knnodlus, Paneg. Theod. 
Procoptus, De bello gothioo, lib. IV. 
lsidorus Bispalensis, Oh,·onicon gothl'cum. 
Anonymi chronicon. Valois adta ki Párisban 1681-ben, Ammianus Marcellinus 

végén. 
Histon'a Miscella lib. XIV. Muratori gyUjteményében. 700-ban tAtazik irva 

lenni. 
Oochlaeus, Vita Theodorici, Peringekiold J. kiad. Stockholm, 16})9. Benne fog

Jaltatik két régi életrajz is, de csekély értékkel. 
Muratori, Annali; - Rer. ital. Scriptares és Antiquitales medii aev i, kit egyszer 

mindenkorra idézek. 
Sartort us, Essai sur l' état civil et politique dea peuplea de l' Itali e sous le gou

verruJment des Gotha. Pária 1811, mellyet a franczia tud. tá.rs. megjutalmazott, de 
melly Rovelll József Como történetéhez irt szép eH:SbesZ"édének mAsolataul tünik fel. 

Hurter, Geschichte des ostrogo/hischen Königs Theodorich und seinf1· Regierung. 
Schaffhausen, 1808. 

Mans o, Gesclt. des oatl·ogotltischen Reicha in Itali en. Boroszló, 1814. - tlbe-raicht 
der Staatsamter und Verwaltungabe!törden unter den Ostgothen. U. o. 1823. 

Amalung-Diet,·iclt von Bern, azaz: Veronai Amál Theodorik név alatt maga.~z
taltatott Theodorik a Heldenbuchban (hösök könyve) ; egy XIII. szAzadi német költe
ményben. 

2
) BandurJ. Nummn. imp. rom. (II, 601.) illy feliratot tesz közzé: SALVIS 

DOMINO NOSTRO 7-ENONB AUGUSTO ET GLORIOSISSIMO REGE THEO
DORICO. 
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pénzeken meghagyva; söt irt is nekik illyeténkép : A t i á ll a ro
tokban tanultam meg, mikép kelljen a rómaiakat 
igazságosan kormányozni; semmi meghasonlás se 
l e g y e n a két b i r o d a lom köz t; e g y ak a r a t, e g y g o n
d o l a t v e z e s s e a ke t t ö t 1). Anastasius azonban mindezt csak 
áltatásnak véve, szakitott vele s a vitéz Sabinián alatt Daciába tízezer 
rómait 2) és szám os bolgárokat küldött; miután pedig ezeket a Margus 
partjain azétveretni látta, felboszankodva kétszáz hajót s nyolczézer 
embert küldött Apulia s Calabria partjainak pusztitására, mellyek pa
rancsnoka Jerontva Tarentumot és a kereskedelmet, a becstelen győ
zelemben büszkélkedve hozta kalóz-zsákmányait a byzanti zsarnok 
elé. Theodorik azalatt ezer könnyü hajót szerelvén fol, a ~sászároknak 
nem volt többé kedvök öt háboritni, de Theodorik azért nem szünt 
meg öket a t y a néven sőt u r nak szólitni 3), olly felsőbbséget enged
vén Anasta.siusnak, minöt ö más királyoktól igényelt, avval egyetértve 
választá a nyugati consult, mikép még a birodalom fennálltakor szo
kásban vala. 

A barbárokbozi viszony. 

Szerenesés hadak által kiterjeszté uralmát Rhaetiára, Noricum-1 

Dalmatia- és Pannoniára, a bavarokat adózóivá tette, az alemannokat 
pedig védelme alá vette. Meghódoltatá a gepidákat, kik Sirmium rom
jai körül telepedtek le ; a svév~ket, herulokat s másokat, kik az ö tör
vényei alatt kivántak élni, alkalmas gyarmatokra osztotta, s miután 
Chlodvig frank király a nyugati góthok tartományait a Pyrenaeusok 
északi oldalán elfoglalta s Alarik királyukat csatában megölte, Theo
dorik Arles ostromával felhagyni kényszeríté öt, mellyet valamint a 
narboi tartományt is uralma alá hajtott, megnyitván ekkép Spanyol
országgali közlekedését, mellyben megszilárditá unokáj" s gyámfia, 
Amalarik vagy inkább saját uralm át. Ekkép Galliában a P r a e fe-

1) Et '008 111a:.:ime, qu.i divino auxilio in republica vest1·a didicimus, quemadnw
dum Romanis aequabiliter imperare po8Bimus, rB!J'TIUm nostrum imitatio vestra est, formg, 

boni propositi, unici exemplar imperii, qui, quantum V08 aequimur, tantuni 9entes alias 
ante·imus . .. Pati volt non credimus inter utrasque respublicas, quarum •emper unun' oor

pus sub anti<J,uÍ8 principibus Juisse declaratur, aliquid di.Ywrdiae permanere. • . Romani 
regni unum veUe, una aemper opinio sit. Va.ria.r. I, l. 

2) Észrevehette az olvasó, hogy a n1'tnnai" név uj jelentményt nyert, vonatkoz
ván mindazokra, a kik nem valának barbárok, akár a keleti birodalom alattvalói vol· 
tak az olaszok, ak!r a nyugatinak legyl>zöttjei. Igy nevezték el a. törökök RQmaniá
nak 11. keleti cs!s.r.é.rok utolsó tartom!l.nyát, igy a leigÁzott görögöket rómnink-nnk, rn· 
mili-knek. 

3) Casslodor, Variar. gyaknm, 
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c t u r a p r a e t o r i a n a megujittatoti sa nyugati és keleti góthok olly 
hosszu elszakadás után ismét egyesültek, s a g6th hatalom a mabedo
niai négyektől Gibraltarig, Siciliától a Dunáig terjedve, az. egykori 
római bir'odaloin legszebb tat·tományait foglalta magában. ... 

A szomszéd uralkodók, kik ezen, az ö nj országaikra veszélyes 
gyarapodástól remegtek, miilön látták, . hogy Theodorik megfékezi 
nagyravágyását és a győztes kardot ifju~>ága tt-ljes erejében teszi le, 
bizalmas tisztelettel tekintének feléje és nz ö indítványára némi békés 
társadalmi rendszerezéshez fogtak. A het·nlok királyának fiát hadsere
gébe fogadta i nővérét Amalafridát Thrnsamund vandal királynak; 
urio1tahugát Amalabergát Hermanfrid thuringiai hm;czegnek ; leányát 
Ostrogothát .Zsigmondnak, a burgundi király firi.nak, másik leányát· 
Theudogothát U. Alariknak, a nyugati g6thok királyának adta nöül; 
maga pedig Chlodvig frank király nővérét Andifledát vette el. Ennek 
egy zen észt,· Gundobáldnak p gy nap- és vizórát küldött. Egy eliizött 
skandinav fejedelem hozzá futamodott i más uralkodók lovak- s fegy
verekkel kedveskedtek neki; a góth félszigetriil rzobolybört hoztak 
neki ; még a legtávolabbi esthek is a Balti-tengPméL term/í horostyán
kövel adóztak neki. 

Az olaszokkali ,·Iszony. 
Theodorik Olaszországban, mint a többi barbárok, uralkodását 

azzal kezdé, hogy a meghódított fold egy harmadát övéi közt osztotta 
fel, kik azon névszerint mint vendégek, tettleg mint urak terjeszked
tek el. Theodorik tör.vény általlegalább azoknak engedett teljes szabad
ságot, kik a hóditáskor mellette voltak ; ellenben Odoaker hivei nem 
rendelkezhettek javaikkal s végrendeletet sem hagyhattak. Az ekkép 
megbüntettek siralmai t. Epiphanius paviai püspök Lőrin ez milanoi püs
pökkel Ravennába a király elé vitte, ki is öket, néhány főbbeket ki
zárva, kihallgatta s aztán ekkép sz6lt Epiphani us hoz : L á t j á t ok, 
m i n ö p u s z t u l á s b a n á ll O l a s z h o n ; a b u r g u n d o k m e g
fosztották lakóitól. Én ki akarom őket váltani s 
e z e s e t b e n n em t a l á l o k a l k a l m as b p ü sp ö k ö k e t, m i n t 
t i v a g y t o k Me n j e t e k , a sz ü k s é g e s p é n z t m e g fo g j á
tok ka p n i, 

Epiphanius tehát Victor turini püspökkel Lyonba ment s Gun
dobald királytól ezt nyerte válaszul, hogy váltságdíj csak a fegyverc
sen elfogottakért fizetendő. A szabadulás örvendetes hire megható 
volt egész Galliában az olly számos szenvedökre; Lyonból. egy nap 
négyszázan tértek haza; hatezeren váltságdij nélkiil adattak vissza; 
Godegisei király Genfben ugyanezt biztositá Ennodiusnak. Gallia ke-
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reszteny szeretete kisegite az olaszok szegénységet i Syagrius a vált
ságdíjra meg hiányzott pénzösszeget maga adta meg, és a pápa Rusti
eius lyoni s Aeonius arlesi püspöknek köszönetet szavazott az Olasz
országba küldött fölsegélésért 1). Epiphanius a néptől áldatva tért 
vissza s munkáját azzal fejezte be, hogy Theodo.rikot rá.birá. a vissza
térteknek elvesztett jószágaikba visszahclyezésére, 

De mikép folytak az olaszoknak dolgaik alatta? A nép azt fe
leli, hogy l e gros z a b b u l; s a g 6 t h névvel minden barbárságot, 
minden tudatlanságot, minden élet- és gondolatbeli aljasságot köt ösz
sze. A tudósok Theodorikot olly fejedelemnek nkarták feltüntetni, 
minö a mai korban is ohajtaudó volna, és országlását egyikeül azok. 
nak, rnellyek Olas.zországra nézve legörvendetesbek vagy legkevésbbé 
fájdalmasak voltak. Tulzó vélemény mind a kettő. Theodorik érdemei 
azon dicsbeszédből tünnek elö, mellyet Ennodius magának a hősnek 
jelenlétében szavalt el, hogy hálálkodjék vagy hogy megnyerje őt i 
továbbá titkárának, Cassiodornak leveleiből, ki az ő nevében barbár 
csínnal díszes határozatokat szerkesztdt, magasztalva a fejedelmet, az 
irántai szép eng~d~lmességet, a felvirágzást, mellyre alattvalóit emel tr, 
s ezeknek hálás jóakaratukat. Gyanus kntforrások, mellyek a tények 
kellő megítélését nehézzé teszik. 

Tagadhatlan érdeme Theodoriknak, hogy a félszigetnek har
minczhárom évi bekét szerzett, a mi még a rosz kormány alatt is nagy 
enyhiilet; de nem tudja a történetet, a ki képzeli, hogy a góthok vagy 
más barbárok az olasz nemzetbe belevegyl"iltek. Nyelv, szokások s a 
vallás elkülöníték öket; a góth, maga a harcziasság, a tudományosság 
nyugalmas tanodáit gunyosan nézte; a harcziatlan olasz, multjával 
nyomorttan kérkedve, azzal torolta meg ama megvetést, hogy hóditóit 
barbároknak czimezte : s habár ezek a legyőzöttek némelly szokását 
elsajátiták 2) és a kormányzók az összeolvasztást ohajtották a), ez még 
sem sikerült; és ha a történet a legyőzötteket tekintetére méltatja, 

l) Vita Epiph.- Ormcil. t. IV. 
2) Theodorik nemzeti öltözetét a biborral váltotta fel; hanem alaptalan Mura

torinak azon állitása, hogy a többi góthokat is ugyanarra birta volna. Valois Anony
musánál Theodorik arról panaszkodik, hogy RomanU8 miaer indtatu1· Gothum et utilis 

(azaz gazdag) GothU8 imitatur R<nnanum. 
3

) O~ se homines soleant de vicinitate collidere, iatia praediln·um communio cau
aam noacitur praese.itiase CO'IJCOI'diae : sic enim contigit, ut ut1·aque natio, dum comntunite•· 
vidt, ad unum velle c<mvenerit. . . Una lex illoa et aequabilia diaciplina complectitur. Ne

cesse est eniin ut inte1· eos avaviter CI'Mcat a.U'ectua, qui se1-vant jugiter terminoa constitu
los. - Theod. Ca,tsiodor-nál Vm·im·. II, l !í. ] 6. Szónoki alakok. Hány századig éltek 
egyiitt R gi;rögiik és tör1ildik ? és tnlán mcgsziilet~tt kür.tiik az édes szeretet ~ 
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foljegyezte volna a véres óvásokat, miket ezek ollykor-ollykor hódi
tóik ellen tettek 1). 

Közlgazgatús. 
Az adóztatás a rómaiak alatti rendszerben, vagyis végetl~mül 

terhes és a tisztviselöknek a visszaélésre alkalmat adó maradt. A ró
maiak és góthok földei egyaránt adóztattak meg, a királyi javakat 
sem véve ki 2). A népnél meghagyatott a helyhatósági igazgatás, csak
hogy a decuriokat a király nevezte ki; a nép köréb öl választott birák 
ítéltek polgártársaik fölött, feliigyeitek a rendre, feloszták s beszedék 
az adókat, miket a Praefectus praetorii minden községrc kivetett a). 
A tisztviselök góthok s rómaiak voltak, kivéve a grófot (graphion), 
vagyis a góthok hadi vezérét, ki béke idején a pereket intézte el, egy 
római jogtudóst véve maga mellé, midön góth és római közt folyt a 
per 4). Hét tanácsos (consularis), három javító (corrector) s 
öt elnök (p r a es es) kormányozta Olaszország tizenöt kerületét, a ró
mai jogtudomány formái szerint. A határ-tartományok egy herezegre 
bizatván, az uj megtámadások ellen megerősíttettek. Még most is bir
juk egész sorát a fo r m u I á k n ak, vagy inkább a kinevezési ok
mányoknak, hol minden megválasztottnak értelmeztetnek kötelessé
gei, egy intelemmel azok hü teljesitésére, hanem a tiszta világosság, 
melly belöle kisugározhatnék, elhomályosul a szóvirágok által, mely
lyekbe azt Cassiodor burkolni szerette. Azt mégis tanusitják, milly 
rövid idejüek voltak a tisztviselések és hogy, a jó közigazgat~ hátrá
nyára, magasb állomások után az alsóbbak adattak 5). 

1) Ennek nyoma talá.ltatik Theodorik egyik levelében Sunivadus taná
csoshoz: ut petat Smnnium, ju1·gia Romanornm cmn Gothia compoaitu?-ua. Variar. 
III, 13. 

2) Variar. I, 19. IV, 4. XII, 5. 
3) eassiodor curialia-t, defensor-t, curatOJ·-t, quinquennalis-1 sat. etnlit. 
') Va.riar. VIII, 3. III, 13. 14. 15. Neceaaarium duximus illum subl·imem virum 

ad vos contitent deatinare , qui secundum ediela nostra inter d uo a Gothoa lite111 de beat 
amputare; quod ai etiam inter Gotitum et R071wnum natum jue1·it j01·taase negotium, adhi
bito sibi p?-udente Romano, certamen posait aequabili ratione dÚJcingere. Inter duoa aul.em 
RomtJir1.0B Bennani audiant, qu.oa per prooincias d-i1igi111!.a cognitorea. &itole aul.em 
unam nobis in omnibus aequabiliter esse chm·itatem. VII, 3. 

") Felhozok egyet eassiodor fonnulái közöl, melly felmutatja a dagály t, de 
azért napjl!.inkban talán még sem lesz érdektelen.- "Inter utilissimae 11rtes, quas ad 
sustentandam humanae fragilitatis indigentiam divi ui tribuerant, nulla praestare vide
tur aliquid simile, quam quod potest auxiliaris medicina. conferre. Ipsa enim morbo 
periclitantibus roaterna gratia semper assistit. Ipsa contra dolores pro nustra imbecilli .. 
tate confligit ; et ibi nos nititur sublevare, ubi nullae divitiae, nulla potest dignitas sub
venire. ClluRarum periti pRima,·es hnhentur, c.um mn~na n<>gotia defentlerint Ringulo-
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Megtartva tehát a római formákat, Theodoriknak olasz ministc
reket is kelle használnia, s neki szerencséje volt aj 6 választás, érdeme 
pedig, hogy nem félt a magasb elméktöli elhomályosittatást61. Labe
riust, daczára annak, hogy ez Odaaker iránt mutata hüséget, a P r a e-

rum : sed quanto gloriosíus expellcre, quod mortem vídebatur inferre, et salutem pe
riclitanti reddere, de qua coactus fuerat deAperare l Ars quae in homine plus invenit, 
quam in se ipse cognoscit, periclitantia confirmat, quassata corroborat, et futurarum 
praescia, valetudini non cedit, cum se aeger praeseuti debilitatc turhaverit : amplius 
intelligens, quam videtur; plus credens actioni, quam ocnlis ; ut ab ignorantibus pene 
praesagium putetur, quod ratione eolligitur. Huic peritiae deesse indieern nonne hn
mananun rerum probatur olJiivio? Et cum lascivae voluptates recipiant tribunum, hoc 
non meretur habere ptimarium ? Habeant itaque sospitatem. Seiant se huic reddere ra
tionem, qui operandarn snscipiunt humanarn salutem. Non quod ad easrun fecerit, sed 
quod legerit, ars dicatur : alioqui periculis potius exponimur, si vagis voluntatibus sub
jacemus. Unde si haesitandum fuerit, mox quaeratur. Obscuru nimis est hominum sa
lus, temperles ex contrariis humoribus constans, ubi quidquid horrun excreverit, ad in
firmitatem protinus corpus adducit. Hinc est, quod sicut aptis cibis valetudo fessa re
creatur, sic venenum est, quod incompetenter accipitur. Habcantur itaque medici pro 
incolumitate omnium: et post scholas magistrum vacent, libris delectentur antiquis. 
Nullus justius assidue legit, quam qui dc humana salute tractaverit. Deponitc, medendi 
artifices, noxias aegrotantium contentiones, ut cum vobis non vultis cedere, inventa 
vestra invicem videarnini dissipare. Habetis, quem sine invidia interrogare possitis. 
Omnis prodens consilium quaerit: dum ille magis studios.ior agnoscitur, qui cautior fre· 
quenti interrogatione monstratur. ln ipsis quippe artis huius initiis quodarn sacerdotii 
genere sacramenta vos consocrant. Doctoribus enim vestris permittitis odisse nequitiam, 
et amare puritatem. Sic vobis liberum non est sponte delinquere, quibus ante momenta 
scientiae animas imponitur obligare. Et ideo diligentius cxquirite, quae curent saucios, 
corroborant imbecilles. Nam videro, si quod delictum lapsus excuset. Homicidii crimen 
est in hominis salute peccare. Sed credimus iam ista sufficere, quan1lo facimus, qui vos 
debeat admonere. Quapropter a praeseuti tempore comitivae Archistrorum honore dc
corare ; ut inter salutis magistros salus habearia eximius, et omnes iudicio tuo cedant, 
qui ·se ambito mutuae conte.ntionis excruciant. Esto arbiter artis egregiae, eorumque 
discinge confiictus, quos indicare solus solebat effectus. In ipsis aegros curas, si con
tentiones noxia.s prodenter abscidis. Magnum munus est subditos habere prudentes, et 
inter illos honorabilern fieri, quos reverentur caeteri. Visitatio tua sospitas sit aegro
tantium, refectio debilium, spes certa fessorum. Requirant rudes, quos visitant, aegro
tantes, si dolor cessavit, si somnus affuerit. De suo vero langvóre te aegrotus interro
get, audiatque a te verius, quod ipse patitur. Habetie et vos carte verissimos testes, 
quos interrogare possitis. Perita siquidem Archistro venarum ptilims enunciat, quid 
intus natura patiatur. Offeruntur etiam oculis urinae, ut facilius sit vocem clamantis 
non adver$flre, quam lmiusmodi minime sigua sentire. Induige tu quoque palatio no
stro: habeto fiduciam ingrediendi, quae magnis solet pretiis comparari. Nam licet alii 
subjecto jure serviant, tu rerum dominos studio praestanti observa. }'as est tibi nos 
fatigare jejuniis : fas est contra nostrum sentire desiderium ; et in loeuru bencficü di
etare, quod nos n<l gandia salutis cxcruciet. Talem tibi deniqne liet>nti11m nosh·i esse 
cogno~cia, q nalern no~ haberll non prob:unns in caeteros." 
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fe c t u s p r a e t o r i i méltósággal ruházta fel ; Symmachusnak, kora 
nagy tudósának, barátja volt; Cassiodor, hit-, történettudós és állam
férfiu, aztán Boethius, az utolsó római irók, a király által mindig el
foglaltattak és sokat tettek árra, hogy a barbár uralma az egykornak 
és az utódok előtt szép szinben tiinjék fel. ·" 

Ezek milve volt ama r e n d e l e t , mellyet Theodorik azon 
s z ám t a l a n p a n a s z következtében adott ki, mellyek azok ellen, 
kik a tartományokban a törvényt lábbal taposák, nyujtattak be neki; 
melly rendeletet mind a barbárok mind a rómaiak megtartani tartoz
tak, s é t· t e t l e n m a r a d v á n a k ö z j o g s a z e g y e s e k t ö r
v é n y e i n ek t is z t e l e t e. A százötvennégy czikkely, mellyekhez 
Athalarik tizenkét fenyitőt és a perfolyamra vonatkozót függesztett, 
kevés polgári törvényt tal'talmaz ; a többi a theodosiusi törvénykönyv
ből vétetve, a góthok szokásait 1) s azok grófjának hatóságát nem is 
érinti. Mikép egyeztethető ez össze a kihirdetett egyenlőséggel, nem 
tudom. 

A király volt, n gy látszik, az egyedüli tön·ényhozó, miután n 
germ{moknál szokásos nemzeti gyiiléseknek semmi nyoma. Egy Ra
vennában székelő államtanács megvitatta a fóhatalom rendeleteit, 
mellyek aztán a római tanácscsal közöltettek. Ezen elfajult testület 
büszke lehetett, midUn a király a régi tanácsvégzések alakában szer
kesztett rendeleteket intézett hozzá, irván : 0 h aj t om, h o g y a 
szabadság szelleme, rátok összegyült atyák! ke
g yes sz em lll e l t ek i n ts e n! Tettleg azonLan csak bókolnia s 
i g e n t mondania lehetett, 

A törvényhozó összes rendeleteiből ~) és eassiodor ISZavalmányai
ból kitünik, hogy a római törvények iránti tisztelet 3) nem egyéb mint 
álarcz vagy az egybegyüjtőnek hazafiui csalódása. Minden rendelet 
csak pillanatnyi s tünékeny intézkedések bélyegét hordja magán, 
mellyek bizonyitják a király jóakaratát, de nem egyszersmind képes
ségét a végrehajtásban, miután az átalános felfogás s az egyetemes 
czélok hiányzanak. Rendeli, hogy az igazságszolgáltatás haladéktalan 
gyors legyen, hogy a peres felek rangja s születése tekintetbe ne vé-

1) Ugy látszik irott intézményekkel bírtak, miket bellaginel (Belege, okmá
nyok?) néven neveztek. Quasusque nunc bellagines nuncupant, Jornandes 34, 35. 

2) Különös összehasonlitást lehetne tenni amaz atyai bevezetéssel, mellyet a 
mostani Nagy-Ur (sultán) a HaetÚl-sherif elé tesz, mellyet népe állapotának javitására 
tesz közzé s melly semmi mást nem tanusit, mint tnlán az ö jó szándékait. 

3) Jum veterum ad nostrarn cup1:mus reve1·entiam C1l8todi1·i. - Delectamw· jure 
Romano rete1·e. - Reverenda legum nuliquitn.v. . 8ecundmlt legum cPteru.m constituta. 
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tessek; gyülöli az árulkodókat ét~ a kémek ezreit 1), kiket a római 
császárok annyira használtak, s kiknek leselkedése nem a közbátor
ságot biztosította, hanem inkább a magánosak békéjét háborítá; o hajtja, 
hogy a nép jól birja magát, és a drágaság idején eiUtassek : azt hin
néd uralkodása maga a boldogság volt ; ám a történet felmutatja ne
ked, mint adott hitelt a kém seregnek, mint lakoltatta igy még legjobb 
barátait is ; mint talált okot a földmiivelés felvirágzásában az adók 
fölemelésére, sujtva ez által az ipart 2) ; a gyöngék 11. hatalmasak ellen 
a katonai segélyhez voltak kénytelenek folyamodni~) ; a tisztviselök 
birvágya s részrehajlása megvesztegette az igazságot 4) ; gyakoriak s 
azért uj büntetéssel fenyegetett biintények voltak : az erőszakos be· 
rontás, gyilkolás, házasságtörés, soknejiiség, ágyastartás, álrendele
tekkeli csalás, az adományozásnak fenyegetésseH kicsikarása., a per· 
nek mindig uj fólebbezés általi huzásvonása 5). Egy akkori névtelen 
állítja, hogy az ajtókat nyih·n s a pénzt a mezőn hagyni lehetett ; df' 
magának Cassiodornak levelei mind az utonállást mind a lopást gya
korinak bizonyitják - jó intöje1, rnÍ!;zerint a királyok dicséretét a té
nyekkel hasonlitsuk össze. 

A felségsértés halállal és javak elkobzásával büntettetett; a lá
zadófönökök s rágalmazók elevenen égettettek meg. Varázslók, bál
ványozók, sirbontók, szabad'nÖ- vagy leányrablók, irás- vagy sulyha
misitók, megvesztegetett birák s baromtolvajok büntetése halál, a 
hivatallal visszaélök s hamis tanuké számkivetés volt. A vádló, ha a 
vádlott kitisztitja. magát, az erre mérendett büntetést tartozik kiállni. 
A rómaiak a polgári iigyekben a római helytartóhoz, Als6-0laszország 
nyolcz tartományában pedig a városi főnökökhöz fordulhattak 1 kiktől 

nyitva állt a fóiebbezés utja a P r a ef e c t u s p r a e t o r i i s végre a 
király személyéhez, - ide azonban nagy nehézséggel és költsé
gek kel. 

Hogy az elpusztult Olaszországot ujra megnépesitse, Theodorik 
a Noricumba futamodott rómaiakat visszahitta, a foglyokat kiváltá s 
rabszolgákat is telepített, mi által a foldmiivelés némileg jó karba ho-

1) 18, qui quas·i s-pecie ulilitatis p11blicae, "Ut ~ri necessmia faciat, delalor exi
·•tat, qu,em tamen nos exee1·ari omnino projüemur. Edictum 35. 

'). Ibi potest census addi, ubi cultura profecerit. Variar. IV, 38. És IX, l0-bc11 
mondatik : Az adó fólemeltetik, mivcl a longa quiea et cult.wam agrn praestitit et popn

[Q~ ampliavit. 
3)- Va,·im·. VII, 42. 
1) U. o. VI, 'i. IX, '21 
·') U. o. lY. l~, Hl. 
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zatott. Decius lccsapolta a pontini tavakat, Spes és Domitius a spole
toiakat 1) j s a termesztmények olly olcsók lettek, hogy Olaszország 
külföldre is szállithatott 2). Ennodius Liguriát az emberi aratás anyjá
nak nevezi, mivel nagyszámu földmüvelöket nevelt 3) ; a királyi asz
tal borai verona tájáról hozattak 8 eassiodor ollyanul magasztalja'aztl 
mellyhez Görögország hasonlóval nem dicsekedhetik, habár borait fü
szerekkel s tengeri anyagokkal keveri 4). A király költségén fémek 
és márvány ásattak, s Calabriában aranybánya nyittatott 5). 

Theodorik volt az elsö barbár király, ki seregeit egy vezérre 
bizta. Csupán a góthok katonáskodtak j Theodorik azt a ró!llAiak á.l
tal szabadalmi kegynek ohajtá tekintetni, holott az, az olaszok gyanus 
lefegyverzése s a barbárok használásának átalánositása volt. Olasz
hon szelid ege alatt a góthok annyira szaporadtak, hogy rövid idö 
mulva kétszázezer fegyverest állithattak ki, kik nem zsoldért, hanem 
a nekik hübérbe adott foldekért szolgáltak. Olaszország tehát mindig 
harczkészen állott s a góthok egy jelre királyuk köré gyülekeztek, a 
határokat védendök vagy az ellenség ellen indulandók, fegyverrel s 
élelemmel a Praefectus praetorii által láttatva el. A tengerpartokat is 
derék hajóhad védelmezte, miután Theodorik a cyprus- és fenyöfákat 
egész Olaszhonban s főleg a Po erdös partjain összevásároltatta s a 

I) A spoletoiakról l. Variar. Il, 3~, 38.; a többiek emléke egy teliraton tartatott 
fenn, melly a terracinai egyházon olvashatti : 

DN. GLRMUS ADQ. INCLYT. REX TIIEODORICUS VICT AC 'l'RIUMF 
SEMPER AUG BONO HP NATUS CUSTOS LIBTIS ET PROPAGATOR ROM 
NOM DOMITOR GTIUM DECENN O VII VIAE APPIAEID E A TRIP USQ TARIC 
IT LOCA QUAE CONFLUENTIB AI3 UTRAQ PARTE P ALUD PER OMN RETRO 
PRINClP INUNDA VERANT USUI PUB CO ET SECUIUTATI V lANTIUM ADMI. 
RANDA PROPITIO DEO FELICITE RESTI'l'Ul'r OPERI INIUNCTO NAVITER 
ISUDANTE ADQ CLEMENTISSIMI PRINClP J<'ELIC DESERVIENT PRAECO
Nil EX PROSAPIAE DECIORUM CAEC l\IAV ll.-\.SILIO DECIO VC ET INL 
EX PU EX PPO EX COVS ORD PAT QUI AD PERPETUANDAM TANTI DO
MIN! GLORIA...'! PER l'LUHIMOS QUI ANTE NON ALBEOS DEDUCTA IN 
MARE AQUA IGNOTAE ATAVIS ET NIMIS ANTIQ REDDIDIT SICCITATI. 

2) Theodorik alatt egy m·any ltámuuum (pénznem) hatvan véka gabonát s har· 
mincz római akó bort Iebete venni. Valois névtelen je mondja, hogy az élelmi czikkek 
ára egy harmadára szállt le. CaMsiodor egy drágaság alkalmával írja Datiusnak, Milano 
püspökének, hogy a páviai s tortonai magtárban lévő gabona egy h~trmadát oszsza ki, és 
pedig az éhséggel küzdöknek méröjét (taláu huszonöt véka) egy hármaaé1·t. 

'1) Vita Saneli Epiphanii. 
4 ) Va1·im·. XII, ,l_ Az ugynevezett azent bo1·. A gerezdek késö öszsze! szedettek 

les felfüzettek vagy edényben tartattak; decemberben kisajtoltattak s uj bort :ul tak, 
midön az már 6 kezdett lenni. 

'') Ym·ial'.lX,il. 
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halászati keritvényeket a 1\lincio, Oglio, Serchio, Arno B Tiberis ro
Jyókon elrontatá, hogy a fák és apró hajók leusztathassanak 1) 

Ha nem hiszszük is, hogy a g ó t h ok neve j ó ka t jelent 2), 

némelly tények mégis szigoru fegyelmökről tesznek tanuságot, a mi 
fegyveres csoportoknál nem csekély erény. Midön Theodorik a görö
göket a Margusnál megverte, miután rabláara jelt nem adott, katonái 
egy ujjal sem érintették a gazdag zsákmányt. Késöbb Totilas hevevén 
Nápolyt, nem csak megmenté azt azon erőszaktól, mellyet a vad hadi
jog még a müvelt nemzeteknél is megenged, banern az ostromlottak
nak ételt is osztatott és pedig mérsékelt adagokban, hogy a hosszu 
koplalás után meg ne ártson 3). 

A királyok, tudatlanok lévén, római titkáraik által a törvénye
ket ugy szinte az alattvalókhoz vagy az idegen fejedelmekhez küldött 
leveleket is latin nyelven szerkesztették; meghagyván a követeknek, 
hogy a dolgot az illető nemzeti nyelven bövebben magyarázzák meg 4). 

Theodorik sem ismerte a betüket s azért aláiráskor egy arany lemezt 
kimetszett THEOD betükkel használt s azokon keresztül vezette tol-, 
lát. Am azért a tanulságos beszélgetéseket kedvelte 5) s leányait nagy 
gonddal növelteté. 

A római tanács és nép iránt olly tisztelet- s szivességgel viselte
tett, hogy midön oda ment, fogadtatása olly diszes volt, hogy a polgár 
képzeimében a caesarok diadalmainak, az ájtatos hivőében pedig a 
valódi Jerusalem ragyogványainak cmlékét költbette fel. Apulia, Ca
labria s Sicilia gabnája ismét kiosztatott a tizedrészre olvadt népség 
közt, melly a pályakörben ismét láthatá a viaskodó vadakat, pártját 
foghatá a zöldek- vagy kékeknek, és büszke lehetett, midön a hóditó 
góth a traján-tért, a pompejusi szinházat, bámulatos kényeimét a viz
vezetők- és sárcsatornáknak, aztán a legyőzöttektől elragadott s a 
győzök elöl megmentett szobrokat csodálta. Theodorik a régi emlé
keknek mind Rómában mind más városokban fenntartásáról, rendele-

1) u. o. v, 17. 
2) A !Jid, jótól. Hugo Grotius a.: ö "Gótlwk tö•·ténele~en" öss:.:ehord mindent, a mi 

dicséretökre szolgál. Rosz modor az igazság ióltalálására. 
3) Procop. De bello !JOth. III, 8. 
') ReZiqua per illum et ülum (mint mamondanák: pe1· NN.) lesatos noslrOSJJa

trio aermone mandamua. Theodorik a herulok királyához. 
~) Athalarik király irja Cassiodomak: Cum esset (Theodoricus) publica cut·a va

ctultua, seutentia;J prodentum a suisfamulis exigebat, ut factis p~·opriis. se aequm·et anti· 
quis. Stella•-um cursus, mm·is sinua,fontium miracula, •-irnator acutiss·imus inquirebat, ut 
1·e;·um natu;·i.t diliyenlÍ<<SlJei'IICrulatis, quiclam purpuratus vide1·et1w es11e philusO'pkus. Vn
rinr. IX, 24. 
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tek, tisztviselök s költségek által gondoskodott; Paviát, Nápolyt, Ter
racinát, Spoletot s különösen V eronát, hol béke idején, és Ravcnnát 1), 

hol háború idején székeit, uj épületekkel gazuagitá: e szerint nagyou 
csalódik, ki a szépmüvészetek hanyatlasát Olaszorsz:ígban a gótbak
nak tulajdonítja, miután az jóval elöbb kezdödött s jóval későbben 
érte végét. 

A közutakat egész Olaszhonbau helyreállittatá; a római szobor
esarnokok ja vitására évenként huszonötezer téglát adott, az elhordott 
márványdarabokat azon palotáknak rendelte visszaadatni1 mellyekböl 
elvétettek; büntetéssel fenyegette azokat, kilt a középületekből rezet 
vagy ólmot ellopnának, vagy a vizvezetök vizét elteritnék ; egy afri
kainak, ki a források rólfedezéséhez hozzáértönek moridotta magM, 
fizetést is rendelt. 

Bár ariánus volt, tisztelte a katholika vall~Lst; a pápák s püspii
kök iránt tisztelet- s bizalommal viseltetett, öket használva. a királyok-
8 császárbozi követségekre ; a papoknak ministerei ellen tett panaszai
kat meghallgatta s közbenjárásukra a szükölkriiWket rolsegité; s~. Pé
ter egyháza boltozatának költségeihez ezernegyven font ezüstteljárult 
s azonkivlil két, hetven font ezüstből {tiló gyertyatartót ajándékozott; 
Caesarius, ariesi piispöknek egy hatvan fontos ezüst medenczét s há
romszáz darab aranypénzt adott. Anyja a katholika vallást követé, 
mellyre számos förangu személy tért át a nélkül, hogy kegyelméből 
kiesett 'Volna. Midön Symmachus és Lörincz a pápaság fölött versen
gének, az eldöntés két évi polgárháboru után Theodorikra bizatott. Az 
igaz, hogy a pápaválasztást mindig szemmel kísérte, félvén, nehogy a 
pápák az ö kárára a keleti császárokat pártolják; az egyháziak fölötti 
hiráskodást is magának igénylé, habár a büntetés kiszabását a püs
pöknek engedte. 

E mérsékletet vagy közönyt azonban nem tartá meg éltc végeig. 
Midön Justinián az ariánusoktól egyházaikat, méltóságaikat s vallás
szabadságnkat elvette, Theodorik kötelességének tartá hitfeleit támo
gatni, miért János pápát, ~;zárnos püspököt és tanácsost azon fenyege
téssel küldött Konstantinápolyba (523.), hogy ll nyugaton hasonló tü
relmetlenséget gyakorland. A pápa, nem tudván vag·y nem akanán 
Justinitint rábírni, lwgy rendeleteitől elálljon, viHszatérte után fog;;ágra 

1) Jornaudes, ki 11 VI. század kö:o~epe táján ravennai piispök volt, beszéli, hogy 
ama kikötő, melly egykor kétszll.zötven Itajót fogadott be, kertté alakittaték, a város pe
rlig három részre osztatott: az elsö, a legmagasb fek1•ésü tulajdonképi Ravennának j n 
második, mellyben a csá.Y.~;I,ri lak vala, Caesareának neveztetett j a !tarmadik, me ll y nel; 
llP\·e Clasgi, 1·ult, Haycuu>Íio'ollt;'tr<olll nHÍrfiilolrr· ( =" '1 fi\1<1. mfol./ fl'kii<lt, 
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''ettctctt ~ ott halt meg. Ekkor merült fel a gyülölség s Theodorik 
szivét félelem szállt:~, meg; azon félelem, melly az elnyomókat marczan
golja; azon félelem, melly a régi császároknak a kegyet! ensegek Lárom 
negyedét sugalta; azon félelem, melly remegés be ejté IX. Károlyt, mi
dön a Bertalan-éj perczei közeledtele Eltiltott tehát az olaszoknak min
den fegyvert, csnk házi használatra hagyott meg egy k8st; a nép sa ki
rály kölcsönösen leselkedés- s veszélyektiil környeztetui hitte I!J.agát 1 j. 

Boethius. 470- f>:n 
Boethius, egy fényes származásu s minden szép tudományban 

kitünő római, Theodorik bizalmát annyira megnyerte, hogy öt consul
nak, patriciusnr-k s végre el:sl: ministcrének nevezte ; két fi1wskáját is 
már gyenge korukban consuiságra em elé, a nép ujjongása közt, mellyet 
az apa adakozágsal halmozott cl. l\lidön Bocthius c0nsullá lett, Enno
dius, paviai püspök ezt írta neki : ,,Örvendek a rád ruházott méltó
ságou s hálát adok Istennek, nem, mivel mások fölé emeltetél, hanem 
mivel megérdemled azt. E consulság nem annyira fényes származa
todnak mint érdemednek adatott meg, s ha ki ezt amaz általnycrné 
el, méltatlan utódja volna Scipiónak, miután nem ö, hanem ősei jutal
maztatnának Te többet köszönsz saját tulajdonidnak, mint nemes 
"zületésednek. Itt nem ontatott vér, nem igáztattak le tartományok, 
nem vettettek a népek szolgaságba, hurezoltatva a diadalmi szekérhez 
kötve, mi szerenesétlen előzménye volt sokszot· ama méltóságnak~ 
melly a népnek nem romlására, hanem fenntnrtására van rendeltetve. 
l\Iost, midőn Róma mély békét élvez, s legyőzöink bátorságának juta
lombéreül szolgál, a consuiokban más erények kivántatnak meg." 

Igy vonul át az olasz püspök elméjén a multnak dicsősége ; nj 
rendeltetéssel viga~;ztalja magát s a régi dicsöség vad rohamát keresz
tény érzelemmel szeliditi. Bocthius, mint nem szolgai eszköze az öt 
felemeW fejedelemnek, néha-néha ennek haragát fékezni, szigorát 
enyhiteni tudta; a tisztviselök ragadozását meggátlá, az engedelmes
kedök állapotát könnyité. Nem feledé saját nemzetét, nehezen esett 
neki azt idegen járom alatt látni, kivált az utóbbi időben, midön ajár
mat a gyanakodás még nehezebbé tette. Albinus tanácsos arról vá
doltatott, hogy Róma szabadságát r c m é l i , és Boethius felki:iltott : 
H a e z b ü n t é n y , a k k o r é n é s a z e g é s z t a n á c s b ü n ö

s e k v a g y u n k. 
Theodorik, ki már észrevette, milly veszélyes rá nézve a tanács, 

1) Az olaszok aggodalma Hoethiusnak e Sliavaihan nyilvánul : Rex avidu.s rom-
111Mnis exitii, (De consol. L. I.) És VnloiR névtelenében: Rc:r; dol-um Romani-• tendebat. 

vm. 11 
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akkoron a miniRtert is a vádba keverte. Egy t!\lc s Albinustól aláirt 
levél hozatott fel, mellybr.n a keleti császár Olaszhon felszabaditúsára 
hivatik fel. Boethius ennek folytán egy paviai toronyba záratott s a 
tanács megerősíté a jószágelkobzást és a halálitéletet. Boethius.fel
kiálta: Vajha ama tanácsban velem azonegy bünben 
se nk i más n e t a l á l t as s ék! Kivégeztetését várva, irta a b ö l
cs é sz e t v i g as z t a l:í sár ó l i könyvet 1 ), mellyben 'l'ibnll musája 
s Cice1·o ékesszólása véghangjaikat hallatj11k, keresztény eszméktől 
mérsékelve. lVIidön abban a b ö l cs és z c t t c l a maga balsorsáról 
beszélget, mondja neki : "Ha kérded, mi elvégre az én biinöm, melly
röl vádolnak, azt felelik, hogy n. tanácsot szabaddá tenni akartam i ha 
kérded, tniképen? arról vádolnak, hogy visszatarték egy feladót, hogy 
föl ne fedezze a királynak, személye ellen s a szabadság visszanyeré
sére intézett összeesküvést. l\lit tegyek tcluít, oktatónöm? mit tamí.
csolsz? Tagadjam? alt, hogyan ! ha én a tanácsot szabadd:í. tenni va
lóban mindig ohajtám, és ohajtan i meg scm sziinöm ? Bevalljam tehát, 
hogy igaz; és tagadjam, hogy a kémet visszatartám? dc nevezhetem-c 
bünnck, hogy én ama testületnek üdvét ohajtám? ha.bá1· ez, cllenem 
elkövetett eljlirásért megérdemlé, hogy róla máskép vélekedjem i de 
a szemtelenség, melly önmagát hazudtolja meg, nem teheti, Iwgy a 
dicséretes és jó más legyen, mint a mi, f\ én nem tartom szabadnak 
sem eitakarni az igazságot, tagadva azt, a mi van, sem hazudni, vallva 
azt, ami nincs. Hallgatok a levclekriH, mellyeket én Róma felszaba
ditása reményében irtam volna; minthogy a csalás legott napfényre 
jövendett, mihelyt - mint a jog kivánja - megengedtetett volna ne
kem vádlóimmal szembesittetnem. UgyaniH, mini) szaharls<Ígot szabad 
most remélni·~ Vajha arlná Isten, hogy lehetne remélni! Én ugy felel
tem volna, mint Cannius Caligulának, midön ez öt arról vádolá, hogy 
egy összeesküvésről tudom:ísa van: Ha én tu1ltam volna fc
l il l c , t e n c m t n rl h a t n á l fe l ö l c." 

A kivégzésnél feje egy kötéllel ugy iisszeHzorittaték, hogy szemei 
majdnem kidiiltek, aztán botütlegekkel öletett meg. Kort!Íl·sai öt, mint 
vértanut és szentet, sirathík; az ntókm· meg· nem tagadja töle ama 
szánalmat, mellyet a félénk zsarnokság és titkos eljád.s áldozata ér
demel. Mivel ipa, a jeles Hynnnachus, siratni mertc öt, Theodorik attól 
félt, hogy meg aka1:ja őt basznini; hogy tehát gyannját megnyugtassa, 
uj áldozatnak kelle esnie (525.). 

1) Magyarr:t fonlit0tta HorvMh )){miel, eisterei Mdozár. 

Lonkay. 
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Thl'odm·ik l•aláln. o·~~li.) 
1\m meg nem sziintck lélckfnrdalásai. Egy eléje tett halnak fc

jében Symmachus fenyegető arczát képzelte látni a király s olly bor
zalom fogk'l cl, hogy harmadnapra R.avcnn:tban meghalt. Az elnyomot
tak boszuja sitjún tul is kiivcttc iit, azt beszélvén a nép, hogy látta, 
mikép Imrezolták öt az ürdögiik a lipari-i tiizok:idó hegyen át a po
kolba. A szenvcdélytclcn utókor mégis a barbár királyok jobbjai közé 
szúmitja öt; a történet s költészet halhatlanitják; s ha méltó utódok 
követik üt, a bit·odalom és müveltség ujjásziiletésc két századdal clübb 
történhetett volna. 

BETEDIK FEJEZET. 

A k e l e t i g ó t h u r a l om n ak v é g e. 

J-:utarik. Amalasnnta. 

Theodorik nem lHlgyvún fialmt, kik az amalok nemzctségét to
vább terjesztenék, kihítta Spanyolországból annak utolsó sarját, Euta
rik Cillicát, és nöiil adván neki leúnyát Amalasuntát, Jnstin császár 
által katonailag iit·ükbe fogadtatta, a néppel pedig a pályakör ragyog
vúnyos játt\k ain:íl, vadászatok ;; viadal ok alkalmúval kedveltette 
meg 1). 

1) A kövctkczendíík kiínnycbb érthct.ésc végrtt at1juk itt a lceleti-g-óth fejeuel

m~k ncmzcts<\gfáját. Azo];, kik Ola~~honhnn uralkodtnk, nagy betiikkcl irattak: 

1. THEODOHIK. Niívéro Amalafriua, 

l 
Amalasunta Thcnclogotha Osto·ogotha 

Entm·ik neje. Il. Alarik nejo. Zsigmon!l nPjc 

l 

Thrasamuncl 

cm><l,lnk 'T''nok •.oJo. 

l 
'l.ATHAL.\H.IK Amalarik i$. THEODAT. Amalal.Jcrga, 

Hermanfrici 

Thmingia hereze

gének neje. 

~>:l fi- Gi1-L a nyngnti-góthok ;,;q_;,;l(;. 

!<irály a. 

Választott l<irál,vol; : 
4. VITJGEH ;,;lf)- :í40. 
:i. ILDEllALD fl..J.0-541. 

G. ERAlUK 

7. TOTILAH 
S. TE.JAi'\ 

541 
:í4I-5:-J'l. 
~J:Í'l-:ífJ3. 

ll*" 



E kijelült örökö:; azouhan még- Theodorik előtt halt meg (5~5.): 

mi(rrt is ez a nyugati góthok orRzágát Spanyolhonban unokúJának 

.\malariknak biztositá, saját orRzág:lt pedig a :;aj:it lcányátúl, Ama
l:umntátúl Rzületett Atlwl:uiknnk bag;yta. Ezen orsz:íg déh·e Olaszhont 

>l Sirili~ít foglalta magában, Lilybacnmot kiv{~vc: \>szakon Re'gens

lmrgtól Nikápolyig a tauringiaktól, a cschekWl, a mai felsö Magyar

honban tP.rtó?.kodó lougolJarclolttól ~ :l daciai gcpid~ikt61 a Duna vá

lnszM el ; a Lech vi?.e és a const:mczi tó, Itatára n d:gi Helvetiának, 

.:szak-nyugati határául szolgáltak. Itt, fl 1·6gi Vindelieiában, az ale

mannok szán1os faját : a hnjokat, hrntlokat, l"llgiakat, svéveket bava

I"Ok ncn alatt Pgyesitr; Tlu'urlorik, ],ik a Lreh é:< Enns közült tiílf' 

fiiggö hcrezcgck ahtt dtek; (~alliában i~ birta Provcneet, melly a 
Dm·mH'e foly•ít•',] dL· Ire td-:szik. lTg:,v 1:\ts?.ott teh:it, utiutha fl g•',th um

lomnak a többi harlHíruk fiiliitt tulnyomo',~:íggnl hirnia éF-:, mint Alarik 

tivére moJHhl, a l'Ómai birodalmat füldltnnia krllt>tt Ynhm: m~onh::n 

rövirl irlö nmh·a min1lrn i'elhomlott. 

.\mala:mnta, igen ,;zép, kérkedő,.;ég mq)dil miivelt, latin, görlig 

:; góth nyelvben járta::; s titoktartó hölgy, atyjút akkép obajtva követni. 

hogy hibáit jóváteg·~·p, mint korm:lnyzónii ntte ~it a kormányt, !! t· 

jogai1·ól a k('leti csá::;zárt mint )pgfübh IIJ':\t, tu•l6sibi 1). Atyj:inak Ra

venn:iban nngy~ilf.•rii mansl)knmot állitott, a tauácsnak mindcn kérel

mét teljesitui igf.rtc, ,; minl nagyobh kcdveli:ije ,·olt a római fénynek, 

111int snját nemzde egygzcriisrgének, rajta volt, hogy a gMhok szok:l

,;ait megniltoztassa s a rómaiakkal egyenliíkké tegye; három ministe

t·ét, kik e női önl{énynek ellcn,;zcgiiltck, halá.llallJíinteté. Fiút is római 

nevelök által tanittatá s tudó;; fértiak köl'!:\Lcn tflrtá; a ;;óthok a?.on

han, elkedvetlenitn ezen :t rúmaiak inínti clii~zeretPt :i.ltal, igy gou

•lolkodtnk : H o g y a n l e~ z a e~ a 1 a t t~ r 1· n v i t é z, ki a z ok

t a t ú v e ,; ~z e j e e l ií t t r e 111 P g n i t a n u l t m c g t Félve tehát 

a<!; előrelátott változásoktM, fcnyegetve zúdultak fel s a leendő királyt 

kiragadták anyja kezei kiizöl. A fiu azonban, magára l•agyatva, a testi 
;;yakorlatokban :; a fajtalankodásb~tu annyim kimerité magát, hogy 

nyolez évi or:;záglás után elhalt (534.). 

Thcodul. 
:\:leg nem engeth-én a góth szol\:Í:;ok a nöurahuat, .\mala:;unt:. 

1 ) Unmia •·ey11o 11o•lm l'ali<<:le ~"1"'/m·e fl1·ed·iuut.>, o·i :Jratiam t>eslrmn nubia min·imt 

dee.>ae se11Ú1111t8 • .. ( 'lau.dantw· odia emu aepultis. • . lllMd eat ,,,;/,; sup•·" dmninatum,. 

tantum ac ralem !wl,ere 1'er•tore1,, ;>ropitium. Sit robi.s I'Pgruw>. llfJ!Jil'lllll gmtiae ,.;,.eu{;,,. 

oMi,qrrlnm. Ycrria1·. VIII. "· 
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Theadátnak, egyik rokonának, adta azt át, kibe n a tudomány a bir
Yágyat és kislelküséget el nam fojt<Í. Mint Toscana nagy részének 
m·a, a szomszéd birtokosok eliizésével türekedett azt magának egé
szen biztositni j aztán a tróma jutván gyülöletes lett mind a rómaiak 
mind a góthok elött j nem lévén keljJes sem ezek viszályait kiegyen
litni, sem amazok szeretetét megnyerni. 

Jóteviínöje il':int sem hálát scm tiszteletet nem mutatott, ki azért 
n egyvenezer font ar:m y at gy Uj t vén üsszeD uraz z ó l w,, Konstantinápoly ban 
:;zándékozott uyugalmnt keresni, vagy boszut forralni: Theodat azon
km megeWzvén öt, a Lag() di Holsen aszigetébe zát·ta s ott megfojtatta. 
Ekkor J nstinián, ki leste nz alkalmat Olaszhont birodalmához vissza
csatolhatni, s erre a barbi1rok s eretnekek járma ahttt nyügö olaszok
tól is sürgctteték, miut Amnlasnnta boszniúja lP.p,·én fel, Belizárt, a 
vandaJok legyiíziijét, a g-úthok ellen kiild(·. 

lh·liziÍI' hndjámtu. 

A byzanti politika a miivelt g•'•tholdwl a lmrbát· góthokat állit!i. 
,.zembe é,; mórok, szl;h-ok P. hunnok által vt!det•~ az ugyanezek által 
fenyegetett bit·odalmat. Beliz<ir tehát kc:t;.;z{lz lmunal, háromszáz mór
ml, négyezet· s;~,öntsége~ lnvnssal .. h;'u·nmer.ernyi isauri gynlogsággnl 
;; azonfeliil az ií sajl\t Ionll-i osztályúYal ;;r.:Ult ki Sicilia partjára. E se
regek a kótszúzezPt' fiilfeg,n·cl'zett g•'•thok P:llen cf!ckóly csapatot ké
peztek volna, ha a g-,',tlwk az e;;ó~z H)'llgtnl:lllltodt'• vagy legaláblJ 
clégületleH or~zág· fiiliitt iirkü1lni HClll kóuy;:zeriilnek. A vitéz hadve
"''r, könnyedén foglalva cl [-;icili;'tt, Ebe1·morti.J. Theodat vejétöl Reg
~·iút is mogbpja s Olaszot·::;z:ígbau er/):; úllúst \·esz (ö35.). 

Az elrémült 'l'heoclat iillvédelelll helyett egyezkedésrc gundolt, 
s míután Péter, koust.autimípolyi kö,·et elmo1Hlú. minö föltétek alatt 
hajlandú Jnstini:ín az ellene i1Hlitott húborut megsziintctni, ekkép fc
lelt neki : T e b ü l cs ó sz v a g y ; t n 11 u l t. a 1l P l á t ú t :; l e lk is
lll e r e t c ;; d o l o g 11 a. k t a r t fl 1l a z e lll b e r e k c t h ú b o r u b a n 
i il d ö k ö I n i ; h a L :í. l' a Y i l :\ g a n n ~· i s z o r t e ,; z i e z t j <Í. 111 J n

~ t í n i á n t, ki lll i 11 t 11 a g y l c lk ii e",;..; z ü r ak :t r h a d a t v i
s c l n i, s e lll m i sc m t a r t j a v is sr. a, h o!,!: y b i r o d a lm a t' é g i 
j o g a i t fe g y v e r r c l n e s z e l' c z z e \' j 8 :; :r. a. - Aztán igy végze': 
Ha. m cg nem tat·thatom a:r. országot háboru nélkül. 
j nk á b b l c mo 11 1l11 k. ~l i é t' t i~ ,. o lu a, n z é d ~ ~ n y u g a lm a t 
a :r. n r a l k o d á " v (' :> z é l y (' ,; s 11 c h é :r. d j c :-; ő ~:; 1! g e m i a t t e 1-
\' es z t e n i'! C~; nk l e g y e ll 11 ek c w e z e l' két IS z á z fo n t a,. a

ll y a t j i.i v e cl e l m c· z (í h i r t " k o 111 , .J u " t. i ll i :'1 u t a t' t ~ n 
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m c g· m a g á n a k m i n d a g 6 t h o k a t, m i n d O l a s z
o r sz á g o t 1). 

Mig az egyezkedés folyt, addig Munrlust, ki egy sereggel Dal
matiába tört, a góthok megverték s megölték ; ez által fclfuvalko[iván 
'l'heodat, az egyezkedésről hallani scm akat·t. Oktalan gögjét azonban 
csakhamar lealázta Bcliz<Ír rohanó szerencs(je, ki Nápolyt elfoglalta 
s azt a barbárok által vadul lckaszaboltatni látta, habár katonáinak 
ezt kiáltozá : A z a r a n y é s e z ii s t l e g y c n a t i e t c k , d e a 
k e r e s z t é n y l a k o s o k n a k , k i k k ö n y ü r ö g n e k , ke g y e l
m e z z e t ek m e g. 

Vifigf!oó. fliHi. 

A góthok látván, rnilly tétlen Theodat a veszély idején, mint a 
nemzethez méltatlant leteszik s Vitigest a vitéz höst emelik paizsra, 
ki hogy az amalok nemzetségébe némileg belcolvadjon, .Matasuintát, 
Athalarik hugát veszi n ö ül. 1\'lig ez rajta van a b{ttorság fölélesztésén s 
a góth nemzet vitézségének megujit:ís{m, addig Belizárt Róma ujjongó 
örömmel fogadja, mint megszabadítóját a barbárok és arianusok hat
van éves nyiige alól, épületesnek találja Belidr :íhitatát a szent erek
lyék s a dicső emlékek iránt és kikiáltja a megszabadulást, melly szó 
Olaszországban igen gyakran csak a szolgaság változúsát jelenti. Az
alatt Vitiges köré százötvenezer góth gyülekezvén össze, ostrom ahi 
veszik Rómát, hol Belizúr alig ötezet· embenel vala; dc e hiányt a ve
zér fáradhatlan munk1issága s a v{trosiak buzgalma pótolá. Hadrián 
mausoleumáról} melly crösséggé alakíttatott, a dr:iga ékitmények s 
bámulatos p:irkányzatok, Lysippos és Praxiteles :;zobrai a rohanókra 
gördíttettek : veszszen a mii.vészct, csak mentve legyen a haza! 

Belizár és Vitiges, mindketten vitéz és nagylelk ü hősök voltak; 
hanem az egyik pénz és l tadsereg nélkül az olaszoknak puszta ohajaik 
által igen gyöngén támogattatik ; a másik nem csak az olaszokban 
talál ellenségt·e, hanem saját seregeit s az országot is viszály által 
emésztetni látja és hátors{tga móg scm törik meg. Beliz1ir attól tartva, 
nehogy a rómaiak az éhség miatt magukat Vitigesnek átadják, s az 
összeesküvés fejéül Silverius p:ípút g-yanitvAn, azt leteszi s számüzi 
keletre: helyébe tévén Vigiliust, ki kétszáz font aranynyal sz erezte 
meg magánuk Antonina kegyeit, ki} mint emlitök, férjének Belizárnak 
parancsolt, maga pedig 'l'heodoi'a parancsai alatt úllt, ki felesége s ur
nője vala Justiniánnak. 

Némi erősítések Uörögorsz<ígbúl \'Í,.;sznarlják a római kiizllök 

11 Procop. JJe úeiiv :toth. l, li. 
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bátor:>ágát j Milanóbúl, nyugat legkiterjedtebb, lcgnépesb s leggazda
gabb városából Datius püspök sok tekintélyes férfiuval•) jelenik meg 
Rómában s illy ajánlatot tc~z : H a a d t o k c g y kis se r c g e t, 
m c g t i s z t i t j n k L i g u r i ú i a g ó t h o k t ú l. Vitiges megronta tv a 
a szenvedések, t•osz I•Jg- ús a esat:ík :U tul, Rl'llwítól visszavonulni kény
szerül, hanen1 n•egszlillja Hiiuinit, f()llmjta~ja UlwsroH, hogy támadn:\, 
meg a bin~dalumt lwletriil, a frankokat pctlig, hogy jűnének át az Al
pesekcn. Es Ualliábúl csakugyan tízeze•· Llll'gundi, nem hallgatva 
Theodebert királyuk p::u-ancsnira, ( llas;dwnba jii s egyesül Urajasnak, 
Vitiges uuokáj:ínak seregeivel, mdlyck MilanM makaes ostrom után 
heveszik s feldulják (fi:38.) ~). 

A gylizeicm é:> zs:ík111ány ked vet ada Theodebert királynak, 
hogy n következii óvlwu s:r.:\zezrr részint lúndzsás lovassal, részint 
pa.izsos és retteut(í vivl'lbánlo~-; gynlogos;,;al J'ontson Olaszországba. A 
rómaiak is, a gótlwk is remeg,·e figyeltek r:í, ki d len furditandja fegy
vereit, és ö azokat mind a két nemzet ellen emelte. Megtámadá a gó
thokat ;,; olly mész:idást tett küztük, hogy c:r.ek alig tudtak a római 
tilboron át megntenekc<lni j miuiín pedig a rúnwiak iít it·1ínyukban ha
rátságosnak hinnék, megrohanja ezeket i::; :; 'l'oscam\ba vonulni kény
szeriti j Lignriút cl pusztitja, GenmU lerontja, áldozva honi isteneinek 
gyermekeket és nőket j az éhség azonban egyezkeclni s huzatérni 
kény~zeriti i) t. .J nstinián erre mintegy gyöze<lelmi zajt ütiitt; miért is 
Theouebet·t a gótitukkal fogván kcr.et, Konstantinápolyt félmillió fegy
veressel mcgsz~íllni fenyugctiíziit.t, vadá~zat allmlnuíval azonlntn egy 
bülénytiíl megületett. 

Beliz~ír felujitva a keletiek sznreueH\dét a gótlwkat szánws erős
ségeikből kizavaria. VitigcH Havenwí.La szoritva, egyczkcdni kezdett 
Justiniánnal, ki hajlandó volt neki az ország egy részét hübérbe adni. 
Belizár azonban IJoszankodva l:ítv:'t11 kezébií! a biztos gyözelmet kira
gadtatni, el nem i:;met·ö az egyezkedé,;t s követelte, hogy V itigest mint 
foglyot Konstantinápolyba viltesse. Ekkor a góthok fejei a mcnekY<i:< 

egy külünü:s múdj:Uwz folyamori va, Bdizárt a koronával kinált:ík meg, 
s midön ez hajlamlóuak mu tatkoz\:k, kapuikat megnyitották neki. 1,1\li
dön lúitmn - i•·ja Procopin:s - a serPget Havennúba bm'onulni, meg
gyözödtcm1 lwgy scm nem vitézség, smn nem erii, sem uem sokaság 
viszi ki a v:íllalatokat, han•~llt az isteni kéz iuté;~,ketlik az ii tetszése 

') :· .4•·•>(•~<· ,,,;., ... o,, Procop, ne hd/u yotlt. II, i. 

'J Procop. ti. o. háruu1s~Íizezret lw~zai.Jultat Ic {.«l'~•tr1rJ,·,- "('""'w''''"j; vag·y ua
gyitits, vagy iráshiba. 



::;zcrint, a nélkül, hogy akaratttt valami gátolhatná. A góthok felüimul
ták a rómaiakat ,;zámban és vitézségben ; a város kapuinak megnyi
t:isa ntún semmi c~ata sem történt: nem is volt semmi, o. mi a góthokat 
drettenthette volna s mégis egy csekély csapat eliitt iga alá hajták 
fejöket, a nélkiil, l:ogy azt gyalázatnak tartanitic A nök, kik a ró
maiakat izmosakiJak hullák, milliin t,wglátták öket, lepökték férjeiket, 
:-:zemökre loblmntva gyávaf!:\g:nkat, melly iíket szobáikba zárta s olly 
megveteunó e!~t!nségnek vetette alá." A góthok Belizárnak mindnyá
_jan meghódoltak, ez azonban a kot·nn{tt most cl nem fogadta, már akár 
ltüségböl t<·h~ ezt, ak.ír nzl:t·t, mivel érzé, hog-y cg·y, illy hamar kime
t·iilt, éiet s eg')·s{•g nélküli népnél meg nem tarthatja ttzt. 

Az iri~ystlg falánkait méb scm kerülheté el. IIogy elhomályo
~ittatl1assé~: l~icsi)ségc, Nat·ses herélt m{u· fel volt ruházva elegendő 
tekiutélylyel, hogy a hadvezért vállalataiban háLoritsa vagy hogy ér
demeit alább s;r.állitsa. Megparanc<JOltaték neki elhagyni Olaszorszá
'-\'Ct, mh·cl mükörlése ott m1ír Rzükségtelen; hanem tét;jen Konstanti
nápolyL[:, mi,-el a Ci:lászár tanakodni akm· vele a pet·sa háboru iránt. 
Belizár, imáútatya a hadseregtől, szerettetvc a legyözöttcktöl, egy, 
i1étezer vitézbúl álló s a sereg· derekát képezö, saját költségén tartott 
hantesttel sikeres n e m-ct montlhatott volna; de képtelen lévén en
g·edetlenkedni ~;Öt csak meg is haragudni nn't.ra, nagy készséggel visz· 
szatér, magával vive a zsákmányt, mint vitézsége jeleit, és fogolyké
pe::l Theodorik utódját, mint előbb Genserichével cselekedett, Vitiges 
Konstantin:!polyban illcnclö, szolgaságban tartatott, a góth ifjak virága 
pcclig c:;ászári szaigálatba lépett. 

lldt-bald. (i>lO.) 

A góthok maradványai O!aszors;r.ágban a Po tulsó partjára vo
rmltak vissza s egyesültek P:wia mellett Urajas parancsai alá, kinek 
javaslatára Ildehaldot nevezték királyuknak, ki vitéz katona s a Rpa
nyolhoni nyugati góthok l•i1·:ilyának rokona vala. Ennek neje féltékeny 
lóvén Uraj as feleségének szépsége- s tiszteltésére, rávette férjét, hogy 
Urajast ölje meg, mi Ildehaldon csakhamar orgyilok által bosznitatott 
meg. A rugiak, kik a gótitokkal jöttek Olaszot·sztígba, Erarikot vá
laszták királynak, kit a góthok nem sokára megölvén, Totilast, Ilde
hald unokáját tették helycbe, ki megkisérté végerejét a gó th nemzetet 
njra ft>lvirágoztatni. 

'fofilah. (~lll. l 

A tizenegy íúLornok, kikre Beliz:il· az ország komHÍIIYZiisát 
bizta, külön-kiilön müködvé11, nt>m scmmisitheté meg 117. ellent, !:s To
tilas eg·yesitve crej~t Faüuza mellett fényes gyiízedeimet vivott ki, a 
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vezéreket városaikba szorit:í, s felbátorítva a :;zerencsés siker által 
Nápolyig nyomult s azt hevevén a lcgemberiesb módon bánt vele 1). 

A benne talált rómaiakat szabadon bocsátá, elkísértetvén öket egész 
Hómáig, élelemmel és :;zamarakkal ellátva. Meghódítván egész déli 
Olaszországot, Jl{Hna aM ment s Tivoli kellemcs halmain üté fel tá
borát. 

l\lint szil;ird és cmLersl;ges, a kurmányzatbau, hadvezetésben s 
ostroml~tsban cgyarár.t iigyes s magát mérsékelni tudó férfiu, felszó
lit.'Ísokat bocs;\ta az olaszoklwz, mutogatva nekik, mennyit szcnvcdtek 
a három évi güriig uralom alatt : hogy egy katholikus császá1· elhur
czoltatá a pápát s egy dhagyott szigetcn meghalni engedé; tizenegy 
zsarnok vetélkedett a városok beestelenitésén s kifosztásán ; Alexan
der irnok, az államügyé:;z segcclje, ki pénzmegnyirbáltisi ügyessége 
miatt ps a l i d i o 11-nak, azaz ollte;;k:ínak neveztetett el, minden tö
rekvését az olaszok megrablás;íra irányzá. Ö ellenben, Totilas, biin
bocsánatot s nyugalmat igért; folytatnákjövedelmező munkásságukat, 
ü fegyvereivel védendi öket. Ekkép sok foglyot és szökevényt csődi
tett zászlai a!.í, ugyszinte urniktól eliHant mhszolgákat; tiszteletben 
ta.rtatá a női m·ényt, váltsúgdíj mHkül bocsátá sznbndon a tanácsosok
llak Campaniában <'l fogott nejeiket; !tad::;eregét fegyelemben tartá, mi 
a győzelemre legjobb ut; ekkép egyik v~írat a másik után vette be, 
lerontván azokat rögtön, hogy utóbhra a vá1·ostromoktól megkimélje 
magát. 

Hellziu· 1111isodik hadjam ln. (3-Hi. J 

A byzanti nelvar ekkor jónak taMita Delizárt ujra elküldeni, ki 
házi s udvari kettős szolgaságában hiinhödött az Euphrates mellett 
szerzett dicsőségért. n·Iiként előbb visszahivatása' ugy most ujabb 
küldetése is neje fondorlataiból törtl:nt; most még saját költségén is 
kelle hadakoznia., és volt annyi kincse, hogy ezt elvállalá. Egy kis 
hajóhadda,l érkezvén Havcnnába, ö is a esászár nevében, fölhívásokat 
,; igéreteket osztott, mikre azonbau sem a g6thok sem az olaszok nem 
hallgattak. Azért irta .Justiniánnak : "aiegérkeztem Olaszországba 
Prnberek, lovak, fegyverek S pénz nélkül, miket nclkülözve, hogyan 
viselhetem a háboru t 't Átvonultam Thracián és Illyrián, hogy hadat 
gyüjtsek, de csak igen kevés fegyvertelen, bátortalan s tapasztalatlan 
embert szedhettem. A kiket itt találtam, azok csak panaszkodni tud
nak s remegnek azon ellenségtől, melly öket többször legyőzte, s 
hogy elkerüljék a harczokat, odahagyják fegyveröket, lovaikat. Olasz-

1) L. fiiueiJb a 15l!. lapot. 
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országban a góthok uralkodnak, innen tehát pénzt nem kaphatok. A 
katonák előtt nincs tekintélycm, mivel zsoldjaikat nem fizethetcm. Ha 
elég, hogy Belizár Olaszországba jlijün, ime itt vagyol\;; de ha győzni 
akarsz, más is kiv:íntatik; a tábomok hadsereg nélkül semmi. Kü,ldd 
nekem tehát az én lúndzstísaimai, az ón katou:í.imnt '), ~z:'tmoH hunno
kat s mús barbárokat s mindcnekfölütt p{,nzt." 

Kevéssé hallgattatva meg, nem gátolhat:i 'J'otila~t a bit·odalom 
regi fővárosának ostromában, ki is lerontá a vizvczetüket, a régi és 
uj Rómának ezen fenségét; alkalmasint aklwr romboltatott Ic az A c
q u a v e r g i n e nev ü is, mclly olly büszkén di~zclcg a Fmscati felöli 
rónaságon. A vitéz és fösvény Be~sas védte és sanyargatta Hómát, 
üzérkedve a népnek éhségével, melly olly fokra hágott, hogy egy apa 
magához szoritva öt fiát, kik kenyeret kértek, hallgatág kétségbeesés 
közt a Tiberisbe ugrott. 

Belizár e folyón odahajózva, a kellemes Pineion ütötte fel tábo
rát, azonban minden ügyessége s vitézsége mcllett H.ómá.t saját sze
meivel kelle elfoglaltatui látnia; de mégi~:~ a papok könyörgése s To
tilas kegyessége megóvta azt a kardrah:ínyat{ts- és mcgbecstelenités
töl. Rusticiana Symmachus leánya s Hocthi us özvegye minden vagyonát 
az ostrom alatti nyomor enyhítésérc fordítá és azt is hallván a góthok, 
hogy ö izgatta a népet 'fheudorik szubrainak lcrunt:ísára, a legroszabb 
sors várhatott reá, ha 'l'otilas figyelembe nem ve:;zi eninyet és nem 
szánakozik boszuja indokain. A tam'tesosoknak is mcg·bocsátott, ha
nem Hóma védfalainak egy harmadát lerontatá, s a lúngok martalékivá 
tette volna a régi nagysúg cl!llékeit is, hacsak Belizár egy levélben 
nem mutatja meg neki, milly örök gyalúzatot vonna maga után amaz 
ártalmatlau dicsöség lerombolúsa. És Tutilas megkiméhe az emléke
ket, hanem a tanácsosokat túszokul vitte el, a polgárokat kiüzé s a 
világ urnöjét hullaként hagyta ott. Alighugy hivozott, Belizár a várost 
egy kis csapattal legott visszafoglalú, a roppant körfalat, mcllyben 
alig ötszáz ember lézengett, nagyából hclyreállitá, ~s 'l'otilast, ki hu
szonöt nap mulva ismét megjelent, hárotuszur verte vissza, és meg is 
semmisiti öt, ha közbe nem j ö a konstnntinápolyi politika, mellyet ud
vari ármányok, hittani vitály s pályaküri versengés határozott meg. 

A rómaiak már az első megszállás alkalmával mondák : H a R 

c s á s z á r m e g a k a r m i n k e t m c n t e n i , m i é r t n c m k i i l d 
e l e g e n d ö sc r e g e t? A Göt·ögorszúgból kapott erősítések majd 
háromszáz, majd nyolczvan emberből álltak; é;; Belizár, egyike a Iq!;-

l) Való:;ziniileg· az ö saját hétezcmyi iírség-•~1. 
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derekabb hadvezéreknek, kik valaha léteztek, sohasem vezénylett 
nyolczezer embernél többet; és ezek is független s vetélkedő fönökök 
alatt álltak; és igy értelmes vitézségét lassu s határozatlan háborura 
kelle vesztegctn!e. Aztcin hogy pénzhez jusson, a népeket a fellázításig 
:tsarolnia kelle; és igy babérait önhillája nélkül hervadni látván s 
megunvún hallani a sok fondor bi:r.almatlankodúst, a nélkül, hogy ezt 
megtorollw.tta volna, kérte s meg is nyerte fülvüJtatását (548.). 

Totilas az elvesztett v:írosokkal magát Hómát is visszafoglalva, 
ezt a góth birodalom fővárosának szímta és visszahíván a tanácsoso
kat, élelmet szerzett össze s játékokat rendezett, mellyekben a nép 
még ennyi balsors közepett is gyönyörködni tudott, Uralmát a Dunáig 
terjesztve, megcr/ísité ott n. gepidák és Iongahardok elleni várakat; 
Siciliából a becses fémckct, a gabnát és nyájakat elvitette; Corsidt 
és Sardiniát meghódította; Görögország partjait háromszáz hajóval 
nyugtalanitft, kiszállt Corcyr:íban s egész a megnémult Dodonáig nyo
mult elő. 

Nlli"SCS. 

Győzelmei közt scm szünt meg Totilas .Justiniánnak békeaján
latokat tenni; ez azonban el nem fogadva azokat, ujabb vállalattal 
Narses heréltet bizta meg. Ez orsó mellett s nőlakokban nevelkedve, 
elsatnyult testében erős lelket tarta meg i az udvarban megtanulta a 
tettetési s rábcszélési mestcrséget i a:r.ért ismidőn Justinián kihallgatta 
öt, bámulta férfias tervcit; használtaLék tehát követségekre, utóbb 
hadviselésrc, akkép, hogy egyedül ü tünnék fel, mint Belizárnak méltó 
vágytársa. Félelmet tudott gc1jeszteni ellcneibcn, tiszteletet övéiben, 
annyira, hogy egy vitéz kapitánya, midőn a frankoktól körülvétetnék, 
meg nem szaladott, mondv:ín : A h a l á l n em o ll y b o r z as z t ó, 
m i n t a h a r a g v ó N a r s c s t c k i n t e t c. 

Ő vonakodott Olaszország megszahaditásától, mig olly cröt nem 
kapott, melly képes vala a birodalom méltúságát megmenteni. Ellátva 
pénzzel, a hadviselés emez elsü föltétclével, a seregek javához uj ka
tonákat toborzott, segélyt nyervén a longubardoktól is, kik elöször 
jöttek Olaszországba rabolni, továbbá a herulok-, szlávok-, hunnok- s 
más népségektől, kikkel a szárazon Havennáig nyomult, segittetve a 
frankok által is, kik Liguriát és Venetiát elfoglaluLk. Jól tudta Narses, 
milly rövid ideig tartitat a birodalomnak ezen erőkifejtése s a seged
hadak egyetértése, s azért sietett 'l'aginúnál (L c n t a g i o) Nocera 
mellett eldöntő csatára szállni. Totilas megjeleuik a csatatéren, fényes 
fegyvereibe öltözve, mikben a nyers és szilaj lelkek kedvtelést talál
nak; bibor úszlaj{Lt lohogtatva, c:mpatjai eliitt végig nyargal, felhajít 
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egy roppant lándzsát, jobbjával kapja meg- s baljába veti által ; ma,i<l 

hátra ereszkedik lován aztán székébe iil, horkoló fiatal paripáját ezJ•r
félekép forgatva meg. Utóbb mint egyszerü közlegény öltözik fel é,j 
barczol mint egy h(í~, de kdálo~ sebet kapva, meg nem gátolha-tja 
övéinek t.eljes megverc•tés0t. .Ju:;tini:ín t~jjongva fogn<ltn a vitc:z góth 

királynak gyémánto;; siRakAt s véres öltönycit; 1\ar:;es pedig hazabo

csátván az ellenségnöl is ro~r.nhb l"ngobarcl harczMrsaknt, :ltvonul 

Toscamin s beveszi Tiúmát, mclly eme h:ibornban múr üWrlszijr fog

laitatva el 1), v(·gnyomorl"ll. jntott; s mr·llyct a tan1Lcsosok megöletése 

azon testület képétiil i~ megfosztott, mclly nz idPgcm malkorl<lk elött 

istensége!:;: gyiilekezeteiil tiint vala fd. 
Tt•jn.-. ,;,;,:!.' 

A gúthok el nem csiiggcdve, Tc;jast ,·,Uaszt;í.k kirltlyuknak, ki 

roppant kincsen vá~:h·olván meg a frankok szévetségét, Olaszországon 

a rómaiakat kétségbecsetten iildökölve vonult végig s Cnm:i.nál két 

hónapig védte mag:it. Hajúhallátúl clltagyat\·a, legvité?.cbh társaival 

az ellensc:gre nt(· mngút, elhatározva, clr:'tgá11 adni cl életöket. Egésr. 

egy napig harczolt;; hu egyik paizsát n hnjitó !l:lr!lák m(tr beboríták, 

mással váltotta nzt fel. E ditogntás kiizben történt, hogy átszuratott 
:; vele a keleti góthok 11ralma i~ clcllYPszett (353.). ~\ fcnnmnradt gó
thok Pavia-, Lucca- ~ Cumában tov:ibh egy évnól ta1·ták még magu

kat ; aztán némellyek kelctrr kiilrlcttel<, músok az Alpeseken át visz

szaköltöztck, mások ismét n kard helyett ar. ekesí'-m·vát fogt:ík m0g· " 

Olaszhonban a legyőzöttekkel vegyiiitek ÖR~Zf'. 

" lhllllwk heiltt·~t·. :i:i:l. 

Ezen ország. wellyet, midiin !-!zépnek ueveziink, ";oha:-;c hagyjuk 

d a sz e r e u cs é t l e n nevet is, 1lulatvn a barbárok é~; müveltcbbck~ 

az elnyomók é;; szabadítók :iltal, uj malon• Hlá kcriilt, a ni·lkül, hogy 

legalább a szolgaságban nyngabunt talált ,.ofna. llg·yauis még v(•g(· 

sem volt a góth hábornnak, midön uj u;.;tor emelkedett ellene. Thcode· 

hald, Chlodvig, keleti frankok királyának ltnok:ija, hasztalan kéretelt 

Tejas által segedelemé1·t : hnnem a telhetlelt Lcnth:u· sa Hagymvág_yiJ 

Bucellin, testvérhcrczeg·ek ~nj<lt nevük alatt inditottak meg utóbb egy 

hadjáratot ~ hrtvcnütezer alomant vezettek l\Iilanu al:í., innét pedit; 

egész Samninmig, elpusztitvn utjok ban ruindcnt. Itt ketté váltak : B u
cellin Campaniát, Lucaniát é;; Bruttinmot ment feldulni, Lcutha1· JW· 
dig Apuliát és Calabri:l.t cgé;;z a tcngerp:1rtokig. A mit a l{atholiku~ 

1) 53G-bau l:lelizártól. .).lfi-hnu Totilasttíl, .-,i~ -lwn Ut:!izártól, :i.HI·beu isu1ét. To 

tilastól, 55:2-ben Nnrsestöl. 



ti·ankok mcgkimcltck, azt n h:ílv:\.nyozó alelllannok rontották le, kik 

laoni i:;tem;•'·gciknd~ lMejckct :ildoztnk 1). Azonban lllértóklctlenség1ik 
,:s betcgs(:gek a hadnál m(•g jolJb:m fogynBzták öket; miórt i~ Narses 

Bueellint a következi; tava;;zszal Casilino mcllett semmivé tette, mi~ 

Lentbárt övéivel Benacu" ln.vánál (Gnnla-tónál) dühöngő epemirigy 
:-;odorta 0! • mi 11 nrnt tlolgolwn Yeg-ht•\·itt ,;érehneknek iulajllo
nittatélL 

A gMhok h:itr:w mondhatt:ík Beliz:\nwk : l\1 i a cs :is z á r ok 

k o •· m á n y z n t á b a n ~ r m m i t s c m v á l t o z t a t t n n k ; n r ú
rn a. i a k n a k m e g h 11 g y t nk t ii r v é n y c i k e t, a p o l g á r i h i
Y a t a l o k a t ú s ,. a ll:\:; uk a t; m10ul.Htn n.z olaszok megutáltúk 

Theodot·ik tétl<'n utódjai t, kik scm a békét fenntartani, scm a hadban 
rettentök lenni nem tndtal<: ; azt:l.n cllcnkt'zií valhisukkal ;,: a pápák 

választásáhai amtko7.:1sukkal nnprúl napt·n gyülöletesbek lettek. Ti
;r.ennyokz t':\·i las:>n hábor11, gonrlollmtni, milly nyomorba sülyeszté 

Ttaliát, a hnrátot, ellenséget egyaránt iildiildií ~ csak rablásból élö 

esordák köziitt! A neg;ycclik hadjáratkor Picenumban ötvenezer pa

raszt veszdt éhen : móg szomorubh volt a déli tartományok :;orsa, hol 

a makkot, mint esem e gót ettélc Procopiu;; egy kccsk~t l:itott cseeset 
adni egy elhagyott gyermeknek : (·s két n~szony, beszéli ugyanő, Ri

mini körül szállásra fogadu a7. utasokat., lwgy ezeket megöh·én legyen 
mit Pnniiik : nagyitá:!ok mikböl mógi:,; a valóm. lehet következtetni. 

Ennyi nyomomak iszonyn döghalál liín követkc:-;ménye 2), és a rop

pant clnéptclencrl!'~s az Olaszhonhan mara(lt barhárokat is végsö in

,;égrc juttat;\, Róma al:íbbszállt, mint Ra,·cnna. ~ a 110pnek jajjait a 

katonaság llot·hézohí~a gun_,·olta ki, kik. mint Agathias momlja, örjön

~ésökben paizsaikat é~; si:mkjaikat hurral ú~ czitar:h·al ditották fel. 
b:z iskolákhan tanulhatá meg Ola;;zlum, mit tesz az, az illegenek által 
_,zabadittatui fel, és hozzá!:;zokott engcddmci<kedni ennek is, amannak 

i", aíl iinkeny vasvcs:~;szcjc alatt. 

(lörög kornuüt~"Zül. 
Azon tizcnn_voh·z hld.Ytl\rtó~ág között, mell.vekre .J uRtinián u Ut ll 

'1 Agathias. 
''• Protopius (.-l need.) monclja, hog-y .\ frikában Mrunl millió Pm ber ve~zett el. 

()luszur~zágban pedig aráu;vl~~g háromszor uunyi ; íi azonbau ~zokása szerint nagyít, 

hog-y Justiniáu kormán)"át a legszerenc~étleuebbnek tiintes~e föl. A döghalál 566-ban. 
I<Uiünö~eu f.ig·nria (·~ Hómában nnnyirn cliihöngött, hogr uem volt kinek sem amtnia. 
sc·m ~ziirctdnic. :-J7J .. 1Jcn végtrlcn sok nu:rha esett cl s számos ember is himlö- ~ vér
hasban. Autharis király alatt e1:D másik döghalhit vizín·adás is l<övetett. \Varnefrid Pál 
( Pmtlus (liucnnus) tud6sitása szerint maj ol miuclrn évben .ián•ányok. ~ásl<ák, szitraz~ftg, 

dtporP~ök :<ilt. dltul!attltl< "g.vmá•t. 
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a gör1lg birodalom felosztva volt, az egyiket Olnszhon képezó, melly
nck székhelye Ravenna volt, honnan Narses, az Alpcsektiíl Calabriáip; 
tizenöt évig kornuínyozott, türekedve némi rendet hozni be s uj életet 
adni a kihalt városoknak, mellyek küzöl Nápolyt Silverius pápa építé 
ujra fel, oda egyesitvén a leégett kürnyékck szétszúrt lakóit. 

Vigiliusnak, a r é g i R ú ma t is z t c l c n d ö p ü sp ük é n ck 
kérelmére, Justininn a nyugatiak sz;'tmára hnszonhét czikkben egy 
pragmatica sanctiót adott ki (654. aug. 15-én) 1), mellybcn 'l'heodorik 
és unokája rendeleteit megerősiti s eltörli azokat, miket Totilas bitor
Iása alatt az e1·őszak és félelem csikart ki. A tanodákban s a törvény
székeken saját jogrendszerét hozta be ; a római akademia maradvú
nyainak a jogtudósok-, orvosok-, szónokok- s nyelvészeknek fizetéseket 
rendelt; a pápát és a tanácsot (melly utóbbi értemény nélküli üres 
névvé lett) a suly és mértékek szabályozlisával bizta meg. A polgári 
törvényhatóság, a barbárok szakásainak ellenére, a katonaitól elvá
lasztatott, s hacsak a két peres fél katona nem volt, egyedül polgári 
biró ítélhetett 2). Kiilönbözii városokba grófok neveztettek, kik nem 
csak a katonaság, hanem a hclylJatósúg fölött is ldltaksa peres ügyek
ben az els/i itéletet hoztiik, mcllyct Konstantinápolyban lehetett fö
lebbezni 3). Minden vezér alatt egy katonatiszt állott, ki őt helyettc
sitbeté s kinek parancsai alatt ismét a szószólók vagyis védnökök 
:illtak. Ez utóbbiak a müvészetek tanodáinak elnökei voltak s az ezek 
tagjai közt fölmcrült ügyekben birúskodtak. A tanodák egyiittvéve a 
s e r e g e t tették ; a mi ide nem ta1·tozott, a n é p c t képezé. 

A kettedesek (dnnmviri) vagynegyedesck(quatuorviri) 
helyébe az adott bidtk (d a t i v i) tétettek, mint a polgári tö1·vényszé-

1) A Cm·p1&~ jm·is civil is ben, a~ UJabb Uirvények s ?'Cn<lelPtek végén van. A 
többi közt. momlatik : 

Jum insupe1· velleges r.oclicibu.q nostri.• in.~atas, 'JU('"~ jam .•u b edieinZi pl'O.'J1'all!
mate in Italiam dudum m·isimns, olJlinm·e .wtnrimus; ~ecl el eas qu,as postea ]J?'O?l~A~·l.r;nvi

?ll!ts conslituliones, jubemus sub edictali propositio-ne vul,qa>"i, ex co telltJIOl'C quo sub edi
clali ]n'og·l·amrnate evulffalae fue1·int, eliam JJCi' pal'tes ltaliae obt-ine?·e, ?!l nna, Deo vo
tente, {ae/rt republica, leywn rlirt>n uosll·arwn ubi'JitC prolale/nr a11r.tm·ilas. 

Annonam etiam, 'JUmn ct Theod01·iws dare solitn.~ erat, ct ?IIJ.~ etiam Romanis Úl

clulsimus, in JlOsleJ~t·>n etiam dcwi pmeripim11.\'• sirni etiam annonas, qnae grammalicis ac 
o1·aim·ibus vel etiam ?lWlici.• vel jw·i.•pe1·itis antea da1·i solitum erat, et in po8termn suam 

JYl'Ofessionern scilicet exeTcentibus eri!JC?'C 11mec,:pimm, qnatenus JuveneH l·iúe?·alilms sllt
diis e1-uditi per nostrant ?•empuúlicam jloreant. 

2) Lites inle?' diiOS l.n·ocedenles Romanos, velnbi ?'01/la?UI jlfl"801Ut zmlsatw·, jJO?' 

civil es judiccs exercet·e jnbern1M, cum talih1t8 ne,qotii.~ ,,e[ C((l,.,; .. jndiees militm·e.~ immi
scere se m·do non patiatur. Cap. 2 il. 

") Nov. 10-l. de pm~t. Siciliae. 
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kek elnökei; a tizedesek (d c c n r i o n cs) helyébe a constdok jöttek. 
Fennmaradt tehát és mcgszilúrdnlt a helyhatósági kormányzat, melly 
a vezérek s helyettescik müküdóse últal nem sokúra függetlenné lett; 
a méltóságok örökösekké liínck, mivcl rendcsen csak a gazdagoknak 
adattak. 

A közigazgahí.s azonhan t•oszabb ktt, miubín a tartományi fií
niikiik nem a tanács <iltal neveztettek, mikép a gbthok alatt, hanem 
Konstantimípolybóljöttek : olly emberek, kik a hivatalt pénzen vették 
s ezt visszanyerni ohajt:ik. 1\ n nyira ment ez, hogy a sardinini kor
mányzó, midön vádoltatnék, hogy a bálv:ínyoz:íst megengedte, ezt 
felelé : H i v a t a l o m a n n y i p é n z c m u c k c r ü l t , h o g· y a z t 
m é g i ll y j ö v e <l c l c m á l t a l s c m n y c r h c t c m v js s z a. }~s 
Gergely pápa felkiált : A g ii r ü g ö k r os z as {t g a fc l ü lm n lj a 
a b a r b á r o k fc g y v c r é t : a n n y i r a, h o g y k c g y e s e b b n c k 
t e t s z i k a ;r, c l l c n s é p; , n k i ö l , m j n t a z :í l l a m b i r á i , k i k 
~ o n o s z s ;i g , c s a l<i s 6 s r a b l :í s :í l t a l s a n y a r g a t n a k. 

l\fég roszabbm fordnit Olaszország Rorsn, miclőn a gyönge de 
heves II .• Jnstin Narf;CS helyébe a fcgyvet·ben járatlan s az országot 
nem ismerő Longint kiihllitte. Mondják, hogy Zsófia császúrni) a fös
Yény de vitéz heréltnek guzsalyt é~ ors<it kiilrlött volna illy paraneH
csal : T é r j vissza fo n u i ass z o n y k á immal. Hanem Narses, 
ki nem volt olly nemeslelk ü és félénk, mint Heliz:h, felelé : Fo n n i 
fogok olly szövctr,t,mcllybiíla.birodalom nehezen 
fo g ki b o n t ak o z n i; és hehivá a longobm·dokat a tejjel-mézze l 
folyö földre, mellyhez hasonlót az Isten nem teremtett. Hanem a dn
lásokat, mikkel ezek Olaszhon eddigi csapásait tetézték, nem él te meg 
~arses, minthogy két évvel ura. ntán ö is meghalt. 

NYOLCZADIK FEJEZET. 

A longobardok. 

A longobardok bn.tor ós harczias nemzetét Tacitus az északi 
Hajna mcllé helyezi a svóvcktiíl cs angoloktól tovább nyugatra t), hol 

1) ·Habitant Ge11naniam quae riJ'C.It Rhenunt est, a 11arlc .~cptenln'ona/i B?·usaele1·i, 

pan·i appellati, cl Sicamlwi, Oqueni, Lv11goúw·di . .• [nlm·im·a atque ·mediterranea ?IUt

,·cime leneiU Suevi, An,ryli .• . qni 71!li!Jt~ o?'Íentales sunt quam Lon,ryo7Janli . .. Longobm·dos 
pauci/as nobilitat, quod pl1'l'imis et valentissimis natianibus eine/i, 1wn pe1• obsequium sed 

praeli i.~ et periclitmnlo tuti sunt. Tacitus demO?', Gtmn. Azto\n történetében: Longobw·· 
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a mai \V cstphalia áll. Az azonban talán e~ak egyik törzsük Yalu, me !ly 
legyőzetve a szászokkal kevercelett ös:;zc, miut:in az Olas:..lwnt meg
hódító longobardokat nemzeti hagyományaik Skandinavi<íból 1) utaz:
tatják ki Gambam valkir (júsnil) vezérletc s lbor és Ayo fönökök alatt. 
Ezek Frey<ít és Odint im;ídták, és mint núnden odin-vallásuak, Istcn
től eredt nemességgel bil·t.lk. Legrt:gibb vezéreiket kuningoknak ne
vezték, kiknek elsejeül Agclmond említtetik. Utóbb az Adclingiek 2 _l 

alatt a hcruloktól a 1·égi Rugiát vették el, honnét Audoin, kilenczedik 
királyuk, Dunán tuh·a, Pannoniába telepíté öket, mclly az Olaszhont 
megrohanni készülő barbároknak, ugy látszik állomáshelyül szolgált. 
Hildechis, Risiulf fia, a longobm·dok trónjára vágyva, a gcpidtl.któl 
kért segítséget, melly nemzet, mint a többi góth népségek, Attilától 
volt meghóditva, ennek halála után pedig fiiggetlenné lévén, a duna
mclléki tartományokat foglalta cl, mcllyckct a góthok Olaszországot 
Belizár ellen védelmezenelök odahagytak vala. Ép azon időben folya
modott Audoinhoz egy gepida trónkövetelő ; mire a k<5t király egyez· 
kedvén, egyik a másiknak vágyb\r;;át megölni scgité s c kölcsönös 
bűntény által kötének szövetségct. 

A két szilaj törzl:! között, mellyet csak a Tisza választott el egy
mástól, a béke nem lehete tartós; s a longobardok a gepidák ellen 
.Justiniánt segíték, midön ez amazoknak az évi adót megtagadtu. Foly
tonos háboruban éltek tehát, mellyeknek viszontagságaik énekekben 
vagy taUm egy nemzeti költeményben 3) tartattak fenn, mellyböl 'War-

<lm·um vpibtt,/1 rejectus (lmht~ Flavtts, a chPru~kolt királya Claudius idejében) per laela, 

per ad••e1·sa, 1''-d chent8Crt• alflir:tnbal. ElLe tnentébrn még- mo~t is nm egy LonrJbonl 
uevii pr.rt. 

1) "'nrnefrhl l, :'. és a gothlandi dnh><!k igy énel<rl : 
De jfo~t Langbm·der ·indwn rleJ·twt Land 

De1· bl~f)' icke le,Oi·eacl en enistc mm11l 
Sra /od.wu de aig Langbm·de1· kallJJ,m 

· Pa•woniem berll'iddum de ok mctl al/m.t, 

") König l<irályt, A.delig nemeRt jelent. Igy All-boin mindt•nkorm{myr.ót; Ro.~e

~<wml rózsaszáj ut; Autrich 1·égi ma t; Tl,e?•d-tintla népkl'gyclöt; Ogil-ulf önkénytes 

segélyt ; Rot-he1· béke urát; Ar-tn·eth tiszteletben gazdagot : Gumd-rn·etlt jóságbim gnz
dagot; Chuni-preth nag·y hlttorsftgnt ; Ra<l-n·ald serényt s hatalma~t; IIildi-bmnd nn

gypn égöt; Ral-gis tanácsbau erőst; AhiNt./w.lf scgélyn· l<észct jelent sat. 
3) 'Varneftid mondja (De ge.~tis Longobm·dm"ll,m) lwgy Alboin tettei versEkLeli 

magasztalt.atta){ nemcsal{ a Lnjorol<- é~ ~zászoktól, hanem az összes germán uyelvü n~

pektöl. - L. még ezeket is : 

Procopius, De bello gothico. Igen fontos. 
Anastasius könyvtdrnok, De vitiN ponl\/i ... um ,.,.,.uwo,·w;z, 
Nagy-Gergely, Levelek é8 ómélgeté3el. 
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nefrit! Pál, a frianliak diaconusa, nem annyira tü1·ténetet, mint egy 
regényt vont ki; mcllyct mi má;; adatok hiúnyában kövctendiink) leg
alább ama nép jellemérc nézve. 

Alboin. (fllill.) 

Turismundot, Turisen d, gcpidák kil·ály:1nak fiát a csatában meg
ölte Alboin, Audoin fia. A longobard főurak bámulva herezegök vitéz
ségét, a győzelmi lakománál kérik a királyt, ültetné fiát oldala mellé, 
de Audoin felelé : T u d j á t o k , m i k é p ö s e i n k i n t é z m é n y e 
s z c ri n t e g y h e r c z e g s e m ü l h e t a t y j á v a l e g y a s z
talhoz,mig egy idegen királyáltalfegyverrelnem 
r u h á z t a t ik föl. Mit tesz tehát Alboin? negyven elsz:ínt vitézzel 
'rurisend udvarába megy, s kéri ezt, öltöztctné fegyve1·be. A gepida 
szivcsen fogadja s megvendégli öt, de midőn az asztalnál ültek, szo
moruan jcgyzé meg : A z é n fi am n a k h e l y é t a z fo g l a lj a e l, 
k i ö t m e g ö l t e. 

E gondolat clkcserité a gepidákat, kik már is haraggal nézték a 
győzöt; és Kunimund, a király másik fia, boszuság- és bortól hevül
ten, gunyolódni kezd s összehasonlitja a longobardokat büzre és ki
nézé;;re nézve a kanczákkal, bizonyos kötözékre czélozva, mellybc 
azok lábaikat göngyölték. II a n em c ka n c z á k - kiálta fel Al
uoin - h o g y m i ll y j ú l t n d n ak r n g n i , a z t m e gm u t a t j a 
azasfeldi róna, hol fivé1·cdnck csontjaimint egy 
h i t v á n y á ll a t é é fc k ü sz n ck. E szóra, melly a metszö fájdal
mat fclujitá, mind a két fiu kardot ragad, s Turisend nagy nehezen 
tudta a vendégjogok tiszteletét fenntartani: majd Turismund fegyve
reibe öltöztette Alboin t, ki visszatérvén, atyj{ttól a lakomához bocsát
tatik és elbeszéli a maga mcrészségét és 'l'miscnd becsületességét. 

lVIidön Kunimund atyja halála u hín a ha1·czosok közohajtásám 1) 

utódnak kiáltatott, legott a régi sérelmek mcgbosznlásám gondolt s a 
szinte atyja után korrnünyra jutott Alboinnak hadat üzent. Ez egy 
avar törzset, mclly harczosainak harcztért s barmainak legelőtkeresve 
a Dunánál megjelent, szöntségre hivott fel s azt mntogatta, hogy 

Gaillard, !Jfé,". historique, ct rritil[rrPo· sru· /P.• Lonyol"ml.v. (A franezin akad. 

tvkönyv. J2. :n. -l.i.l. ){öt.) 

Tü1·k, J?o,.sclmnvrn n11;( rle1ll Gcbiete rler Geschichte. Rostok, ll:'3:-l. 

Ascii bach, Gesch. 1ler llemle•· wul Oepidi!JI Frankfmt, lXf);'). 

Aztún Olaszhon val:unPnnyi tiirténéHzc (,s némi ujabb arlntokkal: Lebrecht éH 

Leo: Gesdt, von Italien. Ila1ubur~, 182!J. l. kön_yv; Balbo, Storia d' Italia. Tm·in, 1830. 
:!. l<iitet; Troya, St<wia rl' lt«lia. Nápoly, IX!!. 

1) Ezt jel<:'nti W arncfridnél ;\ mindnyóJak olwJtása, I, 27. 
nu. 1:.! 



egyesült Cl'cjökkcl nem csak a gcpiclákat gyözik Ic, kik a gürög csá
szárral cgyesiilendök a tübbi gcnu;\n ncmzctckHil elszakadtak, l tau cm 
a tübhi összes népeket ifl, mcllyck a világ legszebb tal'tom:ínyait bir
j~ík. Am az avarok Lüs:~.kc klwgánja, Bajan, csak azon fültét alatt 
volt lmjlandó, ha barátsága a longobardok nyájaiuak egy tizedrészé
vel, a zsákmány és foglyok felével s a gcpiclúktól clvccndö földdel 
jutalmaztatnék. Alboin semmit scm tartott ch·úgáuak j megköté a szö
vetségct, ellenségére rontott és lcgyií;"tc azt. Kuuimullll maga is meg
iiletvén, a gcpidák országa semmivé lett (5GG.) j a m:p maradványai 
a longobardokkal vegyültek iisszc, vagy az avarok rabszolgáivá let
tek. Ezek a mai Oláh-, 1\Iohlva-, Enlúly- s Fclsö-lHagyarországban 
foglaltak helyet, s igy a mi a Kárpátok, a Pt·uth és Duna küzött fek
szik, mind az avar kltag;\.nnak uj s t•cttcntö Itataluta alá volt vetve. 

Alboin felfuvalkodva c gyiizclcmbcn, tovúbbi húditásokra gon
dolt. Harczosai közíH sokan cmlékeztek még arra, mikor Justinián 
últal Totilas ellen Olaszhonba hivattak (552.) j fennen dicsérték ama 
szelid eget, amrt kellemcs országot, mcllyct anuyi Laleset scm tudott 
cléktelenitni annyira, hogy az itiegenek tclhctlcnségét fül ne ingerelte 
volna. Alboin akkép élesz té c"' emlékeket, hogy asztalát mindig a leg
válogatottabb olasz gyümölcsök- s horokkal rakta meg. Narses, kit 
ök vitézsége- s nagylclkii ajándokaiért tiszteltek, nem védte többé 
ama szép tartományokat, süt talán sérclmei folytán boszulásra hivta 
fel öket. Kellett-c több, a mi tettre határozza ezen harczias nemzetet, 
melly hazával még nem Lirva, olly szépct vala magúnak szcrzendö 
egy lefegyverzctt nép künnyü legyőzése által 'l 

Alig tmjedt cl hire, hogy a longobardok az Alpeseken túl akar
nak mcnni, Germaniából é~ :-:leythiábúl legott gcpidák, bolgát·ok, 
sarmaták, havaruk s külünüscn a szászokhól is huszezcrcn, feleségeik-
8 gyermekeikkel csatlakoztak hozzájok, a fáradalomhan és zsákmány
ban o,;ztozandók. Illy külün faju, szokásu s vallásu 1) sokasággal in
dult meg (5 GS.) egy szilaj népfőnök hibái- s jótulajdonaival felruházott 
Alboin, miután clíJLb az avarokkal a történetben példátlan egyességre 
lépett, mclly szcrint on;zág:ít ezeknek hagyta azon fültét alatt, hogy, 
ha vúllalata nem sikeriilnc, azt visszaadják. 

1\Ionrcalc-n ~) át Venctiába türt Le Alboin. Az Attila által feldult 
Aquileja nehezen Mlhatott ellent, s Paulin patriareha az előkelöbb la-

1) Cw11- u:.rvJ•ilnus, ualis, umnt:'}lt"- :o1ppr:/lccli(; ... ~u.m um·ni ('.í·crcit", 1:olyiquf' 

Jll'mn·iscui nmltitudine. Wameft·i•ll'ál. II. I;UnyY. 7. S. f~:j. 

') Talán l\[ontmnag-giore, Ci\·i•lale mrllett Frianllmn. 
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kókkal Urmlu szigetérc mcnekcdctt, gyarapítván ekkép az ach·iai la
gunúk közt:ít·sasúg:'Lt. A jnliai Alpesek vódclrnét friauli herezeg czimc 
abtt Gisulf nnokáját·a bízva, szúmus csalúdokat es jófnju lovakat s 
Olaszhonban addig nem bitott bivalokat hagyva ott, Alboin tovább 
mcnt. A tizenlit évi göriig kot·m:ínyzat az ö úllamiigyészi zsarolásai
val még sajgóbbakid tette a;r, olasz haza sebeit, hol a döghalál s éhség 
még a szolga;,;;íg nyngahn:ít i:; elmhl:t. A katonacsapatok tétlenül a 
várakban tartattak, a lwlyctt, hogy gyor:>an hasznáitatva R veszély 
helyére küldcttck volna; njakat a persa húbornba kevert il az ava
rok tól, Alboin S7.Övetségeseitiil fenyegctett Justin nem küldhctett. 

Alboin tehát alig iit hónappal Pannoni:iból künclulta uhin 1) el
foglalta V cron:ít és Milanót t; itt kir:\lynak kiáltatott ki. A milanói 
főurak Honoratus püspökkel Genmíbn. futottak s a Po bal oldalán csu
pán Pavia tartotta magát negyedfél évig. E rendkivüli makacsságon 
fclboszankoclva Alboin, mC'gcsküclött, hogy kardra hányatja í azonban, 
midön az élu;ég megnyitotta a kapukat, a bevonuláskor lova elbotlott 
és leesett, mit a Lm·bár isteni intésnek magyarázv~1n, felkiálta : E 
n é p v a l ÍJ b n. n k c r e H z t é n y! H nem csak kegyelmct adott, hanem 
l'avi:it az nj Longobardor~z:íg fiívárosáv:í. is tette. Azalatt a Po jobb 
olllalát is egész a Tanaro torkolaütig mcghúditá ; majd Umbriára is 
ki terjeszkedett :; ~po letúba egy herczegett tett; talán délnek még to
vább is elhatott s alapibi a bcnevcntnmi herczegségct 2), melly a Ion
gobordi kirúlysúgot túlélte. Ha Al1Join iigyesebb vezér és erélyesebb 
uralkodó, egész ( )laszhont meghódíthatta volna; de i.í erejét aprósá
gokra vcsztcgettc, s vczt:rcit scm tudta fékezni, kik rÚs7.Ínt a meghó
ditott földön maradtak, réc>ziut más országokba csapongtak, mig annyi 
v:í.ros meghóditatlan maradt. 

1) .\ lougoiJM<l kirAiy:;Ag· elsii tizenhét \\vének idötawt még· igen homályos. 

~Iuratori, FnJnag·alli s Lnpi S('IH t.wlthk az.t clégg·é navilúgitui. ,, .. aruefrid rát. az <'g'YI\

<liili iró, kire szo,·itkoznnnl< kell, ntcg-hatft!'<Jzv[ul Alboin l'alliH<ni{LIHíl liii1Hlnltának 

i<lcjét, azntitll e:;:~k hatAruzatlau llll':;j~gyz<~sckct. tr"z. I::pr11 akkor hagyták el az évc

ktt a eon:;nlok szcrint j~~g·yezni fel ; a kiizHnst'~g-c>s szitmitfts pPllig llH~g- nem volt eg-t'~
"en behozva. A J[Ltsz{,Jng-ns ellcnHLJJILilÍLs(>k talAn akkl-.p ltitrittathntuának cl, ha azon 

<~v. mrllytül a tiirt[,uész<'k Alboin nmll""lAsi1t ~zhmitjhk, ucm, mint szokuttan Wrtb1ik, 

:\lilano IH,Yétclével, haucu1 Alboin Olaszhuliba jöttÚ\'el, vag-yis !iWI. év elejével kcz

rlctnék. 

") ;\ tiirténészck l'ál <liaeunt k(ivd\'l•, Bcnevcntnmut esak Autharis id<-j<Íhcn hi

>zik ntrg!J,\,Jitott.l1ak; a:-. eb:; herezeg Z<>tto ldt légyt'n. Azonh~u1 Nagy-Gergely Il. k. 

41 i. lcvclét.Arf'ehishPz (A rigisus'•. Zottn nt<'H1j!tlwz int(,zi; s mint.!tn a Ie,·{,] 5D2-hcH 

l;pJt, hn ],"·unjuk azt. a l1nsz ,~vet. mdlyck alatt P;'d szerint Zottn nrallwrlllt.t. PaYia 

""tmma itll'jéuél lesziinl;, 



.\ztáu épe11 diadaltnai közepeU Vl'!S:detlc életét. l\lidöu Aliwill a 
gepida Kunimnndot megöl1:, koponyáj.lbt'd ivuedóuyt esiwUtatott, lwgy 
a g')'özelmi lakoHHímíl a vad gyii11yiirt még n:tgyoblJ fokra Cl1lcljé 1); 

aztán n megöltnek le:'myát, Hos:.mnuHiút feleségül kényszeríté mag·á
hoz. ~Iidiín tehát VeronáLali sikerült vMialatai ntúu iiunepélyt rende
zett, fölkelvén az asztaltól, elökere:siu azou in!cdt'·nyt, s elküriiztetvc 
njból megtülté, mondvitn: \'i p; y ó t ek Ro;; a lilllll Ll á nak, h a d d 
i g y ék a t y .i :í. v a l! A ni) szivM mélycn sért/~ c kegyteleu tréfa i 
miért is üs~;zebeszélt a höR Pcridaen:; egyik úgyas<'wal, hogy engedné 
PZ neki út helyét; s mi<.lön 1m\r a hő:> vele volt, ciiiadta neki, hogy 
\'agy ki ke!l :ílluia a kinUyon cikiintett s(Tdcm biintct1:st't, vagy azt 
megölnie. Es Alboin meggyilkoltatott (ríla.) '!). 

Hosamuucla a g1·pidák sngdyéYel a trúma emelhct11i remélte 
;;zerctöjét, Elmichi~t; a lou;;oL:mlok m:nllb:tll ellenszegültek s neki 
le:inyával, Albsuin<lával, két ~zcrctiijéYCI, néhúny !Jivével ós ~ok kines
csel R.avcnnúba kclk lll<'Jwkülnie. A bclytartfl Longin, ki azzal hízel
gett magának, b ogy az dll'lll;t:g YÍ:-;z:ílya :>cgit<•ndi í.it arT<~, a mit fegy
verrel kivinni Ilelll mcl't, llal'llt<l<lik szeretiijeiil !(·vén a ;;zcmtelcn 
asszonynak, r:íuirta iít, hugy Ellllichist iiljc lllllg'. Ennek teh:H, mig 
a fürdiiben vala, n uii mórget kever, dc a t;'.)'allakodil I%nidiis kény
szeriti iit vele ogyiiti irllli a holdugtalau <::o;<::szébiJl i és ig-y minclkctten 
gonoszságuknak :íldozntul c,.;td~ ::). Alb:miucla a kinesekkel együtt 
Konstantinápolyba kiildetett, hol P('ri<lacus nng~·szcrüeu mntogatta ere
jét, mcgölvc egy iszuuyu lll'tJ;:;zhint, (·;; c!rc~.it'~r~~ 1\!:zve :-;;"tmwunal ~dlit

tatva iisszc, mikép ez, ii is rnegvakittatoU, s mik<:nt 1')';, ii i:; hasmrlt', bo
,;zut kisérlett; azt sziulcl\'(•, hogy a t:t:Hi~z;imak fontos clolgokat akar 
fölfedezni, nz cm r ck lwly<'!beu i it meghallgatni jött patriciusokat megölé. 

('II•Jlhi,;, ,\ hai'IIIÍIIl'Z ht•t'l'ZI'~. 

Azalatt a lungobardok l'iihhjei Paviában Clcphi,;t vála~zt:ík ki
l'lilynak, ki a gyiízclHwk~t ,, a r<'llnaiak irtá~á,t folytatván, hóditásait 

1 ) 17 };~11 mag·am \Kri~ztus lt>g·yeu hizouysúg·rJHll li1thuu H:tclli,..; fejf·dclull't ama 

hi liikomol egy lal<omáll '''"zbt• ""1111i' a ,.,.wJé,g···l<nt·l< mutogatui." Pal diac. II, :!!'. 
'1 Mintlcnki tnnja, mill~· "''r"i"'t jfds?.ik ~~~ .~.szal<i éon<:kek rxe11 hiísp Bertholtl

uak izl'tlcn, <)(' minlleul<i !dtal oh·as.,tt törtt',uutébl'll. ~;u 111'111 t.wlou,, .Jnlin,; CaeSill' t)(' 

Cruce hoJIIHllt ,,ette lég·y<·u ama leg't'tlllút: lnitlllt~n, néullJt cre1ldre lillitat; AIIJOin tlll

vru·a bAr 111egvúltuzntt Ola:o;zhoul.:tu, ;t 111'\'ul\ mégis Bert11uliléi, ~1ark11lf ~at. A Colltra

rlictio Salomuni.- ~gyik<- a 1<-g·n\giblt n·gélmek, lu',<liltÍ \'ilu<o~wtk •·g·y :'tlnrlwlf ucvii 

)Htmszttali vit><ját :ulja ,.Jíí, Jurlly Hrrthohl lutlawlj;ti\·al tá11 ugyaua?.uli forrásiJól cre1l, 

lileily utóbbink miwlcn uyeh·ben m•·g·vauual<, s mikct. a JH111Jctck, 11"'" ltulo111, 111i okh•\1. 
Asi{dH'•I sz><rmaztatunk. 

:~) L{ttni val/), IIH'uuyi re:,!l~u.v:;zerii :-: ki)Jtetuéuy \"fill ehlu~n. 
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Ravenna- H Húmáig tmjc:;zté, mig hcrczegei az Alpesek mcllöl a fran
kok foldérc 1·ontván, a Rhónc hnloldalát ~ a Földközi-tenger partjait 
pnsztiták. 

KHiönben a lonp;ob:mlok hó!lit:ísát senici sc képzelje ollyncmii
nek, mcllyhcn egy fiíemhcrtiíl fiigg mindcnkinek akarata. A töbhi 
germ:inok n:ódj:im, midiín kiiziis vAllalatra határozták magukat, a 
nemzet küliinf(:lc fiinökci önkénytes kiivetiíikkel a király köré egye· 
sültek, dc csak ::t v:íllalat kiviteléig kütcleztl\k le magukat, azontul 
függetlenek voltak H minclenki esnk maga s:>::ím:íra ügyekezett kin
e~eket s uralmat IJiztositni. OlaszhonlHl t'•rve, megsziintck azonegy 
~ondolattöl vezettetni; mimlenki egy-egy vidéket v:ílasztott magának, 
a mi azonban nem igazgat:l~i fdo:;zt:ÍR volt, l1anem valósággal egy
<·gy külön uralom, Rajitt modorban criísitvC', tmjcsztve s korm:ínyozva: 
csak a germlin szokúsolwt s a tiirvénykczdsi lmtós:ígot a katonaival 
egyesítve tart:ik meg mindny{ljan. 1\'Tidíin Clephist tizennyolcz hónap 
nmlva orgyilok végz(; ki cmr>.), azon v:illnlat, rncllyért a nemzetrónö
kök egy cmlJCmek veték magnkat al:íja, bcvr;gzettnck mondathaték; 
miert is fölöslegesnek tart:'tk uj királyt választani t), lumem a harmincz 
herezeg 2) küziíl mindegyik .~nj:ít javAról gondoskorléle Ez gátlá meg 
a lnngobanlokat egész Olaszhon elfoglal:ís:i.lmn, 

Olaszhonhan akkor két nemzet állt egymílssal szemközt: az ola
,-zok, császári vezérek alatt a hegyek k1izt, a tengcrmellekeken s a 
ltnd, mt'~g n l1órlit.)k cl nem jutottak; azt:in a lwn·zias longobm·d nép, 
csapatokra osztva s katonailag kormányozva. l<'riaul és a tridentinek 
földje képezte A 11 st r i :í t; az ivreai, tm· ini s lignriai herczegségek 
N e n st r i :i t; '1' n sc i a l'<:szint. a kir:ílyö volt, r(:szint Lucca, Toscana, 
Castro, Honciglione s Prl'llgin lwt'l'zcg;;<'·gPkct képezé; Acmiliában 

1 , (;ihl>o11 1 ki " l.arLiorol<l'a a IHÍÍY<.·lt lll:tuzd . .-1; .io;;·ait. alkalmaz:r.a. a>:t képzeli, 

h•Jgy a harmiucz hPI'ez~g- k<onu(mya g·yiuukorm:'u1y vala Autharis kiskorusftga alatt. Az 

;; miivélwn a luup;obanlok nrnhua Pg:yikP a fpg·Pihanyag"ltahb r.\szcktwk ' <lnzzauoz n 

<zónoklattól. \' ctt•:s,ék ö, sz•~ Ro.<nmuurla t<·tt~ bPnne é' Pál !liaconuau. 
,., Tai;'m n luug·obanlul(l){tl ;, diYato~ n,Jt., 111Í11t a Whbi gcrmúu népekuél kél 

l<iilönh(izii ti~~tlszúmuak l•a~zn:'tlat.:c; az ••gyik t. i. ti z rg-ység-gcl, a músik tizcnkcttii
,·cl; ami okozz;L, ilog·y s<.kszor val:mwlly ,zitm nem hctiiértclcmbcn vccnrlií. \'.c;, 

R neh : 8elwer1iw:he UrschieMe T. kiitct. l'J. ~ Ez o'Hcth~u lmrm inezhat longobard hcr

•·zc;rs!>g·nrk kdlett ,·ol na lPnuic: tízPuko:ttii•H·k Nen•t.riitban, tiz~nkettö111el< Anstriúhan 

, ng·yanaunyinn]; Tn"o:iáL:lll. TiirtPnl'ti :ulatainl< azonh:1.11 csal< a kövctkczöluöl vannak: 
Friaul, ~lilano, B0rgam(1, Pavi11, HrP~(·ict, Tn•11t1•, Rpolefo 1 T111·iu. Asti, IYn•:t, ~an Hiu

Ji,, .l'Orta, \"l'roua, Vio·cnza, Tn·,·i~"• Ccnr.la, !'anna, l'iaccnza, Bresrello, 1\e~-;·gio,l'~

rng-in, Lucca, Cbin.~i. Florenez, Soaua, Populouia. Ft•,·non, Ri111Í11i. l~tri:t, H~ncveuto. 

L. A ui ri ell' 11rr·wl. ,7; 'r,".;no, ;·ol. X XX 1\". 
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csak Reggiót, Piacenzát és Parmát birták a Iongahardok ; déli Olasz
honban volt a Kis-Longobanlia, mclly n spolctói és hcncvrmtnmi hcr
ezcgségckct, a salcruúi fcjeclclcmségct s Apuli~U l;S a r(·gi Calabri:ít 
foglalta magában. A kiivctkczií hat nemzet, u. m. a f;armaták, lwlg:í.
rok, gepiuák, sn.'!vck, pmmonok ós norieumiak, kik Alboinnal jöttek, 
külön kerületek Len tdcpctltck Ic, lllc>gtartnl ~:>zalwtls<íguk at és nev ü· 

ket t). A szitszok, mintscm mag-nkat a longobanl tiirvényeknek aH
vessék, inkább visszatcrtek A hnjúz:bban j:\mtlan longolJnrclok a ten
gerről segitett partmellékcket mrp; nom hú1lithat:\k : mit'·rt i:=; n Po c~ 
Arno torkolata kiizti villék t\ílük független nutrn1lt1 ngy s?.intc Gcnna 
cgyideig, a cotti Alpesek. Sieilia és n szigctck mindcnkor. 

Azon kerületek, mellyek a giirüg kormúnyzti (exarcha) alatt 
maradtak, s mcllyek a rúmniak utol~ú mcncuékét ldpc~(,J;:, Homngnú
nak neveztettek s Ravcnnán kivül, Bologna, Imola, Faen?.n, FctTara, 
Adria, Comacbio, Forli, Ccsena és m: iit tengeri vArosLói : i\ncona, 
Himini, Pesaro, Fano és í:linigngliú1úl :Ultak.lUHna-, Oai:ta-, Taranto-J 
Syracusa-, Caglinriban s m:l~Htt a görög helytm·tú ltcrl'zrgPket vagy 
katonai parancsnokokat helyezett be. N:ípoly leglwmarnblJ tette ma
gát függctlenné, ömnaga ncnzvén mng:ínak berezegeket; Amalfihan 
a kereskedelem s fekvó1> rej té magúlJan a szalmcb:íg magv:\ t. Y clcu
cze, melly Olaszhon romjaibúl cmelkcllctt, száz szigctóu e>gycsitcttc a 
latin vér maradvúnyait s a byzanti csás?.Úroknak ink:'l11> sziivctsegcsc, 
mint alattvalója volt. 

A keleti császár uralma tclní.t ugyszólv:ín csnk a hclytartú;;:igra 
és a még nem egc:szcn papi Húm:lra szoritkozotl; hanem az olasz nem
zet c kis térre gyülekezett iisHzc, hogy bizto~'iba mag:'tt ÓB kincscit a 
barbárok és üldözéscik cWI, mellyckct ezd;, millt mi:cnnsok véghez 
vittek. Szünct n{·lkiil k<:rték a rúmaiak a l'S:Íszúr :<Pgit,;\ogd; a tanác", 
hogy sikert arasson, li. Tiberiusnak h:í.romc:wr font aranyat kültlött 
Konstantinápolyba, és a nép ki:í.ltozá : I r a n cm t u ds z m i nk c t a 
longobardoktúl mcgszabatlitni, legalább éhen ne 
h a g y j v cs z n i. 'J'iberins csakugyan sok galm:ít kiiltlc Húmába, ha· 
nem a tamics maga helyzetéLen nem talAlt joLl> múd,lt1 mint megvesz
tegetni a longohm·d füurnkat, vng·y CIIildcbertnek, a frankok királyá
nak barátsúg:í.t mcgY:'L,;<Írolni, l< i iH iitvcnezer nranyuyal rAbiratott 
Olaszhonba jüni, mig egy longobarel hcn·?:cg a ravennai giiriig hcly
tm·tónak veté mngát al:í. 2). 

') Pal diacon. II. kiiuyv. ~fi. fej. 
1) Droetnlfnak ltivatt~l< ; s '\rarnefri1l BH'g-:;r~,; .. jn·er:-:{>t, mC"JI,n"t. 111i11t !l!ll''. l-:111 

];rv<'·,.; <'1\ll(·];<'ino·k i•gyik(·t. i<l<· ild.:~trrJd;: 
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A longobard herczegek c veszélyben Autharist, Clephis fiát ki
rálynak választák (584). Minthogy pedig Alboin kincscit RosamundnRa
vennába vitte, az apai örökséget pedig a h erezegek maguk köz t oszták 
fel, ezek abban egyeztek meg, hogy vagyonuk felét a királynak en
gedik :it. Antharis Childebertet gazrlng nj:íwlékokkal visszatéríté az 
Alpesektül, midUn pedig a keleti esúsz:ír az eHHegezett pénzösszeget 
visszakövetcltc, ChildrlH'rt njrft vissznfonlnlt, lwnem visszaveretett. 
E miatti bosznj:ilmn a frank kin\ly iisRzeszc<li lmsz lcg•·cttentöbb ve
zérét s harmaelszor is a longobarclok ellen megy (ií90.), s bár megvc
retik Bellinzana me !lett, m{~gis eliínyomul s Milanót és V cronát elfog
lnlja. Antharis nr-m aknrvún az orszúg sors:it egy csatitban koczldztatni, 
a Iongabard criít c;s kinescket criís várakba zárja; mitscm gondolva 
azzal, ha a tartomány ki is raholtatik. Ha a görögök, az egyezkedés 
szerint, Milano mellett a frankokkal egyesülnek, a longol.mnl uralom 
megtörethetett volna; dr mig az elslik Modcna és Parma körül időz
tek, n frankok ve?.él·ei köz{~ tétlenRóg s visz:ilkodás vette be mag1í.t s 
Uhildebert EtRch mcntóhcn vif'sznvmmlt, n triclcntinck földén számos 
várat rontva le. 

('[avrlillll' hoc luondo, lnolw111 -'"-'1 rol'JWI'e. ]),·ortulf, 
Nam me1·itis Iota vivit ·in nr~e .<rnis. 

Cum lJa•·dis fuit i)JSC quidem, nmn gente S1uwus ; 
Onmibns et )!OJm[," inrle sum•·is e1'at. 

'i'e•·,·i~ilis ?Ji.vu facirs, sedlllenie IJeni:f"us, 
Lon!Jli'JIIC 1'0~1/.,·/o ]Jerlo>·c lw,.lw fuit. 

ffic el nlll<l/IS SPII!JICI' 1'01/utll(l Cl j!it1J/icrt 8Í!JiW 1 

Vas/atm· yeutis ar((u·it ip8C suae. 

Contempsi/ ca1·os, rlnrn nos arnat ·ille, 1'm·entes, 
llanc pall'iam 1'11Jillwts esse Ua·cenna snam 

Jfújas lJI'imajuil Jll'uel/i !JIUI'Ía Citji/t; 

Qna l'esirlen.~, C/1./tcli.• hosti/n~' hoi"I'OI' Cl'nl. 

Q ni Rommw polenN t•a/Nit }"'·•l _.;.'fil" Juvw·c 
Vea:i/lum pri'"""n C'fil'ÍsllUJ habel'e dedit. 

Inde etimn l'etinct rlnm das .• e/11. ji·andc Fe1·oldus, 
Vindial ut r:lasse1''• clrtssilms Milut para/. 

Pup)iÍIJitS r:riyuis rler·r,./rr//., W•IJIC )Jadrinu 

Bro·do1'1t1Jt inunntern.~ 1•icil cl lpse nUt/J~tt:r. 

R1<1'.;ns el in tel'ri.; Avart'm .mpe1·cwit Eui~, 

Uonqni?·ens dominis maxima palma suis . 

.llw·ty1·~' wuiliv !'itali.< (nilus arl isto.• 
l)eJ't'rnJ~f, t·icto1' srtrpr lrimnjJhat ovarUt. 

f!njn.Y et in templis peti it sw' memúra Ja~ere. 
Hcw: /ur·a po•l ,,wrtem lm.,tis ltctliere Jnrat. 

ipse .tace,·dotem morie1t$ Jlelit i>la Joannem. 
Hi.~ 1't?rldit tcn·is clt,ju-Y amm·e pio. 
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Ekkor Autharis kitörvén Paviából a tartományt ujra elfoglalja, 
és Francio-t, a császár hi vét, Larius (Como) taván lévő Conutcina .szi
getecskéböl elüzi. Ezután központosítván seregét Spoletúban, Sam
niumba megy s elérve Olaszország lcgszélsöbb határát, a tengerbe 
ugrasztja lovát, aztán a parton felállitott oszlopua ütvén <1:í.rdáját, fel
kiáltott: E z l e g y c n L o n g o 1 a l' d o r s z á g n a k h a t :i r a! Hogy 
azonban Olaszhont egy uralom alá hajtsák - a mire a pillanat ked
vező volt -- a lnngobanloknak az olaszokat kimélniök s a pápákat 
megnyerniük kellett volna; ámde az olaszok őket, mint eretnekeket 
és zsarnokokat gyiilölték, mint barbúrokat megvetették. 

t\lkolmán~. 

Autharis alatt a kormány c~ftlszerü1b alakot nyert ~ a kinllyi te
kintély is sziláruabb áll:íst vőn. O a herczegeket az idöközi kormány 
alatt bitorolt korona-javak visszaadására kötelezte, biztositv:in öket 
viszont, hogy a felségsértés csetén kivül júszítgaikt6l meg nem fosz
tatnak, azon róltét alatt, hogy had idején segitségérc legyenek. A r e x 
e x c e ll e n t is sim n s vagy flavius, mikép magnkat Antlutris 
utódai czimezék, nem mint <)gyszeríi harlvezé1· tiibbé, hanem mint va
lóságos fejedelem, a pénzeket és közokmányokat ~aj:it nevével Uttta 
el; a fontosb ügyekben nutga ítélt, a Wrvényeket, mieli.ítt kihirdette 
volna, nagyobb (·rvény végett a hatóságok s gyiilések jóváhagyásának 
terjeszté ahi., bár ki nem tünik .. hogy a mege1·ösitésre 0zek beleegye
zése szükséges lett volna. 

llc••·r:r.l'gc•l.:. 

Mig a Longinus :iltal görög mododmn behelyezett hcrt:zegrk 
polgári s katonai tisztvisellik voltak, s kiki saját kcríilct!~t az ország 
közös törvényei szerint igazgatta, addig a harmincz vagy harminczhat 
longobarel herczegek, a polgári jogra nézve, az elfoglalt tartom:í.nyok
ban mint uralkodók kormányoztak, uem függve a kiJ·álytúl, csak a 
politikai vétségek- s az egész országot illető dolgokban. Mint rangban 
egyenlök 1), s eredetileg talán egyenlő számmal a longobarfl é;; alá
rendelt családokkal 2), saját tetszésök szerint remlclkezhettek javaik
kal j a meghalálozottnak legközelebbi, de nagykoru iirökiisc volt 
utódja. Ha több fiat hagyott, ezek közösen kormányoztak j ha pedig 
a különfélc utódok közt viszály támadt, azt a herczegség szahad cm-

1) A kiilönbség, me Ilyet :'!Inratori n:lg·y,,]]\, ,\, ki sch\, lwrezr•g·d, ldizt tesz. 

sctnmi alappal sem bir. 
2) l\lellyek fw·e-knak mmH!att:tl{, a (ahren, uemzcni, igétííl, mclly ··l ":Illi ';'.' ;;k,. 

n VO>fo1n·ea, iísöl<, sz<'lll:tk. lll<'g-fdel ennek a rég·ick yi••()c a •\s .rrns-<'. 
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berei (excrcitalf's:) cgycnliték ki, mibe a kir1ily, csak miut a nemzet 
lcgfóbb birája avatkozhatott be. 

Minden herczcgnck, lm mi földet az cllenségtöl elfoglalt, az sa
ját birtoka volt; de mégis a király fő hatlisága alatt; ki azt vissza is 
mlathatta. Illy foglalások 1íltal némellyik ugy meghatalmasodott, hogy 
a királytól cl is szakadt, mint különiisen Spoleto ós Bcnevcntum, hová 
Rachis fejedelem a bckültiizést {~pen ngy tiltú el, mint az idegen tar
tományokba. 

A herczegtől függtek a s c n l d a i s-ok vagyis századosok, kik 
egy-egy kilzséget kormányoztak s a népnek birái s háboruban vezetöi 
voltale Ezeknek valának alárendelve a tizcdesek, tiz vagy tizenkét 
fára fiíniikei, mellyek igazgatás- és had viselésben s talán a biinté
nyekre nézve kiilcsünü,; hiztositúsok últal voltak egyesítve 1). Épen 
olly felosztás, mint a ~zászokn1U, kiknek joga a velök rokonszármaz<ÍS1l 
longobardokr~val sokLan üs,;zeegyezik ~). 

l,ongobnrd jog. 

A longobardok habú-r álland1ían telepedtek le, miután cllenség
től voltak körülvéve, a katonai rendszerrel soha sem hagyhattak fel. 
Innét van, hogy az e x e r c i t us az egész nemzetet, az e x c r c i -
t a l is pedig (A h r im a n n vagy II c e r ma n n) szahad longobardot 
jelentett. A király hivüsára mindnyájoknak husz pénz büntetése alatt 
fegyvert kelle ragadniok, még a püspökiiket sem véve ki; az iparosok 
s kereskedők a katonai szolgálattúl szintc nem voltak fölmentve B). E 
szcrint senki sem változtathatta meg lakás{tt még az ors:.~:íg határai 
köz t scm, hanemita az egósz f {t r {t-val, kiiliin ben halálos büntetés v ú rt 
rá, mint napjainkban arra, ki ezredét/H mcgszökik. ~'Iindnyájoknak 
volt joguk a nemzeti gyiilésen megj d enni, hol a föLbek a közügyekről 
vitatkoztak és tanakodtak. ;\ szahadok küzt ki.ilönféle nemességi ~ 
polg:iljogi fokozatok voltak . 

. 'fnlajdon. 
E J'e!Hl:o;zcrt azonLan 110111 kell n hüLérivel összczavarni. A kir;\-

1) L. alább a XII. fejezetet .• 

') P11l dirt~on n ~zás7.okat wnici '··~tali Alhoini néven mnliti, s mondj:t, lwgy ij\. 

tijzctük a longohal'rlokéval haHoHIÓ valn. 

") llorno q1d habet 8ejltem ca.va.v nur.ysw·ida.<, hc,hcnt /ori,·wn ~nm reliqua concia

t,n·a ·'IW; del,eat lwúe1·P- el eaúallos •. . Ifomine.• qui 110n habeni rrt.vas ?lll•v.•uricia.y N 

haf,e,tt quarl,·ayinta ju..'JÍ·I' letTae, lwbewtt cahallnm . .Y<'nlrna rt la.ncemn . .. ltem de il/i., 

/,v,,,;" ib·'~' qni ne!Jolia?tte.v .vnnt, ef Jleru.niam (non) lu.bent, qni .mnt majm·es et poten/es. 

latbeant lm·ica.,, sclfto.Y et clifwl/u.v et lancea.-; et qni sunt .<equientes, habeont cnhallos, 

s~:uftt?n el lculf'ertm,; 1o.Jno,·~-'l ha.beont ca~cm·a.~· f;lwL .'Yrt.cJilln8 et arco ... -. 

A'tolt' tiin\nyci lüizr.Mh·r· TroyM<'>I. 



18G 

lyok, hcrczegek s ahrimannok földeiket függetlenül s szabadon birtAk 
s knton:iskodási kötclczctts(•gük nem innen, hanem szabad mini\sé
gükböl eredt, mellytiíl fölnem mcnh:tctt, a ki birtokait nctallln elve
szíte. Ha a király vagy herezeg valamclly nlaitvalújának saját fölelé
ből adott, nz nem hiibéri vil"zony, Itanem szolgúlati <lij volt. ~éha a 
tnlnjdonos egy m:ísiknak l~Itc fogytáig m é l t ó s :i g o t i;; adhatott, 
mclly azon jogbúl :illott, hogy egy föl<ltért. mint annak lll'a, kormá
nyozhasson s a jiivcrlelmeket i:> hmdmssn; dc azt'·rt n j<ítMl-lvezií (b e
n e fi c i a t n s ), haLál' az cngcdmónycz(i ir:\ nt hüségt·c s fcgynrrcli 
szolgálatnt volt kiitclezve, állapotn a hadsereg rendcs tiszteiétől még 
scm küliinbüziitt. Szóval a hcrezcgek, sr.ázn<losok s tizcdc~ck földeiket 
mint a nemr.ct, vagy jobban mon<lva, a longoLar<l InHherego tisztviscWi 
birt{~k. 

A királyi kinesMr sr-ámos jnvmblmni füliitt nr. ugynevezett g n· 
st a l d ok iigyeltek fiil, bir<'•i s k:ttonai hntúsággal is fcll'lliiúzva a ró
maiak fölött, s vaV•szinülcg az ahrim:mnok fiillitt is a rájok bizott 
városokban. V:íroRokban monchhn, mintán némellyek valóban a királyi 
javak egy részót kópezék, mint p(~]dánl Como egy ideig, aztán i:;usa, 
Siena, Pistojn, 'l'oP-canelln, Arezzo, Volterm s tnl:ín Pisa. Milanóban 
herezeg s egyszersmind gastal<lo is Rzékclt, ugy lii~zcm, mivcl a város 
egy része a kinily udvarához tnrtozott; a tiibbi v:lrosoklmn n gastal
dónak, ugy látszik. bizto~itnia hellett a sr.abadok jogait s a?.on szaba.
clalmakat, mikct a polg:\rok a váJ'OR :ítadásako1· kikiitiittek. 

Töni·H~'kt•zú);, 

Lcgfübb s n tiilJbieknek alapul Rzolgfiló jog a !ong-obardoknál, 
mikép nuis gormánulmál i;; a fa i d a 1) vagyi::; a vérbaszu vala, akár 
maguk, akin· rokonaik vagy barMaik sc:relmciért. Mcgszilárdulván a 
kol'máuy, a tulajdonnak é~ életnek Liztosit:'tsára a törvénykezés be
hozatalát kisét'té meg; mclly végre tiirvé11yszékck úllittattak fel, ha
nem, mint mindcn egy<'b, ezek is katonailag rendezve, egyszcriiek s 
rögtönitéli\k voltak. Bármi per támadt légyen a száza<l vagy a tized 
tagjai kiizt, abban az illetü eliii.Pn\ i tél t, ki cgyszcrsminJ a birságokat 
is bcszedé. Fontosb esctekben a sz ú z a <l i gyiilés ítélt a százados el
nöklete alatt, vagy hogy miudny:~jokat iissze ne kelljen gyüjteni, tiz 
j ú férf i u, azaz sz ületett lougoLarcl választatott, kik eskütétel után 
megvizsgúlták a dolgot s a törvény alkalmazását a hatóságra bízták. 
Hivatalos üldö:r.ésnek csak akkor volt helye, ha a birságLan az állam
ügyész is részesült, mús cRctl'khen a mcgA;:rtcttnck \"ap;,Y iiriikii~(·nck 
sürgetése kiv(mtatott meg·. 

1) Angohllfi>wd, genn!uml l•i·~tdr·. 
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Szokil~ok. Th~udolind11. :\!1\ilulr. 

Kéhúny részletes tény, há1· szépitvc a longobanl elbcszéW kép
zeime által, mégis fényt vet c népnek sr.old.saim. Autharis Garibalilhoz, 
liZ agilolfingiek lHíz:íbúl vnV, Lajor hf'rczcgl,rz kiivctséget küld, melly 
annak leúny:lt Thrnrlolindát szúnuírn mcgl;J~rcndii vala. A herezeg be
leegyezik, ele a J,úz:is-halasztús a ln11p;okml f<~.ie<ll'lmet türelmetlenné 
tP~zi s ;; v::ígyniu a megigért ldnyk;'tt 1:\tni, kiivctci kiizt :ílnév alatt 
maga is nnwr. ndvnrhoz Jll<'f!-'Y s cliíadja, mik\'p ií Autharistólmegbiza
tott, hogy neki mcnyasszfluya sz(~ps{~g-ét lPirjn. Az diíjiitt 1'heuclolind:t 
megtetszik neki H ii O!as;d1on kirúlyniijónck ii<lviizli a le{myt s kéri, 
lwgy az ijsi szolds szerint, leendéi alattvalúi Pgészségére pohamt tölt
siin neki. Mi<liin ezt a leány tenn<:, Anth:wis a poluí,r visszaadásakor 
lopva megérinté :wnak kPzét s ugy intc:zt<' a dolgot, hogy a leány 
jobb keze az ii arrz:ít v•:'gig ~illlitottn. Elbeszólv(~n ezt Titendolinda 

dajk:íjának, rz lJiztatta, hogy rsak lcgy<'n JJ:Hnr, mivcl ezt a királyon 
kiviil senki scm mcrtc volna tenni; melly bes:.~ód u lennykának annyi
val ink:íbh tetszett, mivel az i(jut r-;Úpnck s júl megtermettnek találta. 
Antlwri:=; visf'zntérvl'~n, midiin n l1at:'tna (rt, hnesni \'Cvén a bajor kisé
rdtöl, ]úra YCtl'' mng:'tt S YÍVÓO:Ínlj:ít rr/~z oriível egy fának h:\jitYl\111 

momhí : I ll y cs a p:í sok a t o sz t a l o n g o b a J' d ok k i r á l y a! 
Kcn':;;;sd eznUtn Veron:íLan mcnt v•'·gbe a wí:;z, hanem Autharis 

egy év nmlva meghalt 1); 'l'l1cndolincHt azonban a longobm·dok any
nyira mcgszcrctték, hogy megengedte:!\: neki fé1:jet dlasztani, ki cgy
szersmÍIHl uekik uj kil·úlynk legyen. A v:ílaszt<is i\gilulfra, Tm·in her
ezegérc esett (;)U l.), kit nem b'veHlJht'~ aj úulott külscjc, mint harczias 
bátorsága. A kidlynö lakomúra hivta iít s poharat üiltvén félig maga 
itta ki, aztüu a lwrezcgnc~k nyujt:\. Ez kii:;ziinet küzt kezét csókolta, 
mirc 'l'hcu<lolinda momU : M i é r t es ú ko l o d k c z é t a n n ak, ki
n ck sz :íj á t \'a n j o g o rl c:-; ú ko l n i? Ekkép uyih·ánulván a vá
laszt:t~, azt a nemzetgyiilés megtapsoHa s mcgcrösitettc. 

:\ lun~oluu·doJ.: lllt'!1;h'l'i-~t'. 

Thcudolinda áhitata igen alkalmas volt a longobardok vadságá
nak szcliditésérc. Ezek mú1· ( Haszhonba jöttök clött keresztények 
voltak, haneJJI, azo11kiviil, l1ngy n('mclly pog{my szokást megtartottak 
(igy példán! ncgyn~n lwlJiirtiiniiziitJ ro'•mai pm·aszt azt'rt kinzatott, mi-

1) Autlmri., :clatt ÍLrviz tliihiin~()tt Olaszhouu>Ln. Til>cris kiárad v Au, iszonyn pusz

titóLst vitt véghc:<. Y onetia és Lig-nria H zöm .r eu megwngáltattak, ~ Nag-y-Gergely be

széli, mikép Etseh vize VPronúlwu .,z<mt Zrno ··~_rh:'Lz!tnak fp]s1í ablakait. érte, a nél

kiil. hogy az njt<jlw11 iJPhatntl voln:~. 



vel a longobanlok általlilrlozott kccf\kcfr)et nem akartak imAtini i 1). 

az :u·ianusok tévelyeibe veték magukat. Eleinte háboríták az or;;zág 
Yallását, elüzve a városokból a katholikus püspökiiket s ariannsokat 
téve helyökbe; utóbb két piispiikiit. tiirtek egy-egy helyen, hanem a 
katholikusnak kinevezésr s megcri)sit<~sc nch~~zségcl,krl j:írt. Autharis, 
ki a búlványozástól ar. arianismusra t{~rt., fóln:n azon tulnyomúságtól, 
mellyct a katholikusok gyarnpodium a piispöküknr.k s pnpsúgnak, az 
idegen uralom ellenségeinek, adott, eltiltit a longob:u·<l gyermekeket 
katholikusoknak keresztelni. K1•rn lwl:Ua büntetésciii tokintetett e 

rendeletnek, mclly a lmtholiknsok lmzgahu:ít csak niiye,;ztó, annftl Íf:: 

inkább, miutún Nngy-Gcrgdy pápa mindcnképcn gy:ílllolitá éíket r-; 

küli:inösen az orsz:ígos csap:ísok alatt m~ ariannsok mcgt6ritésót siii'
geté. "Tisztelendií testvérünk serken ts e n longo bar<lokat, hogy c nagy 
halandóság idején vigyék az igaz hitre az arianismusban megkeresz
telt gyermekeiket, hogy a Mindenható haragát megenge~zteljék. A 
mennyiben rajtatok áll, téritst;tek iíket meggyiízés :íltal az igaz hitre; 
hirdcssétek nekik az örök életet, hogy lm majd a birú sr.inc eliitt meg
jelenend etek, buzgalmatok gyiimiileseit mcgmntathass{ttok" ~). 

Irt Magnnsnak is, a milanúi papnak, hogy buzditsa az egyházia
kat és a népet, hogy piispiikiit váiaKzszanak lf On oratus ntódáuJ. l\Iag-
11llS Rómába ment egy alúimtlan lcvöllel, mclly szm·int a kiizohaj 
Constantiusban pontoomlt iisszc, kit a p{tpa mcgerüsitvén, az ambro
siusi egyház kiváltsága szerint fiilmcntt; attól, hogy fölszenteltetéf' 

végett az ü lábaihoz jiíjiin: hanem mcghngyú, hogy a Ucnnába futott 
milanóiaknak hclergycr.ésiik is kikéressélc Ez:ck helccgycztck s Con
stantius püspökké lett. Halála nt:ín DeotUtnak kelle következ11ic; dr 

midön Agilulf saját tetszése szerint egy másikat akart adni, Nagy
Uergely irt a milanóiaknak, Jllal':tllminak sziMrdak s hogy ií !>Ohasem 
fogadand cl egy, nem-katholikusok ::; lo11gobanlok :Utal választott 
püspökö t. l\1 á s r e s z l' ü l - tcsr.i még hozzli - t i t e k e t c l' l' e 

sc nk i s em fo g k é n y sz c r i t l1 c t n i, m i n t á n a .; z. A m h r u f' 

egyházánál szolgáló papoknak javaik Sicili:ioan ~ 

más független I'észckcn fckiisznck~). Ime, millykezek 
kiizé menekedett a szabadság. 

') N. Gergely, Dial. HI, 2·"-. 
') bjJi,,·l. J' 17. 

'1) Level. III, ifi. ZH. ;ll); l V. t. c,ak •'~." [H\Idát ho7.o)l\ f"J. mil<ép ol;o,,i;,"Jik 

;\l uratori a long-obardok mell1·tt. Hcö?.MVPII. mik!·p :~ milaw'>i érsnk<'k Alhiout.",j ltotha _ 

risig (}ennúball l:tldak. ig·y Yl.'g'?.i : .... \ IHil•;;J h;i1 ~·tkl':dt~thctoi a l(tllgohnrcl ldrú1y11k 

mér~éklet.érP, ];ik min1: MiiHno lt'g:jr·l<·,PI.\1 ,·Arn>u:oh nrai. megnyngwltak nhh~n. hog·y 
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E111e uagy pápa uteguyerlc ThctHl•Jli!llla bizalmát :-; gyakuri le
,·dezés :Utal megtartú, ii1 bm:galmúban, mclly s~et·iut ez férjét az igaz 
ltih·c téritó; é,; a kirúlyi púr p\:ldAjúra az egész ncutzet megvált a bál
d.nyozás- és arianismnstól. Katil(Jlikn~okkú lévén a longobardok, olly 
lmzgón épitettek uj egyhállakat 1) 1 ltogy eílek száma nómelly városban 
,;zúzr:l. tuent; ;.; kivón· a plebitnia-l't;"Yh:'tílaknt., mitHlegyikheíl zárda, 
vagy kóroda ,·olt l'.satoh·a, betegek ,; ntaHok számára. Theu<lolinda 
visszaadatta az clraldutt cgyhúzi j:wa.kat s ujakkal tetézte azokat; 
az tit n a 111 a g a., fú r j c, fi :t i . l c ú u y a i ,; a z o l as z It o n i ü sz
" z cs l o n g o b a r d ok sz:\ m ~~r :1 a monzai ker. ~:;z. János-egyházLit 
épité, mellyct sok arany d~SZ!'tTcl ókesitctt föl s kincstúrába egy ko·· 
ron át tett le 2). lJ gy an ott vala egy palotája, nemzeti szokásokat ALní.
zoló fcstvényck kel, a uti bizonyitja, miszcrint a müvészctek nem 
vesztek volt cl. A nóp!tagyomúny sr.állltalan miivct tulajdonit e ki
nilyni.ínck, kinek c111lékét az ol:1.:>z nóp til{!-( 111:1 is áldja . 

• \gilnlf kornt:Íityát Jll:melly lJCrczegPk zn...-art:\k meg, kik nyilt 
lázadúsha törtek ki, ialáu a Lnjor tu·all<::t•dc'du\;~, in\nti gyiilöletbGI, t~: 
1:\n az arianm;Í visszalwtúsw'tl fngva a katholikus nralkodó cHen. U 
majd kegycsen ntaj1l ateg Rziguruan l.Júnt velük, küliiniiscn azokkal, 
kik idegm• hatalma~:;;\glwz szíiottal;;, miitt 1\linnlf, Orta szigeténck her· 
r-r.cge, ki a frank b1~iit,:skor ezekk<>l kezet fog:ott, c'• f'. Mamiti u~'>, ki Pc
rugiát a keleti esászár hPiytartújának adta :it. 

llúmn l'•·llúzad. 
Ez j,liJIJen akartúk a k 1\ pr o lll L o(,·, (il·unol·la8tcsJ csász:írok 

- mint LüvcbLcn lJc~r.,:·lcudj i ik - - a rútuaiakat a (u; p ck tiszteletének 
clYetL·,;ér<' szut·itni; mit·c <'zek, ucm tndv:'Ul nu\.:;kép Iclkismcrcti, s 
,·all:ísi szalmd:-;;ígnkat Lizto:;itni, el ,·oltak hatúrozva fülhí.zadni s Ic-

;tluwk érsekei Uennáhau, !';!'Y 4'll(li\S(~g·,~)o;, Hli\·pl a k<>IPti ~~~/p;~{u·nak •·uge<1Pluwskr•4Hí 

,-itr•J~han laktak.'· A1nw/i fi ll. •'·c l::pcu ng-y lclwtrw a snltíu1 tnérséldPtét is bizo

nyitni, mi\·('1 (j is me,qeo!trtli, llog·y uo'thml( legyt\H s.·d.·orlúri, clnlci!]oui, lJelyrtld/ !j:\t. 

pii~pök. 

l 1 Leo nwntlja: ,,Eg-y ldrlti." :'<'lU mf'rt<~ g:Hi'.<hq . .;·itni :t lí.atholikns f'gyháúakat, 

Illiután minrluyítjan a r•\nwi fclsíiLJ,<:g·tíil fii1,rgtek:' \'ir·. rl<'lln t•ustit .. in Italia, I, 10. §. 
notharis hizonyr"nu alapitott lliOiltJ,ÍIII'nlwt. lllilit~p I'ZI •·.~·.1· :t flisl. }1M1·. ·nwnwneulr1, 

l 'hrq·l.. l. kiitct. 7. l. kiizzétdt olunáll." ldznnyitja. 

~) A gyémúuto . ..; arauy kurouhn, nlcllyriJl l)g)· lánc~ucsldut egy kercs:r.t fiigg alú, 

r· kiírirat nm: AGlLl'LF C<HAT. IH. Vm. ULOlt !{EX TOTIV~ ITAL. OFERET. 
:-;('0 JOJIA:-.:Kr B.\.l'Tl:STE lN El'L.\. Jlllll!('l.\. Itt tnl;'tltatik "liJ~ziir .,lsten keg!Jd

nlr!hDl;· Jnit utóbb Pitlill az; oldratold1a i~ hl'lloY.o,t, V<dmuilll a:r. ,.P.l/t!sz O!a.'/?.:VI's.ulg l:t'

;·ríl!Jr<'' kitétr:l, lllf>liyet ntóhh nen• c;;ekúly iwloldJi>l Nagy-Károly t':s Napoleon is hasz

nált. Nrnt tiiuik ki, hogy a lougohnnlok kiJ·;'d~'ail<at IJicg-l<oi'IJil{t~lítk volnn, hnnr111 

IIH'g·lt:•tn.llllaztúk :dd«~)', l11>gy l<Pzo>ild~t· ~ii." •l>'ml:'tt arl.!Jd< Ítt. 
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rázni a jármat. Nagy-Gergely, ki ::tz olaszországbani gorog kor
mányzók visszaélései ellen többször emelt szút, bátorítá a rómaiakat 
szándékukban, távol azonban attól, hogy ezzel a longobardokhoz szi
tott volna, ezeket Calliniens görög helytartóval inkább kibékit~. Mi
dőn azonban a görögök hitszegően Parmára a béke idején rárontának 
s má.gát a király leányát is rabságba hurczolák, Agilulf az avarok 
khagánjával, a keleti birodalom örökös ellenével összeszövetkezett, 
ki is megtámadva Thraciát s egy szláv csoportot Olaszhonba kiildve, 
a longobardot tulnyomóvá tette ; ez pedig a még császári kézben lévö 
Cremona, Mantua és Padua városokat elfoglalta, s a helytartó hitsze
gését megbüntetendő, folgyujtatta. 

Ámde az avarok, mint hiitlen szövetségesek váJ·atlanul Friaulba 
rontanak s feldulják azt. Gisulf, ama tartomány herczege, ellenállt, 
mig csak el nem esett. Neje Romilda, Forum Juliumba (Cividale) szo
ritva, a védelmet számos fiaival folytatá. A mint azonban a bástyákról 
a khagánt megpillantá, bujaság- vagy nagyravágyásból arra veteme
dett, hogy a várat elárulja, s követet küldvén kijelenté, hogy ha a 
khagán nőül vellzi őt, neki a várat núndenestül általadja. A khagán 
megigérte, de megkapván a várost földig rontatá, Romildát pedig egy 
éji birása után tizenkét vitézének adta át, aztán karóba vonatta, mond
ván : I ll y e n f é r j i ll i. k h o z z á d ! Egészen máskép tettek leá
nyai, kik tisztátalanoknak tettetve magukat, szabadultak az ellenség 
bujavágyától, 

A frankokkal csak fegyverszünete volt Agilulfnak, miért is ál
landó békét kötött velök (ö06.), kötelezvén magát tizenkétezer pénz
ből álló évi adót fizetni, mellytöl mindaddig meg nem szabadult, mig 
ll. Uhlotar három ininisterének egy-egy ezer arany pénzt nem ajándé
kozott. 

1\dt\lwald. (615.) Al'iowald. (6"25.) 

Agilulf királytársul vette maga melló fiat Adelwaldot (605.), ki 
neki Theudolincla gyárnsága mellett utódjává lőn. Ez ájtatos nönek 
gondjai által meg nem javittatva ő1:jöngő kegyetlenkedésbe tört ki, 
mellynek oka egy, Heraelius által neki nyujtott italnak tulajdonítta
ték. Többre becsülte a rómaiak, mint saját nemzete érdekeit j a még 
független vidékeluci berontás t megtiltá j miért az ország nagy ai őt le
tették, s helyébe a turini herczeget, Ariowaldot választották. Ennek 
kormánya békés volt, nevezetes események nélkül, kivéve a friauli 
két testvérherezeg lázadását s azon gyanut, hogy neje, Adelwaldnak 
nővére Gundeberga, kinek kezével a trónt elnyerte, szinte a lázadók
kal tartott, mivel emlékezve anyjára Theudolindára, (í is a longobar-
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dok ezeretetétől támogatva, a kormányban részt venni akart. Ario
wald nem érezvén elég erőt a lázadó fivérek elnyomására, megveszte
getett egy görög helytartót, ki azokat elárulva megölé; Ariowald 
viszonzatul azon adót engedte el, mit neki a ravennai helytartók 
fizettek. 

Bothat·is l63(i.) 

Ennek halála után Gundeberga ki tudta vinni, hogy az ö uj férje 
Rotharis, Brescia herczeg.e, királynak választassék. Ez azonban nem 
maradt hozzá hü s számos :igyast tartott. A mint egyszer Gundeberga 
Adaulf longobm·d udvaroncz szépségét dicsérte, ez merészkedett sze
reimeért esengni, de visszautnsittatván, bcvá.dlá a királynőt férjénél, 
hogy Tason herczeggel összebeszélt a király megmérgezésére1 mire a 
nö a lomellói várba záratctt. II. Chlodvig frank király ezért panaszt 
emelt, s midőn Rotharis a gyanut hozta fel, a követek egyike igy szólt: 
A v a l ó r ó l l e g o t t m e g g y ö z ő d h e t c l. R e n d e l d ki a v á d
l ó t , h a d d k ü z d j ö n m e g a k i r á l y n ö e g y i k b a j n o k á· 
v a l, a z Is t e n i t é l e t e d ö u t e n i fo g. Ugy történt, a küzdésben 
a vádló megöletett, Gundeberga visszahozatott 1). 

Rotharis bát· arianus hitü, a katholika egyház iránt nagylelkü 
volt, s miután Paviáuak, az ország fővárosának püspöke is katholi
kussá lön, a szakadás véget ért. Hogy a nyugtalankodókat elnyomja, 
Rotharis sok Iongabard nemest öletett meg, s Lunatól (Carrara) a bur
gundi frankok földeig nyuló tengermalléket elfoglalta. Még másutt 
fogunk emlékezni Rómával folytatott harczairól, mellyek Longobard
ország felbomlásának főokai voltak. 

E szerint a Iongabard történet e korszakban két tényben pon· 
tosul össze: az egyik a hódítók folytonos, dc nem egyakaratu erőkö
dése a görögök kárával mindig több földet foglalni; a másik a király 
és herezegek közti lelkiharcz, miután amaz alávetést követelt, ezek 
pedig annyira makacBkodtak, hogy még saját nemzetök elleneivel is 
összeszövetkeztek, valamint azon frankokkal, kik az olasz ügyekbe 
már addig is avatkoztak. 

Hogy a Iongahardok nem voltak számosak, bizonyitja Tacitus, 
beszélvén, mikép ök örliltek rajta, hogy számra kevesen voltak, Pro
copius hozzáteszi, hogy a szomszédnépek közt a longobard legcseké
lyebb vott 2) ; ezt azonban legvilágosabban bizonyitja azon körülmény, 

1) Fredegár j ki a dolgot lto!loaldnak tulajdonítja, mint súnte Pdl diacon ÍRj de 
az idők Ö8sze nem egyeznek. 

2) Dc l1ello qoth. II, 14. III, 34. 
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hogy harminczezer szászt kelle magukhoz segítségül híni, és hogy első 
rohamuknak, habár különféle legyőzött népeket egyesitettek maguk 
körül 1), nem csak Pa via , Cremona, Pad ua, Monsclice, Oder~o s 
Brescello állhattak ellent, hanem még a nyilt helyek is, mint a Larius 
tavi szigetecske Comacina, mellynek odavaló vagy odamenek~dett 
lakossága husz évig maradt tőlük független, a császári urPlomnak hó
dolva 2). Utóbb a csaknem két századig tartott háborukban még in
kább megfogytak; s katonailag lévén rendezve, a városok körül sza
rultak össze, a távolabbi s különösen a hegyes vidékeket a benszülöt
teknek engedve. 

A rémület a barbárok beiitését sodró árnak nevezte, a szánalom 
pedig duláeaikat nagyitva adta elő; nem is máskép értendő Nagy
Gergely, midön mondja, hogy az olasz nép, melly olly sürü volt, mint 
a vetés kalászai, akkoriban kipusztíttatott s leöletett, s az egész ország 
csak vadaktól népesitett pusztasággá tétetett. Állitsuk evvel szemközt 
Pál diacont, dicsszónokát a longobard uralomnak, melly alatt, mint ö 
mondja, "semmi erőszak, semmi leselkedés, semmi igazságtalan zsa
rolás vagy fosztogatás nem történt j nem voltak tolvajok és rablók, 
mindenki bátran mehetett, a merre akart" a). 

Ah! hisz még a müvelt korban sem iUy boldogító a hódítók 
uralma, hát még a barbárok alatt, kik erőszakosan fosztották meg a 
benszülötteket előbb egy résztől, végre összes vagyonuktól ! 

Benszülöttek. 
Ugyanezen történetíró, feledve sokszor használt szónoki virágait, 

beszéli Clephisről, hogy a nemességet kiirtá j aztán hogy a harmincz 
herezeg alatt szám os római nemes "öletett meg kincsvágy ból, másokat 

•) Diti01·es effecti, mwto de divusis yentibus, quas superavel"an/, exe1·citn, ult1·o 
f!OPpe1-unt bella expeteJ·e. Pál diacon I, ~O. 

2) A történel csak magár61 a szigetecskéröl beszél; ez azonban olly kicsike, 
hogy neve alatt szükségkép környületét is kell érteni Bizonyitja ezt Lenn6ban, a tb 
partján fekvö városban létezö két felirat 571- és 572-böl, hol az év még a consulok 
szerint van megjelölve s Justinus a mi urunknak neveztetik : 

HIC REQVIESCIT IN PACE FAMVLVS XRI LAVRENTIVS VENERABI
LIS SACERDOS QVI VIXIT IN HOC S..ECVLO ANNOS LV, DEPOSITVS SVB 
DIE III NONAS JVLII POST CONSVLATVM DOMINI NOSTRI JVSTINI PER
PETVl AVGVSTI ANNO VI INDICTIONE IV. 

HIC REQVIESCI'f IN PACE BON..E MEMORI..E CYPRIANVS QVI VIXIT 
IN HOC S..ECVLO ANNOS PLVS MINVS XXXIII DEPOSITVS SVB DIE VII KA· 
LENDAS OCTOBRIS INDICTIONE V POST CONSVLATVM DOMINI NOSTRI 
JVSTINl PERPETVI AVGVSTI ANNO VI. 

3) Il, Hi. 
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ism et a longobard v e n -a é g ek ad~~ikkA tették; elvevén tőlük j{lve
delmeik har111adlt ; az egyházak kifosztattak, a papok legyilkoltattak, 
a városok feldulattak s a népesség kiirtatott" t) Itrie milly sorsra ju
tott az olasz nemzet virága ! 

N ern osztak meg többé f'óldeiket, mik-ép a her-al vagy góth v e n
d é g ek alatt tettek, hanem az aratl.e· egy hatillsdli k:elle· a loo\gobar
doknak adniok. Mintegy haszonbérlőkké, harm&dosakkA.· Yagy föld
müvelökké lévén, nem voltak többé független birtokosok, n&m velieitek 
szahad leányt nöül, nem katonáskodhattak, nem szónokolhattá.k a tör

vényszékeken : mivel a barbárok szarint ez mind nem egy adózó n~p 
állapotához illett. 

Némellyek tagadják a nemességnek vagyis birtokoesá~'k ezen 
tökélyes vagyonvesztését, minthogy Nagy-Gergelyben milanói s mis 
városi nemesek emlittetnek 2) : de eme pápa azonkivül, hogy saját 
udwra kifejezéseivel él 3), a longobardök foglalását s a legyözöttek 
kifosztását nem ismet·te el, mint napjainkban a franczia -legitimmta 
párt a trónvesztett Bourbon-hüat folyvMt királyinak üdvözli. 

Egy tanácsosnak Theodota nevii leánya is emlittetik, ki nem 
menekedhetvén Kunibert király bujavágyától; elrablott szitzességét 
Paviának Santa Maria della Posterla zárdájá.ban siratta 4). Majd az 

1) Populi agg1·rwati per Longobardo• ho'Pitea pm·tiuntu~ • . II, 32. Az. ambr~i 
könyvtár codexében pro langabardu hoapicia partiuntur olvastatik. Akár igy, akár ugy 
kétes az értelem s a val6di olvasal.s talal.n : multa patiuntur. 

2) Több levelét a longobard val.roaokhoz ad popal'1141i et ordinem czi.taezi. Con· 
H tan tius, milan6i püspök bÜJonyoa Fortunatusr61 beazél, kiril-l h'a.llá, hogy per plurimo., 
annos inter nobilea C011.Bedit et ~ip~t't. Epiat. IV, 29. 

3) Ollyakat használ a thuringiak irányában is, kiknek pedig helyh11.t6s~k 
soha sem volt. 

') Theodota sirirata : 

VIII. 

. . . . Poal-Íflt : Theodotas • • • . 
Coeliculae .-io dem'll.m : ejU/l p7·tnapiam te:z:a11t 
Mater vil;it oirgínum : per an1108 nimium plurea 
Ingrege dominico : pa~cena ov-iculaB Christi 

Q-uaa fOtJem docvit o;rguit COrl"ex-it Gm<WÍt 
Invidua nec perekrit ejw ea: ovilma ~ 
Fl·ontem rugatam tenens : t~·at . qwibtu peotore pur" 
CujtU ab.ttineba1it a ftageUÜI placi.cl4e 1'1149tUI 

In tribuendo dapea aegf!IIIÜ ~ erant 
Moribua 0'/"JJata. prodiens (QM/,7W, ~que honeata 
Pat~ m.ngn.aNmm : corde ckztr•e pia 
Decebat ric d6nique : tGl6 cum e:t aei-rpe tltmiret 

Ex novili : cJ•uceM ut ftuviv.~ fonte 
. . • Extra aagga : genitorwm extitit ma,qnrr. 

13 



194 

idege•l ~raJom rnegezüntével gazdag földbirtokosok tünnek fel, kik 
római törvényekkel élnek, azaz olasz eredetüek. Azért nem kell fe
ledni, hogy az első hódit:is alkalmával számos benszülött csaiád a 
~zigetekre, tengerpartokra s hegyek kiizé menekedett, honnan mielött 
visszatért volna, a győzökkel egyezkedve, czimeit és javait is oizto
~itá. Meg gyakrabban fordulhatott ez elö a késöbb meghóditott helye· 
ken, mellyek mielött megadták magukat, régi jogaik egy részének 
fenntartását kiköthették. Aztán más független tartományokból is tele
pedtek le családok a Iongabard földön, különösen midön a hóditók 
már szelidültek s midön a hatalom a frankokra ment át. Olly körül
mények ezek, mellyek elegendők a római nemzet, nemesek s tanácso

. sok emlitésének megfejtésére 1), me Ily czim mindenesetre személyes, 
de nem öröklött méltóságot jelölhetett. 

A longobard törvények nem beszélnek legyőzött nemzetről 2), 
miböl némellyek következtetik, hogy az olaszoknak megengedtetett 

' római törvények ezerint élni. Amde azonkivül, hogy ez a longobard 
törvény szellemével, mint látni fogjuk, ellenkezik, minö jelentéssei 
birhatna a római törvényekkeli élés, miután ez nyilvános hivatalokat 
s jogokat föltétel ez, mellyeket mégis a hóditás megszüntetett? Azon 
körülmény, hogy az olaszok adózókká s más né\)töl függökké tétettek, 
bizonyára uj viszonyokat hozott létre ; s mikép sznbályoztathattak 
volna ezek római törvény által ; mikép állhatott volna ·ez fenn, miután 

. . . Resali linen ~ . . . 
Si ad cai"IIU rel"'um fl prauentia ttudia a(J(Mli 
Tendatur Ol·atio multa sunt quae po1aum1U dici 
Pe~· te Bemper vh·,qinil nitiacit pulcrum diluhrum 
.·l:uferma vettr..!lta : Íl!4tanrM vilia cuncta 
Yamque domicilia sita caenubio ·t·idunl 
V1dtu in.tue11Jium pt·OAJ~Uentea nWMI.ia JYriaoa 
.Vec /IV,nt i ~t orbe talu : p~·~ter palalia regum 
Nee sa. e~lenaa : quae ·vib1·ant fund4mi·ne rlarn 
Et piÚi exequali.w qnm a r:wnctia colunlur 
lloc ergo Theodota alumnia itta TheodotM 
(!ui ,·elinquiati 1wnte11 dignimieni catlietmm 

Nimis ctml laerimia affiicto pealore domna 
Lapidibu.a aarcophago tn'na11.8 excolui pulcJ'i,t 
Dettos d'IJosque circite1· aniWil degeona • •. 
l<Jrp·egia vi&ae apira~ula olaunt. .. d. p. s. II. d. 'lfleii8Ís a1m"f. ind. (erti<<. 

1
) Igy vélekedik Troya, ellenkezésben Savignyval, V, lt2. 

l) Rotharis hnaz den!r birsAgot szab arra, ki egy aaj!t nemzeteheli - tizen. 
k~ttöt lll'ru, ki római szolgll16val parAznAlkodik. Ez nt6bbi nzokr61 értendö, kik Genua 

' máR nimai ,.!.ro~ok meghóditásn ntAn nngy ~zltmmal mhszolgaRágba lmrczoltattak. 
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azok, kik azt a szükség szerint m6dosithatták volna , megszüntek 
lenni? 

A ki látja, hogy a ba1·bár törvények legnagyobb része fenyitö, 
azt hihetné, mikép a római jog legalább a törvénykezésben megha
gyatott; ámde kik voltak a bi1·ák? A büntetés, melly a barbároknál 
leginkább birságra szoritkozott, mikép egyeztethető össze a római tör
vénynyel, mellynek alapja egészen más? Aztán a barbároknál a tör
vénykezés állandóan a katonai hatósággal volt összekötve i a rómaiak 
tehát, kik ez utóbbiból ki voltak zárva, mikép vehettek volna részt az 
elsőben? •) 

A barbá1·ok törvényhozásában a sérelem s gyilkosság bünének 
különbözö foka volt, a szerint, a mint a megölt több vagy kevesebb 
polgári jogokkal birt. Igy a frankoknál kétszer annyira ítéltetett, a 
ki egy polgárt, •nint a ki egy rómait ölt meg. A ripuari-aknál kétszáz 
lirá.t fizetett, a ki Clgy polgárt, százhatvanat, a ki egy idegen germánt1 

százat, a ki egy rómait ölt meg. Igazságtalan megkülönböztetés, melly 
mégis a t•ómai személyir,~ég fennálltát bizonyítja. A longobardoknál 
azonban a rómaiakra nézve semmi illyeamit nem találunk; ők olly 
alárendelt állapotuak voltak, hogy sérelmök megtorláss csak uraikat 
illető elégtétel volt. 

Midön tehát a longobard törvényhozó az olaszokat saját törvé
nyeik l!zerint engedte élni, az nem kegyelem, hanem melHizés volt; 
mert épen ez által fosztattak meg az olaszok a polgári állással össze
kötött összes jogaiktól. Igy a régi rómaiak, midön a plebeusok s rab
~zolgák házasságo. iránt mitsem határoztak, azt merö ágyasságnak te
kinték, polgári törvényesség nélkül i épen igy a longobardok alatti 
olaszoknál a házasságot csak az azt megáldó egyház ismerte el. Ha 
tehát a római törvények egy része érvényben maradt is, az csak ma
gánjognak tekintetett. 

De épen e mellözésből következteti valaki, hogy a helyhatósági 
kormányzat némi kis mértékben fennállott, bár m.ódositva a longobar-

1; Rovelli Józ~ef, kinél a józan értelem a hiáuyo~ tudományosságot pótolju. 
egy talán nagyobb fontogságu körülményt derit föl, melly kortársai figyeimét kikerülte: 
".\. polgári ~ katonai hatóBágna.k toinden , kisebb-nagyobb tisztségben i egyesitése 
szültc azon, alongobard uralomnak alávetett olaszokra tuizve olly kárhozatuH követ
kczwényt, melly öket minden hivatal- s tiRztségtöl eltiltá s tehát megfosztá öket a ré
gibb ouíltóslg s gazdagság megtarthatása vagy egy ujabbra emelkedhetésnek eRzközé
töl "Diaaert. preli"'· alla ataria di O~mw. l. k. 143. l. Ezen "nagyobb-kisebb tisztségek" 
olly tévedé11, mell;ret Muratoritól vett át.· Neki is tJalószinünek tetszik utóbb, hogy ,,a 
lungobardok legelőször 11 miiveletleniil B pusztán hagyott foldeket foglalták cl." Külö · 
nös val6sziniiség ! 

13* 
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dok katonai rendszere s az adórendszer megszüntetése által, melly a 
rómaiak alatt alapul és czélul szolgált 1). Azt már láttuk, mennyire 
megsemmitve volt az a bi1·odalom vége felé 2); a barbárok alatt pedig 
"emmi más hatásköre nem volt· a tanácsnak, mint följegyezni nél_!lelly 
dolgokat, mikép ezt a frankok formuláiból látjuk i a Iongahardok tar
tományaiban pedig még csak ezt sem találj uk. Killönben ha csakugyan 
igaz volna, hogy a Iongahardok a legyőzötteknek régi törvényeiket 
meghagyták, bátra volna megmagyarázni: mikép kezdhettek volna ez 
utóbbiak pert a győzök egyikének gyilkosság vagy más eröszak miatti 
megbüntetése végett; hogyan büntettetett a Iongabard bírsággal, a 
római pedig sanym·gatással ; hogyan tehetett a római végrendeletet, a 
longobard pedig nem; hogyan maradhatott a Iongabard nő örökös. 
gyánisag alatt, mig a legyőzÖttekével nem ez történt; hogyan egyen
littethettek ki a rómaiak közti perek tanuság és igazolás, a longobar
dokéi pedig párbajok s más istenitéletek által ; és mindez ugyanazon 
egy országban, ugyanazon egy király tekintélye alatt? Aztán n jog 
az azt védő hatalmat is fÖltételezi; az olaszok pedig egy idö Óta a 
fegyverek használatától eltiltva, a győzök intézményei által minden 
jogtól megfosztattak, 

Római modorban igazgattattak a tengeri s más városok, hova a 
góthok és longobardók vagy épen nem, vagy csak kevéssé hatottak 
el. Azokban a hatóságok nem barbárokból álltak ; de a byzanti csá
szárok, a nagy távolság miatt, sem küldhettek mindig kormányzókat, 
vagy nem is sokat gondoltak ezzel, a ravennai helytartóval pedig a 
közlekedés gyakran félbe vala szakítva. Akkor tellát e helyhatóságok 
önmaguk gondoskodtak kormányukról s maguk védelméről, erre for
dítva a pénzt, mellyet kiilönben adóba szaktak volt befizetni; kezök
ben tarták a kincstárt, a hadsereget, a polgári igazgatást, a törvény
kezest, szóval, a polgári szabadságot. Később, 890 körül Leo császár 
eltörölte a consui nevet, majd meg a tanácsot is, mint terhes és elavult 
intézményt, melly az által, hogy a császár mindenröl maga gondos
kodott, szükségtelenné is vált n). Az olasz városok és a keleti császár 

') Savigny állitja ezt, Leo és Troya lrereken tagadja. 
') Ismételve hirdeti ezt Justinilm, Nov. XXXVIII, 546-ról: Ow·i.alea .. coepe

•1vnt ~e exime•·e cw·iae, et occaaiones inveni•·e pe1· qzta~ libe1·i ab hia efjicm·ent!tl'. Ita eid
lates diminutae. . . Dccw·iones facultatibus .. et co;pOJ·ibus jrauda1·e cm-iam ~:olutmJnf, 

•·em omnium impia·m adinvenemnt, a legitimis nuptiia abstinentea, u.t eligm·ent mogia ain~ 
jiliis quam sub lege dejice1·e . .• Tmn.atuleJ-unt ~~·ioliurn facu.ltatell ad alitU personaa, ni· 
ldl exinde habenie cui'Ía .. sub falsis ca1i-9Í.Y .facientes donationes . .. Vidimu.s quo.,dmn .~i~ 
adveraos esse contm propriaa patriaa . .. 

3
) Nunc (r.m·iae), eo q1wd 1·ea civ·iles in alimn statum transfO'J~natae aint, omniaque 
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közti kötelék azonban mát· akkor annyira inegtágult, hogy a tanács, 
habár módositva, folyvást fennállott j a p a t e r c i v i t a t i s a nép 
al tal választatott, hanem a 1,d ef e n so r e s11 és "ma gis t r a t u s11 el
tüntek; a polgári és katonai tisztviselöket utóbb, a pápa éil a helytartó 
nevezték ki. A két hatóság a törvénykezésben elkülönitve maradt, s 
volt hadi és polgári biróság, bár néha mégis egy személyben egyesült 1). 

E városok Wbbször foglaltattak el s többször szabadittattak 
meg talán önmaguk által. A longobai-dok iránt legellenségesb püspö
kök roppant gazdagság .és hatalom birtokába jöttek, külünösen a ra
vennai és római, melly utóbbinak székén egy nagy férfiu a nemzeti 
párt diadalát annyira. elösegité. Már akkor visel hadat város város el
len, a püspökök a pápák és helytartók ellen ; mindannyi előjele a 
szabadsá.gnak, mikép az Lombardiában a XI. és XII. században tünik 
fel. A keleti császár alta! küldetni szokott herezeg helyéhe polgártárs 
választatott s a szerint, a mint a görög uralom hanyatlott, Olaszhonban 
ismét a köztársasági erények éledtek föl; az ember visszanyerte mél
tóságát és az ezzel karöltve járó összes elönyiiket. 

Négy vagy öt századdal késöbb jött az idő, midön a longobar
dok alatti s más városok Lombardia-, Marca- és Rorna.gnában szö
vetségben egyesültek s a helyhatósági kot•mányzatnak inajdnem 
egyenlő alaltait tüntették fel. Ha ki tehát meggondolja, hogy ez alakok 
csaknem azok voltak, ml!llyek a beütök általi elfoglaltatáskor1 hajlandó 
hinni, hogy a helyhatósági kormányzatot a longobardoktól meghódi
tottak is némileg fenntartották. 

Ám mégis annak nyomait hiába keresnök j a törvények :csak a 
hóditókra vonatkozva a legyőzöttek állapotáról mitsem mondanak, 
habár amazok ezek között a papság méltóságát vagy az értelmiség 
fensöbbségét tisztelni, sőt jegyzőségekre s törvényeik összeszerkesz
tésére öket fel is használni kényszerültek. A ki azon időből az olasz 
népet akarja látni, keresse azt fel a békés mühelyekben, a lefegyver
zetteknek hagyott földmüvelésnél és az egyletekben 2)1 mellyeket ma-

ab una intpemim-iae majestatia sollicitudine atque adminiat,·atione pendeant, ne inc(ts8WJI 
-:irca legale solunt oberrent, nostro deereto illinc submovenlur. Nov. 94-et 96. Leonis. 

1) Savigny v, 117. 
!) Epnémelly azt hiszi, hogy ezen egyletek (güde vagy gilrlnnie) tisztán vallási 

tlrsulatok voltak ; előttem azok olly szövetkedsekül tilnnek fel, miknek szükdge an
nál érezhetöbb, mennél tágultabb a társadalmi kötelék. Valóban, az egyletek megfé
lemliték a hatalmasokat; Nagy-Károly eltilt:\ azokat a Iongabard tön·ényekhcz ho?.zá. 
adott 31-ik czikkel: "Senki se merjen egylethe esküdni; ha ki segélyt akar nyujtani 
tiizvéRz vagy hajótöréskor, tegye azt má.~kép, de ne egylethe e~küvéssel." Még szigo-
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guk közt tüzvész s md.s baleseményekbeni f"<ilsegélés végett s talán 
védelmül is a hatalmaskodók baromisága ellen alakítottak. 

Papi korményzat. 
De legerősebb támaszra találtak az egyházban és a papság.közt. 

A nép összegyülekezett püspökei s lelkészei választására s papjaihoz 
és szerzeteseihez annál höhben ragaszkodott, ro ivel ezek az elnyomot
tak osztályából eredve, az elnyomottak védöivé, vigasztalóivá lettek. 
A papok közt fennmaradott legalább az egyházi ügyekre nézve a ró
mai törvény, melly öket n longobnrdnak hatósága alól egy részben 
kihuzá, átengedtetvén peres ügyeik elintézőse n püspöki ítélőszékek

nek. Ám az egyháziak testvérei, nai, rokonai voltak az olasz népnek, 
mellyre tehát saját rendök elveit s előnyeit is átvihették. "Nem gondol 
veletek a hóditó semmit? jó! ha viszály támad köztetek, bizzátok 
ránk, mi igazságosan egyenlitjük azt ki. Nem gondoskodik o. longo
bard ·a községi sz er kezet· s a rendről ? gondoskodjatok ti a. hagyomá
nyos szokások s intézmén.vek szerint. Elvágja a nyugtalan uralom 
minden kereskedéstöket? jó l jöjetek össze a hét egyik napján a zárda 
udvarára s itt a ezentelt helyen, az egyházi szabadságtól védetve1 ad· 
jatok és vegyetek, Üldöz benneteket a hatalmaskodó kivont karddal? 
vonulJatok dühe elöl azon menhelyre, mellyet mi nektek a szent he
lyeken nyitunk. Ti bár lagyözve igazhivők vagytok, mig amazok aria
nusok ; ti az égben az Istennek, a földön a pápának fiai vagytok, ki 
titeket áld, mig a longobardok l e g u t á l a t os b, l e g g y ii l ö l e t es b 
fa ját kárhoztatja. 11 

Irhonban még ma is az egész földbirtok a nemesek vagyis régi 
angol hódltók kezében van, kik bár keresztények és országukban a 
szabadság hirdetői, a legyőzöttekkel még sem olvadtak össze s a 
nagyszámu néppel, minden ipar nélkül, csak földeiket miiveltetik s a 
polgári és szabad intézményeket csak a nép elnyomására f<>rditják. 
Azonban e népnek van saját, belső, az angoltól fnggetlen, sőt azzal 
ellentes kormánya, mellyet a nyomor, érzelmek, vallás, szenvedések s 
érdekek közössége szül ; melly engedelmességre talál, bár nem bir az 
erre szoritó eszközökkel, és mellynek központja a papság. 

Hasonlóképen a longobard korsz:tkban az egyedül fennmaradt 

rubbo.u I. Lothar longobard törvényeinek 4-kébeu : "Nem akarjuk, hogy valaki eskü 
vagy önlekötelezés által egyifitet alakitBon ; ha mégis történnék, akkor az inditványozót 
11 kormányzó Corsicába szállit tatja, a többiek bir8ágot fizetnek." Angolhonbo.u is ala
kultak guildek, társulatok, mellyek tagjai geld-et, pénzt hoztak össze ipar és kereske
rlelemre. Az egyletekről szólani foguuk még n XI. kirnytJb~n. mint ~zon rlemek egyiké
ről, mellyekböl képziidtek a köz•ógek. 
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egyházi tekintély képezte azon központot, melly köré egyesültek a 
még életben maradt olaszok reményei s jogai, s melly öket némi rl"n
dezett állapotban tartá. Egyátalában semmi sincs, mi községi, helyha. 
tósági kormányzatt·a mutatna, f...s mégis a. nép fennáll, még a hódiiók 
által is tisztelt osztálylyá egyesül s fol is emelkedik, ha ez csak némi 
képviseletre vergődik. 

Ekkép a püspököknek, a nemzeti párt fenntartóinak ') hatnlma 
nöHkedett; miután pedig 'l'heudolinda a katholicismusnak diadalt 
szerze, az, a mi elöbb iinkényesen tiirtént, törvényesnek ismertetett 
el; a püspökök tovább is bíráskodtak s itéleteiket csak a királyho:r. 
lehete fölebbezni. Ám mégis csak Nagy-Károly alatt nyertek politikai 
,mást s · bocsáttattak a nemzeti gyülésekbe. 

Nagyban gyarapodtak azon idl:lben a monot!torok, mellyek közöl 
némellyek, mint a piispökségek egyházi szabadalmakat nyertek. :'; 
miután ekkép számos cselédség s foldmüveli.lk függtek ti:ilük, ezekért 
kezességet kelle adniok, melly által fölöttük m u n d ium o t vagy 
•)Ily gyámjogot nyertek, melly a longobard törvényhozásból az egy
háziba ment át. Némelly zárdák a városoknak adták a kezességet. 
mások a. királynak, mellyek aztán nagyobb tiszteletben is álltak, ugy, 
hogy apátjok a birák- és gasta.ldokkal majdnem egyrangu volt. Néha 
maga a király mentett föl némelly monostorokat a rendes biróság. 
másokat az adózás alól, 

Osszeolvadá!l. 
Az eddig mondottak eléggé mutatják, mennyire ellenkezünk mi 

azokkal, kik hiszik, hogy a longobardok és olaszok hason politikaijo
gokkal biró egy néppé olvadtak össze ~). 1\-Ii okból mondtak volna le 
a longobard urak előjogaikról? Ugy uralkodtak ök két századon át 
az olasz földön, mikép olly hosszu ideig a török Görögországban, a 
magyar (?) és lengyel föurak pedig a köznép fölött. 

Hogy meggátoltaesék még csak megosztása is ama szabadalmak
nak, a törvény megakadályozá a házasságot nem csak a legyözöttek
kel, melly lealacsonyításról a törvény nem is szólt, hanem még a meg 

1) Constantiu~ról irja Nagy-Gergel_y: Qu<mtfut,·it mg'ilans in tuitione cWitaN 
•:eBtrae, non habtmiUI incognitum. 

2) "}-. longobardok kétuázhuszoukét évig laktak Olaszhonban s ez idö álatt 
idegenlétükböJ csak nevöket tartottAk fenn. 11 MacbiaveW, lat. li b. l. - "Megazüm·én 
a kiilönbözö bánásmód s u rómaiak és longobardok egy népp~ olvadván, az ad6 min
denkire egyiránt vettetett ki. 11 Muratorl, Ant. Ital. XXI. . ,,Boldogoknak kelle lenniök 
mind a longobard, miml nz olasz polgároknak, kik egyiitt képeztek eg.\' polg{u; t.Rr~a· 
dalmat. egy köztárRAAÁ.gof." AntkhitA long. mil. I. 
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nem hóditott tartományiakkal is, kikre, mint én hiszem, vonatkozik 
azon határozat, melly rendeli, hogy ha egy longobard nő rómaihoz 
megy férjhez, elveszti jogait és fiai az apa törvény.eit követik 1), vagyis 
kizárvák az uralkodó nemzet sza.badalmaiból. Aztán a fejedelmek 
mindig longobard királyoknak hivattak ; a csupán a győzök számára 
hozott törvényeket csupán longobardok szentesiték : biztos tanuság, 
hogy a győzök és legyőzöttek nem olvadtak össze. 

Némelly tények mégis bizonyítják, mikép az egybeolvadásnak 
megnyiltak utjai. A Iongahardok rabszolgákat is azoktak volt a had
seregbe venni 2) ; ez által mód adatott, az olaszoknak is, vitézséggel 
méltóságokra, habár nem a legfóbbekre, emelkedhetni. Ha igaz volna, 
hogy a megváltott rabszolga felszabadítója törvényeit követé 3), ez a 
legyőzöttekre nézve egy második mód lett volna bejuthatni a győzök 
társadalmába; ám a szöveg, mellyre e gyanítás támaszkodik, máskép 
magyaráztatik. Némelly felszabaditottak, mint szabad örökhiibéresek 
foldeket nyertek, vagy nem szolgai müvészetekre adták magukat, mi 
által a h a r ma d ik r e n d gyarapodást nye1·t. Az egyháziak papi 
dolgokban római szabadalmakkal bírtak, polgári jogokra pedig a lon
gobardokk.al egyenlök valának. A longobard önmagának is tetszett a 
maga állapotában s a birtokain élt olaszoknak jogokat engedett, kü
lönösen, hogy saját szerzeményökkel rendelkezhessenek. Ám, ba. a 
nemzeti s vallási ellenszenv s a győzök dölyf'óssége nyitott is néha 
utat a legyőzötteknek a győzök jogai.Jlak megszerezhetésére, ez csak 
Liutprand idejében történhetett, midön már szelidebb törvény hozatott 
be, gazdagulva a rómaiaktól átvett terjedelmesb és tudományosabb 
jog által, melly szellemi gyözelmet vivott azok fölött, kik a római pol
gárjogot alabárdokkal rombolták le. 

1) Si I'Omanus homo mulierem loogobaroom t·ulerit, et 11aundium ex ea fecerit , •• 
I"OIJiana e.ffecta ut ; filii qui de eo matri'171<mio noscuntur, aecundum legem patria r011aani 
aint. Llutp. leg. 7 4. 

2) Longoba1·di, ut bellato!·uln posaint ampliare numerum ; pluru a aennli ju;go 
e1·eptoa, ad libertatia atatu»a perducunt ; utque mta eorum posait haberi libertaa, aanciunt 
m.ore solilo pet• sagittam, imlll'Utantea nihilominus, ob rei firmitatem, qu;aedam patria ~erba. 
Pál dl&con. I. 13. 

3) Omnea libe-ri, qui a dominia auia longoba1·dia libertatem meruerunt, legibu;a flo. 
nlinor'UIIl SUOI"'UIJ& et benej~1-um tJive:re debeant, secundum qualibet a auia d0111inia pro
priis concuau;m fuerit. lotharis 239. töro. Itt a "lex" világosan csak azon állapotokat 
jelöli, mellyekbe a felszabaditottat saját ura helyezé. 
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KILENCZEDIK FEJEZET. 

A frankok. 

A frankok eredetéről és hogy két törzsre, a sa l i-ak- és r I

P u a r i-akéra oszol tak, már másutt emlékezénk 1). Az utóbbiak nevö
ket onnan vették, hogy Gallia- s Germaniában a Rajna mindkét 
p a r t j á n Jév ü tartományokat Kölntől Koblenzig, kelet1·e pedig Ful
dáig elfoglalták, hol ilk a földeket, ngy látszik, az őslakókkal osztották 
meg. A sali-ak n batavi sziget és Toxandria egy részét birták, északra 
a tongroldg terjeszkedve, kiknek határszólökön emelkedett Dispara
guru városa 2). 

Büszkék és szilajok egész a vadságig, bátrak egész a vakmerö
!:!égig, hűségben gyengék de igen vendégszeretők levén, Libanius 3) 

szerint "inkább félelmesek vitézségök mint nagy számuk által j "ité· 
. zek mind tengeren minrl sz4razon; megvetik az égalj kellemetlensé
geit j a háborut saját elemöknek, a békét nyomornak, a nyugalmat 
;;zolgaságnak tekintik; ha győztek, semmi sem fékezheti öket, ha le-

•) VII. könyv II. fej. - Kutfök : 
SitloDitB Apoll. Cmmina et epistol ae. 

Tours·i&ergllly, Hist. eeel. F1·ancorum. LiiJ. X. 
Fredegarius, II~~t. epitomat. 
Gesta 1·egum Francorum. fiizonytnlan szerzötöl. 
AJmoiD, De gest. reg. Francor. Lib, V. 

IdatU, Prosperi Tyronis, Prosperi Aquitanl, Jlarll Arentlcensis, comiti~ llar
ceWni Ch,·onica. Ezeken kivül Hermannus contractus, gembiours-i Sigebert, ceutulla-i 
Ariulf, verdun-i Hugo, s~ent Dénes nagy króniká.iba szövc. Aztán sz. Klotilda és más 
szentek élete. A vitus Clodovcus levelei. Remigius é.~ mások, mindnyájan Bouquet által 
összegyüjtve. 

Badriant Valesli, Gesta Jt'ra-ncoJ-um. Páris, 1646. 
Roth, Obet· den bürge1·lichen Zuatand der Gallier ZU?' Zeit der j1·ankischen 

E1·oberung. München, 1827. 
Philips, Deutsche Geschichte. 

B. G. Illoke, Hi.'ltoire des H·ance. Páris, 1835. Csak az l. köt. jelent meg. 

Luden, Geschichte de1· Deut.'lchen. 

Slsmondl, Histoire des Fran~ais. 
f&uriel, Hist. de la Gaule méridionale. 
Ttlrk, Forachungen auf dem Gebiete der Geschichte. 

Pertz, Geschichte de1· ""'-'Ierovingiachen Hauameie?·. Hannovera, 1819. 
Thierry, Lettl'el/ su?' l'hi.8t. de F1·ance. Récit.'l des tBtnps mérooigiens. 1840. 
Jllchelet, Hist. <le F1·a·nce. 
2) Tours-i Gergelyben közönaégesen olvassuk : Dispamgum in te~minis TUI·in-

yorum. Én Tungrm-um-n&k olvasom. . 
3) Orat. III. 
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gyözettek, csakhamar fölkelnek, ugy, hogy az cllenségnek sisak:í.t fel
kötni sem marad ideje. 11 Teuton ny d vet beszéltek; termetök szálas, 
Yörös hajzatuk a homlok fölé csúpo~itva j nyaknk s m·czuk borotvált, 
esak állukon kis, ,Fd fé~ült ~?.akállt viseltek j f'zikrlt?.ó ~;zem eik kékek: 
testökrt majdnrm térflig r:rii tnnicávnl frdték, nz :ígyékon egy ö~n~I 
leszoritva, mcllyriíl a karel c~ünglitt le j Bzóles paizsot lmsználtak, s 
kedvöket lr"lték a vi,·6biLI'Cl fo1·gatásn- s villogtabisában j eli.ire mond
ták meg, hova találunk s uwllcl ig diifik azt a7. rllenség teRt.ébe, kire 
ugorva szaktak volt rohanni. 

Hadivczéreik, kiket a legjelesb családokból vitlasztottuk s kiket 
a történészek s költi-ik királynak c?.imczve emlitnek, Disparagumban 
.;zékeltek. Az els/í, kiről emlités történik, Pharamund, Markom ir vagy 
Theudemir fia, ki, ha csakugyan létezett, 419 és 428 vagy 430 köz1itt 
uralkodhatott, mikor aztán a fővezérség hosszuhaju Chlodio-ra ment 
által. Ez Disparagumtól Cambraynak indult és Somme folyóig nyomnit 
elő, hanem miután Aötiustól H elenánál (V i e u x H e R d i n) megvere
tett1 a. 1\faa.s {•s alsc'> Rajnához vonult vissza 1). 

Jff'rOH'IIS. ( J!'1l.) 

.Meroveus (Meerwig), az il utódja, legyözvén a hunnokat Méry
sur-~eine mellett, f'nját nevét ndta a frank királyok első nemzetségé
nek, hacsak e név a kiiliinhii?.ll vli.rosol( összes kis királyainak közö;; 
neve nem volt~). 

') Prancua Ge1·mamuu primuni, Belgiunque ~eGu.ndum 

Sternebat, llllen·urnque, je1·ox ..4lemanne, bibebas 

Rumani8 ripia, et t<tJ·oque aupe!'ÖU/1 in ag1·o, 
Vel dvia, vel vict<lr e1·aa. 

Sidonius Apoll. in Av iti pa:raeg. 
') Meer-u:ig, teug-crhöti. - Itt következik a frank tulajdon nevek ó-német gyö-

kök szerintijelentése, Grimmnek "Deuts~he G1·ammatik"-je után. Göttinga. 1822. 
Illodio, Hlod, hires. 
iJ-fero-wig, kitünö harczo8. 

Hilde-rik, bátor a csatábnn. 
Hlodo-wig, hires harczos. 

Theode-1·ik, vitéz vagy hatalmas a nép közt. 
lllodo-mir, hires fönök. 
Hüde-be1·t, ragyogó a harc.zban. 
Hlot-her, hires és ldtünö. 
Theode-bert, fénylö a nép közt. 
Theude-bald, rnerész a nép közt. 
Theode-ald, erős a nép közt. 
Jla,·i-be1·t, ragyogó n seregben. 
Gont-h1·am., hatnhnn~ n r.RatálJI\n. 
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.Mondj;í.k (mint tours-i Gergely magát kifejo?.i), hogy a (;hlodio 
házából való Meroveus a galliai fnmkok fölötti hrmáuyt két évig 
fiára Childcrikre bizta; hanem ez a ]Jarczosok lányainak ~o;:r.eplíh:itésP 
:iltal gyülöletessé If-vén, letétetett s midiín látná, hogy lesl'lkcdnek el
lene, 'l'huringitiha fntott, Gall iá ban h11gp•;4n a hozzá hii Viomá<lot. 
hogy irányáhan a krrlélyeket kiengc~?.telje. Atad ta neki egy kettévt\gott 
aranypónz felét, hogy azt, ha majrl YCRzély nélkül tt'lrhetne vissza, 
jeliil küldjc cl. A f1·nnkok Aegidinst 1) 1 n rúmni katonaság parancsno
kát s Soissons grófját váhszták helyébe (459.); de mivel ez l\fajorián 
császárhoz hü ma1wl.t, R.icimcr gyülülst'·gbe hozta i)t s n katonai pa
raucsnoks1igot Gunterik, bm·gund királyra rul1ázta s elfoglaltatta 
Theodorik által ~arb6t, hogy v:ilasztó falat emeljen Aegidius és Olasz
ország között. Theodorik meg nem elégech e ezzel, Fridrik fivérét alán 
bérenczekkPl Loire tájára küldó, mire Aegidius, veszélytől fenyegetve 
jónak látta a frankok által is vissznohajtott Childoriket visszahíni. 
Vimnád tehát elkiildé a f61 arnnyprnzt s Childerik visszatérvén Aegi
rliussal országiott, megtörvén Ol'!eans mellett a Galliában maradt 
ntola6 alánokat 

l. (:hllclt•l'ik. t-46-t' 

Kimulván Aegidius járvány vagy méreg által, Childerik megerö
»ité magát a saliak fölötti kormányon, kalandos vállalatokra vezetve 
i:\ket egész a Loire partjaira, mellyek fölött akkor a rómaiak, nyugati 
góthok, szászok és britek ve1·sengtek. Midön mint számkivetett, a 

Hilpe-1·ilc, hntahnas a 8cg-élyLcn. 
Siglte-be·rt, ragyogó a győzelem által. 
Dago-be,·t, ragyogó mint a nap. 
Rod-be1·t, ragyogó a beszédben. 
Land-1·ick, hatalmas az országban. 
Be1·to-ald, ragyogó és erős. 
lVama-lw·, kitiinö M vérlelem ál'al. 
Ega, éleselméii. 
Grinw-ald, erös a gőgben. 
E1·kino-ald, erősen őszinte. 

Ebro-in (Eb1·o-w·in), t'ohanó gyözö. 
Wert, mélt6. 
Raghen-fred. hutnlmas védnök. 
Kif'·le, izmos. Karlo-man, izmo~ l'mber. 
Ode, gazdag vagy boldog. 
Rad-ulf, segélyre kész. 
Hug, értelmes, ildomos. 
1) Hihetőleg nem tétetett ltinl.lyJyá , csak hasznáitu a frunkoknt , kik hoz~<~ 

"O!tltk szokvn római zRoldbnn ~znl~álni. 
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thuringiai királynál mulatott, ennek neje Basina beleszeretett s vissza
tértekor el is szökött vele, mondván : H a n á l a d n á l még i z m o
s a b b fér fi n t ism c r ck , a n n ak a d t am v o ln a a z e ls Ö· 

ség e t 1). 

l. n.lod\'ig. 0·"1.~ 

E hlizasság·türü összekelésböJ sz:irmazott Ludowig vagy Chlod
vig, ki atyját a saliak kormány :ín tizenöt éves korában követés a frank 
monarchia (Francziaország) alapítójául tekintetik. 

Gallia akkor hat nemzet közt vala felosztva. A nyugati góthok 
tulnyomók Yoltak a déli tartományokban Loire, Ardéche és Rhone 
közt, bírva a déli Pronncct i~. Ök képezék .Eurik spanyolországi hó
<litásai után a ual'b:íl'ok közt a leghatalmasb népet. 

Az nrmoricai Yagy tengermelléki tartományok az elerötlenült 
keleti császároknak inkább megvetés- mint l:ízadásból megtagadták 
az engedelmességet, és szabad vá1·osok szöyetségét kötve meg maguk 
közt, önvédelmökre katonaságot SZCI'HZtck. A uritek eredeti szige
tökböl, hová angol-szászok !'Cm tottak Le , a H a r ma d i k-l y o n i
t a r t om á n y b a (L u g d u n c n sis t e r t i a) futamod tak, egy, velök 
azonegy, vagyis cclta nyelvet beszélő nép kiizé. Az osismiánok: 
Armorica legszélsöLb laköi, b:ítot·sú.g-, tevékenység- s nemzeti fönö
keikhezi hüségükkel régi vitézségüket is megörzék; hanem megma
radva a druid vallásban, isteneiket, a törvények ellenére, gyakran 
embervérrel engesztelték. Némellyek, miut{m ifjuságukat rablás s 
pusztítás közt tölték el, ]Jünb:tll\':t tórtek a kereszténység kebelébe s 

ugyancsak a LiinLán:ís nt.Pn snknn a szcntC'k ,;or:í.bai fiilvétetést is 

kiérdemel ték. 
Basel és a Földközi-tenger, 'Nevers és az Alpesek közt 406 és 

413 kiizt a burgnndok telepedtek le, bekebelezvén az északi Pro
,·encet, Dauphinét, Cévennest, Lyonnaist, Burgognet, Franche Com
tét, Lnngrest, a franezia Helvetiát, Valaist és Savoyát; fövárosuk 
Lyon vala. 

Az alemannok Elsasst és Lothringent birták ; aztán a franczia 

1) HiB e1·9o regnantib1~~ simul, Baainia, 1·elicto vi1·o suo, ad Childe1•icum venit, qui 

cwn soltieite intel'l·ogaret, qua de caussa ad e unt de tanta 1·eg·ione ven iB set, 1·eapondi8se fer
/w·: "Novi, inquit, utilita/em tuarn, quod si.t ~;alde st1·enuus ; ideoque veni ut habitem tecum: 

nant nove1-is, si in t1'ansmw·ini8 pa1·tibu,s aliquem cngncroi8sem utilio1·em te, expeti.tsem 
nlique coltabitalio nem ej1l8." At ille gaudens, eam sibi nmjugio copulavit, Du Bos az ntiliHt 
és utilitast igy forditja: ~)n önt becsületes, vitéz ·• hajlamamm érdemes férfiunak isme

,·em . .. Ha lett volna a IJilágon érdemesb ember, 1nint ih1. sat. A szöveg és fordítás közti 
kiilönbségböi lehet következtetni a forditás hiiségérc, ~ azon hézngrn, mell;v tours-i 
Gergely és Du Hos korának müveltségP közt létezik. 
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részeken kivül a Rajna balpartján a Mo~>elig, a jobb oldalon Cúnstan
tiától Baseiig és Mainzig nyuló tartom:\nyoknt, vagyis Sveviát, Darm
stadtot és Franconia egy jú ré:-;zét. 

A hátralévő északi Franrziaországot, az Alföldet s az alsó-rajnai 
nagyherczcgséget, mint szintc a rajna-jobboldali tartományokat, a mai 
Hessent éR Nassaut a ripuari frankok foglalták el, kik is, mint testvé
reik álland,; lakhely után ohajtozva Kölnt és Triert hatalmukba vet
ték s Kohlenztől Cleveig terjeszkedtek; a miböl eWrclátható vala, 
hogy a háboru t a burgund(! kkal el nem kerülik, s hogy e viszálkodás 
által a rómaiak utolsó galliai birtokaikat is clvesztendik. A többi vi
uékeken a saliak laktak konnányoztatva különféle főnökük által, kik 
közöl az ismeretesbek Cambrayban, Théruane-1 Tournay- és Mansban 
székeltek. A még pogány s n többiekkel kis id ö óta háboruskodó fran
kok, kik Gallia müveletlencLh részét lakt:lk, a burgundok-és góthok
nál barbárabbak voltak. 

E népségek közt éltek elszórva a gallok, kik mint számra tul
nyomók1 régi nemzE:ti intézményeiket fenntartották; ámbár, miután 
hazájok mintegy beleforrasztatott a római és germán világba, sokat 
kölcsönöztek a hozzájok legközelebb élt nemzetektől. Syagrius, a már 
emlitett Aegidius grúfnak fia, Beauvais, Soissons, Amiens, Troyes és 
Reims városokban s környékeiken a bit·odalom megbukása után is 
fenntartá még a római tekintclyt; és a hatalomnak ezen árnya Galliá
ban egyedüli törvényes tekintélynek tartaték, miután azt ötszázad 
szentesité, mig az uj kormányak csupán a kardra támaszkodtak. A . 
bit·odalom tehát a galloknál a nemzeti függetlenséget képviselte s ha 
Yalaha az igát lerázui fölkeltek volna, annak nevéhen müködendettek. 
Syagrius, a régi müvelt~;ég szerint neveltetve s a germán nyelvet tisz
tán beszélve, a római jognak mintegy jósává lőn a barbároknál, kik 
közt mint egy uj Solon vagy Dejoces jelent meg. 

A ki tehát amaz eidarabolt államokat egygyé szilárditni s a gal
lokat a maga részére vonni ohajtá, szükséges vala, a római uralom 
maradványával, a becsiiletPs hüség örvct is eltávolitni. Belátta ezt 
Chlodvig, ki meg nem elégedve öröklött tournayi fejedelemségével 
minden áron az egész népnek egyetlen fejévé kivánta magát tenni. 
ihezer vitézzel, kis államának összes erejével, kikben a rómaiak kin
cseinek,vágyát gerjeszté fol, áthatol az ardenni erdőségen s Soissons 
alatt csatára szólitja Syagriust. Ez összeszedvén északi Seine körül a 
még római katonáknak nevezett csapatokat, már akár legionariusok, 
akár szövetségesek voltak azok, harezra szállt, de legyözetett. A folyó 
mcntében visszavonulván, minthogy a Loire vidéki városokat véde-
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!emre készületlenül találta, Toulouseba II. Alm·ikhoz, a nyugati gó
thok királyához menekült. Ez azonban, hogy a szerenesés Uhlodvigot 
barátjává tegye, kiadja neki a menckültet, kit Chlodvig halálra vitet, 
városait elfoglalja s székhelyét Soissonsba teszi át. A gallok az olly 
távol fekvő byzanti udvartól segélyt nem remélhetvén, alávetették 
magukat. 

Az első \•állalatok sikere több1·e kecsegteté Chlodvigot j az irántai 
bizalom s a zsákmány nlindig több harczost csőditett zászlaja alá; de 
ö haditársai közt szigoru fegyelmet tartott fenn s jaj volt annak, ki 
barátságos földön csak egy szál füvet érintett. A győzeleni után a 
zsákmányt felosztá köztük s a harczfiak örültek rajta, ha a Mars me
zején tartott szemléken mint szép s izmos vitézek jelenhettek meg 
hosszuhaju urok előtt, ki öket győzelemre vezette. 

Uj hóditásokra adott neki alkalmat a burgund herczegek közt 
tl'~omadt viszály (463.). Gundeknr négy fiat hagyott : Chilperiket, Go
demart és Godegiselt, kik Genfben, Vienneben s Besan11onban székel
tek; hanem leghatalmasb volt a negyedik fiu Gundobald, lyoni király 
s római patricius. Ez genfi s viennei fivéreit megtámadta s legyőzte ; 
Godemart, ki egy barlangba mcnekült, füsttel fulasztá meg, Chilperi
ket nejével s két fiával kutba vetteté j az igy nyert tartományokat 
Godegisellel osztá meg. 

Chilperiktől egy leány, Klotilda maradt fenn, hiretJ szépségü 
:;züz, ki magányában áhitatot s jótékonyságot gyakorla. Chlodvig meg
kérte e leányt, gondolván : ha megtagadja öt Gundobald, ez elég ok 
lesz a háborm·a; ha odaadja, ugy Genfet a leány örökségeül követc
lendi. A kérést nem merték visszautasitni, miért is Uhlodvig a leány
hoz követet külde, ki neki szokás szerint a jegygyiü·üt s a vele tett 
vásár jeléül egy fillért s egy dénárt adna által. Ezután a menyasszony 
Genfből Soissonsba vitetett ökrös szeket·en, mellynek lassu haladása 
méltóságosbnak tetsze H, mint a lovak ügeté;,;c (493.). Az ara az öt ki
sérő katonák által telgyujtatott néhány burgundi falut, lwgy leesiUa
pitsa a testvérgyilkos király eUeni boszuvágyát. 

Nagyfontosságu volt c házasság, miután a galluk mind e király
nőre függeszték szemeiket, ki amaz ország fejedelmei közt egymaga 
követé a ker. kath. vallást. A gallok hitték, hogy ö Chlodvigot a ke
resztény vallásra s igazságos és emberies kormányzaira fogja hozni. 
A királynőnél gyakran fordultak meg püt!pökök, hanem Chlodvig azért 
meg nem szünt rabolni az egyházakat és a papi javakat. Épen egy, a 
frankok által a reimsi székesegyhitz!Júl clrablott edény adott alkalmat, 
hogy n. Remigiussal leYelezésbc s b:mítságba jiíjiin. E püspök, Chtl-
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liának legjelesbike, Chlodvighoz, trónra léptekor, örv·endö levelet in
tézett, írván a többi közt : "'l'öltRd be a Gondviselés czéljnit! Mutasd 
magad mérsékeltnek a hatalomban, igazságosnak a. jótét visszandásá
ban, kiméletesnek a pápák it·únt s tauácsaikra fogékonynak j nwrt ha 
ezek ezerint cselekedendeJ, népeid boldogok lesznek. Tartsd fenn a 
katonai fegyelmet j hadtársaidat emeld föl s ne nyomj el senkit j vi
gasztald a szerencsétlcneket és tápláld az árvákat, miglcn elérték a 
neked azoigálhatás korát ; ekkép a félelem helyett szeretetet fogsz 
gerjeszteni. Helyes rendelkc;.éseid védjék a gyöngét s az idegent a 
rablástóL Senki előtt sc legyenek zárva ajtaid és senkit se ereszsz el 
elégedetlenül. Te öröklött javakkal bírsz ; ha tehát telik a foglyoknak 
kiváltására is, add nekik vissza teljes szabndsúgukat. A birtokaidban 
latelepedő idegenek észre ne vegyék, hogy ök egy más nemzethez 
tartoznak. Ünnepélyeidet ifjnk diszitsék, tanácsaidbsm csnk i:il'egek 
vegyen el• részt." 

.t z alemauuok bellt~st•. I:Wii.' 

Azonban nem annyira az észnek okai, minL a győzelem szeretete 
által kelle a barbámak kereszténynyá lennie. Az nlemannok, a fran
kok nyomdokait és szerencséjét követni vágyván, átkeltek a Majnán 
s Kölnig nyomulván Sigebertet, a ri1mari frankok királyát megtámad
ták. Chlodvig, emennek unokája, segélyre fegyverzé embereit, s rá
akadván az ellenségre Zülpichnél, Jülich tartományban, visszavonulni 
kényszeríté azt, maga részére foglalván el a Mosel és Rajna, s ennek 
jobb partján a Majna és Necklt1· közti birtokokat, mellyek aztán Rajnai
Frankországnak neveztettek cl. A többi al e mann bírtok egy, a győ
zönek adó~ó alemaun hercz{·gtöl korrnányoztatott, kivéve a régi Vin
rlcliciát, melly inkább a keleti gbth Theodoriknak vetette mstgát alá, 
ki a békének is eszközlője volt. 

Illy fényes győzelmek közt s olly an időkben a csodálatos el nem 
maradhatott! A monda szerint tehát a frankok megveretve hátráltak 
már, midön Chlodvig azon htenre emléke~ék, kiről neki Klotildája 
olly sokszor beszélt j fogad;i .t tőn, hogy, ha legyiízi Wodan i111ádóit, 
Krisztus vallására fog térni. :Meg i~ tartá szavát s km·ácson napján 
Reimsban sz. Remigius által niívérével, Auditledával együtt megke
reszteltetett; a keresztkut (baptisterium) mind mai na.pig fenntarta tik, 
mint em~éke egyikének, a legnagyszerübb fotTadalmaknnk. Semmi 
;;em mulasztatott el, a mi a hm·bát· népnek képzeWdését fölingerelheté; 
a falak és a falak küzti tér :<bőnyegekkel .; kiilöuféle szinii kelmékkel 
\'Oltak behuzva; a virágok az arab illatszerekkel vetélkedtek, ugy, 
hogy Chlodvig RemigiuF>túl, ki mellettc aranytúl fénylő főpapi ruhában 
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me nt, kérdé : U r am ! c z-e a m e n n y e k n ek o r s z á g a, a m i t 
n e k e m i g é r t e l ? 1) 

Remigius, midön megkeresztelé, mondá neki : Sz c l i d e n 
hajtsd meg nyakadat Sicamber! imáddamit gyuj
t o g a t t á l, és g y uj ts d fe l, a m i t im á d t á 12). A szent ol~ j os 
korsót hoz ú pap a nagy sokaság miatt oda nem· férhetvén, a püspök 
imádkozni kezdett, és ime egy hónál fehérebb galamb egy má.s kor
sócskát hozott olly kedves illatu olajjal, hogy a körülállók gyönyör
ködtek benne 3). Chlodvignak egy angyalliliomokkal kihímzett zász
lót hozott, Remigius pedig egy, fölséges horral megtöltött kulacsot 
ada neki, hogy azt hadjárataiban használja, mellyek ha ezerencsésen 
voltak sikerülendök, a kulacs sohasem lett üres, bármennyit ivott be
lőle a király és kisérete. Illy mcsékkel vette körül a képzelődés az 
utókor egyik legfényesb monarchiájának bölcsőjét, miként ez az ókor 
népeinél is történt. 

Ez idötöl fogva a frankok a müveltebb nemzetek közé számit
tattak ; királyaiknak II. Anastaeius pápa c h r is t i a n is sim u s czí
met adott s az egyház első szülötteinek nevezé öket; miután akkor a 
többi nyugati fejedelmek Arius tévelyeit követék, a keleti császár pe
dig eutychianus volt. Háromezer fóember rögtön azt tette, amit Chlod
vig·, mások utánzásból vagy figyelemből vagy ujságvágybóllettek ke
resztényekké, mielött tudták volna, hogy mi a keresztség. Hogy 
Chlodvig maga is a mi vallásunk alapjaiba hatott s erkölcstanát fel
fogta volna, jelleme s viselete után ítélve, nehezen hihető, habár egy
szer, midön Krisztus kinszenvedését hallá elbeszéltetni felkiáltott : 
H a é n a fr a n k s e r c g g e l o t t l e t t e 10 v o l a a, ma j d m e g
b os z u l t am v o l n a h a l á lá t! 4) Chlodvig a megtérés t talán po
litikai segédeszköznek is tekinté 5), mellynek eredményei csakhamar 

1) Patrone ! est hoc 1·egnurn Dei~ Gesta reg. Franc. 
2) :Mitis depone calla Sicamber: aaO'/'a. 'JitOd li!Wtduti; incendi, quod adorcuti. 

Tours-i Gergely. II, 31. 
3) Tours-i Gergely részletesen beszéli el Ch lodvig keresztelkedését, de a kor

RÓról nem tesz említést ; egy kortársának, ama szentnek csodáiról irt hosszu levele 
sem besz61 róla. Először említi fel Hincmar, reimsi érsek. a IX. században, hanem 
hagyományok- s régibb iratokra tt\.maszlwdva. A korsó megllriztetett egész a fran
czia forradalomig, a mikor bizonyos strassburgi Sühl , tHihös jakobinus , ki utóbb 
megöletett, darabokra törte. 

~) Si ego ibidem cun• Francismeia fuiasem, iniw·iaa eius ·virnUcaasem. Predegarias 
Epit. 13. 

-') Annyi bizonyos, hogy uralkodása éveinc]( megjelölésében a h6ditó és ke
re~ztény czimét egyesítette. P1·imo aubfuyatiunis Gollm·um et awwptrre rf11·i.•tirrnitrrfi.• 
.""sll·ar anno, olvastatik egy zárdaalapító levélben. 
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jelentkeztek. Ugyania az armoricai városok rögtön meghódoltak, az 
összeF.I gallus-rómaiak szabeditójoknl tokinték öt az arianus nyugnti 
góthok és burgundok ellenében ; a római katonák s császári csapatok, 
mellyek még a Seine és Loire közt állomásoztak, fegyvereiket a c h r i
s t i a n is a im u s azoigálatára ajánJák fel, megtartván a római zász
lókat Chlodvig börködmönösei között. 

Háboru a burgnndokkal. 
Ezen uj erőgyarapodásra támaszkod\& Chlodvig, ki soha egy 

lépést sem tett megfontolás n~lkül, elérkezett11ek hitte az idiít, melly
ben a burgundokon boszut álljon. Már midön Klotildát niíül vette, 
kéré Oundobaldtól ennek örökségét, do visszautasíttatván, hallgatott; 
most látván, hogy Godegisei nincs megelégedve azon részszel, mely
lyel öt fivére a testvérgyilkosságbani részvétre s beleegyezésrc birta, 
Chlodvig felszólitá ezt, nyujtana neki scgéd'!tezet OundoLald ellen; s 
Burgundiába tört. Gundobald egy zsinatot hí össze s a katholikus püs
pököknekeztvetiszemökre:Ha ti az igaz hitet valljátok, 
ro i é r t n e m f é k e z i t e k m e g C h l o d v i g n n g y r a v á g y li
s á t? V a ll ás ossá g a z, más é r a ás i t o z n i B v é r t sz om
j a z n i? Mirc A vitus, viennei püspök felelé : M i n e ro is m e r j ük 
a fr a nk ok ki r á l y á n ak t e r v e i t, h a n em a z Is t c n g y ak
r a n d ö n t i m e g a z o n o r s z á g o k a t , m e ll y c k a z ö t ö r
v é n y é t ö l e It á v o z n ak. T é r j v i s B z a A h h o z n é p e a d e l 
e g y ü t t s ö b i z t o s b é k é t a d a n d n e k c d. 

A papság jó szemmel nézte Chlodvig diadalát, ki elönyomulva 
Gundobaldot legyőzte s üldözve öt egész országán át, A vignonban 
ostrom alá vette. Az olajfás kertek s a szölök, Provencenak ezen örök 
mosolya., elpusztittattak, hanem az erős várfalak igen szilárdak lévén 
a frankok ügyetlen rohamai ellenében, cgyezkedésro került a dolog : 
Gundobald Chlodvignak adót fizetni, Viennet és Genfet Godegisdnek 
adni és a katholikus vallitara térni köteleztetett. S bár ő ezt titkon s 
sziva sugalma ellen teljesité, a gallok mégis szabad vallásgyakorlatot 
nyerve, hálával tartoztak Chlodvignak. 

Hanem alig hogy ez visszatért, Gundobald baszutól égve, meg
szállja Godegiselt Vienneben, kihurczolja öt az egyházból s megöli 
(504.); a szolgálatában áll t frankokat megkiméli ugyan, hanem anyu
gati góthok királyához küldi öket, kinek szövet~égébe s kiterjesztett 
országáb'an bízva, Chlodvignnk az adót megtagadj a. Ez tf~hát fegyvert 
ragadva segélyül hija sógorát, a keleti góth Theodorikot. Mikép folyt 
légyen a háboru, nem tudjuk ; annyi áll, hogy Theodorik Narbo tarto
mányt (Narbonnensis secunda), mellyet már a nyugati góthok Oundo-

VIII. 14 



baldnak engedtek, elfoglalta, Gundobald Chlodviggal szövetségre lé
pett, s halálaig (51G.) a leghatalmasb király maradott, 

A segélyt, mcllyet II. Alarik 1) a bUI·gundoknak adott, ürügyül 
használta Chlodvig a nyugati góthok elleni háborura, mellyet Al~rik 
addig cllceriilni ügyekczett, alkahuazkodva mindenben a frankok aka
ratához. A katholikus papság felingerülve az arianusok türelmetlen
sége miatt, egyetértett Chlodviggal 2J s hítta is öt, ki a tüzet még in
kább szítni ügyekezett; s bár az olaszországi király, sógora és unokája 
közt az egyetértést fenntartani törekedett; habár a két utóbbi Loire 
egyik szigetén összejövetelt tartott, ott testvéri szerotetet fogadva la
komázott, az ellenségeskedés mógis kitört. Chlodvig Mars mezején, 
hol a frankok a közügyekről vitatkoztak, igy szólt a vitézekhez :A h! 
mint fáj az nekem, hogy Gallián uk legszebb részei 
ezen ariannsok kezeiben vannak! Menjünk Isten 
n e v é b e n , h a j t s u k h a t a l m u n k a l á ! ~) 

Ekkép az egész vállalatnak vallási szint adva, megindult (507.) 
az összes frank törzsekkel, kik megesküdtek, hogy szakállaikat le 
nem borotválják, mig a hábornt szercncséscn be nem végzik; Chiod
vig nagy erővel magasra hajit\•a vivóbárdj;ít, fogadást tőn, hogy a 
hová az esik, oda az Apostolok tiszteletérc egy templomot ;íl!it. Meg
tiltá set·cgének az egyházi szcnt cdényeldtez nyulni vagy Istennek 
szcntelt szüzeket s özvegyeket bántani. 'l'ours mellctt haladván el, 
szent lHitrton iránti tisztclctbül megtiltá egyébhez nyulni, mint vizhez 
és fühcz. Egy katona mégis egy szegény embernek szénáját vette el, 
mondvitn, hogy ez fi.i. A király megölette öt, fclkiáltva: Hogyan 
r e m é ln é n k g y ö z c d e l rn c t , It a s z. M :í r t o n t m e g s é r t c-

1) Hduu~«eriuli mcg-l<iiliiuhri;,ése az <'gpwvii mallwdl.l<llal< ujal•bl<ori Hzokás. 
Hajdau valami mellélmév volt a megkiiliinhöztetö szó, melly :1" uralkodóna!< legsajá
tosb terméslleti tnlaj!louára vouatkozott. Kettő közt legijzokottabb volt az ii1·egebh és 
ijjabb s:t:avakkali mcgldilönzés. Ok~zcrütlcu pedig amaz ujabbkori hi:t:elgés, midöu 
egy f0je<lelem még életéheu el~ő11ek hivatik, micliitt tndatnók, les:t:-e egy rnáaod·ik. 

') "Volusiau, tonrs-i püspö!< a gúthol< által azon gyanuból, hogy a frankoknak 
alá alcao:ja magát vdui, s;~,ámiir.ctett Tonlouseba, hol meg is halt. Verus püspök is 

ugyanazon gyanuból s;~,ámkivctéshen halt meg." Tours-l Ger. X. k. Igy mondatik a 
IX. ltöuyvheu Quintianus rorlezi püspökről, hogy székéröl elmozdittatott, mivel a frlln
Jwknak akarta magát alávetni. A háboru ldtöitekor Galactarius Jcscari piillpök egy kis 
sercgg·el indult meg, a fraukokluli csatlakozandó, lmnem szétveretvén, l\Iimisanban 
megöletett. Gallia Christ. I, 12Sii. Ugyancsak tours-i Gergely mondja, lwgy a kath. 

piispökök omne~ eos (a franlwkut) amore lle.iderauili wpe1·ent 1·egnare. 

") Valde molest~ fero quotl !ti A1·iani partem teneant Gallim·1wt optimam: earnus 
cmn ad}1t/m·io Dei, et .mperati., ei.•, 1·edi!Jmnu.; te1Tant hz rlitionem no.Ylmm. T. Gerg.II, '?,7. 
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n ök? Gallia e csodatevőjének templomába lépvén, figyelmeseu hall
gatá az ekkor éneklett zsoltár szavait s azokból gyözelmet jósolt ma
gának. Megárad va találván a viennei folyót, egy fehér szarvas muiatta 
meg a gázlót; a poitiersi székesegy ház fölött lebegő fényes légtüne
mények vezették az éji mcneteket : mind olly csodák, mellyek a fran
kok vallásos vitézségét lelkcsitették. Nagy előgondosság lett volna 
tehát Alariktól, az első 1·ohamot kikerülni s bevámi Theodorik segé
lyét; de ö e helyett Poitiersnél szembe szállt az ellenséggel, s bár a 
góthok és az arverni igazhitH t a n ács os ok igen vitézül harczoltak, 
mégis legyőzetett s Chlodvig kezétől el is esett. 

A papság s nép egész Aquitaniából az uj királyhoz sereglett 
össze, ki az arianus egyházak drágaságaival a katholikusokéit ékesiti 
fel ; a Toulouseban összehalmozott kincset kezéhez veszi; a gallok 
földeit megkíméli, csak a góthokéit osztja el katonái közt, aztán első
szülöttét Thierryt (Dietrich) az arverniek és albigek meghóditására 
küldi, kik közé Giselrik, a megöltnek természetes fia futamodott volt. 

Olaszorsz{tg királya azonban, ki unokája támogatására indult 
ki, most már azt csak megboszulni jött, s találkozván Thierryvel az 
ariesi síkságokon, legyőzte őt, s hatalmába keritvén az egész Pro
vencet, az adesi tartományt a marseilleibe olvasztja, mellynek már 
azelőtt ura volt. Chlodvig A q u i t a n i a t e r t i {t-t saját országához 
kapcsolta, mig N a r b o n n e n sis p r i m a tartomány, me ll y akkor 
Gothia és Scptimania nevet nyert, a nyugati góthoké maradt, kiknek 
fóvárosuk Toulouse helyett Narbo lett. A brit fónökök, !tik az Atlanti
tengerbe nyuló földrészre szorultak, sehogy sem akartak Chlodvignak 
meghajolni, s bár ez Budik királyuk czimét erőszakosan adózó gróféra 
változtatta; kevéssel utóbb mégis Rioval, Budik fia lerázta a jármot s 
afranczia királyok iránt folyvást ellenségesek maradtak azon armo
ricaiak, kik a forradalom alatt XVI. Lajoshoz ekkép szóltak : Fe l
ség! mi kezeibe teszszük le a vitéz brctonok hü 
fe g y v e r é t ; n e m fo g j u k a z t , c s a le F c l s é g c d e ll e n s é
geinek vérébe mártani. 

Chlodvignak hire olly mcssúrc terjedett, ltogy midön visszatérne 
Párisba,. hová a királyi lakot akkor tette át, a byzanti császártól bibor 
köntöst és arany koronát, a római patriciatus jclveit, kapta. Clllodvig 
felöltve ~zt, ugy vonult be lóháton Toursba, mindkét kezével pénzt 
szórva, s teljesen belátva, mikép ama j elvek fogják a római hagyomá
nyokhoz. még mindig ragaszkodó gallok engedelmességét törvénysze
rtisi tn i. 

Sov!ÍI' n.,gyrnnigyását ekkor rokonai, a thé1·onauei,. cambrayi, 
14:' 
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mausi és kölni királyok ellen forditá. Sigébert, ki ez utóbbi helyen a 
ri pua ri frankokon uralkodott, egy a tolbiacumi (Zülpich) csatában kapott 
seb következtében sánta volt. "Chlodvig király- igy beszéli tours-i 
Gergely- követet külde titkon Chloderikhez, Sigebert fiához, üzenvén 
neki : A t e a p á d ö r e g é s s á n t R ; h a m e g h a l n R , t é g e d 
i ll e t n e a z u r a lk o d á 8 j o g a és a m i b a. r á.t s á g u nk. Ez 
bizelegvén Chloderiknek, elhatárzá. atyját megölni. Sigebert kiindul
ván Kölnből s átkelvén a Rajnán, hogy a buchoni erdőbe menjen, 
egy sátor alatt pihent ; fia ott megölette öt, 8 uraikodbatui remélt; 
azonban lsten itélete szerint épen azon verembe esett, mellyet atyjl\
nak ásott. Ő tudahi Chlodviggal: A t y ám h a l v a, ki n cs e i s o r
sz á g a ke z cm b e n v a n. K ü l d d h o z z ám n é h á n y em b e
r e d , s é n s z i v e s e n fo g o m n ek ik á t a d n i 1 a m i a k i n
cs ek b B l n ek e d t e ts z e n ék. Chlodvig felelé : Kös z ö nöm 
jóakarat odat, elég lesz, ha szivcskedni fogsz ama 
ki n cs ek e t c su p á n me gm u ta t n i. A rnint a követek a kin
cseket vizsgál ták, monrlá a fejedelem : E sz ek r é n y b c sz ok t a 
v o l t a p ám a r a u y a i t ö s s z e h a lm o z n i. Erre a követek : 
U g y u n n y u l j e g é s z a f o n e k é i g, h o g y m i n d e n t m e g t a
l á lj. Amaz ugy tett, de midön meg hajolna, a küldöttek egyike föl
emeli bárdját s összezuzza fejét; s a fiut azon halál érte, mellyel (í 

atyját kivégzé. Chlodvig hallvnn, hogy sem Sigebert, sem fia nem él 
többé, Kölnbe me nt, s össze hi ván a népet igy beszélt hozzá : "H a ll
j á t ok, a m i t ö r t é n t: m i g é n a Sc h e l d é n h a j ó k á z t am, 
Chlodcrik, az én rokonomnak fia 1 azzal háborítá 
a t y j á t, h o g y é n m e g a k a r o m ö t ö l n i. S i g e b e r t e z é r t 
a b u c h o n i e r d ö b e m e n e k ü l v é n , C h l o d c r i k o r g y i l k o
s o k a t k ü l d ö t t e ll e n e , k i k ö t m e g i s ö l t é k. U t ó b b f' 
ru a g a is 1 m i d ö n a.t y j a s z ek r é n y e i t f ö It á r n á 1 n em t u
d o m , k i á l t a l , m e g ö l e t e t t. N e k e m s e m m i r é s z e m e z 
e s e m é n y b e n ; n e m i s o n t a n á m r o k o n a i m v é r é t 1 ro í
v e l c z t i l t o t t d o J o g. D e m i u t á n a m i m e g t ö r t é n t, 
megtörtént, egy tanácsot adok nektek, ha tetszik, 
fogadjátole el: forduljatok hozzám s helyezzétek 
lll a g a t ok a t v é d e lm e m a l á. A nép tapssal s örömrivalgással 
felelt s paizsra emelvén öt, királyává tette. Ekkép Chlodvig Sigebert 
országát és kincseit birtokába vette." 

MegtámadYán ezután Chararikot, a thérouanei királyt, át·uláil ál
ta)J fitival együtt kézrekerité, ~ megnyiretvén öket egy zárdába csu
katá, hol nem Rokára el is takariHatá öket láb al61. Rachnakar cam-
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brayi királynak néhány főemberét arany edények által megveszte
gette, kik a feslettsége miatt különben is gyUlölt pogány fejedelmöket 
elárulják s Richar fivérével együtt Chlodvignak kézbesitik. H á t 
igy alacsonitod le nemzetségemet, hogy még meg 
is köt ö z t e t e d ma g a d? szólt Chlodvig a királyhoz s buzogányá
val agyoniité. Aztán Ricbárhoz fordulván : Sz e r e n cs é t l e n ! -
szólt- ha te kötelességedet teszed, fivéredet meg 
n em köt ö zték v o l n n; s megölé azt is. Ekkor a főemberek pa
naszt emeltek, hogy a nekik adott edények hamis anmyból vannak; 
hanem Chlodvig felelé : Az árulók jobhat nE'm érdemrlnck 11 köszön
jék meg, hogy életben maradtak. 

Rignomert, a mansi királyt, az utolsó meroving fejeeleimet csak 
hamar a többiekéhez hasonló sors érte. Tonre-i Gergely, ki a azoká
soknak s a tényeknek is, a nélkül hogy tudná, valódi rajzát adju, igy 
zárja be : "Ekkép törte meg Isten naponként az ö ellenségeit s ne
velte or.'!zágát, mivel ö tis?.ta szivvel járt az Ur l"lött s olly tetteket 
miivelt, mellyek kedvt>sek az ö s~emeiben." 

Józanabb evangeliomi s emberiesb politika elött, kevésbbé tctr>z
hetnek Chlodvig számos jótékony intézményei, mcllyckkel talán go
nosz tetteinek egész sorát engesztelni ohajt!l. Meghalt Párisban mint 
még teljes erejü, negyvenöt éves férfi (511.). Elme- s erényt·e nézve 
alantabb állván sógora Theodorik olaszhoni királynál, tevékenység- ~ 

nagyravágyásban felülmulta öt, s mig amannak országára feloszlás és 
szolgaság várt, ez a legjeles b monarchiának alv.pjait tette le, a. katon ni 
népuralom különvált tagjait egyesítve, a nélkül, hogy n hensziilöttf'k 
szabadságát elnyomta volna. 

A frankok, nem mint egész nemzet költözvén oda, nem is vol
tak kénytelenek a gallus-rómaiakat birtokaikból elüzni; a hatóságok a 
császárok alattiak maradtak, mint igen alkalmasak az adók beszedé
sére ; a királyi ügyéezek is szükségben ezekhez fordultak. Ha egy régi 
harczfi nyugalomra vágyott, egy darab foldet kért a királytól, vagy 
pedig megölte a birtokost s foglalt magának földet, melly gonosztettét·t 
legfölebb is száz arany pénz fizetésére ítéltetett. Ekkép nérnellyd;: 
igen hatalmasakká lettek, s határtalan földeket szerezvén, rabszol
gáik s haszonbérlök által müveltették nzokat. Ez által dölyfösökkf. 
i évén, e}nyoroták a szegényeket, még a frank származásunkat is. Ezek 
ugyan folyamodhattak a tartományi gyülésekhez, hanem a nagyok: 
hübéreikre támaszkodva, einérniták az igazságot; annál is inkább, mi
vel a kÖzgyülésekre ök maguk jelentek meg, az összehítt harczosokat 
ök maguk vezénylék; gazdagságukat ujabb kincsek szerzésére ford i 
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ták; mi által a zavargó katonai democratia kevesebb mint egy szlizad 
alatt zsarnoki bi1·tokos aristocratiává változott. 

A hosszu hajazat, melly a rnerovingieket megkülönbüzteté, a ko
ronaöröklés megszilárditást\nak egyik m6dja vala; mert a netaláni 
bitorló nem növeszthetett hamarjában olly hosBzu hajat, a ki pedig 
növeszteni kezdett, rögtön gyannba vPtctett. A gcrm:'m népek közt 
nem volt még az clsösziilöttre rul1ázva a koi·onaiiJ·öldés joga; hanem 
az ország mint apai jósz1\g vnbmennyi fiu közt fdoRztntott, a miben 
hosszu szenvedések s a két rl:'\1) nmlkod•i húz clcnyésztónck olmi rej
lenek 1). 

( 'hlod\·ig OI'SZitgilllllk fe>IOHZfium. 

E szerint Chlorhig iiröksege négy fia közt osztatott fel, de nem 
tartományok, hanem vtÍI·osok és keriiietek szcrint, mint egy magán
bil·tok. Thierry Austrasi:H 2) vagyis keleti Franko1·szágot és Auvergnét 
kapta, hol csupa germánok lakt.ak; székhelye volt Metz. Neustria 
vagyis a nyugati rész, mellyet gallus-rómaiak laktak, a többi három 
fiu köztosztatott fel : Chlodomir ŰI·!Pans-búl Anjou, Be1·ry, Maine és 
az orleansi tartomány fiilött uralkodott; Childebert az Ile de F'rnnce 

1) lllerovlngi klralyok : 
Ch lodvig ·181 -!'J ll. 

l 
l. Thierry (Dietrich). 

austrasiai király 
!'>11-551. 

Chlodomir. 
orlennsi kirAI,v 

;, ll ---!'l'! l. 

I. Childebert, 
párisi ltirály 

!'>ll --!'>!'>A. 

I. Chlotar, 
soissonsi király 

!'l!í8 ban egyesiti 
n monarchiát. 

l 
I. Theodebert 

53-!-548. 

l 
Tboodeba\d 
548-555. 

I. Charibert, 
párisi király 

!'>61-567 

Gontran, I. Chilperik, I. Sigebert, 
orleansi 561 és neuRtriai k. austrasiai k. 

burgundi király !)61-584. !)61-575. 
561--593. l l 

II. Chlotar, II. Childebert, 
neustriai k. austrasiai k. 
58·1-628. 575-596. 

613-ban egyesitette s Burgundiában 
a monarcbiát. [>93-ig. 

l 
Il. Theodebert, II. Thierry, 

austrasiai k. burgundiai k. 
596 -612. 596-613. 

') Oste1·-rike, keleti OI'SzÍig, Austrifrancia, Austria, s kiilönböztetésiil a nt'lmet 
Au~t.riát61 Aust>·asia. Neoter-rikP, nyugati ország, NeuRtria. 
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és a tengeri vidékeken, Sommetól a Pyrenaeusukig; lakott Párisban; 
a többi észnld részeket Chlotar birta s lakott Soissonsban. Furcsa s 
helytelen felosztás, mclly nem a kormányzíts könnyiisége, hanem az 
adók és birtokok miniísége szcrint intéztetett. Mindegyik részesiilni 
akart a déli szöliikbcn s az északi rétek- s erdiikben. A nemzet vagyis 
a ft·ank hadsereg még egy vala. Béke idején a kir~íly majdnem semmi 
tekintélylyel sem birt; miután a régi gall hűbét·, melly a római kor
mányz:ttból kinőtt, majdnem teljes függetlenségt·e emelkedett. Rész
letes hadjáratokban minden hiíbéres saját urát kiivrt<'·, az útaJánosak
ban pedig azt, a kihez több bizalma volt. 

l. Thlera-y. 
A vV escr-melléki friesek és szászok Thierry föhatahna alá kerül

tek s talán a bajorok is, kiknek herczegeik Nagy-Kát·olyig folyvást 
Agilulf utódai voltale Vitigcs visszaadta Thierrynek a Theodorik ál
tal lefoglalt provencei részt. Amalaberga, ugyanazon Theodorik uno
kllja Hermanfridhez ment niíiil, ki Balderik és Bertarius fivéreivel a 
thuringiak fölött uralkodott. Egyszer a n ö csak félig teritette meg fér
jének az nsztalt, s midön ennek okáról kérdeztetnék, felelé : T e p n
naszkodol, ha csak félig van nz asztal sz:ímodra 
ru e g t e r i t v e; és n v v a l, h o g y cs ak fél o r sz á g o t b i r sz, 
m e g v a g y e l é g e d v e? Hermanft·id ekkép ösztönöztetve megöli 
Bertariust s Balderikot is az austrasiai király segélyével legyőzi, ez 
pedig Balderikot egy magas falról leveti, és a thuringiak meghódol nak. 
neki (530.). 

Illyenek voltak a gyí)zelem eszközei. Thierry ezután nem :>o
kára, értekezletre h~ja meg Ch! o tárt; hanem ez észrevévén, hogy a 
sátorban fegyveresek vannak elrejtve, erős kísérettel megy be, mire 
Thierry barátságot szinlelve, fivérét gazdagon megajándékozva bo
csátja el. Chlotar már most őrizkedett a kelepczétől s összeszövetkez
vén másik testvérével Childeberttel, mnjd testvére hadseregében, 
majd Auvergne tartományában lázadást és nyugtalankodást idézett elő. 

S midőn öt ez által elfoglalva látta, a legfontosabb hóditáshoz, 
Burgundia meghóditásához fogott. Klotilda ájtatos magányából Pá
risba jött volt s igy szólt három fiához: U g y v i a e lj é t ek ma g a
t o k a t , h o g y m e g n e b á n j a m a z o n g y ö n g é d g o n d o k a t, 
me ll y ~ek köz t t i t ek e t föl n e v e l t e l ek. G e r j es zs z e n 
haragra a méltatlanság, mit én harminczhárom év 
e l ö t t . sz e n v e d t em. B os z u l j á t ok m e g sz ü l ö im h a
l á l á t! 

A fiuk megesküdtek er1·e s megt:imadván Zsigmondot, Gundo-
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hald utódját, legyőzték s kivonszolván ISt a valais-i sz, Móricz mo
nostorából, hová futamodott volt, Orleans mellett neje-s fiaival együtt 
egy kutba dobták, ki aztán utóbb vértanuként tiszteltetett. Chlodomir, 
a gyilko~>ság végrehajtója maga folytatá a hábomt, de Gundem,ar, 
Z~>igrnond utódja, legyőzte s megölte öt (524.). 

A megöltnek kisded fiai, Theodebald, Gunthar és Chlodoald, ne
velésbe nagyanyjukhoz Klotildához vitettek, kinek irántuki ezeretetét 
megirigyelvén a nagybátyák, nyolcz év mulva összebeszéltek, hogy a 
fiukat megölik, vagy pedig levtígják hajukat, a királyi nemzetség 
megkülönböztetö jelet. Elkérik tehát Klotildától a fiukat, tettetve, 
hogy kormánytársakul akarják öket maguk mellé venni. A nagyanya 
megörül s jól tartván a fiukat, illy bucsuszók közt bQcsátja el : N e ro 
é r z e n d em, h o g y e g y ik fi am a t e l v es z t é m, h a h e l y e t t e 
t i t e k e t l á t l á k u r a l k o d n i. 

Rövid önáltatás! csakhamar követ jelent meg karddal és ollóval, 
hogy választana Klotilda: halva vagy monosturba zárva akarja-e öket 
látni ? :M i n ts e 1!1 l e n y i r v e , i n k á b b h a l v a ! kiáltott fel a nő 
első felindultában. Chlotar hallva ezt, halálosan sujtja földhöz az első
szülöttr-t; mit Gu n thar látván, Childebertnek lábaihoz borul s olly 
meghatóan könyörög, hogy ez közbenjárójává lőn; de hasztalan, Chio
tar megfojtatta öt. Egy zárdába menekedett a harmadik, ki utóbb sz. 
Chiodoaid (Sa i n t-C l o u d) névvel tiszteltetett meg. 

Burgundia mtgiJódlttatlk. (534.) 

Childebert és Ohiotar elosztván fivérök birtokait, megujiták a 
Burgundia elleni háborut s elfoglalva azt megosztozkodtak rajta; az 
ország ősszokásait meghagyák, s a kormányt az ő nevökben egy 
patricius vitte, kit az ország nagyai mB j d mindig a gall nemzetböl vá
lasztottak. E hóditás biztositá a frankok tulnyomó uralmát Galliában; 
a sikon lakó burgundolt elfrankosodtak, hanem a teuton Helvetia 
pásztorai soha sem vetkezték le nemzeti sajátságaikat. 

l. Tbtodcbcrt. (53-t.) 
Thierrynek utódja fia Theodebert volt, Chlodvig után ama nem

zetségből a legnagyobb királ_r. Megismerkedvén Burgundiában bizo. 
nyos Deuteriával, egy koros de szép s vidor hölgygyel, nöül vette öt, 
haMt· mindketten házasságban éltek már. Deuteria, uj férjét saját 
leányától féltve, megvesztegette a kocsist, hogy a leányt kocsizáskor 
meredek helyen fordítsa fel. Ez csakugyan halált hozott a leányra, 
min Theodebert elborzadva, első nejéhez tért vissza. Az akkor Italia 
birtoka fölött háboruskodó góth királytól és keleti császártól segít
ségül hiYatva, háromszor ment át az Alpeseken, rabolva mindannyi-
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$zor, hanern rabtását sok katonája életével fizetve meg. Utóbb flijlalvn, 
hogy Justinián a frankok legyőzöjének czi.mét vette föl, több északi 
néppel szövetkezett össze, hogy Konstantinápoly ellen indítson hadat, 
de közbejött halála vállalatát félbeszaki tá, (L. i 67. l.) 

Theodebald, egyetlen s a mellett kétes törvényességü fia nem 
hagyott gyermeket, miért is a soissonsi király, meg sem várva az osz
tozkodást, megszállta Austrasiát. Childebert felboszankodván ezen, 
bár egészen az ájtatoskodásnak élt, Chramnnst, fivérének U~.zarló fiát 
titkon segítette. 

J. Clllofar. (5:!8.) 

Miután azonban Childebert fiörökösök nélkül halt meg, Chlotar 
kézrekeritvén Chramnust, ogy kunyhóban neje-s gyermekeivel együtt 
megégette. Hadjárata kezdetén segítségül hívta az Istent, ki diadalra 
segité Dávidot Absolon ellen j n harcz bevégeztével pedig gazdag 
ajándékokat tett le szent Márton sirján j a mikor is már a Pyrenaeu
soktól a cseh hegyekig és a Földközi-tengertől a Zuidi-tengerig minden 
neki engedelmeskedett. A frankok olly roppant téren terjeszkedve el, 
elfoglalták a köztük felosztott katonai uralmakat, mi által a királyok 
még nagyobb hatalomra emelkedtek, miután többé nem a csatatér 
hadvezérei, hanem országok uralkodói voltak. A nemzeti gyülések 
tagjai a király hivei-, barátai- s nagy birtokosokból állván, a királyi 
tekintélynek csak növekednie lehetett 1). 

Chlotar ötven évig uralkodott. Végsö esztendejében gazdag 
ajándokokkal ment sz. Márton sírjához, bünösnek vallva magát s es
dekelve Istennek irgalmaért j - mire ama királyoknak ugyancsak 
ezükségök vala! Vadászat alkalmával hideglázba esvén, meghalt illy 
felkiáltásközt:Milly hatalmasnakkelllenni az égi ki
r :Uy n a k , h a a f ö l d l e g h a t a l m a s b k i r á l y a i t a k a r a t a 
ezerint vesziti el! 

Az orszúg Ismét ft~losztatik. (561.) 
Halála után az ország ujonan felosztatott négy fia között: Cha

ribert, a legmerészebb, ki az apai kincsekkel sikeretleuiil kisérlé meg 
az egész ország elfoglalását, Párist kapta; a jó Gontran Orleanst, Si
gebert Austrasiát s Chilperik Soissonst. Aquitanián s Burgundián 
mindnyájan osztoztak, talán hogy a távol déli határok védelmére 
mindnyájlln kötelezve legyenek. 

Charibert, nején kivül, ennek egyik szobalányát is nöiil vette, 
aztán meg egy pásztor leányát, s midön Germanus püspök e feslett-

1
) Det BUohela, Húe. gén. du nwyen 8gt. 
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ségért megdorgálta, kihozatta egy nözárdából egyik felcségének hu
gát s ezt is nöiil vette, s igy ágyasain kivül négy felesége volt már; 
azonban szerette a tudományokat, jól beszélt latinul, hatalmas volt 
honn, tekintélyes künn. Korán hnlálozvón meg, ismét nj osztály tör
tént (5G7.), s Gontran, ki Cl•ulons-snr-Sa.tlneb:m szr:kclt, Bnrgunrlia 
királyának czimét vette föl j n távolfekvő Aquitania mindinkább sza
badulni kezdett: a fl·ank malom alól j P1íl'Ís felosztatlan maradt s a ki
rályok mindcgyikének1 csnk a tiibbiek beleegyezésével lelictett oda 
mennie. 

Akkoriban Franczia01·szág két csataténe volt felosztva a kr.\t 
különbözö népfaj szcrint. Austrnsiát csupa germánok lakták, mig 
Neustria és Burgundia lakói gallns-rúmaiak volttlk. Ekkép a háboru, 
mellyet tcstvériilö nagyt·:lvúgyás szült, nemzetiségi háboru diihiingését 
s fontossllg<H nyerte. A j{1 Gont&·an szcnt gyanánt tiszteltetett az aria
nusok és sírnonisták rllcnéLcni buzgnlmaért, s tours-i Gergely még 
csodáiról is lwszM. Neje, Ansü·igilda, haldokolva ezt monclá neki: A 7. 

o r v os o k ii l n ek m e g j b os z nl d m e g ö k c t! s az orvosokat 
kivégezteté. Chundon szolg::íj:í.t, mivel egy hívalát megi)ltC', megkövoz
teté! S i) mégis "j ti n ak" neveztetett! minő lehetett a többi testvér? 1) 

Valóban fólszázadon ;\t orgyilkosságolt s más undok tettek, kül- és 
belháboruk képe~ik tetteiket minden más eredmény nélkül, azonkivül, 
hogy a népeket szercncRétlrnekké tették. Midön a thuringiak az ava
rokat hivták segélyiil1 hogy a merovingiektiH szabaduljanak, Sigebert 
Regensburgmíl mind a két népet megvcri, hanem az avarok négy év 
mulva visszatérnek Frnncziaországba s foglyukká teszik magát Sige
bertet is, kit csak tömé1·dek váltságdíjért bocs:ítnak szabadon, mig 
végre a gApidák t·omlására a longobardokkal egyesültek. 

l. ('hiiJH'J"ik. Rnml'chilcla és }'•·edl'gnnda. 
Sigebert fogs{tgát Chilpcrik, ki fivéreinél müvclteLb dc gazabb 

is volt, arra használta fcl1 hogy országába törve elfoglalta Reimst. 
Azonban a visszatért Sigebert kiiizte az ellenséget, elfoglalta Sois· 
sonst s Chilpcrik fiát is foglyává tette, kit mégis a béke szeretetéböl 
a várossal együtt visszaadott. Ugy tetszett, hogy a két fivér megszi
lárditja az egyességet, ruidön Athanagild nyugati góth király két leá
nyát, Galsuindát és Brunechildát vették nöül. Sigebert1 ki becsületes 
embernek tartatott1 Brunechildát 2) kapta, ki hogy kedves dolgot te-

1) Bonus azonban az akkori irókban gynkr•tn cgyértelmii a latinok divU8-ával 
és a mi "boldogemlékii" szónkkal. L. a sz. Lajos éktéhez irt előbeszédet Joinville-töl. 

2 ) Brunochiida men.} ekzöjét megénekelte Fortunatus, némi költői szerencséve l. 
Gonsninrl:t ar. ar(mal< anyja igy ki:\ !t. fel az elvAUtAkor: "Spimyolhon, melly lakóidnak 
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gyen a nemzetnek, megtagadta Arius tanait. Chilperiknck ágya::a Yolt 
Andovera, szeretöjc pedig F1·edegunda, alacsony származásu, szép dP
fajtalan nő. Ez, ki Andovera kellemeit magára tudta ölteni, meg nem 
elégedett, hogy azonegy ágyat o!!ztá meg vele, vágytársnőjének szá· 
mára sajátszerii kelepezét l<észitett, hogy állásából kiforgassa. Ando
verának egy lányk1'tja sziiletett j Fretlegunda ugy intézte a dolgot, 
hogy a keresztanya késett j F1·cdcgunda tehti.t unszolta Andoverút, 
hogy a l~:et·esztelés ne lwlasztassék, lenne iinmaga gyermekének ke
resztanyja. lVIidön igy történt, Freelegunda mondá a királynak : Ö n
nek nincs többé neje,aszcnt szabályok tudniillik 
tiltják az olly személylyeli cgyiittédést, ki saját 
g y e r me k é n ck ke r cs z t n n y j a. E kérdésnek hosszu vitatnsa 
nt,lkiil Andoverának zárdába kelle vonulnia. 

Galsninda, kinek Chilprrik .. miclött elvette volna, megigértC", 
hogy semmi melléknőt nem tm·taml, midlin hítn1Í1 hogy FredcguncU
vali viszonyAt folytatja, panaszt enwl nz összegyülekezett rendek cliítt; 
hanem kevés nappal aznhín halnt talü.ltntik s Chilperik Fredegundát 
veszi nöiil. 1\lint fé1je terveinek lelke, vissza tndta (it tartani állhatnt
lau indulataiban; ingerelte nngyravágyásat, gy{mlOlitá terveit; kiván
csi, büszke, fajtalan és vérszomjas nő, hn.nem gazdag az eszközökben 
és et·\ís, makacsság nélkül. Midön leányát, Riguntát feslettségcért dor
gá ln á, ez alacson ~zármazatát lobbantá szemére. Freelegunda engesz
teltnek mutatta magát, s elvezetvén leányát egy ládához, hogy v{tlasz
tana abból kedve szerinti éksze1·eket, midiín ez lehajol na; a láda fedelét 
olly túgas vagy, n~kem anyának mégi~ olly l1c~kruy \"agy! Földje n napnak, melly 
nekem börtönné vúltAl j bár kitmje~zkcdel 11 zefir honútól egé~z a?. égető fuvulmakigj 

a Tyrrheni-tengertöl A.Z Oceánig j bár clegcndii vagy szíunos népeknek, nekem olly 
igen kicsiny lettél, mert nincs itt töb!Jé az én leányom! Nélkiile<l, leányom, iriegen 
leslek itthon, honleány é~ szimiizött is ~uját ors~ágombun. Mit fognak nézni az én 

szemeim, keresve minuenütt az én Jeimyornat "? •• Ha bármi más gyermek mulatozni 
fog velem, a te emléked gyötrelmem leenu j hu megölelek egy másikat, te fogsz keb
lemre neheziilni; ha egy másilt fog elfutni, megállani, leülni, sirni, bejőni, kimenni, 
a te kedves képed leenel örökké szemeim előtt. Ha te elhagysz, nekem idegenekre 
kellend gyöngé.! szeretetemet pazarolnom; zokogva fogolt egy más arezot száradt 

keblemre szoritni ; csókjaimmal törlöm le egy m~s gyermeknek könyeit és megit

tasadom azoltt61 j ah! c~ak találbatuélt majd némi enyhet égető szomjamnak! •.. 
:\Iinö kedves l1éz fésülendi s renuezendi el a te hajzatodat? s ha én nem leszek ve
led, ki áras_ztja el csókjaival a tc kedves :wczaidat? Ki melegitend keblén, ki tartand 
térdeiu, ki Tölelencl át karjaival'/ Ah! ha te távol leszesz tölem, nem leend anyád. Ha
nem halld az én szomoru s~ivemnek ohajitt az elválásnak e perezében: Légy boldog! 
ezt kívánom neked ! Hagyj el, menj, Isten hozzád ! A végtelen légterületen át küldj 
némi vig·as~t a te türelmetlen anyádnak s ha 11 szt\1 valami hirt hoz nekem, legyen 

a7. kech·ezö !" Ccwm. VJ, 7. 



nyakába ereszté, ugy, hogy a leány nagy nehezen tudott 11zabadului; 
hanem aztán orgyilkosokat fogadván anyja ellen, o Bzókkal kiildt~ cl: 
Menjetekj ha visszatértek, kimon,!lhatlan fényre 
em e ll ek t i t e k e t é B c s a lá d o t o k a t j h a r a j t a v es z t e
t e k , a l a m i z B n á t fo g o k o 11 z t o g a t n i n s z c n t e k s i r j a i
nállelkeitekért. 

A gyülölség FreJegunda és Brunechilda közt, nevelve a nöi, és 
pedig barbár női féltékenység dühös keseredettsége által, felforgatá 
az országot s Atreus régi házának borzalmait ujitá fel. Gontran lecsil
lapítá a két fivére közti háborut az által, hogy a Galsuindának nász
ajándokul jutott városokat Brunechildának adatta; hanem az egyesség 
rövid volt, és Sigebert, legyőzve Chilperiket, Párist is elfoglalta ; de 
midön a vitryi gyülésen paizsra emeltetnék, egy, Fredegundától foga
dott tör keresztül szurta öt (575.). 

11. Childebert. 
A hadsereg föloszlik, Brunechilda fiaival egyfitt Fredegunda ke

zeibe kerül. A fiuk egyike elillanván, Metzben austrasiai királynak 
kiáltatik Il. Childebert név alatt. Brunechilda a fogságban Mervignek, 
férje elslí házasságá.ból sziilctett fiunak adja kezét; de Fredegunda 
oda viszi a dolgot, hogy Mervig baráttá. lenni kényszerül s még itt is 
annyira gyötri öt, hogy az halált ohajt magának. Praetextatust, a 
roueni püspököt, ki ama házasságot megáldá, egy gyülekezet Jersey 
szigetére számüzi. Késöbb Fredegunda által fogadott tör tele templom
ban szm·ta le a főpapot, a nélkül, hogy valaki ellen mert volna állni. 
Fredegunda elég szemtelen volt a haldoklóhoz oda menni, mintha 
szánná s halálát megboszulni ohajtaná j de n püspök nem hagyván 
magát áltatni, szemére vetette gonosz tetteit 1 megjelentvén neki ma
radandó megvettetést e világon és örök kinokat a másikon. Gontrau 
vizsgálatot rendelt ez orgyilkosság ellen, s a. vallatott rabszolga elő
adta, miszerint Fredegundától s attól, ki a megöltnek püspöki székére 
vágyott, volt felfogadva. Azon körülmény, hogy a gonosztevők bün
tetienek maradtak, magánál a bünténynél is jobban bizonyitja ama 
korszak boldogtalanságát. Csak a bayeuxi püspbk bezáratta az összes 
roueni egyházakat s felfüggeszté a szent áldozatokat mindaddig, mig 
a gyilkos fol nem fedeztetik. 

A nyilvános isteni-tisztelet átalános megszüntetésének (inter
dictum) ez az elsö példája t), melly utóbb gyakrabban a rosznak féke
zésére, hanem néha boszmillásra is használtatott. Franco, aix i püspök, 

1) Dantel, Hi-'t. d~ France. 1, k. 423. l. 
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megfosztatván Sigebert által egyik j611zágá.t6l, szenf Merry sirjához 
megy, s kikiáltja, hogy nem fognak többé énekeltetui zsoltárok, sem 
a lámpák meggyujtatni, mig az egyház javai vissza nem adatnak j erre 
tövissel hányva be a sirt, az ajtókat bezárta. Leo, agdai piispök a. gó
thok alatt, hasonló okból sz. András egyházába megy s könyek és 
ima közt töltvén el az éjt, botjával az összes lámpákat kioltja, mond
ván : Me g n e m fo g n ak g y u j t a t n i , m i g a z Is t e n e ll e n
ség e i me g b o sz u l v a n i n cs e n ek 1). 

Az uj társadalomnak Francziaorezágban, mellyet föleg a nagy 
politikai befolyást kifejtö papság rendezett, legott bomlndozni kelle, 
mihelyt ez a feslettségnek adta magát oda, és pedig nem csak az al
rendü, hanem a fópapslig is, mellynek példát kell vala adnia. A kirá
lyok, hogy pénzt és párthiveket szerezzenek, az egyházi méltóságokat 
uem az érdemesnek, hanem a többet fizetőnek adták j e az igy meg· 
választottak vagy maguk is kereskedtek a szent dolgokkal, vagy vi
lági gondoknak adták magukat által. Bodegisel, mnnsi püspök "alig 
hagyott egy napot elmulni, mellyen hiibéreseinek valameily birtokát 
el nem sajátította, vagy ellenök uj pert nem támasztott volna" 2). Sa
lonius és Sagittal'ius, ambruni s gapi testvér-püspökök, sisakkal és 
paizszsal fegyverkezve harczoltak, béke idején pedig semmi vétektől 
sem tarták magukat vissza 3). Nagy-Gergely hijába kiáltozott és fe
nyegetBzött; Bk siketek maradtak egy feslett udvar védelme alatt, 
mellyet viszont takargattak és támogattak. Szent Columbán Irhonból 
jött el az egyházi fegyelmet s a nép erkölcseit helyreállitni; de a zsi
natilag összegyilit püspökök okot találtak öt mint eretneket kárhoz
tatni el. Illy körülmények közt ki fékezbette volna az udvar romlott
ság- s makacsságát? Az ország nagyai az udvart utánozták, mindcnben 
az Qndokság és törvénytelenség garázdálkodott. 

Brunechildáuak sikerült Metzbe szökni fiához, ki azonban a zab
lát kezeiből kieresztve, az austrasiai fóurakat az aristocraticus fékte
lenségre visszatérni engedé. Ezek keleti Frankországot az általuk 
választott udvarmester, Gogo herezeg által saját javuk szerir.t kor
mányoztaták; mig az alemann, bajor s más harczegek minden függés 
alól kihuztá.k magukat. Minthogy Chilperik Childebert örökségének 
jó részét elfoglalta, Gontran e gyarapodást féltékeny en nézvén, 11. visz
szaadást Jtövetelte; hanem ut6bb, saját fiainak meghalálozása után, a 

1) T; Gerg. De gl. crnifess. 71. · __ De glo•·· ma1·tyr. I, 79. 
2) U. a. VIII, 59. 
3) U. a. IV, 43. V, 5, 21. 37. 
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fiatal Childebertet magához hozatta s kMjuh·a emelvén üt a hadsereg 
szemei előtt, saját lándzsáját adta kezébe, mondván: U n ok ám m á
tól fogva fiam lcsz;ugyan azon paizs.fcd·dj en, ugyan
azon lándzsa védjen minket. 

·' 
Fredegunda férjének már két nejét s két fiacskáját takarítá cl 

láb alól; az ö fiait w ár csak CLlodvig gátolhatá a trón tól. Ő tehát csak 
ettöJ félt már, bár visszatetszését nem mutatta, hanem kieszközlé, 
hogy Chlodvig arról vádoltaték, miszerint szeretöje egy varázslónő 
leánya, kinek varázsitalai Fredegunda három fiát megölék, holott eze
ket a döghalál ragadta el. A leánykát a legméltatlanabb kiri21ások ér
ték, mig anyja a kinpadon biinösnek vallván magát, kivégeztetett; 
Chlodvig pedig megUlvé találtatott, mint möndák önmaga által. 

Chilperik egy napon, mielött · vadászatra nienne, Fredégunda 
szabájába lép. A nő, ki épen fürdőben volt hátat forditott, a király 
pedig közelebb menvén korbácsával gyöngéden meglegyinté öt, mire 
Fredegunda, a nélkül, hogy hátranézne felkiált : A h t e v a g y 
L a n d r ik? e lm c n t m á r a ki r á l y? Landrik udvarmester volt 
s a hang, mellyen Fredegunda szólt, olly viszonyt fedett föl a király 
előtt, ruellyet csak ö nem tudott. Fredegunda észrevevén a cserét, 
érzé, hogy élete nem biztos, ha csak férjét halálnak nem adja; azért 
is este, midön a vadászatról hazatért király lováról, egy udvaroncz 
vállára támaszkodva leszállt, egy orgyilok kercsztülszurta öt (584.) 1). 

Chilperik, miként keleten Justinián, jogot vett magának a val· 
lási dolgokba avatkozhatni, s egy rendeletet bocsátott ki, melly szerint 
nem volt szabad a három isteni személyt, hanem csak Istent nevezni. 
Ez otromba határozat a püspököknél természetcsen ellenkezéarc talált. 
Leányát Higuntát Spanyolországba adván férjhez, összefogott számos 
királyi jobMgyot, hogy a leánynyal menjenek, hanem ezek közöl so
kan megölték magukat, a többiek pedig átkozódva ruentek el 2). Egye
dül Fortunatus költő halmozza dicséretekkel e fejedelmet, bizonyára, 
mivel a tudományoknak kedvezett, irván maga is prosát és verseket, 
mellyekben csak a szótagok számára, de nem millyenségére ügyelt. 
az a b c-be négy uj betüt hozott be. 

Chlotárnak, Cbilperik egyetlen· kiskoru fiának törvényes volta 
kétségbe vonatott, s háromszáz nemes és három püspök törvényesen 
esküdtek arra, a mit egyátalában nem tudhattak, hogy tudniillik Fre
degunda a fiut férjétől sziilte. A gyermek tehát, anyja gyáronoksága 

l) Ge~ta J'eg. FJ'aJlCOI". a.'í. fej. 

'l T. Gerg, n, .t:i. 
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mellett királynak ismertetett cl. Gontran azonban E1ltávolitá Frcde
gundát s a többi frank királyok fölött tulnyomóságat nyert. Ez utób
biak ministerci tehát azon gondolkodtak, hogy cllenében egy vetely
társat találjanak. E végre Gontran-Boson herezeget és Mummolus, 
avignoni pah·iciust Konstantinápolyba küldék, hogy az oda menckült 
Gundobaldot, I. Chlotárnak törvénytelen testvérét hivnák fel trónhozi 
jogainak igénybevételére. Tiberius császár, hogy a frank ügyeket 
megzava1ja, pénzzel látja el Gundobaldot, ki alig hogy haza érkezett, 
számos főurat lát részére állnni. 

Azok, kik már az elsö frank királyokban egy Nagy-Károlyt 
vagy XIV. Lajost, a gyülésakben pedig a régi parlament vagy a. mai 
kamarák magvát látják, vegyék tekintetbe, hogy Chlodvig k é r t e 
haditársait, és ha többnyire engedelmességet tapasztalt, az onnan volt, 
hogy keze alatt mindig annyi embert tartott, a mennyinek látása ter
vei kivitelét sikeressé tehette. Midön Soissons kiraboltatott, Chlodvig 
mondá embereinek: T á rsa im! kér l ek, c n g e d j é t ek n ek em 
e z e n e d é n y t s a j á t r é s z e m e n k i v ü l. - H a t é g e d i ll e
t e n d, m e g ka p o d, felelt a katonák egyike, darabokra törve az 
edényt, hogy az a zsákmány közsorsára jusson. U gy an ezen Chlodvig, 
mielött kereszténynyé lett, övéivel előbb tanácsot tarta, s midön a ri
puari frankokat rábeszélte, hogy őt királynak válaszszák, azon czim 
alatt tette ezt, hogy nekik védnökük legyen (u t s i t is s u b m e a 
d ef e n si o n c.) 

A mi a gyülésekct illeti, azoigáljon például az, mellyet a jó 
Gontran Childebert jogainak tárgyalása végett hivott össze. Megje
lentek Austrasiából Egyed rheimsi püspök, Gontran-Boson és Sig
vaJd, kik a gyermek Childebert nevében kormányoztak s a gyülésre 
szám os más austrasiai uraktól kisértettek ; a mint beléptek, a nevezett 
piispök ekkép kezdé: H á l á t a d o k a m i n d e n h a t ó I s t c n n ck, 
It o g y t é g e d , G o n t r a n k i r á l y ! a n n y i b a l c s c t u t á n t a r
tományaidnak és országodnak visszaadott. 

V a I ó b a n - felelé Gon tr an - a k i r á l y ok k i r á l y á n ak, 
a z u r a l k o d ó k u r á n a k h á l á v a l t a r t o z u n k. Ő a z ő i r
g a lm a ~:~z e r i n t i n t é z t e c d o I g ok a t, d.e n em t e, ki á 1-
tanács.oddal shitszegéseiddel tartományaimat 
l á n g b a b o ri t o d ; t e , k i c m b e r i r á n t i h i t e d e t s o h a
s e rn t a ; t á d m e g , k i n e m m i n t p a p , h a n e m m i n t o r
s z á g u n k e I l e n s é g e ; m i n d c n ü t t c s a l á s t t e r j e s z t e s z. 

A pÜspök haragjában nem felelhetett, hanem helyette a küldöt
tek egyikn emelt sz ó t : C h i l d e b e r t, a t c u n ok á d k é r, r e n-
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delnéd ol, hogy az atyja által birt városok neki 
visszo.adaaaanak. 

A király felelé : M o n d ám m á r, h o g y a z ok a z e g y e z
k e d és a z e r i n t e n y e im s t e h á t vis 8 z a n em fo g o m o. d n i. 

A küldöttek egyike ismét mondá : C h i l d e b e r t u n ok. á d 
kéret,küldenéd elnekiaztagazFredegundát, hogy 
boszulhassa meg rajta atyja, nagybátyja 8 unoka
fivérei halálát. 

A z t - monda Gontran - é n n e m t e h c t e m , m i u t á n 
n ek i e g y ki r á l y fi a v o. n; a z t á n n em i a t a r t om i g a z
n ak a m i r ö l v á d o l j á t ok. 

Ekkor Gontran-Boson lépett elö, hogy szóljon, de a király, mi
után Gundobald királylyá kiáltatásának hire elterjedt már, igy rivai
kadott reá : E ll e n s é g e a z o r 8 z á g n a k! m i é r t m e n t é l e l 
k e l e t r e , h o g y a z t a B a ll o m é r t (illy névvel illeté álli tó Iagos 
fivérét) t a r t om á n y a i nk b a h o z d? T e m i n d i g h i ts z e g ö 
v o l tál 1 so h a e g y sz a v a d a t scm t a r t o t t a d me g. 

Boson válaszo lá : T e k i r á l y é s u r v a g y ; t r 6 n o n ü l s z 
s állitásaidat senki sem mari megtámadni.Énazon
ban ártatlannak nyiivánitom magam az ellenem 
fe l h o z o t t v á d b a n. H o g y h a v a l ak i v e l e m e g y r a n g u 
t i t k o n v á d o l t e n g e m c b ü n r ö l , l é p j e n e l ö m o s t f é
nyes nappal és beszéljen; te pedig az ügyet Isten 
i t é l e t é n e k fo g o d a lá v e t n i , e g y z á r t k ü z d h e l y e n. 

1\findonki hallgatott, csak a király szólt: M i n d e nk i n ek v e
t é l k e d n i e k e ll e n e , h o g y v i 8 s z a ü z e s s é k a ma z i d e
g e n, ki n ek a p j a ma lm o t h a. j t o t t. I g e n i g a z á b a n m o n
dom n ek tek, az ö apja gyapju t gyaratolt 

A követek egyike illy megjegyzést mert tenni : H o g y a n? a 
te állitásod ezerint tehát két apja volt, egy molnár 
é s e g y g y a p j u g y a r a t o l ó. V i g y á z z 1 u r a lD k i r á l y ! m i t 
b e sz é ls z ; ru e r t m é g s o h a a em h a ll o t t uk, a l e l k i d o 1-
gokat kivéve, hogy egy embernek egyszerre két 
apja lett volna. 

Erre a gyülés nevetni kezdett, miglen a küldöttek egyike ekkép 
végzé : M i b u c s u t v e s z ü n k t ö l e d , o k i r á l y ! d e ro i u t á n 
nem akarod unokád városait visszaadni, mi ugy 
tudjuk, hogy van még éle azon bárdnak, melly két 
fivérednek nyakát leszegte, s csakhamar a tiedet 
i s l e fo g j a. v á g n i. 
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Igy mentek el fonyegetözvo, a haragra gyult kil·ály pedig gn
najjal 8 murvával dobáltatta meg öket, ugy hogy szörnyü kudarezczal 
s bepiszkított ruhával kelle hazatérniök 1). 

Ime illyenek voltak az akkori gyülések. Felboszankod ván az 
austrasiai urak, egyesültek az aquitaniabeliekkol, hogy támogassák 
Gundobaldot 8 igy Gontrau még az egyháziaktól is, kikben bizton 
hitt, elhagyatva látván magát, a megsértetteket kiengesztelni kény
szerült e örökbe fogadván Childebertet, tetemes erőt gyüjtött és a bi
torló Gundobaldot Comingesben ostrom alá fogta. Itt maguk a lázadás 
fejei árulókká lettek ; }lummolus eladta magát az ellenségnek; mások 
Gundobaldot a falakról vetették le s Boson, ki őt már első megérkez
tekor megfosztotta volt kincseitől, most egy kövel verte agyon ; a vá
ros bevétetvén, egy lábig kard1·a hányatott (585.). 

Gontrau a győztes hadsereggel Septimaniát .támadá meg, de 
vissza veretett, s ez összeütközés a frankok és göthok közt utolsó vala. 
A longobardok és szászok is többször beütöttek Francziaországba, 
miként a frankok Olaszországba, részint önkénytes rablásvágy ból, ré
szint a keleti császár unszolására; mig egy egyezkedés Agilulffal Al
boin és Meroveus utódai közt az Alpeseket tüzte ki határul. 

Il. Childebert, olly erős lelkületü lévén, minővel Chlodvig utó
dai közől egy idő óta egy sem birt, azonkivül Brunechildát61 is iz
gatva, kegyetlen zsarnokká lett. Gyanuba vette az austrasiai föurakat, 
kik régi haditársaik jószágrészeit is bitorolva meghatalmasodtak, és 
királyi előjogokat tulajdonitván maguknak s hűbéreseikre támasz
kodva az előbb választó herczegségeket örökösekké tették. Childebert 
ezek ellen részint nyilt harczban a Gontrantól kapott segélyeröt, ré
szint magánál az udvarnál ünnepélyek közepett orgyilkos tört hasz
nált. Egy bikaviadalnál önmaga gerjeszté nevetésre Magnovaid her
czeget, mig hátulról a bakók jöttek elő s a nevetőnek fejét a porba 
görditék. Ez orgyilkosság zugolódást s Fredegunda közremunkálá
sára lázadást idézett elő, mellynek fejei azonban vérpadon hulltak el. 

Az andelotl szerz6dés. (587.) 
Hogy e zav aroknak.valahára végök vettessék,Andelotban, Langres 

mellett egyezkedés köttetett Gontran1 Childebert, Brunochiida s az 
austrasiai és burgundi föurak között, mellyben a két ország határa 
megállapittaték; Childebertnek nagybátyja öröksége biztosíttatott, 
BrunechÜdától Galsuioda nászajándoka elvétetett, a hűbéreseknek 
pedig a királytól nyert földek örökös hasznalata megerősittetett. 

') Tours-l &ergely, ki jelen volt. 
Y lll. 15 



Meghalálozván Gontran, Childebert (593) az orleansi s burgundi 
királyságokat elfoglalja, de Fredogunda a fiát illető részt követelni 
kezdi s ebből háboru támad, melly az austrasiaiakra kedvezőtlenül üt 
ki. Childebert, kinek élete ellen gyakran les hányatott, huszonöt é_ves 
korában meghalt, mint tudni akarták, móreg által ; s Brunechilda 
gyámsága alá vette a fiukat, II. Theodcbertet, kinek Austrasia, és II. 
Thierryt, kinek Burgundia jutott (596.). A frankok fölött.tchát három 
kiskoru uralkodott két vérszomjas és féltékeny nőnek gyámnoksága 
alatt. A csaknem csupa galloktól lakott Neustriát a frank Landrik; a 
germán lakos u Austrasiát pedig a Brnnechildától kinevezett gall nem
zetbeli Protadi us kormányozta. Ki remélhetett volna békét? Frede
gunda egy váratlan támadással beveszi Párist, az austrasiai haddal 
Soissons mellett találkozik s maga is mint a hadsereg lelke, fiával, a 
harc~osok sorában áll ; dc legyőzetve, fiától a legszebb tartományokat 
elvétetui látja. V égre maga is egy, orgyilok, méreg s vérpad közt töl
tött élet után ágyában hal meg; mintán az Isten nem mindig itt szo
kott fizetni (597.). 

Brunechilda, ki Fredegundánál talán szebb, de kevésbbé go
nosz, mindenesctre miiveltebb s elmeélre s lélekerőre scm volt kisebb, 
most már egyedül maradt, hogy kedve szcrint költsön nagyszerü épü· 
letekre s gyakorolja nagyravágyását az által, hogy az austrasiai fó
urakat fékezé, s a római miiveltség felé hajlitá; s bár vén és gyülöle
tes volt már e nő, olly felsőbbségben tudta magát mégis tartani, melly
nek okát nehezen ad hatni •). V égre a főurak szekérre rakták s nem 
tették le csak Bm·gundin határán, hol II. Thierry vette iít által. Ő e 
fejedelem szcnvedélyeit mclengctni tudta s rimákkal vevén őt körül 2), 

a patriciusokat és udvarmestereket ármány és hoszn által majd föl-

1) Brnnccloilrla (fmmn hö1mÖ} cmlél<ét több mftsolwn l<iviil m1 ifjot IIugucnin uo· 
vette védelme alA. egy a mctzi ttulós-tát·saság előtt felolvasott értekczésbcn, mclly cn
nek évköuyvcibe van ildatva. Megmutatni törekszil<, hogy ö a frnnkol< társatlalmát a 
római jogtnrlományból vett törvények ~zcrint akarta rendezni s azt az ó-római motlor
hau igazg·atui ; hogy az ntal<at hclyrcállitá s épUJctokct emelt, mellyck még most is 
nevét viselik, kiilönöseu Flandriálmn, IIaiuant- és Camhresisbcn. n Tirunechilda a VI. 
század austrasiai· s burgunrljaival ug·yauazt akarta tenni, >L rnit Nagy-Theodorik és 
Nagy-Károly kevésbbé vad emberekkel tett. Ámde a frankol<at mcgszeliditni s a rend·· 
nek érzetére szoktatni a törvény rideg szigora képtelen vala. Egyetlen eszköz volt a 
papság finom s átható befolylLsa. Ez alakitotta át a frank népet a következett két sT.á
zad alatt s készité azt elö Nagy-Ká.ro_ly kormáuyára. Bmnechiilla leroskadott s vele 
cmlél<e is ; s a helyett iwgy nagy llrunechilda lett vohm, nem volt más, mint Pre!le
l';llnr1a vetélytársasa franko)< üldözöníijc." 

') m 1'f(ji(t /II'Oles e~; lupanm·ifws 'VideJ•eflll' emeJ·gere. Fredegarius. 
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emelte, majd lesujtá : c.lüzcttc szcnt Columbánt, ki a királynak, mint 
ker. sz .. János Heródesnek, lsten haragát hirdette; Dezsöt, a viennei 
püspököt, mivcl Thierryt törvényes nejéhez akarta visszatéritni, meg
ölette. Az austrasiai föurak ellen ii1·ökös boszut forralva, rábírta 
Thicrryt, hogy Theoda b ert cll on nyilt hadat indítson, melly ben Thierry 
gyözvén fivérét lenyakaztatta, unokájának pedig szétzuzatta fejét, s 
tehát két országnak lőn urává; végre még Chlotar, Fredogunda fia 
ellen indult, hogy mutogassa vitézségét, ezen egyedüli érdemét, hanem 
a halál hirtelen kiragadta öt (613.). 

Hátl'ahagyott természetes négy fia közöl Ernnechilda a.z egyik
nek az austrasiai hübé1esek által hódolatot akart csküdtetni, hanem 
ezek, nehogy ismét igája alá jussanak, inkább Chlotart hítták meg, ki 
is kardcsapás nélkül győzvén, Thierry fiait megfojtatta, a nyolczvan 
éves Brunechildát pedig kézrckeritvén, ellene ezerféle büntetteért 
hadserege előtt vádat emelt. Bünösnek nyilváníttatván a vén v.sszony, 
egy tevén körülhordoztatott, B miután a katonaság sértő ingerléseit 
kiállta, hajánál, karjánál B lábánál fogva egy szilaj ló farkához kötte· 
tett, szétroncsolt testdarabjai pedig megégettettek. 

Radegu11dn. 
A gyalázatot, mit a nőnemre c két asszony hozott, eltakarja 

kortársnöjök, Raclegunda emléke. Bertarnak, thuringi királynak ezen 
gyermeke még mint kis leány I. Chlotartól fogságba hurczoltatott. Ez 
öt fölneveltetvén, nöül vette. De látván, hogy a nő szigoru ájtatosko
dását folytatja s aranyozott ruhái alatt sanyaröltönyt (c i l i c ium) 
hord, ráunt s végre, megölvén fivérét, egy zárdába kiildte öt, hol sz. 
Med1írdtól egyházi scgédnővé (d i a c o n is sa) szenteltetett. Ott ket
töztetve gyakorlá a bünbánat és áhitat müveit. Zárdákat alapított, 
szent ereklyéket keresett össze, egy monostort ~l.llittatott, mellynek 
láttára a hivők ezt mondák : Im e a me n t ö h aj ó, m c ll y sz á
m u nk r a é p i t t e t c t t a sz c n v c d é l y ek ö r v é n y e s a b ü

n ök á r v i z e e ll.c n. Itt vette ö pártfogása alá Venantius Fortunatus 
költöt 1) 1 ki hozzá s Ágneshez irta epigrammjait, virágok, gyümölcsök, 
tojások, csemegék s más apró zárdai mulattató tárgyak fölött, mellyek 
az almori szokások vadságával s a világiak tetteivel összcállitva kü
Iönös ellenkezetet képeznek. Oda menekült az ártatlanság, miként ez 
a csendes és alacsony foglalkozásokból kitetszik, mellyeket Raclegunda 
sem szégyenlett tcljesitni, a költő pedig leírni, olly kicsínylctességgel, 
melly fölött, a ki csak a rnüvészctre néz, csak szánakozni tudand, de 

1} L. alábh a ltuszmlik fejezetet. 

15"' 
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melly kedvesen esik annak, ki nz örök öldöklés s orgyilkosságok kö
zepctt kicsit megpihenni ohajt '). Majd szelidebb s mélyebb érzetüvé 
lesz musaja, midön énekli azon panaszt, mellyel az ájtatos Raclegunda 
nemzete elveszett diszét siratta 2). Sajnos, hogy az ájtatos püspök ver-
sei az érdemtelen Fredegundának is tömjéneznek 3). ' 

1) Suis viribus scopa11.9 11W1tasle1-ii platew; vel angu.los, quidQuid eml foedu.m 

f>U·7'9ans, el sm·ci11aa quaa ali i hor1·ebanl vide~·e, non ablto1'1'ebat evehere. . . Oredebat st 

minm·em sibi si 't!On se 11obilila1·et sel'vitii vililate, ligna supp<n·lana brachiiR, et focum 
fialibus el {<ll'cilm.• aclnwvena • .. lpsa cibos decoquens, aegi'Otis facies ablu.ena; jPsa cali

dma po1·1igens . .. Illud quoque quis explicet fJI'anlo {ei'VOI'e excita ad coquinam concw·
·•itabat, suam faciens septimanam . .. A quam oe puteo trah-.bat et dispensabat pe1· vascula, 
o[u.., purgans, legumen lavan.t, focwn jlalu vivificarM •.. hinc con8Ummatia conviviia, ·ipsa 
"ascula diluens, purgana 11ilide coquinam, quidquid emt lutu.lentun~ .ferebat foras in To
cum deai,qnaium. 

Bnudouinc szcrzetc~nö, beszélvén Hadegunda erényeiről, magasztosb foglalko
~~~sairól rmlékezik : Sentper de pace solNcita, semper de salute patriae cm·iusa, qua.ndo

'fllÚlem inter se regna movebantw·, quia totos diligebnt 1·egés, pro omnium vita orabai, et 

nos si nr iutm~nissione pro eorum stabililate 07'al·e docebal; ubi vero inter se ad amm-i

ludi71em eos 71UJ'l.'eri aullisset, to/a tremellát; et qualea litteras uni, tale.t dirigebal alteri. 

nt inte1· se non bella nec anna tl·acta?'ent, a ed pacemfil"mm·enl, patriae ne perirent. Simi
liter rt ad e1mw1 p1·uce7·es clú·igebat, ut pmecelsis 7'egibns COlUtilia mini.•trarent, nt eis 

,·e_gnantibus populi elzmlria salub1·ior 1·edduetw· . .• 
') Hinc 7'apitw· lace1~~ matrona l'evincta capill is, 

Nec taribus potuit dicere trisle tJale. 

Oscula 1wn licuit captivo infigere pwti, 

Nec sib-i vÍBU7'ÍS ora re{erre locis. 

1\'uda maritalern calcavit planta C7'UOI'Cm, 

Blandaque ll'ansibat, fratl·e jacente, BOI'Ol', .. 
Quo(l paler exlinctUIJ polerat, q·u,()d maier ltaberi. 

Quod so1·m· rwJ. ji·ate1·, tu. mihi solua e1·as. 
!Öcscse Amalafrid.) 

Prensa piis manibu.. heu ! blanda pe1· oscula pendens, 
1llulceba1· pladno jlamine, parva, tuo . •. 

Si pater, aut ,qenit,·i:t', md 1·egia cura teneboJ, 

Cum feslinabas, jmn 1nihi ta1·dus eras. 

Anxia vexabm· si ·non domiU una tegebai, 

Eg1·edientejo1'0,sle,pavitaase vocas, .. 
l' os quoque nunc oriens et nos oecaa·us obwnbrat. 

Me ma1·is Oceani, le tenet unda Ru}yri .. 
(.'rtde, pw·ens, si ve1·ba da1·es, >Wn totus abf.'lses, 

Pagina miaaa loquen.'l pa·rs mihi frabis era.t . .. 
Quae loca te teneant si a-ihilat au1·a. t·equiro ; 

Nubila ai n~z.ilent pendula, poaco locw1t. 

") Erről énekli : 
De CX('idin Thnri11gill.f' 

(\mjuge cu·m. p~op>'ta quae regnwn 11wnbu-~ Ol'lutl. 

P.·in.cipia et r.ulme11 parlicipata regit. 
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Egysége!! Franrzlaorszilg. 
II. Chlotar, az istenfélő, Leesületess mindenki 

i r á n t h i h e t l e n n y á j ass á g u fe j e d e l em 1), rokonai meggyil
koltatván, az egész franczia monarchia fejévé lön; s hogy nzt törvé
nyek és vallás által megszilárditsa, gyülést hivott össze Párisba, 
mellyben a főnrakkal először ültek együtt a püspökök. Amazok HZ 

uralkodó nemzetet képviselték, ezek a legyőzötteket és n népet gyá.
moliták, felhasználván tudományuk s tekintélyöket hasznos törvények 
hozására s azok tiszteltetésére, gyakorolván az édes igazságot, melly 
jellemöknek sajátja. volt, hogy szelidítsék a. harczosok szilaj vadságát. 
Az ö rök ös a lk o tm á. n y, mellyet e gyülés szerzett, bölcs és elií
gondos volt; R közbéke biztosíttatott, halál mondatván ki arra, ki azt 
bármi módon megzavarná; a biráknak megtiltatott szabad embert 
vagy rabszolgát kihallgatás nélkül elitélni ; a püspökök választási 
módja meghatároztatott; a főpapok az egyháziak fölött, az egyházi 
szabályokkal megegyezöleg, világi hatalmat is nyertek; a hilbéresek
nek a polgárháboruk alatt elvett. javaik visszaadattak; a népnek meg
igértetett, hogy kérelme tel(intetbe yétetik, valltrnikor az uj adók el
törlését kivánand j a. 

Ekkép némi jobb rend hozatott he, az egyházi tegyelem vissza
:Ulittatott és tizenötévi béke behegeszté Francziao1·szág sebeit. Azon
ban a régi bajok helyébe uj rosz csuszott be, R fejedelmek gyöngesége. 
kik a kormányügyeket mindinkább udvarmestereikre bizták, mell~· 

méltóság utóbb a hiíbéresek leghntalmasb C!lnládjában örökössé lett. 
mig vég1·e Chlodvig nemzetségét kiforgatta. 

TIZEDIK FEJEZET. 

A n y u g a t i g ó t h o k S p a n y o l o r s z á g b a n. 

A góthok neve, melly Olaszhonban barbárságot és rombolát:t 
jelent, a spanyoloktól nemzeti önérzettel említtetik, miután egy sanya-

Provida COn.!iliio, ~ole1·a, cauta, utilia aulae, 

Ingenio pollens, munere la1·ga placem. 

Omnib~ excellena me1-iti.s, F1·edegundis opimo. 

Atque se1·ena sno fulget ab o1·e die&. 
Regia 1nagna nimu, <mrarum pondera p01·ta11s. 

Te bonitate colens, utilitate juvans. 
Qu,a pm-iteJ· leeunt moderoote, palatia crescunt. 

Oujua et auxilio fluret honore domUII. 
1) Freelegari as. 
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rubb uralom, az araboké, a góth névvel egy szerencsésb, keresztény 
s független állam eszméj ét tanítá l:lket összekötni t). Va Ilia, miután a 
Spanyolországban képződött germán államokat meghódítá 2), Toulouse 
(Tolosa) fávárosban a nyugati góthok országát megalapítá. Választott 
utódja I. Theodorik (415.) átkelt a Pyrenacusokon, hogy a fejöket ujra 
fölemel ö alánokat, svéveket és vandalokat az engedelmességre vissza
hozza; ez utóbbiak által segélyül hítt Attila fölött CMlonsnál gyözel
met vivott, de maga is a csatatéren maradt. Fiát Torrismundot, fivére 
II. Theodorik nem sokára megölé s utódja lett. 

ll. Theodorik. (453.) 
Ez emberségea- s nagylelkiinek mutatta magát, soltat adott az 

arianus vallási gyakorlatokra, az igazságszolgáltatásra, kihallgatásra 
és a testgyakorlásra; evésben mértéktartó s barátaival nyájas volt. A 
svévek, kik a vandalak elvonulása után Gaiiziában telepedtek le, az 
egész félsziget után ásitoztak, miért is a római császárok megfékezé
sökre seregeket küldtek, s Theodorik Rechiar királynak, a maga só
gorának szinte hadat üzenvén, embereivel s a frankok- és burgundok
kal a Pyrenaeusokon átcsapott, kikötve, hogy a hegyeken túl teendö 
hóditás saját birtoka leend. Győzelmeskedvén Urbico folyónál, Era
gát, a svévek fővárosát elfoglalta s bár megkímélte ezt az öldökléstől 
s megbecstelenitéstől, a tartományt mégis elpusztítá, s a futásnak eredt 
Rechiárt elfogva, megölette. Aztán Lusitaniában egész Meridáig nyo
mulva, bár a csász~ír nevében müködött, a hódítást mégis saját hasz
nára fordítá. 

Sidonius Apollinaris, püspök :1), ki általa hazájába s székébe 
visszahelyeztetett 1 megénekelte dicséreteit s Narbóból, sógorához 
Agricolához irt levelében mondja : "E fejedelem Istentül s a termé
szettől olly tulajdonokkal áldatott meg, mellyektöl a dicséretet maga 
az irigység scm vonhatja meg. Haja magas homloka fölé kerekded 
bojtha van szed ve, szemöldei süriik és hosszuk, orra kellemesen görbe, 
ajkai vékonyak, szája kicsiny, szép rendezetü fogai fehérek; borbélya 

l) Spanyolországnak akkoriban nem volt történetir6ja., a külföldiek keveset be
szélnek r6la, miután mind területre, mind érdekekre nézve fel vala. osztva.. Isid. 
Hispalensis, Victor Tununensis, Joannea Bicla.riensis hagytak hátra. száraz és töktl
lyetlen évkönyveket. Az ujal.Jba.k közt a franczia törtértéezeken kiviiilásd ezeket is : 

Masdeu, Ist. eritica di Spagna. Madrid, 1787. 
H. Aschbach, Gesch. der Westgothen. Franldurt, 1827. 
Ferreras, Ist. generale di Spagna. 
Gh. Romey, Hist. d'Espagne. Kijött Pá1·isban. 
2) L. a. VII. könyv 13. és 15 fej. 
3) L. a VII. könyv 16. és 22. fej. 
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által orrlyukaiból a hajszálakat gondosan kivtlgatja, szakállát is levé
teti, csak halántékai alatt hagyván barkót i höre fehér, arczai pirosak, 
vállai szélesek, termete karcsu, czombjai vastagok, lábszárai izmosak, 
lábai kicsinyek;" olly tulajdonolt, mikkel öt a költő a saját finomsá
gukra olly hiu rómaiak előtt kevésbbé barbárnak hitte bemutathatoL 
Folytatja ekkép: "A fejedelem csekély kísérettel hajnalkor papjainak 
reggeli ájtatosságára megy, pontosan imádkozik lassu hangon, a mit 
természetesen inkább szokásból, mint vallásosságból tesz; a nap tiibbi 
részét a kormányügyeknek szenteli. A fegyverhord6 gróf széke mellé 
áll s ekkor behazatik a bőröltönyös ih·sereg, hogy jelen legyen i de, 
hogy ne háboritsák öt, kissé hátravonulnak a függönyözött korlátozat 
mögé, hol kedvök szerint fecseghetnek. Ekkor bejőnek a nemzetek 
követei, li figyelmesen kihallgatja öket s röviden felel ; ha a dolog 
megfonto lát~ t l• i ván, elhalaszt ja, ha sürgös, azonnal elvégzi. Két órakor 
fölkel, megtekinti a kincs- és fegyvertárt; ha vadászatot rendezett, 
elindul, hanem királyl10z méltatlannak tartja az íjat oldalára akasz
tani, azért is ha madarat vagy vadat lát, kinyujtja kezét s apródja át
adja az íjat, hanem lecsüggö hurral, mivel megfeszítve átvenni asszo
nyosnak tartaná. Ekkor azt kérdi, hová talitljon, s nyila legtöbbször 
biztosabban talál, mint szemed ... " ARztala cgyszerü, a társalgás ko
moly, s "görög éke.ssz~)lás, gallus bőség, olasz gyorsaság, egy magán
asztal gondja s királyi rend egyesitvék lakomáján... . "Asztal után 
keveset vagy épen nem nyugszik le. ,J átélmái gyorsan összeszedi a 
koczkákat, figyelmesen megvizsg:ílja, könnyedén forgatja meg s ha
tározottan veti fel, közben élénken beszél s tiirelemmel vár i ha sze
renoséje van, hallgat, ha nincs, nevet, föl nem ingerül, a sorsot böl
csészként veszi; méltatlannak tartja félni vagy visszatorlást kivánni; 
az adott alkalmakat föl nem használja ; ha veszt, meg nem zavarodik 
s .nem gunyolódik ha nyer; azt hinnéd, a játékban is csatát vezet, any
nyira nem gondol másra, mint a győzelemre : illyenkor királyi ko
molyságából valamicskét enged s arra tüzel, hogy vigan s mint egyen
lök köz t folyjon a játék i () fél, hogy tőle félnek, de tetszik neki, ha 
ellenese fel van indulva, s ha szomorkodni látja azt, azt hiszi, hogy a 
gyözelmet nem hizelgésböl engedte neki. . . . Kilenczkor ujra kezdöd
nek a napi gondok s a sürgő foglalkozás, mellynek estve az esteli 
megjelentése vet véget, s melly ekkor az udvaronczokra megy által, 
kiknek mindegyike ura mellett éjfélig virraszt. Néha, de csak ritkán, 
az esteli alatt a wimjátszók bohózatai is megengedtetnek, de ugy, 
hogy élezeik a vendégek közől senkit se sértsenek. Nála nincsen he
lye orgonamünek, betanult éneknek, czítarásnak, énekeseknek és ze-
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néazeknek j ö csak olly zengzeteket szeret, mellyek nem csak fület, 
hanem lelket is gyönyörködtetnek. Ha asztalától fölkelt, a kincstár
örök megkezdik éjjeli örködésöket, fegyverrel állva a királylak kl\-
puinál, mig az első álom órái tartanak" 1). .. 

Ekkép ügyekezett a költő a gallokat a nyugati-g6th uralommal 
megbarátkozta tui. Oda czéloz a Theodorik csekély valláeoseágár6li meg
jegyzés, hogy öt ekkép csak szokás s nem meggyőződés szerinti aria
nusnak tüntesse f'ól. Az ő udvaránállátta Sidonius "a kékszemü szászt 
tisztelni azon király partjait, ki nem birt llajókkal, hanem még sem 
félt a messze tenger hullámitól j ott a vén Sicambert, ki rneggyőzetése 
után lenyiretve, haját ujra növeszté j ott a herult, kinek arczai zölde
sek, mint az Oceán, mellynek legszéleöbb öbleit lakja; ott végre a 
hét lábnyi burgundi királyt térdet hajtani s békeért esdeni," söt mi 
több, ha hitelt akarunk adni, maga a persa shach is a nyugat hősétől 
kért tanácsot. 

Enrlk. 466. 
Theodorik volt első, ki a nyugati góthok szokásait egybefoglal

tatta j de mikép ö testvérgyilkosság által jutott a trónra, ugy vette azt 
el tőle fivére Eurik 2). Ez, a nyugati góth királyok leghatalmasbja, a 
római birodalom felbomlását saját uralma terjesztésére használta fel. 
A keleti góthokat tudniillik a keleti birodalom felé nyomván, önmaga 
a Róma alatt állt galliai és spanyolországi birtokok meghóditásához 
fogott. A Loire-melléki déli s a Rhőne-melléki nyugati tartományok 

1) Sidontus Apoll. Epist. 1-:!. 
2) Nyugati-góth királyok a baltok nemzel8égéböl : 

I) I. Alarik. Il) Athaulf. 412-415. 
38-.!-412. Ill) Sigerik. 415. 

V) I. Theodorik. 
4Hl-451. 

VI) Torrismund 
451-453. 

IV) Vallia. 415-419. 

VII) ll. Theodorik. 
453-466. 

VIII) Eurik. 
466-484. 

IX) II. Alarik. 
484-507. 

l 
X) Gesalrik. XI) Amu.larik 

507-511. (az utolsó balt) 
511-531. 
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nem álltak neki ellent, kivéve Auvergnet, melly Aecdicius, A vitma 
császár fia alatt védte magát; hanem utóbb Julius Nepos ezt is átadá 1), 

s rniután Odoaker a nyugati birodalmat végkép me gdönté, Eurik át
ment a Pyrenaeusokon és segittetve Widemír keleti góth királytóL 
Galizián kivül, az egész félszigetet elfoglalta, ugyszinte Provencet. 
melly még a császárság mellett vala. A római tanács Odoaker javas
lata- vagy parancsára tekintélyét egy hiu rendelettel akará gyakorolni, 
melly által Euriket az Alpesek, Rhone és az Oceán közti hóditmányai
ban megerősité. Hanem Eurik félvén á katholikus papságtól, dühösen 
üldözte azt; számos püspököt meg is öletett, üresen hagyva szék eiket: 
s igy a gyülölet, rnelly a győzök és legyllzöttek közt azok?tt fenn
állni, még keserenettebb Hin a egy erős ország alapitását rnegaka
uályozá. 

u. Atarlk. ( 48,1 ) 

Meghalván Em·ik tizenkilencz évi kormánya után, fia ll. Alarik 
lőn utódjává, kiben a jóság mellett hiányzott az erő. :Megszünteté n 
katholikusok üldözését, a püspököket székeikre visszatérni s egyházi 
zsinatot tartani engedé. Egy Adurában összegyült bizottmány által a 
római törvényekböJ kiszedette azokat, mellyek a nyugati góthok sza
kásaival összeegyeztek, s ekként gallus-római alattvalói számára egy 
törvénykönyvet (Breviarium) szerkesztetett (506.), mellyet egy neme
sek- s főpapokból álló gyülés megerősített. 

A frank Chlodvig félelmes hatalma ellenében Alarik csak enge
dékeny tudott lenni, annyira, hogy a hozzá menekült római grófot 
Syagriust kiadá neki 1 melly árulással azonban csak megvetést vont 
magára; s Chlodvig már ellene indul, ha ipa, Theodorik, az olaszor
szági király, közbe nem veti magát. Észrevévén vagy gyanitván, hogy 
az országabeli papság a megtért frank királylyal titkon egyetért, meg
ujitá az üldözéseket; de minthogy a nép minclig az elüzött püspökök 
pártját fogta, a gyülölség még elkeseredettebbé lőn. Chloclvig az eret
nekek és zsarnokoktóli fclszauaditásra hivatván, eljött s a vougléi 
csatában Poitiers mellett Alarikot országától is, életétől is megfosztá. 

Gesalrlk. (507.) 
A nyugati góthok csakhamar minden részen visszaverettek; Ge

salrik (Giaelrik), a megöltnek természetes fia, miután Amalarik, a törv é· 
nyes utól;! még csak alig öt éves volt, átvette a kormányt s tán Chlodvig
gal egyetértve a Pyrenaeusok tulsó oldalára vonult vissza s a góthok a 
hegyeken innen minden uralmukat elvesztik vala, ha Theodo1·ik Olasz-

1) L. a VII. könyv 16. fej. és a VIII könyv 148. lap. 
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honból Hibhast egy hadsereggel unokája tekintélyének a beütök s a 
bitorló elleni támogatására nem küldi. Hibbas megvervén Arles alatt 
Chlodvig fiát s a háboruskodó burgundi királyt, Rhonetól az Alpe
sekig, Toulouset kivéve mindent meghódít ; aztán átkelvén a Pyre
naeusokon Amalarik tekintélyét hclyreállitá; Gesalrik pedig Barcello
nánállegyözetvén, Afrikába a vandalokhoz menekült. 

Amalarlk. (!)ll.) 

Bár unokája nevében müködött Theodorik, mégis Olaszország
ból Spanyolországban is uralkodott, a nyugati góthokat a keletiekkel 
egy uralom alá egyesítve. Halála után azonban ismét a RhOne jelölte a 
nyugati Góthország határát, mellyben a huszonnégy éves Amalarik 
uralkodott. Chlogviggal szövetségre lépvén, leányát Klotildát is nöül 
vette; midön pedig a leány a katholikavalláshoz szilárdan ragaszkod
nék, az arianus fé1j durván s méltatlanul bánt vele. A kegyetlen bá
násmód jeléül Klotilda egy saját vérébe mártott kendőt küldött fivé
réhez, mire Childebert párisi király rögtön egy sereget inditott Narbo 
felé, s legyőzvén és megölvén Amalarikot s elpusztítván Septimaniát, 
nővérét visszahozta. 

VálasztoU királyok.- Thendes. (!)31.) 

Kihalván az amalok törzse, Góthország választó királysággá 
l ön 1). Theudes, ki mint Amalarik gyáronoka ép olly ügyességgel mint 
nagyravágyással párthiveket szerze s tán a király halálára is közre
munkált, ugy használta a körülmény eket, hogy királynak választatott. 
A góth főurakat nagy kiváltságokkal ajándékozta meg s a katholika 

1) VálasztoU apanyolol'azági kil·ályok. 
I. Theudes. 531-548. 
II. Theudiselus. fi48-64B. 
III. Agila. 549-554. 

Szent Hermenegild. 585. 

IX. Witterik. 61 o. 
X. Gundema.r. 612. 
XI. Sisebnt. 621. 
XII. Il. Reccared. 621. 
XIII. Svinthila és Ricimer. 631. 
XIV. Sisenand. 636. 
XV. Chintila. 640. 
XVI. Tulga, 642. 

IV. Athanagild. :,r,J-f'Jfi7. 
V. l. Liuva. 567-57'2 (fivérével) 
VI. Loovigilcl. !)()lJ - 5R6. 

l 
VII. l. Reccared, a katholikus 586-601. 

VIII. IL Liuva 601-(i03. 

XVII. Chindnsvinth. 652. 
XVIII. Recesvinth. 672. 
XIX. Vamba. 680. 
XX. Ervig. 687. 
XXI. Egiza. 700. 
XXII. Vitiza. 710. 
XXIII. Roderik. 711. (utolsó nyu

gati g6th király.) 
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vallást pártfogolta. Székhelyét Narb6b6l Barcellonába tette át s ha · 
dakoznia kelle a Pyrenaeusolton innen és túl a frankokkal, kik Sara
goasát is megszállták, de visszaverettek (b43.). Midön a görögök az 
olaszhoni góthokat nyugtalaniták, Theudes, hogy az ellenséget el
vágja, megtámadta a byzanti császárt uraló Ceutát, de a kitörő lako
soktól visszaveretvén, hazatért Spanyolországba, hol utóbb meggyil
koltatott. 

Theudiselus vitézsége által megérdemelte, hogy utódja legyen, 
valamint erőszakoskodása s feslettsége által, hogy tizenhét hónap 
mulva meggyilkoltaesék (549.). Agila sem soká tudta magát fenntar
tani, miután a meghatalmasodott fdurak nem akartak engedelmes
kedni s Athanagild élökre állván, J ustiniántól segittetve, megtámadta 
a királyt, kit aztán saját emberei öltek meg, hogy a polgárháborunak 
véget vessenek. 

Athanagild mindnyájoktól elismertetve (554.), drágán fizette 
meg a görög segélyt, mintán ezeknek számos erősséget s tengeri vá
rost átadni kényszerült, melly birtoklás által utódai nyolczvan éven 
át nyugtalanittattak. 

J,eovlgihl. (567.) 

Halála után az ország nagyai meg nem tudtak egyezni s igy I. 
Li u va Septimaniát, Leovigild pedig Spanyolországot kapta. A két fivér 
békében élt, miglen az elsö meghalt, Leovigild pedig a megfelezett 
uralkodást ismét egyesité. Szerencsésen harczolt a görögök ellen s 
kiüzve öket Cordovából, néhány tengeri városra szoritá. Hogy a meg
ujuló zavargásokat elfojtsa, a nagyok hatalmát korlátozta, magát pe
dig királyi fénynyel vette körül, meg nem jelcnve máskép, mint tró
non és biborban j azonkivül udvarába is uj ezertartásokat hozott be. 
Vitéz és takarékos lévén, rendet hozott be ott, hol zavart talált j sza
bályozta a pénzügyet s ismervén a g6th kormányzat hibáit, azokat 
kijavitni törekedett s fegyelmet hozva be a katonaságba, a cantabria
kat s többi hegyilakókat megzabolázta. 

Sz. Hermenegild. 
Ekkép hatalmát s tekintélyét még magasabbra emelheté vala, 

hacsak önmaga nem adott volna okot szcrencsétlen szakadásra. Első 
neje Theodosia, Sevcrián, Carthagena kormányzójának leánya, Her
menegildet s Reccaredot szülte neki s ezeket az igaz hitben nevelte. 
Az elsőnek nejét Ingundát, Brunechilda királynő leányát, mivel ka
tholika volt, Gosvinda, a király második neje, dühös ariána, annyira 
üldözé, hogy végre hajába kapott, megverte s meztelenül egy tóba ve
tette. Leovigild, hogy a viszálynak véget vessen, Hermenegildnek 
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Sevillát jelölte ki székhelytiL Ez azonban neje ájtatos példája a Lean
der püspök buzditásaira anyja hitére tér, és látván, hogy atyjávai ki 
nem békülhet, fellázasztja az or11zág katholikusait, szövetségre lépvén 
a svévekkel, görögökkel, baskokkal, frankokkal s a góthok összes~ E'l· 
lenségeiveL Az apa, megvásárolván a görögöket, győzött ~ árulás ál
tal elfoglalta Cordavát is, végső menedékét a lázadó fiunak, ki a tem
plomot, mellybe menekült yoJt, atyja boc11ánatigéretére odahagytn. 
Valenciába számüzve, vagy rnivel csakugyan ujabb kisérleteket tett, 
vagy mivel az arianismusra visszatérni vonakodott, elfogaték s Tarra
gonában lefejeztetett (585.). A S<Zi!árdság, mellyel Arius tanait vissza
utasítá, szent vértanu koszarnját szerezte meg neki. Ingnnda, ki görög 
hajón Konstnntinápolyba indult, utközben halt meg. 

A své\·ek orszaga. 
Ekkor Leovigild büntetni kezdé azokat, kik lázadó fiát segítet

ték. Azon ország, mellyet a svévek Galiziában s egy részt Lusitaniá
ban alapítottak, a nyugati góthoktól mindeddig független maradt; s 

ha II. Theodoriknak sikerült annak egy részét meghóditni, Remi;,:
mund visszafoglalta azt s az országba az arianus vallást hozta be. 

Milly viszontagságokon ment által nyolczvan éven át, nem tud
juk, hanem a következő század közepén (560.) megjelenik Carinrik, 
ki az országot a katholicismusra hozta vissza. A monda szerint egyik 
fiáról az orvosok már lemondottak, ekkor kérdé a király : A z o n 
.1\Iárton, ki Galliában annyi csodát müvel, minö val
l ás u v o l t? - Püspök v o l t - felelék ·- ki n y á j á t a r r a 
t a n i t á, h o g y a z A t y a e g y e n l ö a Fi u v a l és a Sz e n t
l é l ekkel. - J 6 1 - mondá a király -- me nj e t ek si r j á h o z 
gazdag ajándokokkal s ha fiamat meggyógyítja, 
a z t fo g om b i n n i, 1t m i t ö. Ezt mondva, annyi aranyat küldött 
el, mennyit fia nyomott, a fiu azonbau uem lett jobban. Egy templo
mot épitett tehát s ismét a szent sirhoz küldött valami ereklyét kérni. 
1\Iidön ott egy darabka posztónál, melly egy ideig a siron feküdt, 
egyebet nem adnának, a küldöttek egy darab selyem kelmét tettek 
le, kérve a szentet, hogy jelképen, tenné azt nehezebbé. Másnap reggel 
nehezebb volt a kelme, miröl a követek mindinkáb b meggyőződve, ha
zahozták a tisztelt ereklyét : a fiu meggyógyult s az apa megváltoz
tatta vallását, népével együtt t). E megtérést különösen elösegité CS'Y 
másik szent Márton, ld Pannoniából jött ~:; a szentföldön is zarándok 
Yolt, s ki Braga mellett a hires dumai zárdát alapította. Az arianis-
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must aztán végkép kiirtá a svévek közt T heodemir, a mikor is a pap
ilág a bragai zsinaton (synodus Bracarensis) összegyül ve, ünnepélye
sen katholikusnak vallá magát. 

Ez által a svévck a benszülöttekhez sokat közeledtek, hanem 
csakhamar polgárháboru iitött ki köztük, midön Andeca, unokaöcscsét 
Eurikot, ki l\Hrónak fia és utódja volt1 a tróntól megfosztotta. Ez al
kalmat megragadta Leovigild, hogy megboszulja a fiának adott se
gélyt. Beütött tehát s a száznyolczvan évig fennálloti országnak véget 
vetett (585.). 

A canta.bri escaldunac fajnak is, mcllyet mi baskoknak vagy gas
konokna.k nevezünk, s mellyet sem a rómaiak, sem a barbárok meg nem 
törhettek, hadat üzent Leovigild s legyőzvén ök et, fővárosukat Victo
riát is lerontá. A legyőzöttek nagy része elhatárzá odahagyni a hont, 
mellyben szabadon többé nem élhettek, s átkelvén a Pyrenaeusokon, 
lakhelyt keresének Aquitania Novempopulaniában, s II. Childebertnek 
fiaitól azon föltét alatt, hogy Genial herczegnek legyenek alattvalói, 
engedélyt nyertek Lampourdanbun letelepedhetni. Ekkép keletkezett 
a G as c o g n e herczegség. 

l. Rcc.ca•·ed. 586. 

Hogy unokáját Hermenegildet megboszulja, Gontrau burgundi 
király megtámadja Spanyolországot szárazon s tengeren; Leovigild 
fiát Recearcdat állítja ellenébe, ki nem csak visszaveri az ellent, hanem 
Galliába is behat, meg sem állapodván, mig atyja haláláról nem érte
sült. Meghivatván tehát a kormány átvételére, a frankokkal békét köt, 
aztán elhireszteli, hogy atyja halálos ágyán megtagadta az arianismust 
s neki meghagyta, hogy az igaz hitre té1jen. Azért is Toledóban 
hetven püspök- s kath. és arianus nagyokból álló gyülést hi össze s 
ott kijelenti, miszerint Rómával egy valláson akar lenni, felszólítván 
a népet is, hogy ugyanezt tegye. Meddő vitatkozás helyett, melly a 
helyhez s a nép nyers értelméhez nem is illett, győzö okul hozaték föl 
az arianismusból kiábrándult egész világ közvéleménye és azon cso
dák, mcllyek a kath. igazs~gról mind szent Márton sirjánál, mind Eae
ticában Osset keresztelő edényénél, melly winden husvét éjjel önma
gától telt meg, bizonyságot tevének. Az arianufl könyvek elégettettek, 
s hódolat és tanácskozás végett Nagy-Gergelyhez követség küldetett, 
ki is a drága ajándékokat néhány ereklyével viszonozta, mellyek közt 
volt egy darabka a szent keresztböl, ker. sz. János néhány hajszála 
s szent Péter bilincseiböl kevés fürészhulladék. 

Emegtérés kedvessé s mintegy szentté tette a spanyolok előtt 
Reecared ne vM, ki az arianus elégületlenséget féken tat·tá. Első volt a 
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:spanyol királyok közt, ki magát ünnepélyesen megkoronáztatá s igy 
a papság tekintélyét nevelte. Leander sevillai püspök tanácsára az 
egyházat bölcsen rendezé s fogyelmét illető jó szabályokat hozott, 
miket Nagy-Gergely tetszéssel fogadott. A burgundi Gontraunak egy 
ujabb beütését visszaverte (225. lap); Mauritius görög császárral ~zon 
tartományokra nézve, mellyckct a görögök a félszigeten még birto
koltak, egyezkedést kötött, mellynek folytán a nyugati góthok, své
vek, gallus-rómaiak és spanyol-rómaiak utábbra egy királyn, egy val
lásu, egy törvényhozásu nemzetet képeztek. 

Recearcddel a nyugati-gáth dicsöség is elenyészett. A fiatal JI. 
Li u va alig maradhatott tizennyolcz h6napig a trónon, midön az arianus 
Witterik öt elfogatván, megölé; ki aztán az arianismus megujitására 
mindent megkisértvén, egy lakománál szinte megöletett (6!0.). Csak 
két évig tudott uralkodni az utána következett Gundemar is, ki vitéz
ségét a görögök cs gaskonok ellenében gyakorlá, kik Biscaya, Can
tabria- s Navarrában elszórva Gallia és Spanyolország ellen rabló
járatokat kezdettek. 

Sl!;ebnt. IH 2. 

Utódja SiselJut jeles volt mint fejedelem, mint vezér, és ami 
azon korból olly ritkaság, mint tudós. Fennmaradt tőle sz. Dezső élete, 
különféle levelek s hatvanegy hatméretü vers a holdfogyatkozás fö
lött, mit egynémelly tudós Varro Attacinusnak tulajdonított. Több 
folkelést nyomott cl az északi részeken, szerencsésen hadakozott a 
görögök ellen és a cantabri gaskonokat meghódítá. A héberek, kiket 
egy hagyomány még Nabuchodonosor ') alatt akar ide telepitni, de 
kik valószinübben a Bar-Kochab alatti fölkelés után Hadrián császár 
által küldettek ide, Spanyolországban végetlenül megszaporodtak, mi
dön egyszer Siscbut turelmetlen buzgalmától indittatva, megparan
csolta, hogy keresztelkedjenek meg, vagy megöleti öket. Hasztalan 
állt ellent ez erőszaknak a papság, nyilvánitván, mikép az Isten tiir és 
kegyelmet ad annak, a kinek akar 2) : kilenczvenezer zsidó vitetett a 
keresztségre, bár tetteikkel megtagadták azt. 

s, inH1i111. li2l. Sisenand. 601. 

Fia és utódja II. Reccared elhalván Svinthila tétetett helyébe, ki 
első uralkodott egész Spanyolország fölött, megtörve végkép a gasko
nokat és elüzve a görögöket az Atlanti-tenger azon mellékéről is, 
melly utóbb Algarbiának (Algarve) hivatott s hová öket Sisebut szo-

1) L. az l. köt, 444. lapjának 2) jegyzetét. 
2) Concil. III. Toletan. sub ann. 633. c. 57. 59. 
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ritá. Felfuvalkodván szcrcncséjébcu zsarnokilag uralkodott, a toledói 
egyházi- s országgyüléscket megszüntette, fiát Ricimert kormánytársul 
vette maga mcllé, mintha családjában a koronát örökössé akarta volna 
tenni. A nagyok, ltiknek ez visszatetszett, halálra vitettek; hanem a 
góth Sisenand összeszedvén Septimaniában az elégületleneket, átkel 
a Pyrenaeusokon, foglyúvá teszi mind a két királyt, s győzelemmel 
igazolva lázadását, a III. toledói zsinattól, helybenhagyAst kért. Lefe
dett fővel s lesütött szemekkel jelent meg a gyülésen (633. dec.) s 
térden és sirva kért a püspökiiktől bocsánatot és királyijeleket. Ezek 
megbocsátnak neki s elismerik őt, hanem a legsulyosb büntetésekkel 
fenyegetik azt, a ki királyi méltóságra merne törekedni. 

Alkohnimy. 
Spanyolországban a germán alkotmány a római igazgatással 

alakult össze, mikép a góth nyelvet a római tolta ki. A királyok füg
getlenül vezénylék a hadsereget, pénzt verettek, hivatalokat osztottak, 
az egyházi zsinatokat is ök hivták összes minthogy azok egyszersmind 
politikai gyülések voltak, hozott rendszabályaikat ök erősíték meg. 
Megszünvén a Rómávali kormányzás egysége s a területi egység is 
csak akkor alakulván meg, az uj félsziget nemzetiségének első alapjait 
az egyháziak tették le. Már akkor, midön Spanyolhonban a svévek, 
alánok és vandalak vért ontva pusztitottak, a bragai Szent-Mária egy
házbatizpüspök gyült össze (411.) s Pancratián a helybeli rópap ek
kép beszélt : "Mikép dulják fel a barbárok egész Spanyolországot, 
testvéreim ! tudjátok. Lerontják a templomokat, öldösik Krisztus szol
gáit, szcntségtclcnitik a szcntck emlékeit, a csontokat, a sirokat, a te
metőket; szétzuzzák a biroelalom erejét, s ngy bánnak mindennel, 
mikép a polyvával a szél. S minthogy c csapás már a ti fejeiteket is 
fenyegeti, össze akartalak gyüjteni, hogy egyenként és mindnyájan 
kci-essünk orvoslőszert az egyház közínsége ellen; hogy vigasztaljuk 
a hivők lelkeit, nehogy a bajok és szenvedések sokasága a bünösök 
utjára vagy az eretnekek egyházaiba térítse, vagy az igaz vallás hit
hagyóivá tegye öket. Adjunk példát nyájunknak állhatatossdgunkkal, 
mellycl Krisztusért az általa érettünk kiállott szenvedések egy részét 
elszenved jük." 

Itt a hitvallást mondta cl a fópap, mellyet mindnyájan utána 
mondának, egy hittel, egy remónynyel, melly öket a közelgett vérta
nuság ellenében cgyszerücn állhatatosakká tette. Igy várván az ellen
séget testvéri szerctcttel, sikerült nekik azt a müvclödésnek megnyerni. 
Még csak az arianismus ellenezte az egyesülést, leesvén pedig ezen 
korlát is1 a katholicismus alaka s eszkiize is lett a szabadságnak. A 



240 -

papsá.g tehát itt is, mint másutt, az ö szárnyai alatt melengeté a nem
zetiséget, s távol a frankországinak feslettsége- s udvari gazságaitól, 
tiszteltté tette magát, mivel önmagát tisztelte és növekedve hatalmá
ban, az országos dolgokba befolyt s olly gyakran gyült össze, hogy 
csak Beccaredtől Vitizáig tizenhét zsinatnak birjuk emlékét. Ott rtltek 
azokon a régiségi rang szerint Toledo, Sevilla, Met·ida, Braga, Tarra
gona s Narbo érsekei, aztán a püspökök s apátok. Miután az elsö ülé
sekben a hitelveket s egyházi fegyelmet tárgyalták, bebocsáták az ud
var nagy tisztjeit, az orazág herczegeit s grófjai t, a birákat és nemeseket, 
kiknek szavazataik által a magasb politikai kérdéseket s a polgári 
jogot illető határozmányaikat megerősítették; végre magánügyek dön
tettek el. Akárkinek volt panasza a püspök vagy valameily világi el
len, joga volt megjelenni a zsinaton s a jogot az erőszak ellen segélyül 
hini. A ki idéztetve meg nem jelent, erővel hozatott el, a püspökök 
ítéltek fölötte s itéleteik, a királytól helybenhagyva1 végrehajtattak. 
Hat hónap alatt az eloszlás után a püspökök tartoztak összehíni a né
pet és a papságot, hogy a zsinat határozatait közöljék velök. 

E szerint mig Francziaországban a hadi s polgárigyülések néha 
egyházi szint öltöttek, addig Spanyolországban az egyházi zsinatok 
windig politikai jellemüek voltak. A legyőzöttet püspöki vagy papi 
öltöny a győzö oldala mellé ülteté, s a hadsereg feje lassanként a föld
terület királyává lőn. E közgyüléseken, vagy az ezek által rendezett 
részleteseken a barbárok vad szilajságát mérsékeltc egy fegyvertelen 
osztálynak ildoma és szelídsége: és a püspökök, kik szavazattal birtak 
a nemes góth származatlt király választásánál, egyrészről szilárditák 
ennek hatalmát, midőn az alattvalóknak a hűséget hirdették, másrész
ről akadályozák a hatalommali visszaélést, vagy mivel a koronázáskor 
esküt kivántak a királytól, vagy mivel őrködtek a fölött, hogy a tör
vény meg ne szegessék. 

Ama zsinatok III-án (6;!3) ezt mondá a király a püspököknek: 
Határozzátok meg, mit kelljen tenni és mit kerülni, 
s é n e g y o t é r t e n d ek v c I e t ek. Ők tehát határozták, hogy a 
püspököknek évenként egybe kell jöoiök, a helybeli biráknak és a 
királyi javak felügyelőinek pedig gy üléseiken megjelenniök, hogy 
megtanulják, mikép kelljen a népet kegyesen és igazságosan kormá
nyozniok; "mert a püspökök ellenőrzik a biráknak a nép irányábani 
viseletöket, megin tik, megj a vitják őket; a visszaéléseket a királynak 
bejelentik, és ha még sem sikerül a gonoszokat megtéritniök, kizárják 
öket a hivök gyülekezetéböl." (18 fej.). Ugyanott határoztatott, hogy a 



241 

nyugati góthok egyházai ugyanazon liturgiát használják, mellyet utóbb 
mazarabica-nak (m is t a r a b i c a) neveztek el. 

Ezen zsinaton olly hatalmasan jelent meg a papság, hogy képes 
vala az ország alkotmányát megváltoztatni. Előbb a királyok a na
gyok akarata szerint választattak és tétettek le. Miután Reccared által 
a katholikusok diadalmaskodtak, a zsinatok megerősítési jogot tulaj
donitottak maguknak. Akkor határoztaték meg, hogy senki se juthas
son a trónra, hacsak a püspi.ikök s f'ó udvari tisztek beleegyezését 
nem birja, aztán hogy ezek minden királynak halála után utódot vá

lasztani összegyüljenek; a király halálos itéletet az ő tanácsuk nélkül 
ne hozhasson, a papságot n1inden tehertől fölmentse s hogy a püspö
kök ügyeiket nlindig a zsinatokhoz fölebbezhessék, mellyekből ők 
tetszésök szerint mindenkit kizárhattak. 

A IV. toledói zsinat (636.) hozzáadta, hogy a király mindig a 
régi góth nemességből választassék ; de mig egy király él, másik ne 
választatbassék. 

De habár minden módon biztositották a hiiséget, a lázadókat 
mégis soha sem fenyegették halállal, s mindig fenntarták maguknak 
a királytól kegyelmet kérhetni. "A fejedEJlmek (mondja a III. zsinat 31. 
f.) a '{lapokat gyakran világi ügyek- s felségsértésekbeni bíráskodással 
bizzák meg. A papok, Krisztustól a lelki üdv eszközlésére választatva, 
soha sem fogadják el a királyoktól a birói megbízást, hacsak esküvel 
nem ·igéri nekik, hogy a halálbüntetés elengedtetik. Ha pedig mégis 
valameily pap a halálraítélésben részt vesz, a kiontott vérért Krisztus 
előtt felelős s egyházi méltóságát elveszíti." 

Spanyolországban tehát a zsinatok vagyis főpapok- s ország· 
nagyokból alakult nemzeti aristocraticus gyiilések által választó s 
képviseletes egyedurság állott fenn. Miután a kereszténység az or
szágban egy vallást s egy törvényt hozott létre, hátra volt meg a győ
zök és legyőzöttek összeolvadása. Ezt teljesité a musulman beütés, 
mellynek visszanyomásában a spanyolokat még azon vallás buzditá s 
gyámolitá, melly az egyedurságnak is dajkája vala. 

A közigazgatáara nézve az ország herczegségekre s·grófságokra 
volt felosztva; hanem a herczegségek nem, mint a többi germán or
szágokban, élethosszanti hübérek, hanem a király tetszése szerint 
visszavonható mélt6ságok voltak. A ki azonban egyszer herezeg volt, 
e czimét mindenkorra megtartotta, s ha utóbb valami más magasb hi
vatalt nyert, megkülönböztetésül még grófi czimet is vett f'ol, melly 
mindcn magasb méltóságnak sajátja vala. Innen a herczeg-gróf czim 
Spanyolország némelly családaiban. Herczegség annyi volt, a hány 

VIII. 16 
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főváros, vagy inkább a luíny tartomány : Carthagena, Bactica, Lusi
tania, Galizia, Tarragonia s Scptimania, mcllyclmek fővárosaik To
ledo, Sevilla, Merida, B raga, Saragossa, Tarragorra és Narbona volta.k. 
A toledói gróf herczegi czímet is viselt, megtisztelés ül azon város iránt, 
mellyben a király székeit. A herezeget az összes szabad lakosok vá
laszták, nem csak a nemesek, kik alatt a régi nagy birtokosok értet
tek, Az igazságszolgáltatást minden kerületben a gróf, a püspök s a 
g a r d i n g us 1), talán egyesülve, kezelte. 

Spanyolországban tehát, mint másutt is, két különérdekü párt 
vala : a papság és nép a királyi tekintély s ez által a közbátorság 
fenntartása mellctt, mig az országnagyok, hogy nagyravágyó erősza

koskodásaikat senki se fékezze, azt aláásni törekedtek. Az első párt 
Chintilát és fiát Tulgát trónra emelte (G36.), hanem a nagyok nem 
nyugodtak addig, mig a koronát Chindasvinthnak nem adták (642.). 
Ezen erélyes fejedelem a papságtól idegenkedvc, kormányának tizen
egy éve alatt kizárta azt a világi ügyekbiíl s nem kérte ki beleegyezé
sét sem trónraléptekor, sem midőn fiát kormánytársul vette, de azért 
az egyházak iránt nagylelkü vala. Hanem a nagyokkal is érezteté 
keze sulyát, midőn többeket kivégeztetett, másoknak javait kobozta 
el, a menekülteket pedig véres törvényekkel üldözteté. 

A nagyok, kiket ö királyválasztási joguktól meg akart fosztani, 
kezet fogtak a városokkal, mellyektől szinte számos kiváltság vétetett 
el, s igy terhes fclhö csoportosult már össze, midőn ezt a király fia- s 
utódja-, Recesvinthnek kegyessége eloszlatta, ki is a multak feledését 
s a bajok orvoslását igéré. Egybehívta tehát a VII. toledói zsinatot 
(653.), melly egyike volt a legnépesbek- s legfontosbaknak. Ez a ki
rály kivánatára a közrend megzavar<ii elleni lcgszigorubb rendelmé
nyeket módositá, n kegyelmezési jogot a királynak engedé; megerő
síté ellenben az azok clleni szigort, kik a trónra eröszakosan s tiltott 
uton törekesznek; továbbá hogy a király csak akkor választassék, 
midön utódja már meghalt s ennek természetes örökösei csak azon 
javakat kapják, mellyeket atyjok trónralépte előtt birt. V égre, hogy 
az t~j király esküvel fogadja, hogy scm az eretnekeknek, sem a zsi
dóknak nem kedvezend, hanem a katholikus vallást támogatandja. 

Már Chindasvinth is összeszedeié a nyugati góthok törvénycit s 
lefordittatá azon nyelvre, melly a rómainak, a hódítók teuton nyelvé
nek, az iberinek s a régi phoeniciai nyelvnek vegyületéből támadt. A 

1) Gcwdings n grmlrt-tól, mclly jóRzágot, birtokot jelent. A itörténészck ]JI'Oce

l'es-eknek nevezi!<. 



munluít Rcccsvinth vógcztc he, tizenkét kötctü törvénykönyvben, 
mcllyct az országgyülés erősitett meg (G55.). A töt·vényck teuton erc
cletüek, kevés 110zz~íacl:'tssal a rómaiakból. Intézve vannak a nemzct
nek egyesitésórc, eltörlik a rómaiak s góthok közti luízasság tilalmát; 
minden egyéb törvényt, még a rómait is órvénytclenné teszik; csak 
az idegen kereskedők ítéltethettek saját nemzetök ügyvivői által, 
nemzeti szokásaik szerint. 

Reccsvintit békével uralkodott, hanem utána bomlásnak indult 
a góth uralom. Az Arnal nemzetség kihaita óta tán tizenkét család 
emelkedett a trónra, dc minden trónmegürüléskor a meghaltnak ro
konai nyugtalankod{ts és ármány :Utal zavarták meg- az uj v:Uasztást, 
és nem akarván magukat alávetni, minden választás ellen cllenzéket 
képeztek s a maguk javára forradalomra kerestek alkalmat 1). Méltán 
vonakoelott tehát Vamba a korona elfogadásától, mellyet mind eré
nyei, mind nemes származuta által megérdemlett. V égre ráállott (672.), 
hanem ime Hildcrik a nimesi gróffcllúzad ellene a septimaniai góthok
kal, kik megtagadták tőle elismerésökct, mivcl ők nem szavaztak reá. A 
langnedoc-i papság támogatta Hilderiket, s Paulus görög tábornok, 
kit Vamba a lázadás elnyomására küldött, elfoglalván az Ebro és Py
renaeusok közti tartományokat, önmag~ít kiáltatta ki. Vamba vitézül 
védte a vonakodva elfogadott koronát s legyőzvén a lúzadókkal tartó 
gaskonokat, Cataloniát, Nm·honát, a scptimaniai városokat B magát 
Nimest is elfoglalta, hol a régi felkörszinházba (am p h i t h e a t r um) 
menekült Paulus megfogatván, holtigJani börtönre ítéltetett. 

Vamba látván, mikép a papság hatalmának növekvése a királyi 
tekintélyt veszélyezteti s hogy a nemesek püspökségekre vergődni 
törekesznek, s igy a helyett, hogy az aristocratiát éllensulyoznák, 
azzal kezet fognak, ezt látva, a bajnak elháritásiu·ól gondolkodott. 
Először is olrendelé, hogy az ~gyháziak, épen mint a világiak, kato
náskoclásra köteleztessenck. Es csakugyan, a mennyiben a legszebb 
jószágokat ök bírták, igazságosnak látszott, hogy a terheket is visel
jék, mik közt legfőbb volt a katonáskodás : hanem ez által megtágult 
minden fegyelem, különösen az alrcndü papság közt; s az ország, 
mellynek ereje az egyháziak méltóságos erkölcsösségén alapult, en
nek hiányában végromlásához sietett. 

A papság elkcdvetlenitve Varoba rendszabályai által, összees-

1) "A góthok azon kellemes szokltst (hane deleclabilem consuetudinem) hozták 
Le, hogy a u1elly király nem tetszett nekilt, megölték, s választottak kedvök szerint 
mást." T. Gerg. III, 30. 

16* 
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küdt ellene. Több év előtt jött 'l'oledóba Konstantinápolyból mint 
számüzött, bizonyos Ardobast s Recesvinthtöl kegyesen fogadtatva, 
ennek egy közel rokonától nemzé Erviget, ki Vamba udvaránál ke
gyeltetve, tiszteletben élt. EzenErvig azt hiresztelé, hogy Ardol;last 
nem volt más, mint szent Hermenegild fia, ki atyja vértanusága s 
anyja halála után Konstantinápolyba került. A népszerüség, mellyet 
e monda által szerzett, az elégületlen ek szemé t reá függeszté, s ö ezek
kel egyetértve álomhozó italt ad be Vambának. Alig hogy ezt az álom 
elnyomá, a püspökök legott barátruhát adtak rá s levágták haját, mi
nek folytán mint egyházi személy többé nem uralkodhatott j Erviget 
pedig tüstént királynak kenték (680.). V am ba, midön folébredt s meg
tudta, a mi történt, nem tehetett mást, mint hogy türelmesen zárdába 
vonuljon, hol még annyit élt, hogy nem volt kedve irigyeini a tenge
ren hánykodókat, mellynek ö már partjára jutott. 

A XI. toledói zsinat (681.) megerősíté Erviget, s határozá, hogy 
ha egy fejedelem, bár tudtán kivül, barátnak öltöztetik, azzá maradni 
köteles s többé nem uralkodhatik. Ervig a papság iránt azzal mutatá 
háláját, hogy megengedé, miflzerint a megürülő püspökségeket a to
ledói érsek töltse be j melly rendszabály által a koronát az egyetlen 
eszköztől is megfosztá, mellyel az aristocratia ellen még küzdhetett ; 
miután a világi nagyméltóságok egy idő óta örö kösekké lettek. Ám 
Ervig vagy büne furdalatától, vagy a következmények félelmétől in
díttatva, rávette a XII. toledói zsinatot (683.), hogy" nejét s leányait 
sérthetlenekül nyilvánitsa, hogy igy hallila után semmi baleset ne ér
hesse őket. A zsinat hozzáadta még, hogy a királyok özvegyei, egy
házi átok büntetése alatt fé1jhcz ne mehessenek többé, még király· 
hoz sem. 

Ervignek nem lévén fiai, hogy hibáját jóvá tegye vagy talán fé
lelemből egyik leányát Egizának, Vamba unokájának adta nöül, meg
esketvén öt, hogy a boszura nem fog gondolni; aztán érezvén, hogy 
végéhez közeleg, Egizát utódjának választá s a bűnbánat ruhájába öl
tözött (687.). 

Az illyetén választás ellenkezett a VII. zsinattal, de a papság a 
XIV. zsinaton (688.) megerösité Egizát, ki a zsinatnak e kételykér
dést terjeszté eléje : "Én esküdtem Ervignek, hogy a Vambán elköve
tett méltatlanságot meg nem boszulamlom; koronáztatásomkor ismét 
esküdtem, hogy az igazságot sehogy sem gátolandom. 1\Iellyik eskü 
köt már most engem?" A gyülés felelé, hogy az eskü mcgtörhetlen, 
de ha bünnek védelmére irányoztatik, érvénytelen. 

Mikép használta légyen c választ, nem tudjuk, csak annyi bi-
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zonyos, hogy Vamba párthiveinek az elvett javakat és méltóságokat 
visszaadta. Országlása alatt a zavargás és élete elleni összeesküvés 
egymást követte; de még szomoritóbb seb volt Spanyolország testén 
a romlottság, melly a nemesség legmagasb osztályaitól s a papságtól 
a köznépig terjedt. Ama zavarok közt az Afrikába menekült zsidók 
a félszigeten maradt s magukat keresztényeknek tettető testvéreikkel 
közlekedésben álltak, s ez utóbbiak sohasem házasadva góthokkal, a 
törvények által ohajtott összeolvadást kikerülték. Azon gyanuból, 
hogy a hazába idegeneket akarnak behozni, egy másik zsinat a még 
benmaradt zsidókat is számüzé, javaikat elkobozta s elrendelé, hogy 
a hét éven aluli gyermekek tőlök elvitessenek, hogy keresztényekül 
neveltetvén, utóbb keresztényekkel házasíttassanak össze. Innen jött 
az uj és ó keresztények megkülönzésc egész a XV. századig, és a 
zsidó vonairnak, mellyeket számos spanyolban felismerhetui gon
dolnak. 

Vltlza. 700. 

Egiza, a gyülés megkérdezése nélkül fiát Vitizát nevezte utó
dául, miután őt, hogy a kormányra előkészítse, a svévek régi orszá
gának, Galiziának igazgatására használta. Ott maradott ö, miglen atyját 
kellett követnie, hanem a tágabb körii uralkodásban a kisebb kor
mányon keltett reményeket meghazudtolta. Uralkodása ideje olly ho
mályos, hogy nem láthatni ki egyebet 1 mint 1 hogy Spanyolország 
mindinkább az örvény felé vezettetett a királyi tekintély hanyatlása, 
az Öröködés képtelen rende, a főurak nagyravágyó nyugtatankodása 
s az egyháziak türelmetlen tírmányai s rakonczátlan beavatkozásai 
által. Ezek annyira kivetköztek a régi érzelmekből, hogy a XVII. 1) 

s utolsó zsinaton Rómától függetleneknek nyiivániták magukat, az 
odafölebbezést eltilták, a papoknak a nősUlést, a zsidóknak az or
szágba visszatérést megengedék. Talán a toledói érsek mii.ve volt ez, 
hogy ellene tegyen a sevillai érseknek, ki, hogy az ö mindig növekvő 
követeléseinek határt szabjon, Rómába folyamodott volt. 

Rodt.wik. 710. 

Mi csak a mcsék közé sorozhatjuk ama hagyományokat, mely
lyek Vitiza országlására, kegyetlenségére s az általa élesztett polgári 
háborukra vonatkoznak; ugyszinte azokat is, mellyek Roderiknek, 
az utolsó nyugati góth kin\Jynak cmlékét nehezítik. Alatta a kiilönféle 
trónkövetciii családok a dühödésig mentek; Leovigildés Reccared utó
dai egyrészről, másrészről Chindasvinth unokái, végre Vamba s Er-

1) Vagy XIX, ha a 400- és 527 -ki is számba vétetik. 
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vig barátai, Vitiza fiaival egyesülve, kiket Roderik a tróntól eliizött. 
Oppa sevillai érsek s tán toledói is, Vitiza fivére, Roderik ellen nagyban 
lázitott, pártoltatván Juliántól, Vitiza sógora-s Andalusia kormányzó
jától, és Requiltöl, Mauritania Tingitana t) kormányzójától, kik, h_ogy 
gyözhcssenek, nem irtóztak Afrikúból az arabokat behini (711.), s 
hazájoknak nyolczszázados szolgaságot és szenvedésekct, Mr gyáva
ságnélkülieket, készitni elö. 

TIZENEGYEDIK FEJEZET. 

A n g o 1- és I r h o n. - A n g o 1-Hz ás z ok. 2) 
Midön Róma otthon fcnyegettetvc, a legiókat a határokról visz

szahivá, Britanniát is odahagyta, mellyen olly sokszor hirdeté a soha
sem tökélyes diadalmakat. Tizennégy jelosb v~írosa közül egynehány 
a müvészctek-, csinosodás- és fényüzésben előhaladást tett; London 
kereskedelemben virágzott, és mikép York, Canterbury s Cambridge, 
helytartóságilag kormányzá magát; hanem a társadalmi élet előnyeitől 
visszatartá öket az idegen befolyás és a fcgyvertilalom. Midön Hono
rius által felszólittattak, hogy szövctkezvc, biztosságukról önmaguk 

1) Mauritania Tingitana régenten csakugyan a római Spanyolországtól függött; 
de mikép lteriilt a nyugati góthok alá, nem tudatik. 

2
) Gildas Gormac, Libe1· qne1·ulus ele excidio Britanniae, és Epistolae. 

Nennius, Hist. Britonum sive eulogilwt B1·itauniae. 

Galfridus lllonmouth, Hist. IJritonwn. 
Ch1·onieon TValliae. Ezek vonatkoznak a britekre; az tmgol-szúszolua peuig : 
Beda, De sex ?nwuli aelatibus. -Hist. rnonasterii TVearthmouthensis. - Vita 

saneli Cuthber/i. 
Ch,·onicct Saxonica. (Szász nyelven.) 
Henr. Huntingdonensis, Ili~t. Anglorum. 
Malmesbury V., De gesti~ 1·cg. An!;loJ-wn. Több ~zcntek élete. L, ezen irók 

fölötti itélctét Lapponberg-ncl< a Geschichte von Engla.nd-hoz irt eWszavúiJan. Ham
burg, 1838. 

Az ujak közöl megtekinthctök : 
Withaker, Gcmtin hislo1'!J of the B1·itons. London, 177:3. 
Sharon Turner, Hist. of the Anglosax. U, o. l.S:?.S. 
F. Palgrave, The r is e mul progress of the english commonwealth ; anglosax. 

period. U. o. 18:32. 
Philips Angel.süchsische Rechtsgesehic!tte. Göttiuga, 18:2;',. 
Lingard, Ilistory of Englmul. London, 1819-:32. -- Antiquities of the anglo

saxon Chw·ch. Newcastle, 1806. 
Thierry, Histoú·e de la co?UJl~. ,ze l' Angelter,·e peti' les N01·mands. 

Sehmit7. Rajnold, Gesetze der Angelsachsen. 
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gondoskodjanak 1) 1 akkor érzék, milly nehezen nyerhetui idegen zsar
noktól függetlenséget s az ajánlattal nem gondoltak. A pictek és skó
tok, hegyeikböl, hol régi függetlenségöket helyreálliták, elötörvén, s 
átrontván az ellenök felállitott sánczokon a lapály lakóit a régi bá
torsággal rohanták meg. A partokat azalatt kalózok háboríták, a la
kosság vagyonát, gyermekcit s asszonyait erdökbe rejté, parlagon 
hagyván a földmüvelést j és igy a többi csapáshoz az éhség is járult, 
mit természetesen belháboruskodás követett. Illy véginségben ismét 
a római birodalomhoz fordultak s elküldék a b r i t e k fo h ás z a i t 
A e t i us c o n su l h o z, üzenvén : A b a r b á r ok a t e n g e r fe l é, 
a tenger a barbárok felényomminketjigycsakkét 
h a l á l köz ii t t v á l as z t h a t u nk: v i z b e fu l n i, v a g y me g
ö l e t n i. 

Aetius igen elfoglalva lévén a birodalom központjának védel
mével, meg nem hallgatá e fohászt, s igy az egyik rész Armoricába 
vándoroJt ki, egy másik a pictek és skótoknak veté magát alá, hanem 
egy harmadik rész, megbízva Istenben és saját karjában, az ellent 
visszaverte s földeit ujra müvelheté. Akkoron a caledonok a Gram
pian hegyláncz által két részre osztattak : északkeletre, aztán a Heb
ridákon és Orkádokon a skótok laktak j délkeletre és alsó Skócziában 
a pictck. 

1\legszünvén a római hatóságok nlindcn hatalma, a régi törzsek 
fejei ujra fölvergödtek, kik bár elnyomva a hóUitóktól, nemzetségöket 
mégis egész a hatodik s hetedik ágig hü emlékben tarták 2); miután 
csak ezen czimek adták meg a teljes polgátjogot a nemzeti cantonban, 
vagyis egy c l a n-nak, egyetlenegy nemzetségnek régi birtokában. 
A mezei lakók megörzék, mikép celta nyelvöket, ugy nagyobbrészt 
nemzeti eröteljöket, és a gazdagok, megtauulva, mikép egyedül a 
néppel egyesülve találnak üdvöt, 1t nemzeti nyelvet és szokásokat ujra 
felkarolták, s midiín a szomszéd néppel harezra keltek, a római szol
gaságnak semmi nyoma scm tetszett meg rajtok. 

Ekkép a c l a n-uralom visszaállittatott, s a törzsek összeszövet
kezvén, hogy a külbeütésck ellen egységet s erőt alakítsanak, egy fő
nök ök főnökét (p e n t e y r n vagy p e n d r a g o n) vagy királyt vá
lasztottak, kinek székhelye Lomlon vala. Dc minthogy ekkép a log
rok, ki~nck területökön e város feküdt, könnyebben emelkedhettck, 

1
) L. a VII. könyv 13. fej. vége felé. 

"). Genea/agiarn quoque gene1·is sui etiam de populo quilibct observat, et non so
lum avos atavosque, se.d usque acl sextam vel seplimam et ultra prowl generationern 

memoriter et p1·ompte genus Cl!alntt. Girald. Oambresensis, Itiner. Walliae. 
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a camberek féltékenyekké lettek, s a királyi méltóságot kizárólag az 
{í törzsüknek követelték, állitván, hogy ez a szigeten a legrégibb, mig 
a többiek utóbb jöttek s hogy nekik nevöket is a camber Aoodnak fia 
Prydain adta, kinek az egész sziget birtokában vala. ,_ 

A viszályok a barbárok módjára mindig dühöngőbbek lettek j 
királynak választatott az erősebb; a ki pedig ernheriségi érzelmeket 
tanusított, mint gyáva, megbuktattaték 1). A pendragonok sohasem 
vergMhettek az egész nemzet fejeivé, és a római legiókat a tartomány 
biztosaága végett rendezett hadierővel nem helyettesithették. Midön a 
római birodalom felbomlása a briteket csak magukban bizni tanítá, 
Vortiger, a cornwallisi herczeg, akkoron a fönökök f'ónöke az önvédelem 
végett a különbözö törzseket szöyetségbe s egy kormány alá egyesitni 
törekedett j de midön ezt az egyetértés s bizalom hiánya meghiusitá, 
idegeneket hítt be, kik pénzért s földbirtokért védenék a gyámoltalan 
országot (44 7.). 

Ugyanazon partnál, mellyen egykor Caesar olly könnyen szálla 
ki, állapodtak meg ez időben három hajóval a jütek vagy geták, kik 
azon nemzethez tartoztak, melly Holsteintól az egész Oceán-parton s 
Eidertöl az Ems torkolatáig terjedt volt el s melly magát szásznak 
nevezte. Ezek gyors és könnyü bőrhajókon haladva, mellyeken mind 
a vitorla, mind az evező igen használható vala, a zivatarokkal szem
beszállva, érkeztek a brit partra, raboltak s elszöktek. Vortiger tehát 
Rengis t- és Horsttal, Vitigisel fiaival s W o dan utódjai val, kik a szá
szokat vezették, akkép egyezkedett, hogy nekik segélyökért a tenger 
és Themse két ága közt fekvő Thanet szigetet adja át. A kalóz nép 
az illy áron szerzett helynek, mellyen zsákmányát lerakhatá s a viha
rok elöl menedéket találhatott, annyival inkább örült, mivel közte 
azon jóslat keringet t, hogy a tartományt, mellybe behivatnak, kira
bolandják és hogy kétszer lesznek annak uraivá. Azért csakhamar 
tizenhét hajóval s ezerötszáz vitézzel j P-len tek .meg s ki tüzvén szigetö
kön fehér sárkányos zászlójokat, nemzeti szokásaik szerint rendez
kedtek el, a britektől minden szükségessel elláttatva, a hegylakókat pe
dig sulyos bárdj aik- s lándsáikkal félelem ben tartva. L e g y ö z v é n 
e ll e n e i n k e t - énekli egy régi költő -· ö k a g y ő z e l em v i
g a l m á b a n v e l ü n k e g y e l e d t e k ö s s z c , m i m e g é r k e z. 
t ö k ö n v é g n é l k ü l ö r v e n d e z t ü n k. D e s z e r e n c s é t 1 e n 
v o l t a n a p , m e ll y e n m e g s z c r e t t ü k ö k e t ! s z e r e n c s é t
len Vortiger és az ö gyáva tanácsadói! 

1) Glldas, 15-19.ff. 
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'l'artós egyetértés csakugyan nem volt remélhető, az erősbek 
mindig magasbra csigázták követeléseiket, fenyegetve azokat, kiket 
védeni jöttek; és miután gyönge voltukat kiismerték, Germaniából 
még több népet hivtak be s a pictekkel is szövetkeztek, hogy a sziget 
belsejébe hassanak. A britek a kötések- s egyezményekkel álltak elő, 
de ez a tulhatalom irányában erőtlen védszer volt; fegyvert ragadtak 
tehát, de Vortigernek nem sikerült győzelem által tenni j óvá egykori 
helytelen lépését s a vezérséget fiának Yortimernek kényszeríttetett 
általadni. Ez Aylesfordnál legyözte a szászokat s vezéröket Hot·stot 
is megölte, hanem maga is idő előtt elhalt. V ortige r visszatétetvén 
nem birt ellenállni s üldöztetvén övéinek szemrehányásaitól, rnegszö
kött, hogy távol rejtse el gyalázatát. Rengist megerősödve, nagy da
rab földet foglalt el a Therose jobb oldalán sA esc fiával Kent emberei
nek országát (Ke n t-w a r a-r i c e) alapi tá (455.). 

Huszonkét év ruulva Aelia a déli Kentbe más szászokat vezetett, 
s daczára a vitéz pendragon Ambrosiustól vezetett britek ellenállásá
nak, megalapítá a déli szász gyarmatot (S u th-s e a x n a-r i c e, Sus
sex 491.). Kevéssel ezután Cerdic és fia Cynric, az előbbieknél erősb 
sereggel, a déli szászoktól nyugatra kötött ki s egyesülvén ezekkel s 
támogatva más, Port által vezetett csapatok által, visszanyomta a bri
teket, Nazaleod pendragonjokat megölé s a felső Themse és Wight
sziget közti tért elfoglalva, alapítá a nyugati szászok országát (W es t
s e a x n a-ri c e Wessex, 519.) s székhelyül a belgák régi fővárosát 
(V e n t a B e l g a r um, Winchester) választá. Cerdic emberei mindig 
tovább terjeszkedtek, az öket gyámolító ujabb beköltőzök a keleti 
parton kötvén ki, elfoglalták a Themse baloldalát és Londont, Erkenvin 
ott a keleti Saxoniát (Eas t-s e a x n a-r i c e , Essex, 526.) alapítá. 

At·thlll'. 514-542. 

Mint urai a logrok egész partvidékének, a emuberek határát 
képező Savernához jöttek, hol azonban Arthumak, a közé p kor regényes 
hősének kemény ellenállására találtak. A cacrleoni silurok ezen fő

nöke az egyesitett benszülöttekkel a szászokat többször legyőzte s 
leginkább Hadon hegyénél Bath mellett, melly gyiízelern a camberek 
függetlenségét megmenté s a beütöket harmincz évig visszatartá, Ar
thur ezután fegyvereit saját britjei ellen kényszerült forditni, kik vál
lalataiban akadályozák ; s midön igy saját unokája ellen ltnrczolnn, 
megseb"~sittetett, s átvitetvén a Glastonbury mellett tiibL folyó :iltal 
képezett szigetre (A v a ll o n i a sz i g c t é r e), ott meghalt. A költe
szet azónnal birtokába vette nevét, felmagasztalA tetteit, megénekelte 
tizenkét kitlinö győzedelmét s még halálát is tagadá, állitván, hogy 
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Actna tövében alszik az ö Göm b ö l y ü as z t a l á n ak l1ires lova
gaival ; fenn is maraut több századig azon élénk remény, hogy neki 
még egyszer meg kell jelennie és forgatnia azon kardot, melly egye-
dül volt képes a germánokat legyőzni. , 

Vele társittatik össze Merlin, fődruida-papja a megujult Wlgyfa
imádásnak 1), ki a következő sze1·cncsétlenségeket jösolta meg: "Vor
tiger egy kiszáradt tó partján lakott, midőn abból egyszerre két sár
kány jött ki, egy fehér és egy vörös, s a vörös eliizé a fehéret. A király 
kérdi Merlintöl, mit jelent ez, és Merlin sil·. - A fehér a brit, a vö
rös a szász. A eoruwallisi vadkan taposandja le fejeiket; az Oceán 
szigetei neki lesznek alávetve, s ő birandja a gallusok meredek szik
l4it. A népek szava magasztalandja lit s az ö tettei tárgyat nyujtand
nak annak, ki azokat felveszi. De eljö az igazság oroszlánja, mellynek 
bőgésére remegni fognak a gallok földei s a szigetek sárkányai. Eljö 
az aranyszarvu s ezüstszakálln kecskebak is, melly orrlyukaival olly 
erősen fog lehelni, hogy az egész sziget képét gőzzel tölti el. A nők 
kígyókként fognak járni s lépésok telve leend göggel. A m1iglyák 
lángjai hattyukká változnak, mellyek a földön ngy fognak nszni, mint 
a vízben. A szarvas, mellynek szarvai tizáguak, négy arany koronát 
hm·dand, másik négy pásztori szaruvá változik, mellyeknek még soha 
nem hallott zsibaja elbóditja a három szigetet ; az erdő zugni fog s 
emberi hangon kiáltandja: Jöj Cambria; vedd oldalodhoz Comwallist 
s rnondd a guintonoknak : A föl d e l n y e l t é g e d! Akkor leend 
az idegenek öldöklése; az armoricai fon·ások örülni fognak, Cambria 
örömtől telik el, a comwallisi tölgyfák ujra kizöldülnek, a sziklák 
beszélcnduek, a galliai szaros még keskenyebb lesz ... Három tojás 
fog a fészekben kikelni, róka, medve és farkas. A gonoszság óriása, 
kinek tekintetére a világot a hideg fogja el, életben maradand." 

E jóslatok táplálták a eamberck reményét és mikép Arthurról, 
ugy Merlinröl sem hitték, hogy meghalt. Neje Viviana kérte, hogy 
irántai szerelménck jcleül mondaná meg neki azt a vészteljes szót, 
mellyel ő teljcsen leköthetü. Merlin ismerve bár neje sz!indéklatát, 
kérelmét meg nem tagadhat:í, s önként szúllott le azon sirba, melly
ben, uj rendeltetését várva, zárva maradt. 

Angolok. 
Még fel sem száradt az elsö hóditáskor ontott vér, midön annak 

hire már uj népeket csalogatott oda. Az angolok a Balti-tenger partjai
ról, mindnyájan együtt indultnk cl a vitéz Idua és tizenkét fi:tnak vc-

l) L. VII. Irönyv, ll. fej. 
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zérletc alatt (547.). A még érintetlen északi Britanniának tartva, ki
szálltak Flamboroughban, a Forth és Twecd torkolata közt. Ott a 
pictekkel szövctkezve olly rémületet terjesztettek el, hogy főnökük 
égő tüznck (Flmuddwyn) neveztetett cl. Urien, az északi britek feje, 
övéinek ezt kiáltú: Fiai ugyanazon fajnak, kik ugyan
a z o n ü g y v é cl c l m é t' e c g y c s ü l t ü n k , t ü z z ü k f ö l z á s z
l ó nk a t a h c g y ek föl é, a z t á n sz á l lj u nk l e a sik s á g r a, 
rohanjunk az l;~gü-tüz ellen, kaszaboljuk le őtet, 
ka t o n á i t és s z ö v c t s é g c s e i t. S a britek csakugyan vitézül 
álltak ellent, megölték magát Idelát is, s bár Uricn a olydei parton el
veszett, fül nem hagytak a háboruval, mig csak az elhatározó ütkö
zetben a győzelmeskedő angolok és pictek a britek vezéreiből sokakat 
meg nem ültek (5GO.). A fcnnmaracltak a camberck tartományába, a 
mai Walesbe futamocltak. 

A hódítók elterjedvén az országban, telepeiket a régi földirati 
nevekkel külünbözteték meg; s igy egy rész Humber férfiainak észa
kon (N o r t h a n· h y ru b r a-m c n n, northumbriak), a másik Deihr 
férfiainak, a harmadik Drynich férfiainak nevét vette föl, mellyek ké
sűbb egyesülve, Northumberland királyságot képezélc Anglia (Eas t
E n g l a l a n d, Est-Anglia) nevét csak a kis keleti partvidék viselte, 
hová már eleinte egy kisszámu gyarmat telepíttetett s hol utóbb Uffa 
Est-Anglia királyának czimét vette fül (571.). 

A cm·aniak, egy régi néptörzs, melly a britekkel sohascm ba
rátkozhatott meg, miként egykor a rómaiakkal, ugy most az angol
szászokkal egyesültek. A tartomány, mellyct már előbb a Humber és 
Therose közt laktRk, l\Iarknak (l\I c r k) neveztetett, mivcl a szabad 
ln·itek ellen hatlu·képen szolgált. Itt Crida a hetellik országot alapítá 
l\Iercia név alatt (584.). 

A közlckcdé~ a többi müvclt világgal annyira félbeszakadt volt, 
hogy Procopius Angliáról miut egy távoli szigctröl beszél, ,,mellybcn 
a valóság országát a költeml~nyétiíl nagy fal v:Uasztja el. Ugyanis a 
keleti részen egészséges viz és lég mi.iveltebb népet éltet; a nyugati 
ré&zen a dögleletes lég csak kígyóknak való s ott a holtak árnyai bo
lyongnak, mcllyck az ellentes partról crüs hajókon vitettek oda frank 
halászok által, kik az adú alól fül vannak mcntvc. Ezek éj közepén 
felváltva szólittatnak a titokteljes szolgálattétclre, mellynél csak azon 
láthatla'u szellemek beszédét hallják, mcllycket szúllitnak. '' Ki hinné, 
hogy e sziget Britannia, mcllyet Caesar olly júl i"mcrt, s mclly fölött 
ütszázütV(•n öv cliítt a rómaiak nrnlkorltak '2 

A barbár szúszok foglyaikat Jcijldösék s a büntetést magánbo-



szuállásnak engedték át ; a szárazföldi rabszolgakereskedöknek saját 
honfiaikat, sőt gyermekeiket is eladák, isteneiket, kik eWtt csak a 
gyávaság volt bün, emberek áldozásával engesztelték. Odin vérengző 
vallása hóditási vad ösztönüket még növelé, s képzeiruöket az ég.által 
kivánt s jutalmazott öldöklés eszméjével tápláltn. Tiz ~znbad ember
ből álló társulatokra (fr y b o r g) voltak felosztva ; minden tag le volt 
kötelezve a közbéke megzavaróját elégtételre szoritni. Minden tized 
egy t u n g c r ef a alatt állt, s minden tiz társulat egy századot (w a
pentaece) képezett, egy-egy gróf(gerefa) alatt; több századpe
dig kerületi osztályt (shire) alkotott, mellynek főnöke a s h i r g e
r e fa volt. 

Az egész néptörzs három rendre osztatott : nemességre, melly 
e o r l e s-ekből és t h a n e s-ekböl állott; szabad emberekre, kikhez a 
fóldmiivelés- s kereskedéssei foglalkozó c e o r l e s-ek tartoztak, és rab
szolgákra vagyis d e w e s-ekre. A királyi család után elsörendüek 
voltak az e a l d o r ma n-ok, kik, mint a teutonoknál a grófok, kerü
leteikben ( s h i r e) az igazságszolg~íltatást kezelték s a katonaságnak 
is parancsnakai voltak. 

A befedursági (heptarchiai) szenezef. 
Az angol-szászok tartományait 1) egy közös érdek egycsité, melly 

végre náluk egy országos gyül és (w i t t e n a g em o t) vagyis a böl
csek gyülekezete divatozott. De mit érnek a bölcsek egy, azokásaiban 
s erejében vad nemzet között? Legtöbbször szabad menetct adtak a 

1) Eleinte nyolc:>~, aztán hét, utóbb hat, s majd ismét nyolcz gel'lnAn-szász or
szág létezett a különféle formdalinalt szcrint; ltülönben a szdsz ltetedu1'Sd!J 1.heptarchia) 
nevezet tulnyomó vala, ha mindjárt nem mindig hét s nem tisztán BZÍtsz országok vol
tak azok, Ime itt következik ezen hetcdurság átnézetc : 

Faj l Név \ Főváros l A lapi tó l Év l Mai gr<Ífságok 

.-=---
'""" ~1. Kent ~ 2 .. Sussex 
1;1 3. WeBsex 

""' "' rn 4. Ess~x 

l 
Canterbury ll Hengist 
Chichester Aelia 
Winchester Cerdic 

LomJon Erkcnvin 

5. Northum- York 
berland 

'""" 6. Est- Norwich 
~ Anglia 
], 7. Mcrcia Lincoln 

Uffa 

Crida 

!l 

4fífl l Kent_ Sussex. Surrcy_ Southam-
491 ptou. 
!il D Hamp. Dorsct. Wil t. Berk. Wight

szigct. Somcrsct. 
ff2ö ERsex. MiddlcRex. Hertfurd. 

;>·17 Nortlmmlwrland. Dnrham. \Vest
morelamL York. Lancaster_ 

fl?] Cambridge. Sulfolk. Norfolk. Ely 
Rzig. 

Ml.t Glocestcr. \Vorcest~r. Leicester. 
Northampton. Bcdford. Buckin
gham. Dcrby. Nottingham. Hc
l'Cford. Warwick. Lincoln. Ox
ford. Chester. 
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vad szenvedélyeknck i a rablás- és hóditásvágy s a nöélvczés önma
guk közt veszité öket össze i királyaik (ko n i n g) csakhamar megro
mol va, elhanyagolták a hajózást, melly erejöket képezé, s nem gon
doltak másra, mint hogy egymást kölcsönösen kiirtsák. A camberek 
ezt fölhasználva, megtámadák őket, miért is Uffa, Mercia királya egy 
árkot és védfalat emelt a Dec torkolatától a Wye és Saverna össze
folyásaig. 

A brctwnldlak. 

J o bb elővigyázatból a szász királyok egyike b r e t w a l d á n ak 
vagyis a hadierők főparancsnokának választatott, melly állásban hol
taiglan hagyatott mP,g i hanem végre is hatalma nem az összes ger
mánfaju királyokra terjedett ki és a választás sem volt rendszeres és 
rnegszakitatlan; s egyátalában ama kor annyira bonyolodott, hogy az 
események valódi fonala nehezen fogható fel. Az elsö bretwalda Aelia 
a sussexi király volt (480.); utána körülbelül egy századon át egynek 
emlék ét sem találjuk egész Ceawlinig, C y n ric utódjaig, W essex ki
rályságban, ki Ethelbertet, a kenti királyt hatalma al:i veté s a brite
ket többször megverte, miglen saját alattvalói fellázadván a britek- és 
skótokkal egyesülve legyőzték s letették öt. Ekkor bretwaldának a 
kenti király választatott el (592.), ld Bertát, egy keresztény herczeg
nőt vevén n ö ül, a szászokat a keresztség föl vételére kés zi té elő. 

Redwald est-angliai király, elődjének Ethelbertnek udvará
nál a kereszténységre tért át, hanem aztán visszaesett a pogányságba, 
mellyet hogy a kereszténységgel összetársitson, \Vodan imolájában 
Krisztusnak is egy oltárt emelt. Edwin, Aelia fia, Deiln·a első királya, 
kit Edelfrid, Idda unokája s Bernieia királya a tróntól megfosztott, 
ellenét Idla mellett az est-angliai bt·etwalda segélyével legyőzte s a 
ket országot Northumbria név alatt egyesité; aztán bretwaldád, lé
vén, hatalmát majdnem az egész szigctre kiterjeszté, a britek fejedel
meit adúzóivá tette, Anglescy és lVIan szigeteket elfoglalta s olly ren
det tudott behozni, hogy az ö koráról mondaték, miszerint az asszony 
kis gyermekével hátán az egész szigeten veszély s bántalom nélkül 
rochetett által•). 

Megtén\s. 

Az evangcliom igen korán ültettetvén át ama szigetbe, nagy 
elöhalad~st tőn, bármilly nagy akadályra talált az ország előbbi szo · 
kásai- s törvényeiben. Az angol-szászok hódítása azonban a keresz
ténység minden nyomát cltiirlé. A Galliába menekült britek keresz-

1) Beda, Hwt. P-erl. n, 1 K 
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tények mnrmllak ugyan, ele, miként országilag a frankoHól clv:ílva 
éltek, szintolly kevéssé akartak ezeknek piispökcik alatt lenni .. Ez 
okból kizárattak az egyházbúl s mivcl hont:írsuk·, Pelagiusnak téve
lyeit fogadták cl, a frnnk ldníJyok ollykor-ollykor alkalmat vettek 
maguknak megt:im::ulúsukra, a nélkül, hogy vallúsukat megváltoztat
niok sikerült volna. Bánnilly snjnosan esett a kath. papságnak a brit 
sziget vesztesége, előbb még scm nyerhették azt vissza, mig Ethelbert 
kenti király, Charibert párisi királynak Ic:inyát, a katholika Hertát 
nlíül nem vette, ki fé1jére ugyanazon hatást gyakorlá, mollyet Klo
tilda Chlodvigra, s néhány papot is vitt magával, kik prédikálván 
Canterburyban, számos szászt kereszteltek meg. 

Nagy-Gergely, még mint ogyszcrü pap, jelen lévén egyszer a 
római rabszolga-vásáron, feJtiint előtte néhány ifju; kérdé tehát őket, 
me ll y nemzetből volnának : A n g o l ok ; volt a felelet. M o n d j á t ok 
i nk á b h , A n g y a l o k ; - mond:í ez - s e l é g fáj d a l ma s, 
h o g y a sátá n h a t a lm :í b a n. És m i a n c v e o r sz á g o t ok
n a k ? - D e i ln a. - J ó ! D E IRA ; a z U r i r g a l o m m á v á I t o z
t a t j a h a r a g á t i r á n t a. É s k i r ú I y o t o k ll a k m i a ll e v e ? 
-A o ll a.- A I l e l u j a; r a j t a l e s z ü n k, h o g y a z U r n ak a ll e
l uj á j a é n ek e l t cs s ék; viszonzá a jobbszivü, mint izlésü pap, 
kinek, miután szcnt Péter székérc cmclkcdctt, semmi som feküdtjob
ban szivén, mint hogy az angolokat mcgtéritse. Elküld e végre negy
ven téri tő t (596.), Ágoston apát alatt, kit elölegcsen canterburyi püs
pöknek szentolt fül, s ezclr, búr clrémitve a veszélyek s a csekély 
siker által, mellyet rgy ismoretlen nyelvii nemzet közt v:irhattak) át
haladának Gallián s lmzdittatva a frank kidlyok :Utal, kiszállnak 
Thanet szigetére, melly annyiféle húditók elfogadására vala rondel
tetve. Ethelbert király s bretwal1la, a megigéztctéstöl 1) félve, szabad 
ég alatt hallgatvt\n ki öket, igy kiúita fel : Sz é p ok o s ko d á sok 
s kedves ígéretek! hanem egyszersmind uj és bi
z o n y t a l a n d o l g ok. A z é r t é n n cm t c h o t cm, !1 o g y fél
r e t c g y om a z t , m i t a z a n g o l o k a n n y i i d ö {, t a h i s z n ek; 
d c m i u t á n o ll y m c ss z i r ö l j ö t t e t c k s é n i s u g y l á t o m, 
h o g y j o b b r a a k a r t o k m i n k e t o k t a t n i , é n c ll ú t l.a k 
titeket a szükségesekkcl s térítsétek meg, a kit 
megtéri th ettek. 

Ezek tehát szent mencttel vonultak be Canterburyba, s küvető-

1) Ne si qztid rnaleficae ártis lwbuissent, eum ~uperando deci;Je1·ent. Henricus 
Huntingdonensis, Ilist. Anglo1'1un. 
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ket szcrcztek m~u· ak1ir beszédeik, aldr élctszigoruk, aldr a szct·tar
tások és csodák tiltaL A következett pUnköstkor (5~7.) maga a király 
is Iizczer szászszal keresztelkedett meg s a tél'itöknck földeket adott, 
hogy azon ország nekik mintcgy hazájok legyen, 
s ök s z ü n n é n ck me g a b b a n i d c g c n ek l e n n i. A király 
példájút annyian követék, hogy Ágoston nyája szcrfólött megszaporo
dott, habár a király senkit sem kényszerített, csak több vonzaimat 
nmtatott azok iránt, kik, a mcnnyclmek országát elércndök, hozzá
társultak. 

A pápa örülvén a szerenesés sikernek, uj téritöket küldött, kik
hez mondá : "'l'artózkodni kell a bálványok templomainak ledöntésé
töl, hanem meg kell önteni szentelt vizzel s oltárokat és ereklyéket 
helyezni beléjök. A nemzet látván, lJOgy régi vallásának imahelyei 
fennmaradnak, szokásból is folytatni fogja azok látogatás{tt, hogy majd 
az igaz Istent imádja. Nekem mondtúk, l10gy azok ökröket tUdoznak 
isteneiknek, E szertartást keresztény ünncpélylyé kell változtatni, s 
azon napokon, midön az imolák egyházakid szanteltetnek föl, ugy
szinte a szentek ünnepcin engedjétek, hogy az uj hiv(lk az egyházak 
körül ziHd gallyakból sátrakat állitsanak szokásuk szerint; s az álla
tokat is odavivén, öljék le, dc nem mint az ördiig áldozatát, hanem 
hogy lakomát tartsanak az lsten tiszteletére, kinek az áldomás után 
dicséretet és hálát zengjenek. Az által, hogy némi kiilsö örömet en
gedtek nekik, könnyebben vezetenditek a belsö örömek izlcletére.11 

Ezen uj kiildöttck Ágostonnak érseki palástot hoztak s azon 
szabályokat, mcllyck szerint az ország, ha már az igazságnak meg
hódíttatott, rendezendő vala, 'l'izcnkét püspökség volt tclállitandó s 
Londonba, mihclyt kercszténynyé leend, egy országos érsek (mctro
polita) bchelyczendií, ugy szintc Yorkba is. Vitalián pápa a canterbu
ryi székre Thcodorust, ciliciai Tharsusból való barátot küldé, ki a 
hellen s latin nyelvben, a csillagászat-, zene- s verselésben jártas vala 
s egy Homert és egy szent Chrysostomust vitt magával. Hadrián, af
rikai eredetü nápolyi szcrzrtes vezette iít el, ki szintolly tudós volt s 
Francziaországban kétszer megfordult, olly szerzeteseket hagyva ott, 
kik hosszu idő mulva is hcllenül és latinul mint anyanyelvökön be
széltek. Akkoron hítt Biscop Benedek Francziaországból kömüvesc
ket s épitteté a wearmouthi monostort NorthumberlandLan, római iz
lés szerin't, a falakat Rómában vett festvényekkel diszitve, az ablak
üvegeket pedig Francziaor~zágból hozatva. Az egyházi éneklés tani
tására Rómából a szcnt Péter egyházától j ott egy énekl/í 1). 'l'hcodorus 

1) Beda, llist. ab. Wil·em. 
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és Hadrián tanítványai voltak Alcuin és Adelmus, Ina királynak ro
kona, az első szásznak, ki latinul irt; ő maga az utczákon éneklé az 
ő szász énekeit 1). E szerint Angolország első müvclödését a pápáknak 
köszöni, kiknek annyi év után képeiket évenként megégeté. 

A camber-britek, függetlenül maradván az angol-szászoktól, a 
római pápával mindcn köteléket megszakasztottak; nem tőle kérték 
érsekeik palástjait; püspökeik állandó hely nélkül bolyongtak; a hus
vétot nem a Rómában megszabott ünnepélylyel tartották meg; a pa
pok sem nem ruházták, sem nem nyírték magukat szabályszerüen, és 
zárdáikban mindenkinek egy mesterséget kelle tudnia, s az imádko
zókat munkások váltották fel. Eltértek az igazságtól a szent malaszt 
és a kereszteletlenül meghalt kisdedek sorsára nézve is. Gergely tehát 
ajánlá a brit püspököket Ágoston buzgalm ába, hogy a t u d a t l a n o k 
oktattassanak,a tétovázók megerősíttessenek sa 

l 

r o lll l o t t ak me g j a v i t t as s a n ak. Agoston tehát összehítta őket 
Saverna partján egy nagy tölgyfa alá, hanem azok, rosz szemmel 
nézvén az érseket, mintha ez ellenségeikkel tartana, hogy független
ségöktől megfoszsza öket, a pápától a felsőséget makacsul tagadák, 
állítván, hogy az csak az Isten és az ő caerleoni érseköket illeti, A 
bangori nagy monostornak nem sokára ezután bekövetkezett lerontása 
s szerzeteseinek egy lábig leöldösése egy angol-szász pogány csoport 
által, ama makacsság fenyitéseül tekintetett. 

A térítés a többi részekben is több-kevesb szeroncsével folytat
taték. Edelbergát szent Ethelbert leányát nöül vevén Edwin, Northum
berland pogányfönöke, nejével a kereszténységet is magával vivé. 
De, mielött saját isteneitől eltért volna, soká daczo!t Edwin neje ké
relmeivel, és a pápával, ki neki szent Péter nevében, egy aranynyal 
hímzett inget, egy anconai gyapjuból szött köpenyt ; nejének pedig 
egy ezüst tükrö t s egy aranyozott elefántcsontfésüt küldött. V égre 
mégis engedett, midőn Paulin érsek feltárta előtte egy ifjukol'i látását, 
mellyet pedig Edwin senkivel sem közlött volt, 

Nem akarván azonban alattvalói lclkismereti szabadságát sér
teni, egy w i t t e n a g em o t o t (nemzeti gyülést) hítt össze, s mint 
Theodosius a római tanácsban, kitiizte n kérdéEt: Me ll y ik Is t e n t 
ak a r j á k ? A pogány főpap rnondá : S e n k i s e m t i s z t e l t e s 
szolgáltajobban az isteneket, mint én; és mégis 
sem gazdagabb, sem tiszteltebb nem vagyok; ök 
t e h á t n e m t e h e t n e k s e m m i t. Egy harczos igy szólt: lVI i d ö n 

1) Warton, Dis.q. on elte Ine,·ocl. oflem·ninrJ into En,qla!Ul. CXX:Il. 



- 257 

t é l c n a sz o b á b a n me l e gs zünk 1 o ki r á l y! n é h a b c t é
v c d e g y-e g y ma d á r ka 1 m c ll y a m e l e g b c n föl é l e d, 
h a n e m a z t á n c s ak h am a r i s m é t a h i d e g r e m c g y. I l y
ly en az élet; rövid vándorlás a lefolyt és a jövő idő 
h o s s z u s á g a k ö z ö t t. A j ö v ő h o m á l y o s , s h a a k e r e s z
t é n y ek v a l am i b i z o n y os t t u dnak fe l ő l e 1 me g é r d e ro
lik, h o g y köv ess ük ők et 1). A következmény a vallás megvál
toztatása volt s a mit senki sem mert kezdeni, a pogány fópap maga 
adta az első csapást a pogány istenek képeinek. Paulin pap, ki Edel
bergávai jött, első yorki érsekké lön; Bernieia mégis makacsul a po
gányság mellett maradott, a mi a két államnak állandó összeforrását 
akadályozá. 

Mercia trónjára Ceorl-t Penda, Crida unokája követte, ki har
czias szellcmü lévén, a régi vérengző istenségeket a kereszténységnek 
eléje tette és szövctkezvén Cedvalhíval gwynedhi brit királylyal Wa
lesben, Edwint haddal tároadá meg s a heath:fieldi csatában meg is 
ölte Offrid fiával együtt. A győzök üldözék a kereszténységet s el
pusztíták Northumbriát, melly különálló királyságot képezni megszünt. 
Enfrid, Edelfrid fia, visszatérvén Skócziából az apai trónt Berniciá
ban ismét elfoglalta, mig Deihrát Osrik, Edwin rokona vette hatal
mába. ~lindketten üldözék a kereszténységet, hanem csak rövid ideig, 
miután Cedvalla, nekiesvén Northumbriának, megölé öket (634.). 

Est-Angliában viszont a pogányság ellen folytattatott erélye
sen a harcz a megtért király Eorpwald és fia Rcdwald, különösen pe
dig ennek fivére és utódja Sigebert által, ki rnirít számüzött a keresz
ténységgel Francziaországban ismerkedett meg s be hozta azt hazájába 
a szárazföld tanodáival együtt. Miután pedig a másik fivér Egrik ült 
a trónra, Penda, Edwin legyőzője ezt is megtámadá s megölvén lit a 
csatában üldözé a vallást 1 mellyet mégis támogatott Anna 1 Egrik 
utódja, s még hatályosabban Edelfrid másodszülöttje, Oswald. Ez 
Enfrid halála után összeszedvén Skócziában egy kis keresztény sere
get, Rexham mellett (635.) megtároadá a Berniciát rabló briteket. A 
maroknyi vitéz csapat a támadás előtt egy nagy fakeresztre borult s 
aztán Istennek tulajdonitá a Ccdvalla halálával végződött győzedel
met. Ekkor Oswald Berniciát és Deihrát egyesi té, a britek 1 pictek- és 
skótoknak hódolatukat fogadá, bretwalda czímet vett föl, föleleveníté 
mindenütt a kereszténységet s azt Wessex királyságra is kiterjeszté. 
Cynegil és Cwichelm, Ceolrik fiai, kik a nyugati szászok fölött együtt 

1) Henr. Buntingdon. Iliat.. 
VIII. 17 
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uralkodtak, Birin pap kezeiből vették a keresztséget, ki az evange
lioroot hirdetni Rómából akkor jött. 

Ám Mercia királya Penda vakbuzgalmával még sem hagyott fel 
s uj hadat üzenvén a ke1·esztényeknek, legyőzte s meg is ölte Oswal
dot, Northumbriát feldnlta, miglen Bamborongh városától elveretve 
visszavonult. Ő azonban összeszedvén erejét, szomszédait ujra meg
támadá, s hogy nővére visszautasittatását megboszulja, Coinwalchot, 
Cynegil fiát a wesscxi tróntól megfosztá s a tartományt elpusztítá. 
Minthogy pedig Anna, Est-Anglia királya a legyőzöttnek menedé· 
ket adott, ezt is megtámadá, legyőzte s megölte (654.); utódját pedig 
Ethelert arra kényszeríté, hogy erejét az ö szolgálatára Ü:>win ellen 
fordítsa. Ez, mint a megölt Oswaldnak fivére, bretwaldának és Nor
thumbria királyának választatott; hanem a deihrai ország független 
maradt egy másik Oswin, Osl'ik fia és ennek utódja Ethelwald alatt. 
Penda a bretwalda ellen nem mert eleinte nyilt hadat kezdeni, hanem 
egyességre lépett vele, melly kettős házasság által erősíttetett meg, 
miután ö Cyneburga és Peada gyermekeit Alfred- és Alfleda Oswin 
gyermekeivel összeházasitotta. És mégis, midőn ujabb győzelmei után 
Ethelwald deihrai királylyal s a britekkcli szövetsége által erős

nek érzé magát, Berniciát ismét megtámadá. 
Winead folyó Leed mellett volt tanuja a kereszténység s bálvá

nyozás közti utolsó nevezetes csatának (655.). A kereszténység gyií
zött. Mercia Bernieia tartományává tétetett, utóbb pedig Wulfbernek, 
Penda fiának adatott, ki a megtérés t befejezte, mig fivére, Peada a ke
reszténységet a middle (közé p) angolok között te1:j esz té. Ill. Sigebertet, 
Essex királyát Os win hozta be a ket·es~r.ténys<igbe, s igy csak még ~us
sex maradt meg a bálványozás ban, mig-leu késöbb Wílfi·id püspök ezt 
is megtérité (il80.). 

Oswin, ki öszhangzásba hitte hozhatni a keres:t.tényeket a brit 
és angol-szász papság közti egyenetlenségek elháritásával, egy zsina
tot hitt össze Whitbybe, hol az angolok részéről Wilfrid a yorki püspök, 
a britek részéről Colman püspök elnökölt. Miután a britek, skótok s 
irhoniak közt a husvétnak külön időben megtartása s a nyiretkezés 
körül megállapitott szokás megvitattaték, ezen eitérők is rábírattak a 
római gyakorlat elfogadására. Cedvalla, wessexi király Rómában I. 
Sergius pápától vette fol a keresztséget, hol utódja Ina egy templomot 
s nemzetebeli utasok számára (718.) egy kórházat (S a n t a Ma r i a 
i n Sa x i a) és egy angol-szász papnöveldét alapított, mellynek fenn
tartására Uffa, l\Iercia királya megrendelte, hogy az összes alattvalók 
szent Péter-fillért (romescot) fizessenek1 melly pénz utóbb rendes 
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adóul tekintetett. Oswinnal megszünt a bretwaldai méltóság s követ· 
kezöleg az angol-szász országok. közti egység minden köteléke. A 
három legbatalmasb, mint Northumbria, Wessex és Mercia vetekedtek 
a sziget főuralma fölött, miglen Nagy-Egbert wessexi király az egé
szet egy kormány alá egyesité (809-27.). 

A benszölöUek. A bRI'dok. 
Mi történt ezalatt a régi népességgel? A déli Logria britjei az 

elsö berohanáskor hazájukból Galliába futottak s északi tengerparton 
foglaltak lakást Coesoon kis folyótól egész a régi venetek (V a n n es) 
fövárosáig, aztán egyesülvén testvéreikkel, kik már előbb telepedtek 
le Armoricában, mellyet hazai néven Britanniának (B r e t a g n e) ne
veztek el, ottan sok századig fenntarták szabadságukat s nemzeti 
nyelvöket. 

A többiek a szigeten makacsul védték magukat a hegyes és 
terméketlen vidéken, melly a tenger mellett a savern ai és solvayi öböl 
közt nyulik el, hová futamodtak volt mindazok, kik a szép de szolgai 
országnak a bát· szenvedésteljes szabadságot eléje tették. Ott alapi
tottak három következő országot : Damnonia és W estwalia országát 
délnyugaton, Cambriát és Waliát nyugaton, és Cumbriát vagy Cum· 
berlandat észak-nyugaton. Itt tartá fenn függetlenségét, néha-néha 
az armoricai britektől segittetve a vörös sárkány egész 750-ig, a mi
kor is a cornwallisiak a caroberekkel Összekeveredve a nyugati szá
szok alattvalóivá lettek i ötvenkilencz évvel későbbim Wessex király
sággal egyesittettek; hanem adót sohasem fizettek. A walesiek Rey
nuc s Elyluc, Powis, Margan, Gwynedh, Dehenbarth öt herczegségre 
fölosztva egy állammá csak Nagy-Coderik által egyesittettek 843-ban, 
s bár ennek három fia közt ismét felosztattak, tulélték mégis a szá
szok uralmát, Méltatlan elkülönzöttségükben ma.jdnem egészen va
dakká lévéiJ, meztelenül csaptak össze az ellenséggel. Vitézségöket 
leginkább lelkesiték a bardok - költők - kik ott sokkal fontosb 
szerepet játszottak, mint bármell y más országban s a társadalom há
rom oszlopának egyikeül tekintettek. A királyokat a háboruba köve
ték s a zsákmányból a legszebb tehén az ö jutalmuk voltimig a tőlük 
függö zenészek a nyugalom óráit felviditva, a meateremberek sa pap
ság nagylelküségét vették igénybe. A haza eseményeit elbeszélni, 
balsors~t siratni, egy jobb jövő reményét táplálni volt az ö verseiknek 
örökös feladata. Igy eszközöl ték,. hogy egy nagy nemzetnek ezen kis 
maradványa soha sem hitte magát meghaltnak, hanem, hogy még a 
síron tul is él, mikép Arthur király, bizván, hogy egy napon még Bri
tannia koronáját fülvenniesuj dicső rendeltetésre föltámadnia kelleml. 

17* 
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A r e n d e l t c t és köv é n e_ k nevezték azt, mellyre királyai
kat ülteték s melly tiszta hangot ada, hogyha a választást az ösök 
helyeselték. Egy jóslat szerint a nemzetnek virulnia kellendett, akár 
hová költözzék is a végzetteljes trón, melly elöbb Skócziába, utgbb 
1283. évben I. Eduard által Westminsterbe hozatott; de a celta faj
nak nincs többé királya, bár a trónvesztetteknek, szánalmán kivül 
menedéket is adott, mint Skóczia a stuartoknak, a franczia Bretagne 
a bourbonoknak. 

Azok, kik hazájokban maradtak, roszabb sorsra jutottak, mint 
bármelly más, azon időben leigázott nép. Mig a többi Europa barbá
rainak csupán a római legiók s más hódítók ellen kelle harczolniok, 
addig az angolok az egész benszülött nép ellen hadat viseltek; miért 
is a legyőzötteket valóságos ellenségekiil tekintve, ölésnél, rombolásnál 
egyébre nem is gondoltak. És igy vát·osok és faluk elhamvasztattak, 
a római s keresztény müveltség minden maradványa megsemmittetett, 
a benszülöttek, kik a kardot elkerülh~ték, rabszolgákká tétettek s 
idegenek (w a l es) neve alatt saját hazájok róldét a gyözök számára 
müvelték. 

Mennél messzebb terjeszték az angol-szászok hóditásaikat, an
nál kisebb térre szorult a camberek uralma, rniglen a pictek és skótok 
legyözve Egfridet, Oswin fiát, Northumberland királyát, délre Forth
tól egész Tweedig nyomultak elii (680.), s területök határait itt mér
ték ki, mellyek által a sziget mindig két részre oszolva maradt, An
gol- és Skótországra. 

A régi cimri nyelv divatozott azon részeken, mellyeket ,idegent' 
jelentö (w a l es) szász névszerint Wales-nek s Cornwnllisnak nevez
tek; a többiek az angol nyolvet fogadt:l.k el, melly dán, szász vagy 
alnémet keverék volt. Ennek legrégibb emléke egy, bizonyos Cedrnon 
által a VII. században eszközJött verses biblia-forditásnak egy töre· 
déke. 1776-ban egy comwallisi aggastyán mondá: A l i g v a g y u nk 
négy e n-ö ten s mi n d n y áj an hatvan-ny o l ez van év e
sek,kik még a honi nyelvet beszéljük, ifjainknem 
é r t ik m á r c h a n g o k a t. Maga a Britannia név Angolországénak 
adott helyet s föl sem támadott a XVIII. századig. 

Az angol-szász városok kicsinyek, a faluk egymástól messze s 
a mezök olly néptelenek voltak, hogy egy legjobb minöségü szántó
föld négy juhot ért, s a Tyne és 'l'ees közötti térség vadon erdőség 
vala. A hódítók megtérése nagy könnyebbülést hozhatott a Iegyözöt
teknek, terjeszteni segitvén azok közt a szelidséget, melly a hóditás 
első rohama után természetesen be azokott következni, midőn tudni · 
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illik az ellenállás megszüntével, az ur a szolgákat földein cpen ugy 
fenn akarja tartani, mint a barmokat. 

lrbou. 
~:rintetlenül maradt a régi népesség lrhonban, a sz e n t ek 

s z i g e t é n , a t e n g e r e k s m a r a g d j á n , a nagy gondolkodók s 
buzgó hazafiak szüliífóldén. Törzsekre Yolt felosztva (se p t), mellyek 

' fejei c o n fi n n i e seknek hívattak~ sok törzs állam ot képezett. Aliarn 
öt volt : Ultonia északon, Connacia nyugaton, Momonia délen, Lagc
nia del-keleten és ~lidia a keleti pnrton. Ez utóbbi volt a leghatalmasb 
s ennek feje (a r d ri a g h) a Wbbi ri a g h-okat tanácskozásra hítta 
össze Team01·ba. 

A kereszténység ott már korán hirdettetett s Palladius Rómából 
már 431-ben küldetett oda püspökül. Az al'!noricai szent Patricius se
gité öt, leghatályosabban müködvén az egész sziget mcgtéritésében. 
A népek és királyok egyaránt l'ombolták össze a bálványokat, min
denütt zárdák, templomok s szegények tanodái állittattak fel. A buz
gók egész sora folytatá Patricius müvét és o. zárdákból, a tudomány 
és szigoru e1·ény menedékeiböl, gyakran indultak tériWk, az igazság 
fényét messzire vinni. 

Sz. (;olumbán. !">60-!il?>. 

Ott született Uolumbán, ki nem hallgatva szép külseje s meg
tapsolt müveltsége csábszavaira, barátnak ment Bangorba, azután ve
szélyek s üldözések közt indult el a pictek és skótok közé prédikálni, 
viselete s hite egyszerüségében. A jonai szildán, a Hebridák egyikén 
szegény és munkás szerzetesek számára zárdát alapított, mellynek tiz 
tagjával utóbb Galliába mcnt a vogesi pásztorok s erdőlakók megté
ritésérc. Ott egy meleg forrásnál Luxeuil falu mellett telepedvén le, 
számos monostorral népesi té meg a vidéket, mellyeknek egyszerü sza
bályai az alázatosság- s önsanyargatásra voltak irányozva. II. Thierry, 
burgundi király, látogatására jött s Colurubán birt azon bátorsággal, 
melly a frank papokban hiányzott, s szemére veté neki feslett életét. 
A mint a király finom ételekkel kínálta, Co Iumbán mondá : Is t e n 
r o s z a l j a a g o n o s z a k a j á n d o k a i t s a z I s t e n s z o l g á
j á n ak a j ka i m e g n e fc r t ö z t es s e n e k ; s darabokra törte az 
edényeket. Brunechilda hozzá vitte eme királynak természeti fiait, 
hogy áldná meg öket, de Col um bán mondá : N em; e z ek e g y ik c 
s e m l e s z u r a l k o d 6 , m i v e l b ü n á l t a l s z ü l c t t e k. Az 
asszony attól félvén, hogy ez a királyt egynejHségre birja s igy a tőle 
s a bünöktőli függés alól kihuzza, rávette a telhetlen s nagyravágyó 
frank papságot, hogy Columbánt eretnekül kárhoztassa el. Colurubán 
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ekkor Irhonba akart visszatérni, de "miután egy papnak sem kell eme 
vagy amaz utra indulnia, hacsak az Urnak engedelmével nem", in·
kább II. Theodebert országáb a ment, Zürich aztán Constantia tava 
mellé. Innen Olaszországba menvén a Bobbio monostort alapítá, ,hol 
,,késő öregségben Krisztushoz szállt fel" 1). 

Irhonban az örökösödő egyedu1·ság már a kereszténység előtt 
volt megállapítva, miért is azt itt, nem mint másutt, 11. papság hozta 
létt·e s azért nem is emelkedett uralomra, habár találunk néhány püs
pök-királyt, a mi inkább összeelegyitésre, mint öszhangzatra mutat a 
két hatalom gyakorlásában. Magának a papságnak ártott, hogy Ró
mával némell y szokásokra, példa ul a husvét idejére nézve ellenkezett; 
ugyszinte, hogy az egész mintegy szerzeties volt a szabályok egy
sége nélkül, s végre jobbjainak gyakori kiköltözés e is erejét fo
gyasztá, 

Anglia. 

Számos angol-szász ifju ment az h·honi kolostorokba nevelésbe, 
tanulván ott müveltebb modort, emberiesb eszméket s tiszteletet azon 
legyőzöttek iránt, kiktől a tudományban és áhitatban tanítást nyertek. 
Beda tudósit, hogy Angolhonnak 728-ban tizenhét püspöke volt, kettő 
Kentben, négy Northumbriában, egy Londonban, kettő a keleti szá
szok közt, kettő a keleti angolok közt, kettő a nyugati szászok közt s 
négy Merciában. Ide számitvák sokan azon tartományokból, mellyek 
most Skócziát képezik. Bár Colman püspök és papsága, melly a whit
byi gyülésen megjelent, skótnak neveztetik, az még sem tünik ki, 
hogy azon ország rendezett papsággal birt volna 1057 előtt, a mikor 
is azt III. Malcolm hat egyházmegyére osztá. A szarzetesek sokkal 
számosabbak voltak, mint az áldozó-papok; néha maguk a püspökök 
is szerzetes társulatokhoz tartoztak, mellyek azért kevéssé is voltak 
hajlandók a pápa felsőbbségét elismerni. A tulajdonképi Angolhonban 
is a hetedursági felosztás akadályozá a püspökök egyetértését s ezek
nek hatalma majd növekedett, majd csökkent az ország szerint, melly
hez tartoztak. Theodor utóbb Vitalián pápa által canterburyi érsekké 
s egész Anglia prímásává választatott. Az angolok annyi buzgalommal 
csüggtek az uj valláson, hogy királyaik s királynőik közől harmincz
nál többen a biborpalástot barátcsuklyával cserélték föl. Azon időtől 
kezdve nem egy rabszolgát látunk alsóbbrangu szabad emberré fel
szabadittatui ; utóbb pedig Ethelbert a téritök tanácsára írott törvé
nyeket s törvénykezési rendszert adott ki. Ina, a wessexi törvényhozó, 

1) Scr. 1·e·rum Franc. el Gall. 
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gondoskodott a nemzeti rabszolgák sorsáról s udvaránál négy brit ur 
méltúságos állást nyert. Egy hatalom ismerhető fel, melly a kardétól 
különbözik, egy hatalom, mellyre a király és nép közötti nagyobb 
viszályoknál hivatkozás történhetett, olly hatalom, melly a részrehajló 
érdekektől idegen s a nemesblelkü résznek állhatatos védője vala, s 
melly fékezé némileg azokat, kik semmi féket sem ismertek. A nor
thumbriai s mcrciai zsinatokon (787.), mellyeket I. Hadrián pápának 
két követc tartott, az egyh:izi rendszaLályokon kivül ez határoztatott: 
"Meg nem engedtetik, hogy a király egyetlen egy párttól választas
Hék. A v{tiasztás törvényszerüen a püspökök s az ország urai által 
történendik. Törvénytelen születés meg nem választathatik ; mert ha 
az illy szennytöl bélyegzett ember a szabályok szerint pappá nem le
het, ugy az Isten fólkentjévé, az egész ország kil·ályává, a haza örö
l~:ösévé sem lehet, a ki nem törvényes házusságból való. A királynak 
engedelmesség és tisztelet adassék, mikép ezt szent Péter és Pál le
veleikben megi1ják11 1). 

Az ezen zsinatok előtt élt yorki érsek Egbert egyházkönyvében 
benfoglaltatik az angol-szász királyok koronázásának szertartása ezen 
esküvel: "Fogadom a szent-háromság nevében, 1-ör hogy kormányom 
alatt az Isten egyháza s az egész keresztény nép valódi békét élve
zendnck. 2-or hogy minden rendü s rangu emberek közt a rablás és 
igaztalanság minden nemét el fogom nyomni. 3-or hogy elrendelem, 
miszerint minden itéletnél az igazság az irgalommal egyesittessék, 
mintán Isten, ki legjobb és legirgalmasabb, az ö örök irgalma szerint 
mindnyájunknak mcgbocsáthat.'' 

Miután a szent olaj a király fejére kenetett, a fó t h a n e sek s 
a püspökök kezébe adták a jogart (sc e p t r um), az érsek pedig 
mondá: "Uram, áldd meg e fejedelmet, te, ki az összes királyok or
szágait kormányzod. Add, hogy neked mindig félelemmel hódolva él
hessen ; hogy neked szolgálhasson ; hogy országlása békés lehessen ; 
hogy paizsa által ö maga és az ö szolgái megvédethessenek; hogy 
vérontás nélkül győztes lehessen. Éljen nagylelküen a nemzetek gyü
lései közt, kitünve igazsága és ítéletei által Engedj neki hosszu éve
ket s az igazság uralkodjék az ö egész életén. Legyenek hozzá hivek 
a nemzetek; és nemesei élvezhessék a békét és szeressék az irgal
masságot. Légy neki dicsősége, öröme s gyönyöre! vigasza a balsors
ban, tanácsa a vészben, vigasztalója a kellemetlenségekban! A Tc 
tanácsaidat keresse ö, s Tölcd tanulja országát kormányozni ; hogy 

•) Labbe, t. VI. col. 1866. (1671-ki kiadás.) 
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élete a boldogság élete legyen, nzt1\n pedig az örök élet örömeit él
vezhesse. 11 

A körülállók minden pontnál ezt felelték : Am e n. 
Olly alakok ezek, mellyek rendkivüli változásra rnutatnak; a 

vad sárkány megszelidült az oltár lábai előtt. ' 

TIZENKETTEDIK FEJEZET. 

A berohanás. -A barbárok személyes állapota. 

lVIikép éltek a germánok honi erdí>ikben, már láttuk. (VII. 
könyvl.fej.)Tánmaga a germán név hadiembert jelent, 
s a fegyverviselés a nemzet megkülönböztetB jellegeül s a szabad em
ber előnyeül tekintetett. Minden germán a haza veszélyének idején a 
h e e r b a n n vagyis országos hadi zászló alá szólittatott 1). Különbö
zött ettől a. h a r c z os t á r su l a t 1 melly birtoktalan szabad embe
rekből állott 1 kik kizárva az á talán os gyülésből valameily gazdag 
birtokos szolgálatába kényszerültek állani, kinek vagy földcit müvel
ték, vagy hazájokon kivüli háboruba követék őt. Minthogy az elsö 
nemtelen foglalkozásnak tartaték, az ifjak inkább a másodikat valasz
tották s egy nagyeszü s erejü vagy fényes származásu fónökre bizták 
magukat, ki iránt mindenesetre engedelmességre kötelezték ma
gukat, de nem mint szolgák, hanem mint társak, vetélkedve annak 
kedvét megnyerni. Ha ez valami vállalatot szándékolt, előterjeszté 
azt nekik s ők a milly merészek és kalandkedvelök voltak, követék 
öt, vitézekül dicsértetve, ha jó és becsületes szolgálatot tettek; ellen
kező esetben gyáva ficzkókul gyaláztatvn 2). Eleinte csak egy válla-

1) Hee1•bann: Hee1· sereg, Bann ó-németül : rendelet, fölhívás. A Heerbann 
néha Landwehr, honvéd- (sereg) nek is neveztetett. Érthetövé lesz ama katonai rende
zet, ha a maival hasonlittatik össze. A poroszoknál a polgár lmtonáskodik huszadik 
évétől a huszonnegyedikig, a nélkül, hogy mást állithatna maga helyébe. Három évig 
gyakorolja magát a fegyverforgat:ísban azon altisztek alatt, kik mindig a seregnél 
vannak s magas állomásra nem szoktak jutni. Huszonnégy éves korától a harmincz
kettedikig a polgár Jniot Landweh1· otthon van, hanem köteles minden két évben leg
alább három hétig lakhelyén kiviil tenni szolgálatot; háboru idején pedig táborba 
menni. Harminczkét éves korától negyveni g a második sorozatban áll, föl van mentve 
a gyakorlatoktól a nem szálittatik fegyverfogásra, csak u.z elsők után. Mindnyájan 
pedig, tizenhéttől ötvenig, képezik a népfölkelést (Land:Jturm), melly csak az ország 
határain beliil s a haza nagy veszélyében rendeztetik. 

2
) A hwrczoa-tára~tlatot (Kriegageaellacltaft) Tacitus comitatu.s-nak, comites-eknek, 

követöknek nevezi. Innen a comes, németül Graf összehuzva az ó-szász gereffa-ból, 
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latra alakultak illy társulatok, utóbb némcllyek egész életökre egy 
fönöknek ajánlták fel magukat, nem önlekötelez6s vagy eskü, hanem 
azon gyalázat által lekötve, melly a szószegöt érte. Ragaszkodással 
vezérökhez körlilötte álltak a harczban ; dicsőségét s diadalait a ma
gukénak tekinték ; a vezér viszont 6lelmezte s meggazdagitá öket s 
innen ~ mindig megujuló hadak szükségc. Annál nagyobb volt egy 
vezér tekintélye 1 minél több vitéz követte ; belül öt s alattvalóit 
kölcsönös védelem s kölcsönös megboszulás erUs kapcsa füzé össze, a 
külföldre nézve a vezér fogadta a követeket, ö adott segélyt) inditott 
hadat, ment zsákmányolni barmot, asszonyt, földet. Ismervén a ró
maiakat, felajánlták ezeknek szolgálatukat) harczolandók mindenütt) 
a hol parancsolnák) még honfiak ellen is, csak fizettessenek. Ha va
lamellyike ezen, gyaltrau több ezerből álló társulatoknak megveretett 
vagy elüzetett, berontott a szomszédföldre, mint ezt Caesar idejében 
látjuk, gyabrabban a császárok alatt, leggyakrabban a birodalom ha
nyatlásakor. 

A harczos·társulat befolyással volt a népnek eredeti alkotmánya 
és szabadsága megmásitására vagy felforgatására. A szabad emberek 
udvaraikat a mezőkön egymástól mcssze álliták fel, köröskörül szol
gáik lakaival; s ott, kivéve a köznépgyülések idejét, elszigetel ve él
tek, semmi által sem köttetve össze azon örök jogon kivül, melly a 
szomszéd életét s vagyonát kimélni parancsolja. Ez állapot fenntartá 
az egyenlőséget; de miután a gazdagság alkalmat nyujtott alattvaló
kat szerezni s ezek által egyedül létesitui azon vállalatokat, mikbe 
mások csak egyesülve foghattak, némelly családok tulnyomóságra 
vergödtek, melly tulhatalom, örökség gyanánt hagyományozvaJ gaz
dagságiból csakhamar fejedelmivé lett. Katonai fegyelmet használva 
sokkal több erőt fejthettek ki, mint a zajos népgyülések; és az egy 
főnök iránti engedelmesség érzete elnyomta a tekintélyt, mellyben 
előbb a papok jóslói fejtegetése állott. Illyképen a régi független sza
badságból egy, fokozatos szolgálattételeken alapult alkotmány fejlett 
ki. Ezen ragaszkodás a fönökök iránt és a fegyelemtartás könnyiisége 
volt egyik főbb oka a népvándorlásnak és jó sikerének. 

Máskor ismét a kiüzöttekből alakultak illy társulatok ; miután 
a sabinok v e r sa c r u m-a gyanánt, az északiak népességük fölös
Jegét e~üzték o u t l a w s vagy w a r g r (farkasok) neve alatt. Irva 

melly u .. n. mi Gefdhrte, társ. Neveztettek gasindo-knnk is a senden-től (küldeni), és 
degene-knek a dienen-től (szolgálni). Caesar Galliában is talált comea-eket s ambacti 

néven emliti öket, melly az 6.német ambgt (szolga) sz6val rokon. 
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van, hogy a skandinávok a megnőtt fiukon minden ötödik évben tul
adtak, csak a családok fenntartására szántakat vévén ki. A w a r g r 
port szórván rokonaira, füvet dobál visszafelé, s botjárn támaszkodva 
átugrik az apai ke1·itésen s lmlandot keresend/i messzirc távozik. 

A barbárok sziunn. 
A ki erre figyel, észreveszi, milly hiMs nilcmény az, hogy Skan

dinavia- s Germaniából a barbárok végtelen {uja öntötte volna el a 
birodalmat. ~kandinavia alig adhat hrlyct ötmillió embernek, ma, mi
dön a mostoha természetnek terméketlen s sziklás földével olly eré
lyesen küzdött meg. Alapos kutatások, mellycknek a makacsság el
lenmondhat, a könnyelműség pedig kinevethet, de mellyek okokkal 
nehezen támadhaták meg, bebizonyitjálc, hogy a régi Gerroania a 
mostani népességnek legfölebb tizedrészét táplálhatá; a mi nem is le
hetett máskép ha tekintjük a végetlen erdöket, Idetlen macsárokat és 
szabályozatlan folyókat. Aztán azon népek sohasem értettek a föld
müveléshez, a vadászok és pásztorok pedig nem is lehet, hogy olly 
igen szaporodjanak, miután bizonytalan önfenntartásuk igen nagy te
rületet igényel. Azonkivül némellyek városaik körül szivesen láttak 
végtelen pusztákat; mások az egyik évben megművelt földet a kö
vetkezőben parlago n hagyták. Nem a tulnépesség tehát, hanem a zor
don égalj s az aratás bi?.onytalansága vagy hiánya ?.avarta ki a népe
ket Skandinaviából 1). 
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Germaniában egy-egy harczos-társulatnak sikeres vállalata ujab
bakra ada kedvet; kaland- és zsákmánysovár emberek csatlakoztak 
a szerencsefihcz, ki ekkép rettentőleg ronthatott az ellenséges földre. 
Másutt ismét egész törzsek voltak, mcllyek hazájokban nem találtak 
többé elegendő legelőt, vagy nagyobb erő által nyomattak ki, vagy a 
háboru mulékony veszélycit a parlag földek megmüvelése, hegyek
völgyek egyengetése s tavak kiszáritúsa fáradalmainak eléje tették. 
Azonban a hadjárat nehézségei, a csnták s még inkább a változtatott 
égalj s életm6d megritkitá soraikat, miclött a kitüziitt földre érhettek 
volna. 

Akkor tehát, mi<lJjn mégis a népek á1:jairól beszélünk, els ö figye. 
!embe kell vennünk az egykoruak rémületét, kik az ismeretlen vészt 
könnyen nagyitotbtk s rémületöknek mentséget vagy szánalmat az 
azt támasztó okok roppant voltában kerestek. Az évkönyvirók tudó
sitásaikat ama rémület behatása alatt dolgozták vagy megfélemlett és 
sanyargatott emberektől szedték össze; aztán hozzánk csoportozatban 
jutottak azok el, mintegy egyik a másik hátán, rablásjáratok és had
viselések együtt, mellyeket pedig évek sőt századok különitettek el. 
Belőlük mégis az igazság néha iinként derül ki, midön példaul beszé
lik, hogy a burgundi sereg meg nem haladta a hatvanezeret; az ale
mannok ugyanannyian, a vandal harczosok negyvenezeren , a sali 
frankok alig hatezeren voltak j a longobardokról már másutt be
széltünk t). Minthogy a többi népekkel is s különösen a góthokkal 
szinte nagyitás történt; a végeredmény az, hogy a barbárok száma 
sokkal kisebb volt, mint azon népeké, mellyek közt helyet foglaltak. 
Főjele ennek az, hogy a latin nyelv előnyt vivott ki magának Olasz
országban a Iongabard fölött, Galliában a frank s más teuton nyelvek 
fölött, annyira, hogy azt a győzök is magukénak fogadták, mig tőlük 
a legyőzöttek csak igen kevés szót vettek át s azt is talán csak a had
ügyre vonatkozót; innen van, hogy az ibenisi félsziget nyelvében alig 
találtatik néhány gótheredetü szó. 

Montlosier, De la nwnm·chief,·an~aise. 
IIIGser, Osnab,·ück Geschichte. 

Btltlas, Rheiniaclte Geschichten und Sagen. Fra n kfurt, 1817. 
Meyer G. D., E~tpit, origine et p1·ogrea des institutions judiciai;·e11 dana les prin· 

cipaí•X étdts ele l' E1"·ope. Haaga, 1818. 
Maurer, Geschichte des altgennanischen und namenelich altbail·isclten öffentliclt

mündliclten Gerichtsvel'(ahrens. 

Kolderup-Rosenvlng, Dan. Reclttsgesch. Németre fordítva Homeyer által. 
•) Fönebb a VIII. fejezetben. 
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Ezekkel tisztában kell leunie, a ki a hódítóknak a régi lakókkali 
vegyületéből eredt változásokat érteni akarja. Azon körülmény, hogy 
a hódítók roppant országokat tartottak ha.talmukban, nem képez el
lenmondást, mert hisz a legujabb időkig láttuk, mikép egy algiri dcy 
ezerkétszáz janicsár élén, igáját gyülölő öt milliú cm u cr fölött ural
kodott, ö tudniillik harczosaival a favárosban tartá magát fenn, hatal
mas egység és fegyverzet által, a szétszórt és fegyvertelen népnek 
ellenében. :Még ma lá~juk, mikép egy maroknyi angol hazájától olly 
roppant távolságban annyi millió indiai fölött kénye-ked \'C szerint 
umlkodik. 

A berohnná~ok. 

A berobanások egyes apró járatokkal kezdődtek, midön egy 
csoport váratlanul jelent meg, rabolt s ujra eltünt. A megfélemlett vi
dékre, midön ama zivatar elvonult, a régi nyugalom látszott vissza
térni ; hanem az egyesek szanvedtek s az egyes ember szcnvedései 
pedig nem egyedül benne pontosulnak össze, hanem az egész társada
lomra s messze jövőre hatnak ki, Leverve kára által, minden percz
ben annak megujulásától remegve, összeszoriUa viszonyait, életmód
ját, vállalatait s iparát; nem gondol végre a holnapi nappal, nem a 
gyermekek édes jövőjével j ö tétlen elszigeteltségbe esik. 

Ez volt a tartományiak állapota, midön a római birodalom még 
fennállott. Az országok köz ti rendcs közlekedés félbeszakadt; a je
lennek minden biztossága, a jövőnek minden reménye eltünt; megtá
gultak ama kötelékek, mikkel Róma a világ különféle részeit fáradal
masan összekötötte, a posták, utak, közmunkák s az összefüggö köz
igazgatás rendszere j semmi sem maradt fenn, csak a mi magánosan 
is fennállhatott, mint a helyhatósági rendszer. A római nevezetek és 
méltóságok még megvoltak, de csak a városra szoritva, a római világ 
ezen első elemére, melly ismét némi erőre emelkedett azon mérték
ben, mellyben a legfelső elnyomó központosítás hanyatlott. 

Hanem a római müveltség, a hová elhatott, borzasztóan támadott 
meg törvényt, szokást, vallást s nemzeti nyelvet, annyira, hogy ural
mának kevés százada alatt eltörlé s minden vonásától megfosztá a le
győzött s hódítóikhoz hasonlókká tett népek eredeti intézményeit. A 
germánokon ellenkezőleg egy, a rendezetlen barbárság fölött rendezett 
müveltség természetes felsőbbsége uralkodott; ök megveték a rómaia
kat mint egyéneket ; ámde meg kelle ragadtatniok ha nem a tisztelet
től, legalább a csodálattól, midön ama büszke épületeket, a vízvezető
ket, a szinházakat s a hatalomkezelés szabályszerü rendszerét látták. 
Miután a római f'öldeken letelepedtek s földbirtokosokká lévén, több-
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féle s az előbbieknél állandó bb viszonyokba jutottak, egy uj s terjed
tebb rendezet szükségét kezdték érezni. Ezzel pedig épen a római 
törvényhozás kinálkozott s igy mig a politikai rendszert ledönték, a 
társadalrnit felkarolták; és a kiket semmivé tettek, azoknál alsóbbak
nak ismerték magukat, midön öket utánozni törekedtek. 

Ha a barbárok a birodalomba rontva, ott azon kemény hazafias 
ellenállást találták volna, mellyet a rómaiak Hannibal és Pyrrhns el
len fejtettek ki, irtóháboru támadt volna, mellyben az egyik ré8znek 
\'esznie kellendett, s hogy mellyiknek, azt könnyen belátja, ki figye
lembe veszi, hogy a germán vándorlás kimerülés nélkiil századokig 
tartott. Europát azon sors érte volna, melly késöbb Ásiát és Afrikát 
az arabok által, kik ott az előbbi müveltség minden csiráját clfojták. 

Nyugaton ellenben a barbárok (kivéve mindig a hunnokat, kik 
megjelentek, romboltak és elRzéledtek) majdnem mindnyájan már 
mint keresztények jelentek meg, s tehát a vallás által azon testvéri
ségben voltak egyesülve, melly jogokat oszt és kötelességeket szab. 
Közepette az curopai társadalomnak emelkedett föl a papság, egy uj 
rend, melly a többi összes osztályokból, szabad vagy rabszolga, ide
gen vagy római különségc nélkül választatott. Ugyanazon férfiakat, 
kiket a barbár ismeretlen veszélyekkellátott megküzdeni, midön neki, 
honi erdeiben az igazs:.ígot hirdették, most az ostrom alá vett városok 
előtt találta, kereszttel védve azokat, vagy a foglyok, sebesültek s el
nyomottak oldalánál, hogy megkönnyítsék ezek szenvedéseit j a gyü
lölségnek hozzáférhetlen s fensőbb erejü hatalom nevében hallá öket 
beszélni. Ekkép a papok jogaik-, jótéteik-, sőt bitorlásaikkal is oda 
müködtek, hogy kevesbitsék a földi szenvedést, a társadalmi s családi 
életet jobbá tegyék j szolgálatokat tettek a barbároltnak is, mivel 
mind a két párt részéről hasznos közbenjárók voltak, és egyesitvén 
az, államokat, erőt s értelmiséget alapító s fenntartó két hatalmat, 
megmenték Europát a teljes barbárságtóL 

Bármilly boldogtalan volt tehát az akkoron legyőzött europaiak 
állapota, mégis össze sem hasonlitható azzal, melly például az ásiai 
tartományokat a törökök által és az amerikaiakat a spanyolok ál
tal érte. 

A megszállott tartományokban a lakosok a papságon kivül ma
gas nem,essógre, kézmüvesekre, kisebb birtokosokra, földmüvelök- s 
rabszolgákra oszoltak. Az alsó néposztály átalában szivesen fogadta 
a barbárokat, némi könnyehbülést v1írva azon nyomorok közt, maly
lyekben azt az elnyomás tartá. Az első berahanások alkalmával a rab
szolgák nagy része elhurczoltatott; a fennmaradottak, kik inaégre 
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voltak kárhoztatva, keveset gondoltak vele, mellyik urnak szolgálja
nak. Ugyanez mondható a földek müvelöiről, kik semmit scm veszt· 
hettek, sőt nem ritkán nyertek is. A római patricius nemességböJ már 
a császárok sokat irtottak ki ; a barbárok azt végkép mcgsemmiték, 
miután alkalmatlannak találták azon mesterségekre, mellyekre nekik 
szükségök vala ; s igy nem is voltak iránta azon tekintettel, mellyel 
a földmüvelök s kézmüvesek iráut szükségkép viseltettek. Azonban 
a római tartományokban egy uj nemesség alakult volt, mellynek né
melly tagjai a győzök ezerencséjét ármány által csakhamar felhasz
nálták, ugy, hogy a zsákmány egy részét magukhoz ragadták; hanem 
a nagyobb rész lealázva, méltóságából kiesve, javaitól is egy részben 
vagy egészen megfosztatva, a hódítókat csak gyülölni tudta. Ki is 
tölték bosz~okat néba-néha, midőn a közigazgatást, leginkább a tör
vénykezés ágát magukhoz ragadták, máskor meg föl is lázadva el
nyomóik ellen, mint ezt az olaszokat a góthok ellen megkisérteni 
láttuk. A keseredettebbek terjedelmes birtokaikra vonultak vissza 
fóldmüvelöik s védenezeik közé, miglen a barbárok onnan is kizavar· 
ták öket, hogy rombolásukat rendszeres barbársággal bevégzetté te
gyék. A germánok mégis, ha megfosztották is a legyőzötteket politi
kai szabadságuktól, a természetit, sőt talán a polgárit sem vették el 
egészen, miután nem tették öket rabszolgákká; melly nagylelküség a 
régieknél ritkaság s itt onnan ered, hogy a két népnek különnemü 
életiránya volt : a győzöknél fegyverforgatás, a legyőzötteknél föld
müvelés, müvészetek és tudományok. 

A barbárok gyakran használták a rómaiak közrcmunkálását; igy 
alkalmazta Theodorik Cassiodort, Boethiust és Symmachust, a férfiak 
díszét; Chlodvig követségbe Aureliánt (481.) és Paternost (507.) 
küldte ; Gundobaldnak A vidi us volt tanácsadója; Theodebertnél nagy 
hitelök volt Asteriolus- és Secundinusnak, kik jeles tudományu s éke
sen szóló férfiak voltak 1); Gontran követül Felixet, elöadóul .Flaviust 
használta 2); II. Childebertnek kanczelhirja Claudius volt s a frank 
ministerek legtöbbször római nevet viselnek; a barbárokra nézve igen 
bonyolodott pénzügyi rendszert rómaiak módositák, ök sugalták a 
törvényeket is, mellyek azért a legyőzöttek nyelvén irattak. Mindez 
különben nem tisztelet-, hanem szükségböl történt, mint utóbb a tü· 
rökök a görögökkel s phanariotákkal bántak; végre is egy rómainak 
élete kevesbre becsültetett, mint egy barbáré; eltiltva a fegyvervise-

1) T. Gergely, III, 31l. 
~) U. o. VIII, 13. V, 46. 
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léstöl, sem a polgári közigazgatásban sem az igaz8ágszolgáltatásban 
nem vehettek részt; a győzök közé felvétetni 1) s a király asztali ven
dégének neveztetni 2) legfőbb kegyelemnek tartaték. 

A mi a jószágokat illeti, azok különbözö arányban voltak a 
győzök és legyőzöttek köz t felosztva. Az angol-szászok Britanniában, 
miként a vandaJok Aft-ikában, mindent elvettek; a nyugati góthok a 
birtokosoktól a földek, rabszolgák, háziállatok s munkaeszközök 3) 

két harmadát sajátiták el; a burgundok az udvarok és kertek felét, a 
megruüvelt földek két harmadát s a rabszolgák egy harmadát vették 
el ; közös használatra hagyván az erdöket 4). A másodszor hódító bur
gWldok a földek felét foglalták el rabszolgák nélkül ; aztán a felsza
badított rabszolgák számára egy harmadrész jelöltetett ki"). lVIikép 
intézkedtenek a frankok és svévek, nem tudatik; hanem ugy látszik, 
hogy amazok a földeket el nem osztották :; a római adórendszert meg
tartották 6). Vannak adatok, hogy az adóztatás olly terhes volt, hogy 
sokan ez okból meg nem házasodtak, némellyel~ gyermekeiket adták 
el, a zsidók még üzérkedtek is velök, a mit elháritandó Bathild ki
rálynő, a szerfölötti adózást megszünteté (655.). 

Az egykori császári javak talán a királyok javadalmaivá lettek, 
a tanácsosok nagy birtokait pedig a vezérek kapták, mig a többi har
czosok rang és érdem szeriut jutalmaztattak; e tárgy azonban igen 

1) Vo8 ergo, Eu.•pici et Maxime, des·inile ·intel' Jilrancoa e~tae pe1·eg1·ini; et aint vo
his in l~cum patn'ae in pe1petuum po.yaeattionea, qua,s vobis darnu.<J. ChlodYig, adom. ;l08-
hl\l MabillOD·nál De 1·e diplom. VI, Nr. 2. 

2) A saliak tÖrYénye 11 rómaiak közt a conviva regis-t (a király asztali Yen
dégc), possessor l•·ibuta,·iua-t (fólduirtokost) és capitalio-t (a<lózút) l'ülön!Jöztet meg. 

~) Nec ele cluabua partibus Gothi, aliquid sil, j Romanus pmesumat ant vinclicet ; 
aut de re te1·tia Rcmwni Gothua sibi aliqu·id aucleat n'·m'JUI1'e. A nyug. góthok törv. 10. 
l. 8. A földek egy vagy két llarmn<lát a legyőzöttektől elfoglalni a rómaiaknál is 
szokásban volt. T. Livius II. k.· ben mon<lja : Ou1n liemic·is foedua ictum, agri partes 
d·uae adernptae. A X. k.-ben: T1•uinates tertia parte ag•·i clamnat·i. De vajjon e hnrmad 
minden birtokostúl vétetett, Yagy pedig a rómaiak az elfoglalt földtér egy harmaliát 
vették hatalmukba? Az utóbbi eset valósziniibbnck tetszik, a miben tehát a germÚ.· 
noktól különböztek volna. 

') Populua noate·r mancip·iol'Ulll tm·tiam, et cluas ter~·m'Um pm·tes accepit. Gom
betta törY. 54. ez. 

5 ) Tit. 54-57. addit. II. De miféle földek tartathattak készen11z időnként fel
szabaditottak számúra 'l 

6) L. Salica e~nenda.La. T. XLIII.§. (i. 8. A franlwk közt bizonyára Yoltak ró
mai birtokosok, Si q·uis Romanus homo poasessor, ideat, qui res ·in pago, ubi 1'enranrb 

prop1-ia po~tttidet, occiaU.<J {ue1-it . .• XLIV. 1.1. Si quis Romanus tributarium occide1·it. 

u. o. 7. 
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homályos. A császá.l·ok szövctt;égesei Italiában a földek egy harmadát 
kérték s miután ez megtagadtatott, letették az utolsó nyugati császárt 
s megnyerték Odoakertöl, a mibe Augustulus bele nem egyezett. Az 
utóbb berohant keleti góthok szinte ezt tették. Hanem vajjon az,_ ál
lamjavak vagy a magánbirtokok harmada vétetett-e el? Ha, mint lát
szik, az utóbbi, akkor mit akar Theodorik mondani, midön állítja, 
hogy egy gazdag góth egy szegény rómaival egy lábon áll ? Ha az 
utóbb beütö barbárok ugyanazon földeket foglalták el, mellyeket elő
deik, ugy föl kell tenni, hogy a góthok épen annyian voltak, mint 
Odaaker heruljai vagy turcilingjei, és hogy a földbirtok rendszerezve 
volt, kiméréssci s adókönyvvel, a mi mégis a barbárok állapotával 
össze nem egyeztethető. Aztán ha az első berohanáskor minden bar
bár földbirtokos lett, mikép vehették el ismét a földeket az utóbbi hó
dítók? És az igazságtalan felosztás esetére mikép s ki előtt védbette 
jogait a régi tulajdonos? Aztán mi történt ezeknek birtokaikkal, mi
dön a görögök által legyőzettek? és mi történt az olly öldöklő hábo
ruban elesett góthokéval? Gondolható-e, hogy ama bonyodalomban a 
földek első uraiknak adattak vissza avvagy az államügyész által fog
laltattak el? Mindezen fontos kérdésekről Justinián s a n c t i o p r a
gmaticájában semmi szó. 

A longobardok is egy harmadat foglaltak el, hanem igazságta
lanabbul ; mert mig a góthok az elfoglalt földek müveltetési költségeit 
egy részben clvállalták, a Iongahardok a termés egyharmadát szedték 
be, a mi által a legtöbbeket szolgákká lenni kényszeríték, ha már 
rendszerileg nem váltak azokká. 

Elvenni felét vagy harmadát a földnek egy, a háboruk által 
megfogyott néptől, aztán fölmenteni öt az adók terheitöl, mellyek a 
rómaiak alatt olly sulyosakká lettek, hogy az államügyész gyakran 
magát a birtokot vette át, nem látszanék a győzelem visszaéléseül ; 
még kevésbbé akkor, ha bebizonyulua, mikép a földmüvelésben já
ratlan germán csak a termés egyharmadát kivánta, ami amaz elnyo
mást szelidebb rendszertivé teendé, mint minöt némelly mai földbir
toki viszonyokban találunk. Ezt hozzák fel a barbárok magasztalói; 
de h:1 ma véletlenül az összes tulajdonosoktól birtokaik fele vagy 
harmada elvét~tnék, mi lenne ebből? A paraszt állapota nem sokkal 
lenne roszab bá; hanem a birtokosé? Aztán a felosztás, mellyet a hó
dítók egy fegyvertelen és saját jogai védelmére semmi képviselettel 
sem biró népség ellenében tettek, csak iszonyu erőszak eszméjét kelt
heti fel, rnellyet minden főnök a hatalmába vett vidék vagy község 
fölött külön gyakorlott. Midön a frankok a király szolgálatában vagy 



an u ak utl varából valamolly tartományon kct·esztül mcntck, lépteiket 
a legnagyoLL pusztítás követte; hút még mi történhetett, midön egész 
sereg vonult ket·esztül? Ki hinné, hogy a barbát·ok annyi hadat vi
seltek eleinte, aztán annyi dnsgazdagot irtottak ki, csak azért, hogy 
a termés egy harmadát kapj:ík, miutlín a birtokosokat kiölték? De 
Mrmint álltak a dolgok az elsií pillanatban, a leigázott népeknek 
nem sok;ít·a nem csak a föld egy részét kelle a hódítóknak átenged
niök minden hozzMartozr'Jval, a mibül aztán az uri és szabad udvarok 
alakultak i hanem rövid idő mulva még megmaradott birtokuk fölött 
is a tulajdoni jogot elvesztették s csak mint kegybelit tarták ezt meg; 
mintán a barL;í.rok közt az adózónak állapota a szalJadéval núndig 
ellentéthen állt, és az adófizetés szolgaságot vagy valamivel keveseb
bet jelentett t). 

Az elfoglalt földeken tehát kevés szaLad ember maradt fenn, 
miután a l1irtokosok csak földmii.velökké, ezek pedig valóságos nap
számosokká lettele Több szabad ember mamelhatott fenn a városok
ban, hol iskolai vagy kézmüvcs-egyletekrc osztva, nem juthattak 
egyenként egyeseknek uralma alá, hanem nagyobb tömegekben a ki
rályok és herczegele közt voltak felosztva. A mczei birtokosnak mi 
gondja volt arra, hogy munkásai életben maradjanak? ha meghaltak, 
a föld megmaradt 2) s müvelöknek másokat is találhatott ; ám a kéz
müvcsek kiirtása csökkenti söt Remm~vé teszi vala a nyereményt, 
mcllyet az öket osztályrészül kap6 győzö huzott. Azon kelle tehát len
niök, hogy azokat fenntartsák; különben csak annyit tudunk, hogy a 
Iongahardok alatt a városiak kettös adóval terheltettek : egyenessel 
és keresetivel a). 

A gyözök javai. A szabndbirlok (allodinm). 
V endégeknek 4) hivattak azok, kik a régi urakat helyökből ki

szoriták, és s o r t c s b a r b a r i c a c néven neveztettek a nekik ju
tott föl<.lrészek; szabadbirtoknak - a ll o d iumnak ~) - hivatott 

1) Eichhorn, Deulsche Struus- wul Recldsgeschichte. 
2) A fwulora exfundatc! volna ez, mellyröl beszél Arechi, bcneventumi her

ezeg kiitésc. 
3) Ezt csak Leo következtctésciböl állitom, mellyck nem meggyőzök. 
4) {1. (}ast (venclég) szú 11 gerrnánoknál, mint a rómaiaknál a hospes, icle9ent is 

jclcutett. 
") Az allodiurn szót némellyek az all egész, és od j<ÍHzág, szóból származtatják; 

c>akhogy ekkor még nem volt•llt 11 jótéles birtoltok (/n'OJil'ieta.9 bei!P.ficiaria), mellynek az 
rrllocliwn ellentéte lehetett voln:t.MAsulc n fosztó szúcskából és leodes vagy lod is hiibércsbiíl 

teszik össze, ele ezen úllapot szinte ismeretlen \'<Lill. llelycsch\nwk vchetü cm-lot, sorso-

VIli. lR 
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pedig az, mellyet semmi adó vagy szolgálattétel sem terhelt. Tehát a 
szabadbirtok állapitá meg valódi szcmélyiségét a polgárnak vagyis a 
hóditónak, ki épen annyiban birt teljes jogokkal, a mennyiben birto
kos volt. A hol nincsen sem rendes adózás, sem állami kiadás, ott a 
férfiunak első kötelessége s első szabadalma, saját költségén katonás
kodni. Nem lehet részese a társadalom becsületének, ki annak védői 
közt nem állhat, vagyis, ki nem bir elég vagyonnal saját költségén 
katonáskodhatni, a miért is birtokos, harczos, polgár, egyjelentésüek 
voltak. 

Ennek következtében a barbárok törvényei az örökséget a nők 
kizárásával a fiuknak ügyekeznek biztositani; a burgund törvény 
megtiltja a szabadbirtok elidegenítését, habár a cserébe beleegyezik; 
a frank törvény rendeli, hogy a t e r r a s a l i c a a nökre soha át ne 
szálljon. Az ingatlanság ezen jellemét nem mondhatjuk a hóditás ki
folyásának, miután azt a hazájokból soha ki nem indult germánoknál 
is feltaláljuk 1) ; a törekvés nem oda irányult, hogy a családi büszke
ség fenntartása végett az örökség nagy része az elsőszülöttnek ha
gyassék; hanem ellenkezőleg a jószágok mindig több részre osztattak 
a fiuk köz t, nem képviseletileg, hanem fejenként. Minthogy a fa i d a 
vagyis magánháboru volt az egyedüli biztosíték az eröszak ellen, a 
Iongabard törvény az örökösöket hetedízig a magánháboru folytatá
sára kötelezte, következőleg a csatázásban járatlan nönem az örök
ségből kizáratott. Utóbb, midön a hűbérrendszer megszilárdultával a 
kevésbbé elszórt birtokdarabok néhány hííbéres kezei közt kezdenek 
összehalmozódni, a fegyverforgatás is megszünik első polgári előjog 
lenni s a nők iránti szigo1· is szelídül, a nélkül, hogy az államvédelem 
elve elhanyagoltatnélc 

Minthogy e birtokrendszer a közbátorsággal volt összekötve, a 
hübéradományos az országból el nem távozhatott; hogy ha ezt tette, 
földei örököseire mentek át 2). l\1iután ama társadalmak a kölcsönös 

lattal, vagy az al-oad, melly u hollandban még most is leg1·égibbet tesz, s az ös bir
tokokat (ten·a patris aviatica) jelölhette, az uj szerzeményektöli kiili.inböztctés végett. 

1) A thuringi törvényben áll : Heteditatern defuncti filius, non filia suscipiat. 
Si filium non habuit, qui defunctu.s est, ad filiam pecunia et mancipia, tetra ve1·o ad 
pruximum pate!~tae gene1·ationÍ8 consanguineumJm·tineat. Tit. VI. art. l. E t.örvény an
nál fontosb, minthogy eredetét mutatja fel azon joguak, melly az örökösre az elhnn:yt
nuk fegyvereit s ez által boszujánal< betöltését is ráitéli : Ad quemcumqve l.e~·editas 
terrae pert!enm·it, ad illum veatis bellica, id e~t lo•·icct et ultiu p1·o:rimi et solutio le u· 
dis debet 11ettine•·e. Art. !"J. (Oanciani, Leg. bm·b. T. III. p. :n.) 

') A longobard tiirvény Liutpramltól, (!ib. III. art. -l. l h"lállal fcuycgcti, u ki 
U>'- ol"a:r..í.glu)l l"ltftyo,-.ik. 
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biztositékon (b o r g) épültek, má1· akár a hábo1·ubani közös védelem, 
akár a békél:! idö büntető rendszere volt az, a ki ezeknek akármellyike 
alúl kihuzta magát, szökcvénynek tekintetett. A saliak törvénye') el
tiltja a szülövárosbóli clköltözést, hacsak annak mindcn lakója bele 
nem egyezik j ha pedig elbocsáttatása után három napig még a város
ban maradt, mellyhez többé nem tartozott, a gróf, ha észrevette ezt, ld
üzvén öt, harmincz fillérben elmarasztahi s épületeit a község számára 
elfoglalta. A polgárjog elnyerhetésére tizenkét havi szakadatlan egy
helybenlakás kivántatott. 

Az illy rendezet tehát sem nem a nyilvános szalgálatokért en
gedett földekre, sem nem az utóbb, háboru, vétel vagy öröklés általi 
szerzeményekre, hanem csak azonnem ü birtokra vonatkozhatott, melly 
a régi rómaiak a g e r-ének felelt meg 2), melly a teljes polgári jog alap
ját tevé. Azért az örökségből kizárt nőnem a tróntól is ki vala zárva, 
s a frank királyok fiai a trónnal a királyi hatalmat is megoszták, s ez 
eljárás az első és második fejedelmi ház alatt folytonosan követtetett. 
A sz a b a d b i r t ok különben, melly Isten nevében karddal foglal
tatott, a barbár társadalomnak s az akkor kezdődött hűbéres ariato
eratiának alapkövét teszi. 

Adomúnyozások. 
Azoknak az első hódítóknak, akár királyok, akár vezérek vol

tanak, vannak barátaik, hiveik j ezeknek ök jutalmul birtokrészeket 
osztanak, holtiglan vagy örökösen is, bizonyos lekötelezés mellett, fő
leg pedig katonai szolgálatért. Az igy engedett birtokok a cl o mán y o
zásoknak (bene fi eia) neveztetnek sa szabadbirtokoktól (al
l o d i u ro) ugy különböznek, mint a ki kap és a ki ad. 

A fóld tehát a személyek előkelő volta szerint osztatott fel, ugy
annyira, hogy ezektől kapta értékét; hanem időjártával annyira meg
fordult a dolog, hogy nem roomlatott többé : ezen embernek fólde, 
hanem : ezen földnek embere. Söt a X. s XI. században a földbirtok 
az igazságot, az itélőt, az itélendöt s a hóhért is magába zárta vagyis 
urijogokkal s élethalál fölötti hatalommal volt összekötve; melly ha
talom, miután a jogot egy helyhez köté, erkölcstelen volt. Amaz első 

t) Tit. XLVll. 
2) Vagy a •·es mancipi-re, melly csupán római polgárok tulajdona, a qui1·ite8ek 

bil-toka volt. Ha a germán és római intézm.;nyek között egyformaság találtatik, nem 
következik, mint Zaehariii (P1·og1·amma de m·•:gi."'ibtts juris 1'01ltani ex ju1·e germanico. 
Ileidelberga, J 817) akarja, hogy a:o utóbbiak az elsölttöl Yettél< vagy megfordítva: 
!tauent a l<i!zÖR oredetuel< tulnjdonit!tató ~:p~ Od<!l'IL· és TiuPrisnél keletkezett uj harczus

társulatok hasou kiirülnuiuyeinek. 



birtokokból támadtak a hiibérck , hanem azok még nem hiibérek 
voltak. 

Harmadik neme a tulajdonnak voltak a bérjószágok, mcllyek 
olly haszonbérlök által müvcltettek, kik a tulajdonosnak évi földbért 
fizettek, pénzben vagy tcrmesztményckbcn. , 

Az angol-szászoknál is, kik a többi barbároktól sokban külön
böztek, szabadföldeket (L o ck l a n ds), adományozásokat (fo lk
l a n ds) és bérjószágokat különböztethetiink meg. A ki egy bocklandot 
Lit·, azt egy urnak védelme alá helyezheti, kinek ö aztán párthíve 
(t h a n e) lesz, a nélkül, hogy tulajdoni jogát clveszitné; ellenben a 
folkland birtokosa az azt adományozó királynak vagy gazdag birto
kosnak saját szabad birtokait is aláveti, ugy hogy csak ura beleegyez
tével tehet végrendeletet, s mcllyben egy részt (h e r i o t) urának kell 
hagynia. A bérjószágok a szabad birtokostól csak akbor vétethetnek 
vissza, ha ez kötelezettséget be nem tölti 1). 

Személyek. 
Olly időben, midön az ipar és kereskedelem nem léteznek vagy 

bölcsőjökben vannak, a gazdagságot csak földbirtok adhatja s tehát 
ennek különbözö természetéböl származik n személyek megkülönböz
tetése. A harczos-társulat mindcn tagja, ki a hóditás után birtokot 
nyert, szabad ember volt; hanem a barbárok összes törvényeiben há
rom osztályra találunk, mcllyeknek egyenlő fokozatu aránya a min
dig méltóság szerint mért büntetések és birságok számaiban van kife
jezve 2). 

A burgundoknál, kiknek törvényeik legszelidebbek voltak, a 
legtöbb, a mi egy megölt nemesért a rokonoknak fizettetett, százötven 
aranypénz (soldo) 3) volt; egy középosztályuért száz, egy 

1) L. Lingard , Angolország történ. Az clsö knlethezi clsö toldalékot. 
2) Ezen elvnek, melly a barbárok törvényeiben átaláuos, u rómaiaknál is nyo

mára akadunk. Az Edictum praetolium határozza : Secumlu,m ymdum dignitatis v·itlle
qe honeatatem, erescit auJ. minuitu1· aeatimatio inju1·iae. 

3) A római denárok helyett, már Nagy-Constantin elött az amnyból vert soldó-k 
jöttek forgalomba. Ennek idejében egy font arany 84 nehezékböl (uucia) állt; Valen
tinián alatt pedig 72 nehezéket vagyis 6000 rézpénzt ért. Egy illyen rézpénz pedig 
hatvan centimet tön. Az clsö frank fejedeltui ház alatt egy arany soldo 85'/• szeinert 
nyomott, és egyenként :ll szemer nehézségü 40 ezüstpénzt ért. Egy font arm1y 7'2 sol
dóra osztatott s 6144 szemert nyomott s mai értéke 110-l líra s 16 saldo volna, és egy 
arany soldóé 15 lira, fi soldo, "/a denár; cg·y eziist dcnáré =7 saldo, 8 denár. A sali
frankok soldója =GO dcnár. Nugy-Gergcly (Epist. 3~. IX.) és Isidarus (Orig. IG) a 
siliqua-t 1/N sol<lóra, tdu\.t 1_;,, scrnpnlus vagy 1/e'• nnciá-ra becsiifile A ripuari frankok 
soldcíja = 12 l1cuúr. A loul'·obanl Kol<lórl>l 11!'111 tudatik amny vagy czii~t volt-c ; a 
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a l r c n d ü é r t hetvenöt. Az aleman trirvény egy szabad ember gyil
kosát kétszázhatvan, egy k ii z é p r c n d ü é t kétszáz aranypénz bir
ságával bünteti; a h:özéprendü itt alsóbb Osztálybelit jelent. Egy pcit
léktörvény ben egy alrend ü em ber (b a r o d e m i n o fl i dis) száz
hatvan, egy középosztályn Mtszáz, eg-y elsörangu kétszáznegyven 
soldóra becsültetik. Szintugy a niík is. Az angolok- és thuringiaknál 
ugy nomesnek halála hatszáz, egy szabadé kétszáz soldóval fizettetett. 
A friesek törvénye egy nemesért nyolczvan, egy szabadért ötvenM
rom solelót és egy denárt, egy szolgl\ért huszonhét sold6t és egy dc
n:ít·t kivánt. A sz:\.sz Wrvény egy nemest kétannyira becsül mint egy 
szabadot, egy szabadot kétannyira mint egy szolg:ít. Ugyanez áll a 
northumbriai és angol Wrvényckben Alfred alatt. A ri1mari és sali 
frankoknál hatszáz sol do fizetteték egy nemes ért, kétszáz egy ri puari
vagy sali-frank sziilctésii sza ba dért, s száz egy szolgarendiiért. És mi
ut:í.n (a barbár törvényhozás szellemében) a személyek állapotai az 
elősorolt értékek szerint annyira különbözök, szintolly kiilönbözö bir
s.<igokra ítéltetik az, ki egy, ezerkétszáz vagy egy hatszáz soldo érték ü 

embernek Mzicsendjét mcgháboritá, vagy ki egy kétszáz, egy hatszáz, 
egy ezerkétszáz solelo értékii embert ölt meg. 

Ncmrsek. 
Elsö osztálynak a nomességet nevczhetni, hab~\.r az örökös és 

áthagyományozható czimekkel nem birt. Azoknál, kik népök közt már 
a kiköltözködés eliitt nemesek voltak, nom tünik ki, hogy valami elő
jogokat tartottak volna meg, mig azok, kik honn maradtak, kiváltsá
gaikat megtartották, mint a friesek, szászok, thuringiak s bavat·ok 1). A 
frankoknál a nemesség csupán az által nyeretett, ha valaki a király 
szolgálatába s védelmébe vétetett~), minélfogva, bármilly rangu volt 

tremi8sis egy e oldónak harnuul:t volt. (Omn rlic rpwclam ( A/achis) IJU1Jer mensam nume
mret, umts ll·emissis ele ea,lem mensa ceci<lit ; quem jiliw1 Aldonis, adhuc puerulU8, de 
terra colligens, eidem Alachi 1·eddidit. Warnefr. P. V, ~9.) Talán azon idomtalan pén
zel( ezek egyik olualuhn szcnt l\iiltálylyal, a másikon egy király ktSpével, mellyek a 
muzcumoltban találtatnak, <le megrongált állapotu)( miatt nehézstSgök meg nem mér
hetö. A legépchhek meg nem habilják egy olasz aranynak felét. 

1) A sz/,szolua nézve igy ir Nithardus a IX. sz:l.zadbnn : Sunt inter illoa, qui 
ethilinyi, sunt qui j1·il-in!Ji, sunt qui lazzi comm lin!JVa dicuntur. Latina vero lingva 
hoc sunt n?hz'le8, in,'}enuiles, scl·viles. Volt-c a longoharrlolmál is nemesség? Pál J!a1' 
az I. Ir. 21. f.-hcn cmliti az arlcolinyi-lwt, .~ic enim apurl cos quaedant nobilis prosapia 
vocabatur. Egy 1280-hól való friauli irathan szinte eliíjií az edelin,q név. L. Savigny-t, 
Gesclt. de~ riint. Redds im Miltd<tliCJ', II. k clii!Jcsz. -- !layer (Inat. ju,Uciaires I, 7.) 
állitja, hogy uemcs8ég lllill<lcn ImrhAr nemzetnél volt. 

") A frnukokuál R ne weRele leutles, ctntrustiones , vasálli , a longobardoknál 
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légyen azelőtt, a közreudüek köziíl kiemelteték s a fdranguakknl 
egyenlövé tétetett. E szerint nemes volt minden adományos, vagy n 
ki n királyi udvnrnál szolgált, és ezek nyertek a királytól adomány
képen földeket, A gyermekek cank mint nagykornak élveztek polgári 
jogokat. A nemesek fiai apáik által ajánltattak a királynak, a mi is
mét bizonyítja, hogy nem sziiletésöknél fogva voltak l e u d es ek. 
Ugy látszik, csupán a piispökök voltak állásnknál fogva nemesek, ha
h:ir azok is fitalában kit·ályi javakat birtak. Igy voltak az nngol·szá
s?.oknál nemesek (e t h e l, j a r ls) a királyi t h a n es ek 1 a nyugati 
góthoknál szinte n magas kir:ilyi tisztviselők. 

A nemesség tehát nem volt más, mint egy neme n hübé1·iségnek 
(vnsallagium) 1), mellynek eredete mincl n germánok-, mind n 
galloknál igen régi. E viszony a?. egyik embert a másiknak akkép 
vetette alá, hogy ha egy főnr királyi küldetésben távol volt, minden 
pör nem csak ellenf'!1 hanem barátai s hűbéresei ellen is felfüggeszte
tett. Az elsörangu, saját iöldükön sziiletett szabad emberek alkották 
a gyülést és bíráskodtak; mint a tisztviseWk segítői s mint birák be
folytak a közigazgatáaba; talán ök választottlik vngy megerősítették 
legalább n biró alatt álló tisztviselöket. Ha vádolta.ttnk, kinv::\llatás 
al:\ nem estek s nem is zárattak el, hanem egy rangtársuk biztosítéka 
mellett annak tisztességes őrizetére bizattak. Mindcn tavaszkor a mar
cziusi vagy majusi mezőn összegyültek, hogy az ország szükségeiröl 
gondoskodjanak ; rendkivüli gyiilés is tartatott, midön trónöröködés, 
had, béke s országos kormányügyek tárgyaltattak. 

E gyüléseken szoktak volt a frankok fclsz61ittatni, hogy készen 
tartsák magukat, miszerint első jelre indulhassanak, a merre a király 
parancsolná; a ki meg nem jelent az országos zászló alá, birsággal 
büntetteték s ama kötelezettségtől csak is a király különös engedélye 
menthetett föl valakit. A nemeseknek kötelessége vala a király hír
nökeit beszállásolni, őket utjokban tovább szállitni, a grófot és a szá-

nuisnadim·i, Angolországban mesnelo1·dok vagy királyi thanesek, n latin törvényekben 
fideles, optimatea, aeniorea nevet viselnek. S minthogy ez ut6bbi czim a r6maiaknál 
a gazdagság szerint adatott., föl lehetne tenni, hogy a nemességre csak is az kiván
tatott meg; mint ez az angol·sz{ls:.:oknál kétségkiviil divatozott. 

1) E névnek származtatása még nincs meghatározva. Némcllyek a celtagu·ass· 
t6l szárma:r.tatják, melly azoigát jelent; mhsok vassen 6-német igétiíl, melly ugyan
annyi mintfaaaen; s tehát wal.vaaam· nagyon·1·ogaszkodót jelentene. Én hajland6bh 
vagyok geaell.töl származtatui azt, me Ily 6-uémetiil s hollandul tá1·sat jelent, a min t 
hogy a vasallt Tacitus is comea.nek (társnak) fordítja. A lengyel nemesek aclaeheic

nek (slagzie) nevezik magukat, és ~ürnbergben nemzetség, csalddok helyett Geschlech· 

te1· divatozik, mint 11. r6maiaknál gentes használtatott. 
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?.ndost a biinösök elfogá.snban segiteni; a gyüléseken megjelenni, az 
utak s hidak jó karban tartásának költségeihez járulni. Öket illette 
minden méltóság, habár a király arra aincson sorsuakat is fölemelhe
tctt. Jószágaiktól semmi ndót scm fizetvén, a királyt önkénytes ad(,. 
zással gyámoliták és gyakorolták a magánhad jogát, a germán sznba
clnlmak lrgbecsesbjét. 

Sznbndok. 

A második oszt:Uyt a tulnjdonkf!p ugynevezett szabadok vngy 
a h r im a n n ok 1) képezék. Olly birtokof'ok voltak ezek, kik sem a 
gyül{'sekben, sem nz ig:tzságRzolgáltatásban részt nem vettek, s a ki
nek füldén laktak, annak hatósngn alatt álltak. Szabadságuk és va
gyonuk a Wrvény nitalma alatt állt. Kötelesek voltak katonáskodni 
vagy ettől pénzzel vált~tni ki mngnknt; továbbá n hadseregnek élelmet 
szolgáltFttni s a királynak személyesen is szolgálni. E köznépi osztály 
annyiban nih·ckedett, a mennyiben a nemesség alábbszállott. A bar
bárok tudatinn gondatlansággal a feRlettségnek engedvén magukat 
által1 javaikat eltékozolták; a frkvü szabadbit·tok a töt·vény szerint a 
mindig több fiuk köziitt végetlentil eldnraboltatott; a mihez aztán hoz
z:ljárulván a csekély ipa•·, az ősi javakat nagyon alábbszállitá. A sza
badok ekkép elszcgényedve nem birtak többé önköltségükön sietni a 
zászlil alá, Icmondtak jogaikról s egy gazdagabbnak védelme (m u n
d e b n n fl) alá adták magukat. 

Bt-a·Hzetök. 
Az illyenekből alakult aztán valószinüleg a harmadik osztály, a 

bédizetö földmüvelük vagyis haszonbérlök 2), kik képtelenek levén 
szabadságukat önmaguk védeni, egy hatalmnsbnak védelmét keresék, 

1) Libc1·i, ingenu:i, ·in_qenuJl•.•, késöbben honi hemtinea; a longobardoknál ah1·i

mnnni vagy hc1·imanni; 11 frankoknál1·achimhm·yí. Eln·e becsületet, Hem· sereget je
lent; tehát alu·imann vagy a becsiilet vagy a sereg emberét (hadfi) jelenti. Troya 
megjegyzi, hogy a szó d~iW.tVt\' előfordul Arriánban. De bello Mithrid. Rek 6-németül 
nagyot, hatalmast j eleut. A száH%olmtU a szabadok neve: F1-yburghi, az a.ngol-szú.
szoknál alsóbb lhane.vek. I. Otto !)()7 -ben egy monostomak egy várost ajándékoz cumt 

libe1·is hominibus qUI: 'I:Ul_go he~· imanni diwnlw· (Ani. ital. l, 717.). IV. Henrik 1074-
ben : Donamua insu.pe.- mcmasiel·io liberoa lunnines, quoa vul_go arimannDll vocant (U. o. 
739.). Hibáz SiRmondi, midün hiszi, hogy 11z ahrimannok szabad foldészek voltak, és 
saját javaikon kivül húr mellctt " nagyok jószágait is müvelték, s hogy a nemesekkel 
l'gyütt a gyiilésekre is megjelenhettek; ugy szinte Miiller ( Allg. Geschichte), midl:!n 
állitja, hó'gy nz nitrímann n longobarcloknltl egy-egy város katonai parancsnoka volt. 

~) Col011i pagenses; a. longobardoknál aldii vagy aldioni, az angol-szászoknál 
r,eorls. Ug·yanazok lehettek, kilt n frankoknál a lili-k vagy leti-k; szabadok, de nem 
polgárok; az országos gyülések!Jen nem vehettek részt, fegyvert sem viselhettek, ha
nemha uraik ~zolgálatlt.ban. 
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kinek saját javaikat akkép engcelték át, hogy azokat hérfizetés mcl
lctt használhassák 1). Uraiknak némolly személyes és tiszteleti szol
gálatokat tettek s gyakran le voltak kötelezve csak az uri birtokon 
házasodni. Bertham, mansi piispök (G 15.) végrendeletéhen szám os ró
mai és barbár rabszolgát szahaclit fel, a Sa i n t P i c r l' e cl c l a c o u
t u r c apátság védelme al:í helyezvén iíkct, a:!:on kötelezéssel, hogy 
halála évnapján mindig az apátsflg tcmplonutb:t gyülekezzenek s az 
oltnr előtt monclják cl, mikép nyerték meg szabadsngnkat, aztán azon 
napon régi rabszolgai (lolgokkal foglalkozzanak, llliÍ~nap pedig az 
apát által ml:'gvendégeltessenrk 2): tehát keresztény s n t u r n a I i á k, 
ele mellyek nem az cm berek egycnlötlenségének bo bizonyitáBll.ra, ha
nem a hála örökitésé1·e irányoztattale 

Az m, kinek engedelmesség- s hiiséggcl tnrtoztak, néha nem
csak földdel, hanem gazdasági eszközök-, barmol~- s mindcn szüksl~

gessel ellátta öket; s innen volt, hogy az illyen b{~I·lőgazda halálakor 
az ur az ingó vagyou s barmok egy részét igénybe vette 3). 

A nemesek tehát szabadsággal, tulnjdoni s hatós:igi joggal bir
nalt, az ahrimannok csak a két els/H élvezik, a bérlií osztlilynak csak 

•) Az Acta fund. monasle1ii Mu.rensis-hcn czel< olvashat.ík: "Helvetiának \V oleu 
városában, l<özcl Brcmgartenhez az argaui cantonhan lakott a hatalmas és ilusgazdag 
Gontran, ki a szomszéclok javai után ásítozott. Ugyanawn városna]< néhány szabaci 
lalwsa, jónalt s ltegycsnck hivén Gontrant, felajímltítk neld földeiket akl<ép, hogy 
neki törvényes haszonbért fizessenek, <le viszont véclclmc alatt h(,(<ésen élhessenek. 

Gontran (irömmel fogadta az ajánlntot, hanPill e~al1hamar elnyomui ltezrltÍ ökrt. Eleinte 
ezerfólét kivánt sz i vesség ez ime alat', nt•ÍLb tddutélylyel kez• l~ követdui, végre ugy 
bánt velölt, mint szolgúld<al, a mc~iíl<iin kaszftiAs- (,s aratúsra l1ényszcritvén öket, 
végnélkiil sanyargatá. l\1id0n pccliL( a szenve<liík panaszt hallattak, fdelé neldk, hogy 
a mi saját birtokuk volt, azt mindatltlig uem használlmtamljált, mig az ö parlagföl
deit ld nem miivelilr, mezöiröl a tluclvit ld nem irtják s enlííit ki nem v(Lgjldt; azol<
tól lovAbbá, kilt a patalwn tul lal<tak, a"; enllí haszn;Uataért egyenként két tyukot, az 
innensöktől pedig egyet követelt. A védtelem szcrencsétlenck kénytelenek voltak ezt 
teljesitui; azonban, midön IL J<ir{Liy Solothurn ba jött, hozzá mentek, fennszóval pauasz
lwdtalt, segélyért esdve az elnyomó ellen. Azonban némelly mcggomlolatlan szAndék
lataik s az udvaronczok serege, panaszaikat nem engedé a )<irály elé jutni 8 a szeren

csétlenek m6g szerencsétlenebLül mcntek vissza, mint a hogy jötte!< " HozzÍLatlja az 
évkönyvíró, hogy a muri-i szP.rzcteRek ll ()(i-ban Gontrau u tótiaitól ennek összes bir

tokait megvették s igy IL lakók sorsa johhra fordult. Hergott, Geneal. llausbwYJ. t. I, 
pag. 324. 

2) Brequigny, 113. lapon. 
3

) Ezen, az egész germán Europállan eltc•:ieclt jog a francziAk AJtai le tli'Dit tlc 
meillem· caltel-nek (a javának kiválogatAsi joga) nevcztetet.t.. 
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a személyes szabadság marait meg j még csak katonáskodLatási joguk 
scm volt s a földhirtokkal, mellycn éltek, elidcgcnittethettck l). 

flyürn~í•g. 

J.\<Iinthogy a hadsereghez csak a szabaitok tartoztak, a nök, gyer
mekek és szolgák nem a hadvezérektől függtel•, hanem a legköze
lebbi rokonnak vagy az öket védií urnak voltak alávetve. Az illyetén 
védelmct a longohardok m n n d i u m-nak nevezék, a ki folszabadult 
alóla a m u n (l n ak, a védiíi joggal biró ut· pedig m u n d w a l dnak 
hivatott. A mundwald l!:ötelcs volt védenczét oltalmazni s pártfogoini 
s érette elégtételt kérni; mnga szedvén be az eztillető büntetéspénze
kct. A níí sohascm szabadult föl a gylÍmság alól j mint hajadon, atyja, 
nagybátyja vagy fivére alatt, ha férjhez ment, fé1:je alatt, mint özvegy 
pedig emennek legközelebbi rokona alatt állt '1). l\Iidőn a nőnek nem 
voltak férfi rokonai, vagy hamint özvegy a nászajándok felének vissza
adás{tval fölszabadí tá magát, ha gyámnoka iít fajtalanságról vádolá, ha 
akarata elleni, vagy tizenkettedik éve eWtti házasságra akarta kény
szeritni, ha élete vagy becsülete ellen tört vagy boszorkánynak ne
vezte öt, ez esetekben a nö a király gyámnoksitga alá jutott, kinek 
gastaldja a fórjhezmenés esetében a férjtől dijt kapottsa nő javainak, 
ha ez meghalt, egy részében örökösödött. Hogy a mundwaldok a nő
nem gyöngeségével vissza ne éljenek, Liutprand elhatitrzá, hogy ha 
egy nö férje belecgyeztévcl valameily birtokát eladja, a szcrződésre 

két vagy három rokonát elhíhassa a csalás vagy eröezak meggáto
lására. 

Látni tehát, milly kevesen élveztek teljes szabadságot j a földhöz 
kötött jobbágyok legkevesebbel sem birtale E néposztály mindeniknél 
többet szenvedett a Lerohanások alkalmával; kiraboltattak, elhurczol
tattak, sorsuk mindig sanyarubbá lőn, mig a rabszolgáké jobbra for
duit, minek folyhín végre ezekkel összekeveredtek. Átalában három 
napon tartoztak urdolgára menni hetenként, hanem az azon korszak
beli hatalmaskodás még többel terhelte i.íket. Theodorik e néposztály 

1) Pipin 7f>fJ-bcn Szent-Dénesnek adja Szcnt-Mihály h!Lzát a hozzátartozó ja
vakkal, mellyeken egyháziak és szolgák éltek. 1000-ben Antheim a clunyi barátoknak 
egy földet ajándékoz két szabai! cmben·cl s ezclmclc örökségével. L. Guerard-nak ér
tekezését a Revue des cleux mondes-ban (1839. jnl. IfJ-i füzet.) 

2) .,.Nulli mulie1·i libm·ae, sub 1'C[Jni nostli dilione le9e Longobu,·dorumt viventi, 
ticeae in suae potestaeis urbitrio, idest aine mumlio vi-vere, nisi sempe1• sub potestate viri, 
aut potestate cw·tis re9iue (lebent pernumere ; nec aliquid Ile 1·ebu:s mobili7nt8 aut immv
hilibus, siM voluntate ÍJ•·•Í1~~ in ru:fn.• mnndio fnerit, lwbeat pole.9tatem ilonandi aut alie
ncmdi. RothariH. 20!'). §. 
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panaszainak urai ellen mind a polgári, mind a fenyitö tiirvényszéknél 
elzárta u~ját. 

Rftbszolgák. 

A negyedik osztályhoz tartoztak a született vagy arra elitélt 
rabszolgák. A ki rabszolgától vágy rabszolganiitől ~7.iih•tett, nz is ma
radt; a szabad vagy önként lett, vagy eraszak által tétetett azzá: ön
ként, ha magarnagát adta el, hogy vagy életszükségeit fedezze, vagy 
vétkeinek hódoljon, vagy ha egy monostornak vagy egyháznak ön
ként ajánita magát oda (o b l a t i) ; erőszak által, ha nem volt képes .. 
valameily birság- vagy adósságot megfizetni s tehát a megsértettnek 
vagy hitelezőjének önmagát adta oda; épen igy a hadifogoly, vagy a 
ki alacson házasságra lépett. A ripuari frankok törvényei szerint a 
rabszolgához férjhezment szabadnőnek egy orsó s egy karrl nyujtatott, 
ha az elsőt válaszM, rabszolganővé lett, ha a másodikat, meg kelle 
férjét ölnie 1). A Wrvényck különben e pontra nézve szelidiiltek. 

A feslettség s rosz igazgatás okozta nyomor, a nagyok és hatal
masak zaklatásai, kik a szegényebb szabadok birtokait kezökre keri
ték, a baromias közjog, a bünme1·ények sokaságn, melly az ősi javakat 
a sok birságfizetéssel fogyaszbí, a rabszolgákat ugy megszaporitá, 
hogy Francziaországban a második fejedelmi ház vége felé, alig talál
tatott szabad foldész. A lázadó nagyok dnlásai s a fejedelmek hadjá
ratai ezek fékezésére egész tartományokat elnéptelenitettek, akár el
lenálltak, akár ha rögtön hódoltak. Ugy látszik, még hajók is küldettek 
a tengerpartokra, hogy elragadják s eladják az embereket, szent Ber
sciarius és szent Eligius az utakon váltogatták vissza a szerencsétle
neket; az egyik tizenhatot szabaditott meg egy nap, a másik százat, 
kik közt rómaiak, gallok, britek, szászok s m6rok voltak. 

A házi szolgák (m i n is t e r i a l es) nem képeztek egész sere
get, mint a rómaiaknál, hol azok uruk kéjének szolgáltak, hanem vad
szilaj nemzet kevés szükségei szerint kevesen voltak, különbözö szám
mal mégis uruk állapota szerint, kinek méltósága rájok is visszahatott 
Legtekintélyesbek voltak az egyháziak (eccles i as t i c i) és a ki
rályiak (fi B c a l i n i), melly utóbbiak még kerületi grófok is lehettek. 
Ez okból szabadok is beálltak a király szolgálatába, mi által aztán a 
szabad szolgák osztálya alakult. Ezek közt is némi rangfokozat volt s 
az elsö, ki háznagynak (major domus) neveztetett, ura javainak 
igazgatását is intézte. 

A rabszolgák némileg dolgok, némileg személyek voltak. A bir-

1) Tit. 69. §. 18. 
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tokokra vonatkozó szerzödésekben mint dolgok jőnek elő, a pénzbír
ság, mellyek a törvények a rajtok ejtett sérelemre róttak, épen ugy 
illeté az urat, mint egy levágott fáért, vagy egy megölt baromért. A 
rabszolga egy szabadot sohasem üldözhetett fegyveres kézzel ; az ur 
épen olly felelős volt szolgájaért, mint valamell y barmának ártal
maiért. Másrészről a szolgák maguk is birhattak valamit gazdálkodás 
által, ha a bért megfizették, szerzeményöket növelhették : örökölhet
tek, vehettek, néha maguk is rabszolgákat tarthattak; hanem mindezt 
csak uruk kedvezménye által 1). • 

De mennyire javult sorsuk o, pogánykorihoz képest ! Ha a bar
bár ur haragában elverte, vagy megölte, legalább nem kínozta kigon
dolt gyötrelmekkel, nem gyilkoltfl. öt meg hidegvériileg, mint a ró
maiak; és az egyház közbevetette magát értök. Mig a rómaiak eltilták 
őt a biróhoz vagy a népszószólóhozi folyamodástól 2), addig a barbár 
birák a szerencsétlcnekről is gondoskodnak. A burgundi, kinek ér
zelme a rómaiéhoz közelit, fejeikre mindig verést vagy halált szab; az 
inkább germán sali-frank választásukra h11,gyja, vagy verést kapni, 
vagy minden ütleget egy denárral fizetni. meg 3) : testi és lealázó bün
tetés, a köztük és a szabadok köz ti különség végett, de mégis törvény 
által van meghatározva és nem az urnak szeszélyére bízva. Az isten
itéletet is igénybe veheték de nem a párbaj általit, miután veszedel
mesnek tartaték öket fegyverre azoktatni, melly a szabad embernek 
tulajdona s különböztető jele volt. 

Rotharis törvénye a rabszolga irányában olly vad mint a római, 
dolgokkal egyenlösitve őt~) ; utóbb azonban a longobardok is határt 
szabnak az urak önkényének a rabszolgák élete fölött, kivéve a tör
vényes eseteket. Az ur, ki egy rabszolganövel paráználkodik, fölötte 
s ennek férje fölött minden jogát elveszti. A ki pedig egy rabszolga 
aráján erőszakot ejt, az a völegénynek bírságot fizet, s ez utóbbi, ha 
tetten kapja öket, meg is ölheti mind a kettöt 5). Egy szolgának meg
sértése egy negyedrészét teszi egy szabadénak ; a ki egy idegen rab
szolgának szakállát vagy haját megtépi, egy soldót fizet neki; a ki 
pedig urától azért veretett meg, mivel bevádolta öt, szabaddá lesz 6). 

1) Siquia cuju3libet de potenti&l'ib'll3 8e1-via, qui pe1· dive1·sa possident . .• Decr. 
Clotarii II: ann. 595. §.9, np. Baluz. 

:1) Inatit. IV, 4. Seneca Cont•·· Ill. 
3) Leg. Burg. tit. IV. Leg. Sal. tit, XIII, XIV. 
') Siquis 1·ea alienaa, ideat ae1·va·m aut ancillant seu alias l"ll8 mobiles.,. Leg. 232. 
~) Liutpr. VI. 36 R&th. l. 213. 
6) Rachis l. 3. 
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Ha egy az egyházba menekült rabszolgának ura biztosságot igér és 
meg nem tartja, negyven solelót fizet 1). Ha az ur, mirlön már el .volt 
határozva szalgájának a szabadságot megadni, meghalt, Astolf sza
rint 2) a rabszolga felszabadittatott, még pedig a l a u n c c h i l d, .kár
pótlás fizetése nélkül; me rt "l e g n a g y o b b d i cs ö s P. g n ek t e t
s z i k e l ö t t ü n k , h a a r a b s z o l g á k s z a b a d o k k á t é t e t
n e k, m c rt M e g v á l t 6 nk i s s z o l g á v á l e t t, h o g y n e k ü n k 
sz a b a ds á g o t a d j o n," Utóbb a kereszténység minclinkább jobbra 
forditani ügyoltszik a rabszolgák sors:\t; a nyugati-góth Egiza ki
kiáltja, hogy ök is az Isten képérc vannak alkotva, azért nem kell 
öket megcsonkitni vagy eléktelenitni ~). A frankok a felszabadítást 
Isten előtt kedves érdemül tekintik; az angol-szászoknál a püspök a 
rabszolgák pártfogója, kiknek ö a felszabadítást hirdeti. 

Hogy Olaszországban sok rabszolga tartatott, bizonyitja a rájok 
vonatkozó számos törvény, mcllyekben rómaiakra s nemzetiekre 
(g e n t i l es) osztatnak. lVIiután azonban az önkénytes mnnka sokkal 
kényelmes b- s hasznosabbnak találtatott, a rabszolgáknak néha bérbe 
adattak a földek, az egyház példájára, mi által a gazdák, vagyis a l
d i o n i-k osztálya gyarapult. Ezek fönebb álltak a rabszolgáknál, bár 
uruknak alá voltak vetve ; birhattak földeket és rabszolgákat, de nem 
mint független tulajdont; s nem is adhattak vagy vehettek, mig uruk
nak az engedélydíj t (l a udom ium) meg nem fizették. Hasonlitnak 
tehát a rómaiak földészeihez, csak abban nem, hogy a földbirtoktól 
külön is eladathatnak. A haszonbéri, kegyeletadományi s örökbérleti 
szerzödések, mellyek szerint valameily föld, kimlivelés végett egy 
időre vagy holtiglan, bizonyos föltétek mellctt átengcdtetctt, Olasz
országban azon forradalmat készité elö, melly a XII. században a tu
lajdon megállapításával végződött, a midön az örökbérlet ideiglenes 
haszonbérré, arnannak birtokosa pedig a ma is látható hasliionbérlövé 
változott. 

t'elszabatlitns. 
Rotharis a felszabadításnak két nem ét különbözteti meg: egyet, 

midön valaki am u n cl n ak vagyis ura gyámságán kivülinek 4), s 

1) U. o. 277. A rabszolgák ára ltépességök <trányához mórctctt. Szent-Ambrus 
levéltárának iratai szerint egy rabszolga 721-ben három arany sold6n adatott cl, 7'25-bcn 
egy n ö egy fiut tizenkét arany sold<lért ad el ; 807-ben Toto két gyermeket harmincz 
ezüst sold6ért. Drunetti Coelex diplomaticusának LIX. okmánya szcrint egy kisgycrmc
ltes rabszolganő huszonegy sol<llmlvlatott cl, pónzhcn és marhábau. 

2) Leg. 14. 
'1) Ne imaginis Dei pla~ntr~tionem 'l'-frmnent. Leg. Visiy. VI. 13. 1 f1. 

t) Ley. 22<, é~ 22f>. 



egy mitsikat, mi<lön a szolga fu l fr e a l-nak 1) vagyi:; csak a roboto
lástól fölmentettnek nyilváníttatott. Az elsö csakugyan felszabadult, 
a másodikat ura iránt tivéri vagy rokoni kötelék kapcsolá s urának 
örökösévé is lehetett. A germánok- s még inkább a longobardoknak 
régi szokásuk volt háboru alkalmával számos rabszolgát szaba
ditui fel. 

Fegyverviselés lévén a szabadság jele, a régi longobardok a 
rabszolga fels:zabaditásakor egy nyilat adtak át neki s nemzeti nyel
vökön néhány szót sugtak fiilébe 2) j az angolok lándzsát és kardot 
adtak neki 3) ; a ripuari frankoknál kinyitották eWtte az ajtókat 4) ; 
Rotharis a római szartartást hozta be, hogy az am u n d o t egy másik 
személy egy keresz tu tra vezesse s mondja neki : Me n j a me r r e 
t e ts z ik 5). Néha egyszcrücn a király szava megadta a szabadsá
got 6). Liutpranu idejében elég volt az oltlír elötti felszabadítás, hogy 
valaki valóságos longobard polgárr<t tétessék 7). 

Néha a rabszolga sorsa az által, hogy földészazé tétetett, csak 
megkönnyittcték, mire csak elbocsátó levél kivántatott. Nincs reá tör
vény, hogy a hálátlan szabados ismét rabszolgává tétetett volna, 
Astolf azonban megengedé, hogy az ur a felszabadítottnak szolgálatát 
holtaiglan maga részére biztosítsa B). Némellyek a papságba vagy egy 
kolostorba fel vétetés által szabadultak fel, hol, legalább sz en t Benedek 
szabályai szcrint a szabadoktól semmiben sem különböztek. A tör·· 
vényhozás különbon bizonyos megszoritást határoz a rabszolgáknak 
a papság közé felvétetése iránt. A felszabadítási szertartás után az il
letö önmagával teljesen szabad lett j de ha örökös nélkül halt meg, 
vagyonát még mindig a régi mundwald foglalta el. 

1) Hollandul volv1'Y tökélycsen szabadot tesz. Az cgysze1·üen felszabaditott w·i-
derborn-nak vagyis widei!JCbonl-nak njjllszülöttnek neveztetett. 

") Pal pap I, 13. 
a) Leg. Henr. c. 7t:J. 
4) Tit. 61. 
'') Emn pergetiJJm•lem, q·uwncumque volens canonice elegerit, habenaqu,e porltUJ 

Clllel·tas etc. Lindemer, 101. 
") Qui per impans, ideNt in votum 1·eyis dimittitu1'. Roth. l. 225. 
7) Lib.lV. art. 5. 
') Lcy. !J. 
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TIZENBARilADIK FEJEZET. 

A b a r b á r o k p o I i t i k a i a l k o t m á n y a. 

Kimutattuk fonebb (264. lap) azon módosulásokat, miket az -ere
deti germán alkotmányba a harczos-társulat rendszere hozott. Össze
tes cgyedurság helyett, minö a persiai volt, Germaniában a szabadok 
és nemesek szövetkezetét találjuk, örökös vagy választott fejedelmek 
alatt. Nem engedelmeskedtek mint nemzet egy közös fejnek, hanem 
kis részekben családokra s védencztársulatokra oszoltak, mellyek 
mindegyike magánérdekeit az országos gyülésen rendezé 1), hol az 
elsőséget a birtokos családfők vitték, határozva had és béke fölött, 
itélve az állambünösök fölött, a vát·osok számára igazságügyi tisztvi
selőket nevezve s fegyverrel ruházva fel azt, ki annak viselésére ké
pesnek muta,tkozék. A csak egyes várost érdeklő ügyek végett csupán 
annak családfői gyültek össze ; nagyobb fontosságu eseteknél azon
ban, midön tudniillik valamennyinek ka1jára szükség volt, az egész 
nemzet összegyül t, tanácskozott és tett. Az összehítt nemzetigyülésen 
a főpap kötelessége volt a rendet és csendet fenntartani ; a vezér tette 
az előterjesztést, a nagyok véleményt adtak, s a többség tetszését 
vagy visszatetszését zajongással és fegyvercsörgetéssei jelenté. 

A fönökök véleményének nagy fontosságot adott védenczeiknek 
velök egyetértése, mi által néha. majdnem egyeduri hatalomra vergöd
tek. A vérlenczeket erre leginkább a szakadatlan hadak hosszusága 
ösztönözte, mellyekben kénytelenek voltak magukat egynek parancsai 
alá vetni, ki aztán az általa vezetett népnek, melly nélküle többé 
senuni uj vállalatba fogni nem mert s az aratás és zsákmány szinét
javát neki adta, egész éltében korlátlan ura maradt. 

Midön a germánok a római birodalomban telepedtek le, majd
nem átalánosan királyok kormánya alatt találjuk öket. Ezek a legje
leBb családokból választatva, távol a korlátlan hatalomtól, nem voltak 
egyebek, mint elsők a hasonranguak közt s hirt-nevet erény, adako
zá!!, vitézség s az urak és alattvalók közti egyensuly fenntartása által 
kényszerültek keresni. Saját javaikból éltek, hanem tisztelet czime 
alatt a néptől és az idegenektől ajándékokat fogadtak, ugyszinte az 
ellenség és zsákmány s a büntettekre rótt birságok egy része öket il
leté; semmit sem kalJtak különösen az ud,·artartáRra; a tisztviselök a 

lJ Ó-németül: Gm<diny, ({uu, ll:l'!D'Il, vidék, Ós dÍIIIJCit, taHakodni ig·étiil. 

Grimm 717. 1. 
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községé1 voltak, a harczosokat a vezérek tarták fenn. Mint legfelsöbb 
birák a polgtl.ri ügyekben, a lúrályok sürgős esetekben nyilvános 
gyüléseket hirdettek, a hattb·ozatokat végrehajták s elvégre sem az 
államiigyeket, scm az igazságszolgáltatást nem ök kezelték, miután a 
birákat a nagyok közül maga a nép választá, adván melléjök egy köz
ségi tanácsot. 

A község összes tagjai közrcmunkáltak a közbátorság fenntar
tására s mimlen egyes tagtárs tctteiröl felelösek voltak. Ha egy tag 
megtámadtatott, a többiek annak pártjára álltak 1). Ezért mintegy vi
szonzatul senki sem adhatta cl javait községe beleegyezése nélkül. A 
javak tehát nem egyesek, hanem a község tulajdona voltak s ha va
laki örökös nélkül halt meg, vagyonán a többi polgárok osztoztak 
meg, mint szinte a birság-pénzeken is 2). Alapja az illynemü társaság
nak leginkább a rokonság, aztán a barátság és szomszédság volt, A 
rabszolgák is birságat fizettek uraikért ; a vendégért a családfö volt 
felelős 3). 

Ha egy büntény födöztetett fel s a. bünös nem tudatott, a község 
tagjai egybehivattak, hogy fedezzék föl a tettest, szabad birtokosok 
udvara előtt 4), hol a népgyülésen választott tisztviselök elnököltek. 
Kihallgatlan- s meggyőzetetlenül senki sem ítéltetett el 5). Ha ki az 
egész társadalom ellen vétkezett, testileg fenyitteték 6); a ki pedig 
valakinek élete vagy vagyana ellen tört, azzal birságfizetés mellett 
kibékülhetett, melly birság a megbántottnak állapota szerint külön
bözö volt; a községnek, mcllyhez a bünös tartozott, a birsághoz já
nllnia kellett, mellyben a megbántottnak községe részesíttetett 7). A 
ki meg nem fizette, a községből kizáratott, megtagadtatván tőle a tör
vényes védelem, s igy a megsértett magánhadat (fa i d a) üzenhetett 
neki. Még a tulajdon ellen intézett bünmerényeknél is a birság egy 

1) SUIIcipe·re larn inimicitias Jlatria seu PI"O}Jinqui, quam amicitias necesse est. 

Tacitus, MU1·es Gemt. 21. 
2) Para mulctae .,.egi vel ci-vitali; pa1·s ipsi qui vindi~at-m·, vel p1·ophtqttis ejMS 

exsol·vilu1·. U. o. 12. 
3 ) Mindezeknek bizonyitvúnyai feltalálhatók !lcbhorn·nál, Deutsclte Reclttage

schichte. l. k. 18. §. c. jegyz. 
') Centeni singu/is ex plebe comites, cuMilio ai11ml et auctm·itate ad. unt. Tacitus 

iri. h. I"l. 
'') tonvirti muletanlw·. ll. 11. 11. o. 

';.l P1·oditvres et lJ·w•sfu.yas (11"/w,·il.n" •"·•pendunt; ignat'OS et bnbelles et l'UJ]JUI'e 

illjinlle> eae'"' ae palude, injecltt super tTlile, me1yant. U. a u. o. 
') Luitar lwmicidiam certu 11w11erv armenlol"uln et pecontm; recipitq .. e sati~Jitdio

'~e-liL noiverBa clun~us. U. a. ~l. 
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részét az egész község viselé, valamint az, mellynek békéje (fr e d a) 
az ekkép támadt viszályok által mcgzavartat!Jatott 1). Figyelemre 
méltó, hogy az egyetlen halálos esetben, az áruláséban tudniillik, a 
büntetést sem a nemzetgyülés, sem a király nem mondhatá ki, han.em a 
nagy pap, mint a nagy Istennek képviselője, ki az életnek egyedüli 
nra, s a hitszegésnek boszulója. 

Náluk tehát az intézmények három rendszere vegyül össze : 
örökös és szent, vagy választó és harczias cgyedurság j a közérdekek 
fölött tamicskozó szabadok gy ülése j és az aristoct·aticus védurság a ve
zérnél a csapatok fölött, az urnál csahí.dja és fölelészei fölött. Ámde 
ezen, bár valódi rendszerek, még csak esirájukban vannak, minthogy 
az egyéni tekintély tulnyomó lévén, az embe1· alá nem veti magát, 
csak a mennyiben maga akarja, vagy a mennyiben kényszerittetik, az 
erőket egy czél felé semmi nyilvános hatalom sem huzza össze. 

A germánok alkotmányáról adatok hiányában sok pontra nézve 
bizonytalanságban maradunk ; hanem a momlottak már is elegendők, 
hogy átlássuk mennyire különbözött szabadságuk a classicus népeké
töl. Görögországban és Rómában a szabadság egy öszfogalom, az állam 
volt minden, a polgár semmi, miután cgyediségét csak hősi eröködés 
által tarthatá fenn, s hogy bizonyos erényekben nagygyá legyen, bi
zonyos vétkeket kelle elfogadnia j Germaniában ellenkezőleg a sza
badság személyes, mindenki élvezi saját jogát és házi függetlcnségét, 
melly szerint az egy családtagon ejtett sé1·elem a testvérek· és roko
nokra is kiterjed. 

A függés nem, mint másutt, az itt vagy amott sziilctéstöl, hanem 
a személyesen kötött szerzödéstöl s a szabad embe1· által egy vezér
nek esküdött hüségtöl tételeztetik fel. Ezen, a classicus népek előtt 
ismeretlen állapotban .az öröködéarc a végrendelet nem szükségeltetik. 
Az a sali- és ri puari-frankok tö1·vényci szerint mindig a férfiágon foly
tattatik. 

Az igazság nem egy külsö társadalmi, tényleges, mindenütt 
egyenlö elv, melly az egyedek érzelmeit egy átaJános eszme körül 
pontosítja össze j hanem a szivnek részletes hajlama j a büntetés em
bernek emberhezi viszonya j a miböl a megsértetteli kibékülés joga 
foly, képtelenné tevén a társadalmat a bünös üldözésére, ha ez a llleg
bántottnak elégtételt adott. Innét ama szokás is, hogy egy tény való
ságára több férfiu esküvék, a mibcn a mai esküdtszékek eredete rej-

1) A véreugzö esctellben az cgyczh~<lési birság wé1·i:;eldnek; a vagyoncllcnick
hcn widriyeld11ek mondatott. Grimm, Deul>che Rechtsaltertkiimel". ö50-6ói.l. ll. 



lik, mcllyek tán majcl mimlenütt a törvényszékek helyét foglaland
j:ik cl. 

Szabnlb;ígára illy féltékenycn védte a germán az államot, az 
iLliam ötct s ez elég volt. A esaládfil, a mig élt, ítélt gyermekei és 
alattvalói fölött, a nélkül, hogy valakinek szúmot adott volna; csak 
akkor, miclön felesége fölött büntető itéletet volt hozandó, annak ro
konait is összehítta '). A személyes bántalom a megsértettnek rokonai 
vagy barátai által boszultatik meg, kik mégis, ha kárpótlást fogadnak 
el, a boszu jogát elveszitik. Ha a per birák elé vitetett, ezek a peres 
felek osztályából választattak. A peres felek elöadták ügyöket ügy
véd nélkül s a bölcsek határoztak méltányosság és a szokások szerint. 
Nök és gyermekei<, minthogy jogot karddal nem szerezhetnek, foly
tonos gyámság alatt maradnak. 

A germán intézmények Tacitusnak és számos ujabb irónak cso
c.lálkozását keltették föl, látszatos szabndelmüségök által. Mi azonban, 
kik a szabads:igot rend nélkül épen nem o hajtjuk, megjegyezzük, mi
kép a még nycl's társadalmakban csupún az egyedeknek tulajdonit
tatik fontosság, kik köz t csupán esetleges különbség található. Miután 
egyenlők, nincs ok, miért hajtsa magát egyik a másiknak akarata alá; 
azért semmi aristocratia, semmi kormány, hanem önkényben s sze
szélyes és féktelen erőszakban álló szabadság. Illy államban nem ma
rad fel egyéb, mint a függetlenség szenvedélye, melly olly fokra hág, 
hogy a társadalmat lehetlenné teszi ; mindenki annyiban hiszi 
magát szabadnak, a mennyiben erős ; elkiilönődve s fegyveresen, csu
pán önkénytes kötelezettségre tekint ; még azon földhöz sem érez ra
gaszkodást, mellyet müvel ; igazságot karddal szolgáltat maga ma
gának. 

Lassanként növekosznek a társadalmi egyenetlenségek, a tör
vényhozás folytonos erőködéssci az emberi egyediséget hatalma alá 
hajtani s a polgári társadalomba bcszoritni törekszik, végre a közerő 
tulnyomóvá lesz az egyéni akarat fölött, egy felsöbbnek vetve azt alá. 
Idővel azonban az aristocratia maga s a kormány zsarnokivá lesz; s a 
társadalmi erö, melly előbb a kormányt a béke szeretetéböl gyámo
litá, most a szabadság szeretetéböl meggyengitni törekszik azt. 

Az illy szabadság mégis, melly szereztetik vagy kerestetik, 
mennyir~ különbözik amaz elsötöl! Ebben a még nyers, tudatlan, 
szenvedélyes emberek nem maradhatnak békében s igazságban, ha
csak egy erős kéz nem fékezi öket: ám itt az ernber már müveltebb 

') Taoitus id. h. n. 
VIII. Ul 
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s magasb tökclyü, elméje mcs:;zebb hat, altarata szabályozottabb; ~ 

érezi, hogy a társadalmi júllét felé, n1inden mozdulatát intéző, ke
mény zabola nélkül is vezettethctik. Az illyetén megkülönböztetést 
nem tartották szemeik előtt a barbárság magasztalói, s mivel a,ger
mánoknál néhány, a müvelt nemzeteknek is ohajtnndó intézményre 
találtak, olly szabadságról álmodoztak, melly n sok egyenetlen akarat 
szilaj vadsága közt nem létezhetett. 

A honi erdeikben maradt germán törzsek amaz eredeti alkot
mányukat megtartották, hanem a kik római földeken telepedtek meg, 
azoknak el kellett attól térniök, miután a vándorélet s az egyenlőség 
megszüntével a harczos-társulatnak, eredeti államuk alapjának jel
leme nagyon megváltozott. Szabad társak egy szabad akarattal vá
lasztott vezér alatt, ki beleegyezésök nélkül mitsem tehet, mennek, 
hóditnak, birtokosokká lesznek, lassan-lassan a földmüveléshez szak
nak s az állandósitott tulajdon fölött egy uj társadalmi rend alapul 
meg. ~iimlen vezér, letelepedvén azon földön, mellyet számára vá
lasztása vagy a véletlen jelölt ki, egy törzset alapita ott, nem mint 
hazájok ban, hol ott ütötték fel a sátra t, hol az erdő s a folyam tetszett, 
hanem terjedelmes foldterületen, körülvéve hiveitől s szolgálva földé
szeitől vagy a birtokvesztett régi urak által. A társulat tagjainak nem 
volt volna tanácsos egyenként elszéledezni ; azért mikép a had idején 
a vállalatok, ugy most a béke élvei1 a játékok, vadászatok, lakomák, 
a vezér köré gyülekezni édesgette őket. Ezen vezér hatalmas földbir
tokossá változott, miért is közte és társai közt igen nagy lett a kü
lönbség; a régi egyenlőség eltünt, ollyannyira, hogy némellyek föl· 
dészi állapotra jutottak. Másoknak a vezér osztogatott adományozás 
czime alatt földeket, a mi jutalom is, kötelék is volt; az adományo
zott, földeiböl ismét másoknak osztogatott ugyanazon föltétek s uj 
alárendelés mellett ; ebböl aztán földesuri aristocratia s birtokosok 
uralma keletkezett, melly bármilly táv~! állt is még a hübérrendszer
téH, mégis elökészité azt. 

Terjedelmes tartományokon elszórva, hogyan gyülhettek volna 
egybe az összes szabadok minden egyszerü ügy tárgyalása végett? s 
minthogy a képviseleti rendszert még nem ismerték, a germán sza
badság lényege, a nemzeti gyülések meggyérültek és a szabadokat 
kötelezni kelle annak gyakorlatttra, a mit egykor legbecsesb joguk
nak tekintettok. V égre a gy ülések azzal pótoltattak, hogy minden 
kerület számára sc a b i n ok - törvénybirák neveztettek ki, s az 
ügyeket, mik egykot• az összes ahrimannok előtt tárgyaltattak 1 ezek 
intézték el. 
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Klralyok. 

Felforgattatván tehát gyökeresttil a törzsek eredeti intézményei, 
a t!tl·sadalomnak át kelle alakittatnia. A kiilönbözö germán népek al
kotmányai kevésben litnek el egymástól, miután természetökből foly· 
nak. A kil·álynak, ki a hadsereg vezére, de nem korlátlan hatalmu, 
v annak társai, kiknek a törvényhozásban mindnyájoknak részt kell 
venniök 1). A germánok midőn a birodalomba nyomultak, vezérektől 
kormányoztattak, kiket a hadjárat elött a harczosok paizsra emeltek 
s a táborban körülhordoztak. Szabadon választattak ezek, hanem bi
zonyos hősi vagy félisteni családokból, a g6thoknál az amalokb6l, a 
bavaroknál az agilolfingiakból, a szászok- és ft•ankoknál Odin és 1\Ie
roveus utódaibóL E családok kihaltával a teljesen szabad válRsztás 
visszatért, mint ez az olasz- és spanyolországi g6thoknál bekövetke
zett, a longobarrloknid pedig folyvást fennállott, 

A germán királyok nevére azonban senki Be gondoljon a mai 
királyokra, kiket fényes ndvar, gazdag jövedelmek, hadsereg, mi
nisterek, egy szóval tetjedelmes és szövcdékes államgép föbb moz
donyai környeznek Amazok csak elsők voltak a hozzájok hasonlók 
között; hanem mintán béke idején birák, háboruban vezérek voltak, 
hatalmuk természetesen növekedett, kivált miután hazájokból kiin
dulva, szakadatlan háborukat viseltek, vagy a meghódított földön Ie
igázott dc ellenséges nép között telepedtek le. 

Törvényhozói hatalmat gyakorolni ritkán volt alkal~uk, miután 
ama népek saját természetökön alapuló régi intézményeikhez ragasz
kodtak, mellyek sem a szabadságot meg nem szoriták, sem a polgári 
viszonyokat nem rendczték, mintha csupán a bünök elnyomására let
tek volna intézve. A szabadok csekély száma, egy harmadik rend s 
kereskedelem hiánya távol tartá azon bonyodalmakat, mellyek min
den lépten átalakítást, ujitáeokat kivánnak. A királyok azonban, mi· 
után a római azokásakat s a császárok alatti olly jól rendezett köz
igazgatást megismerték, a császárokat önmaguk törekedtek p6tolni s 
képességöket sokkal felülhaladó rendszabályokat életbe léptetni. A 
két Theodorik, aztán EU1·ik és Chlodvig a császárságnak mind j elveit, 

') Az angol törvények elöazavá.ban mondatlk, hog) omnium C0118enm hozattak; 
az Alfred ls Gontrau közti egyezked~s curn omnia gentis comenau történt. A saliak s 
bajorok törvényei szinte cum comenBU cuncti populi christiani hozattak ; az alemannoké 
omnia populi coil8entienti.t in puhlico concilio, (Tit. 51.). Tha.ssilo végzésében: univer
sae consentientls multitudinia ; Alarik B1·evia1iumában : adhibitis aacerdotibus et nobi. 
libus viris; Rotharis renclolet~ben: cuncti lelicisainti cxe1·citus 1Wst1·i, áll. Az utóbbi ki· 
fejezés mutatja, mit kelljen a n~p alatt ~rtenünk 

Hl"' 



mind jogait elsajátitni törekedtek; az egykori tanáesheliek és clnökök 
helyett grófokat és herczegeket neveztek, egyszersmind az adók bc
szedését és az ujonczozást is rájok bízva; egyszóval elfoglalni egyen
ként, miután egészben nem lehetett, a caesarok örökségét. Eleinte 
tisztán katonák lévén, utóbb államférfiakká, sőt hittuuósokka lesznek, 
s ez uton későbben egynek csakugyan sikerült a császári méltóságot 
visszaálli tui. 

Ez volt törekvésök czélja j de mig azt elérék, semmit sem talá
lunk fel bennök, a mit a ki r á l y névvel szoktak összekötni. Sem 
szervező törvények, mellyek a hatalom határait megszabnák, sem 
más ministerek, mint egy titkát·, kire rnindcn ügy elintézésc bizatott, 
s egy udvarbiró (c om es p a l a t i n us), ki az eléje terjesztett ügyc
ket megoldá. Még királyi javadalmaikat scm bitják ugy, mint legfel
söbb személyek, hanem mint hadi foglalmányt vagy más fejedelmek
től a győzelem jogával elvett jószágot. :Még azt sem mondhatni, hogy 
valóságos alattvalókkal bírtak, ha ezek alatt ollyanakat értünk, kik
nek polgári élctöket a király legfelsöbb hatalmával s tekintélyével 
intézi; mert ama fejedelmek alattvalóik fegyvere- s vagyonával csak 
annyiban rendelkeztek, a mennyiben azok hübérescik, vagyis irántuk 
bizonyos szalgálatokra szerzödésileg kötelezve voltak a nekik ado
mányozott földek viszonzatául. Ha nem engedelmeskedtek, elveszték 
fóldeiket, de nem büntettetének meg mint alattvalók legfelsöbb bün
tető törvények szerint. Röviden a hatalom annak kezében vala, ki 
legszilárdabb akarat-s határozottsággal birt j és, mint Manzoni mondja, 
a korona egy fémkoszoru, mellynek értékét az azt viselő fej adta meg. 

Nl'mzt~fgyülésck. 

A királyok hatalma mindenben meg vala szoritva a nemzetgyii
lés 1) által, melly a haza üdvéről s a közjóról szokott volt határozni. 
Olly társas gyülések voltak ezek, me Ilyeknek tagjai nem a rabszolga
ságból fölszabadított személyek, kik csekély erejöket a közerötlenség 
palástolására odaengedni jöttek, hanem bátor és független emberek 
voltak, kik joguk- s kötelességöknek tarták mindazt ismerni, a mi a 
társadalmat, mellynek ök egyenként biztosító tagjai voltak, érdekelte; 
kik nem tarták szükségesnek engedelmeskedni, csak saját akaratuk
nak s annak, a mit meghánytak s megvitattal{. Egyesítve volt ama 
gyülésaken a kormányt alkotó három hatalom : itélö, midön körükböl 
valaki iólött itéltek; törvényhozó, midön a törvényt eltörölték vagy 

1) A gyülések neve piaciti vagy malli ; a frankoknál '/lla1·czius vagy 11wjus 71!e
zeje; a nyugati-~óthoknál concilium; a~ angol-szás~oknál witenayemnt volt.. 
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ujat hoztak; legfelsöbb s végrehajtó, midön béke s háboru fölött ha
t:íroztak. A gyülések, mellyck a már érintett okok miatt mindinkább 
meggyérültek, közönségesen marczius-vagy májusban tartattak, midön 
a tavasz már ugy kivirult, hogy a harczosok lovainak abraka már 
uiztositva volt, mert a vezérekkel együtt mentek el a harczosok is, 
hogy öket az elhatározand<í hadjárat1·a rögtön követhessék. 

J,l•nzilgy. 
Az, u mi a mai kormányzatoknak egyik fMga, vagy legalább 

:~nnak tekinte tik, a pénzügy tudniillik, akkoriban igen egyszerü volt. 
A királyi kincet~írt a birságok egy része, önkénytes ajándékok, a ki
rály szabadbirtokai s más, jószágelkobzás, Öröködés s idegenek adója 
által növekedett javaclalmak, aztán a kiskornak gyámsága képezé, 
kiknek jövedelmöket nagyrészint maguk a helyröl helyre utazó ügyé
szek emésztették föl. 

lia d. 

Közigazgatási nagyoub fontosságot csak akkor nyert a pénzügy, 
midön a személyes szolgálatokat az adózás váltá fel s a sereget és hi
vatalnokokat a királynak kelle fizetnie: akkor azonban a cultust, mi
nistereket, ud,·art, közoktatást s nyilv!Ínos intézeteket még nem kelle 
fenntartania; a kHzigazgatási s hadi költségek viselésére a hűbéresek 
voltak kötelezve. Ha az egész nemzet háborut inditott, minden szabad
nak az országos zászló alá kelle mennie saját grófja alatt, saját költ· 
ségén fegyverkezve s táplálkozva; a ki ezt nem birta, egy másikkal 
egyesült egy katonának kiállitására. Magánvállalatok- s cllenségeskc
désre azonban a király csak saját szolga-hübérnökeit szedbette össze. 

\'nsallok. (IIiibC:•resek.) 
l\lig a rómaiaknál a hadügy mindinkáub hanyatlott s a szemé

lyes vitézség hiányát nagy önveszélyzés nélküli, gépies, mesterséges 
eh1bcrgyilkolás pótohí, addig a barbárok karjaik erejénél egyebet nem 
ismertek s a lcgiókkal kézíj-, parittya-, kétélü bárd- s kisszámu nyi
las és dárdás lovassággal szálltak szembe, meggondolt haditerv és 
csatarend nélkül, nem is szoktatva katonai fegyelem- vagy egyenlö 
fegyvergyakorlatra, miután minden vezér saját modora ezerint ve
zénylé a maga vasalljait, melly névvel a királynak azon hivei jelöl
tettek, kiknek ö egy földbirtok ideiglenes használatátengedte át, azon 
kikötés mcllctt, hogy öt hüs<'•ggel, meghatározott ideig s a fölfegyver
zett és eltartott harczosok bizonyos számával háboruba kövessék. A 
tckint6lycsh mnk aztán a királyt utá.nozták s a kapott földek egy ré
~zét i;.mét kisehhek kiizt oszták fel, ugyanazon kötelezettség mellett, 



294 

s ezek voltak n vasallok vasalijai (v a l v ass o r i, v ass i v as

s o r um). 
A királylyal együtt jöttek még más fönökök, kik magukat ná

lánál csak annyiban tarták kisebbnek, a mcnnyiben öt fövezéq~ek 
választották. Ezen fiínökök a meghódított földek egy részét herezeg 
czime alatt elfoglalva, <'Sttpán politikai jogok- s köziigyekben.tekinték 
magukat függöknek, különben saját akaratuk szerint hozt.:'l.k törn:~

nyeket, inditottak hadat, még a király ellen is. Tulnyomó vala ez al
kotmány, mint láttuk, a longobat·doknál; hanem n góthok- és fran
kolmái talán személyes felsöbbségök áltnl n királyok nz egész ország 
fölött, ugy látszik föhatalmat gyakoroltak. 

Közigazgofás. 
Ez a közigazgatás ra nézve kerületekre vagyis vidékekre (p a g i, 

G a u e n) osztatott, mellyek mimlegyilutben a l?olgári, rendőri, igaz
ság- és pénzügyet egy gróf (g r a fi o, G n u g r af) kezelte. Egy her
czegség több vidéket foglalt magába s ezek mindegyike a családok 
századaiból, a századok tizedekböl, a tizedek egyes udvarokból 
(mans i) álltak, több egyes udvar falut, helységet képezett'). A Ion
go bardoknak grófok helyett seuidaiaaik vagyis századosaik voltak; 
a frankoknál a grófok nem voltak a herczegektől határozottan meg
különböztetve egész a VIII. századig; késöbb ez utóbbiaké volt a 
had vezérség, a grófoké az igazságszolgáltatás, mindkettö élethosszant. 
Minden kerületben volt egynehány, a grófnak alája nem vetett hely 
(im m u n i t a t e s) mind az igazsfigszolgáltatás , mind a közigazga
tásra nézve. Illyenek voltak eleinte a kin\lyi nrodalmak, késöbb az 
flgyházi javak, végre a szabad községek bü·tokai is. 

Helybató!Oítgok. 
Ha a hóditás által el is tüntek a felsöbb hatóságok s bár a tar

tományi kormányzók helyét a grófok foglalták el, a helyhatóságok 
elenyeszte olly átaJánosnak talán még sem mondható. A barbárok 
barbár grófok alá helyezik a benszülötteket, hanem gyiilölve a váro
sokat s magukat hadseregnek tekintve, a helyhatóságokkal mitsem 
gondolnak, miért is ezek belszerkezetöket a gróftól fliggetlenül tart
ják fenn vagy legalább nem háboríttatnak általa, söt szabadabb kört 
nyeruek, mint a császárok alatt. Köztük teMt önként születik meg a 
belbéke és jórendröli gondoskodás szüksége, miket a gróf feledett 

1) A tízelles rendszer uyomai Rohó. marmltak fmm Olaszországban. Cadore 
völgye egész 1500-ig tiz szúzudrn volt fclosztva, minden századnak volt egy szá:r.a
dosa s kétszáz fcgyverese. A századosok veszély irlején egy tábornokot választottak • 
ez és n gr6f, vagyi~ vcnctiai pnrnncRnok örltödt('k n völgynek biztosaAga fölött. 
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és elhanyagolt. Megszünvén a tizedes testület az adó Leszedéséről fe
lelős lenni, e méltóság nem kerültetett többé, mint Róma uralmának 
végszakában, de nem is csupa nagy bi1·takosok léptek be többé, ha
nem nlinden jeles ember, süt a gazdag kereskedők is. A gótbak tör
vényei tanácsbirálca t (c nr i a l es) és bélcefenntartó tisztviselöket 
ernlitnek t); különben tudjuk, mennyit vett föl ama nemzet n római 
szokásokból vagy eredetileg, vagy a hosszu együttélés által. Alarik 
B r e v i n r i nm á b a n minden lapo n eWfordnlnnk a d u um v i r ek, 
cl ef e n so r ok (népvéd) s más helyhatósági tisztségek, mellyeknek 
hatáskörük a fölebbvaló főnökük, tanácsbeliek s c o r r e c t o r o k 
hiányában növekedett. A m i t e g y k o r a p r a e t o r t e t t, m os t 
a v á r o s b i r á k t e s z ik 2). A fe l s z a b a d i t á s , m e ll y e g y
kor a praetor előtt történt, most a községtanács 
e l ö t t me g y v é g h e z :J). A köz ség t a n ács b a n n y itt a t
nak fel a végrendeletek, és a gyámnokok a város 
e l ö k e l ö i n e k e g y e t é r t é s é v e l a b i r ó lll t a l n e v e z t e t
n e k 4). A k e t t e d e s c k h e z ( duumviri) és a n é p v é d h e z (de
fensor) tartozott mindaz, a mi nem vágott egyenesen a föhatalomba, 
mint a katonaállitás, adóbeszcdés, községi javak kezelése, A község
tanácsbeliek még a nagyobb hatóságokban is részt vettelc, helyette
sitve néha a birákat, ugyszinte a püspökök is, kik a népvédeket póto
lák. E szerint tehát, mig a régi helyhatóság a római alkotmány által, 
melly szeriut a magasb méltóságokkal politikai s vallási hatalom egye
síttetett, aristocraticus jellemet öltött: most a népvéd nem önkénye 
szerint müködött többé, hanem mint a községtanács megbízottja, 
mellyben központosnit mindaz, ami élet, erő s fény a legyőzöttekben 
még fennmaradt s mclly az uj községeket készité elő. 

Ezt találjuk déli Galliában s Olaszország némelly részében, 
másutt mi történt légyen, nem tudjuk. A burgund törvények megkü
lönböztetik a kerületi tisztviselöket a városiaktól, aminek Langabard
országban semmi nyoma. Tours-i Gergely a városiak törvényszékét, 
mint a gróf által tartott gyüléstöl különbözőt idézi 3). Anjou mintái
ban a polgárok által választott tisztviselökről ; Sírrnondéiben a köz
ügyekre szánt helyről 6); Lindenbrockéiben pedig közgyülések- s 

1) Edict. 1'heod. 27.· Leg. Visigoth. V, 4, 19; és II, l. tfi. 
"j lntel'p. l'auli, I, 7. ; Intm·p. rod. Theod. XI, 4. l. 2. 
') In Gajo, I, 6. 
') Intel·p. co<l. Theod. J V, 4 l. 4.; III, 17. l. 3. 
~) Greg. Turon. VII, 47. 
6) Curia l>Ublica, ap. Baluz. T. II. 
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városi népvédekrí)\ van szó 1). Talán a germánok hazai községcik ala
kait a meghódított földre is átü!tették, tán némclly helyen mcgszapo
rodva s békés szokásokat véve föl, római modoru községeket alakí
tottak, némelly helyen ezekkel olvadtak össze s a két küWnbözö 
elemből egy terjedtebbet alkotának, a germán sc a b i n ok és a' ró
mai r e n d igazgatása alatt. :f:s c vegyiilet hozta lét1·e az uj nemzete
ket, a mai Europát 2). 

SZI'Jlll\lyl 1111'\'C'IIY. 

Egy barbár nép, melly egy müvelt k1iziitt telepedik le, elfogadja 
ennek közigazgatási intézményeit s ldmüvelt jogtudományát, mivel 
ennek hasznos életrevalóságát belátja; azonban kiváltságkép fenn
tartja nemzeti törvényeit is, biztosítás végett irásba foglalja azokat, 
hogy az idegen befolyás alatt nemzetiségétel ne veszítse, Saját jellege 
némelly barbár törvényhozá~oknalc, hogy a személyt helylcülönbség 
nélkül tekintik, Ma, a ki melly országban él, magát és vagyonát an
nak törvényei alá veti s átalában a honpolgárok és idegenek közt 
csekély, vagy épen sennni különb:><'~g sincs a) : a középkorban ellen
kezőleg a polgár, akárhol volt, hazai törvényeket tartott ; azért írta 
A g o b á r d püspök ke g y cs Lajos n ak : H a ii t e n j ö n ek 
ö s s z e , g y a k r a n k c t t ö R c m k ö v e t i u g y a n a z o n t ö r
v é n y t. 

Vajjon e szokás a germánok közt kiköltözésök előtt, a függet
lenségbezi szerctetiikbiil származott s a meghódított földre általuk 

1) Mably, Oba. sur l'hiat. de Pl'ance, 
2

) Igy vélekedik Savigny és Raynouarrl, ki mégis tnlságha mcgy át, midön 
déli Francziaország intézményeit nagy szenvcuelemmrl vizsgálja, n barbár hóditás 
eredményeit pedig annyira elhanyag·olja, hogy hiRzi, miszcrint a római rendszer válto
zatlanul maradt fenn ; aztán nem is kiilönböztcti meg eléggé lléli Francziaországot az 
északitóL E véleményt egészen elvdrtték a germán eredet védöi, mi még visszatérlink 
rá a XI. könyvben. 

3) A zsidókra nézve a legujabb időkig, söt némelly helyt még mosL is személyi 
törvények álltak fenn, példani az elválásra s más eg·ycbelue néz,-e, Ott, hol az egyházi 
hatóság szabadalma (privilegium fori ccclesiastici) még fennáll, két törvényhozást ta
lálunk : helyit és szcmélyit. A schweizialc, midiín i•lcgcn hatalmuk szolgAlatába lépnek, 
kikötik, hogy hadifegyelemre csak honi törvényeik szcrint kötcleztcssenek. Némct
alfólduek Spanyolország elleni háborujában az 1 ;,97 -i mújus t:'J-én a katholikus ki
rály nevében kormányzó parmai herezeg elrendelte, hogy a Itatonák ne n helyi törvé
nyeknek vettessenek alá, hanem a polgári akár szcmélyi, uk ár ingó javakra vonntit oz{, 

iigyekben a r6mni és birodalmi törvények szerint itéltesRenck. Milly bonyodalmas kér
déRek támadtak légyen, láthatni Merlin-nél : Répel'toire unive1·ael de jw·isprudence, :t 

Coutume sz6nak 5-ik §-jában IL \VaRhington sPrrgélwn iR voltak, l<ik saját hnzájol< 
törvényei szerint alttutalt ítéltetni. 
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hozatott-c be? 1) Ezt nehéz hinni; mcrt mi ok lett volna megengedni 
vagy követelni e jogot, midön még mindny~jan külön-külön törzsekro 
voltak osztva? és ha egy góth történetesen a burgundok közt élt, ki 
szolgáltatott volna neki igazságot góth törvények szerint? Hogyan 
egyesittettek volna ezek annyi !'3, hogy számukra egy törvényszék ál
littathatott volna fel? avvagy hol lehete találni burgundokat, kik az 
idegen szokásokat ismerték volna? A törvény tehát talán csak akkor 
lön személyivé, mid(ín a germánok a római földeken terültek cl, és 
midön több nemzet lakott ugyanazon tét·en, hol miután csak azon kö
rülmény egycsité őket, hogy ugyanazon vállalatra indultak volt meg, 
nem volt miért ősi azokásaikról lemondani s egy közös törvénynek 
vetni magukat alá. Bizonyitja ezt az is, hogy mindcn ot·szágban épen 
annyiféle törvény hagyatott helyben, a hány hóditó nép lakott benne. 
Igy Angolországban (bár ezt némellyek tagadják) megkülönöztetnek 
a nyugati-szász Wrvények a merciaiak- s dánokéitól j a saliaké az 
adókivetésben megkülönbözteti a frankok- s germánokat a rómaiak
tól; a ripual'Í ft·ankok törvénye érvényben hagyja aburgnndok és alc
mannok jogait is. 

Ugy látszik továbbá, hogy a személyi törvény azon népeknek 
volt sajátjok, mellyeknek még nem volt megállapodott lakhelyök, mi
nök voltak a sali-ft·ankok, bavarok, alemannok, szászok és ft·iesek; 
mig ellenben a nyugati- s keleti-góthoknál és a longobardolmál, kik 
már megállapodva írták törvényeiket, föl nem találtatik. A burgun
dink is meg voltak állapodva s a Gombetta-törvény egy más, régibb 
jogra vonatkozik. A longobat·dok Olaszországban eleinte (akárki mit 
mondjon) saját jogukon kivül semmi mást nem türtek, annyira, hogy 
a szászok, kik ehhez alkalmazkodni nem akartak, visszatérni kény
szerültek. Rotharis határozottan meghagyá., hogy ha a külsö tartomá
nyokból egy római jö be, az a longobard törvény alá vesse magát, 
hacsak ettől a kit·ály kegyelme által föl nem mentetik. Utóbb az érint
kezés gyakoribb lett s a longobardok vadságukból sokat engedtek, 
kivált megtérésök után j a mikor talán megengedtetett má.r némellyek
nek nemzeti törvénycik szerint élni 2). Későbben a frankok és néme
tek jövén közéjök, a jog olly változatossá lett, hogy minden szerzö
désben, minden itéletnél részletesen adatott clö, minö törvénynyel 
élnek a ,szcrzödök vagy a vádlottak. A t ö r v é n y (l e x) neve alatt 

1) Montesquieu véleménye, Esprit. des lois, XXVIII, 2. 
2) Ez okát nllná Dezsi> és Adelehis törvényének, me Ily sz. Julia bresciai nw

uostoránnk .,gyik iratán l1ll s határozza, hogy ha egy szaball rómni nö udvari rabszol
~ához megy férjhez, maga is rabszolganiivé lesz. 
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azonban nem valami sajátos és megállapitott határozmányok gyüjtel
mét kell érteni, hanern átalában jogot, szokásokat. 

És ha meg volt állapitva a személyi jog, mi módon alkalmazta
tatott? ~findenki le volt kötelezve vagy feljogosítva saját neq1zeti 
törvényeivel élni; a nő férje jogát, az özvegy atyj áét, a fclP-znbaditot
tak a burgundoknál azon nemzet jogait követék, mellybiil valók vol
tak, a többi barbá1·oknál a római jogot; a fattyugyermek, miut::\n 
atyja nem tudatott, tetszése szerint választott jogot 1). 

1\Iontesquieu, ki Dubost czáfolva, erősíti, hogy a frankok Galliá
ban jogaikat megváltoztatták, azt is állitja, hogy ott mindenkinek 
tetszésétől függött magának törvényt választani. De minö zsarnokság 
lett volna az, hol a győzö megengedi a legyözöttnek, hogy az ö jogai
ban részesüljön s magát tetszése szerint a hódítók osztályába sorozza? 
A szöveg, mellyre 1\Iontesquieu támaszkodik, csak hamisitott lehet, 
miután ellenkezik a dolog természetével 2). 

A longobarel törvények egyike, rnellyet Liutprand hozott, ren
deli, hogy a ki szerzödést köt, jelentse ki, rninő törvény ezerint akar 
szerződni 3) : a miböl némellyek következtették, miszerint mindenki
nek szabadságában állt, tetszése szerint választani törvényt 4). -

Azonban figyelembe kell venni, hogy a római jog szerint is voltak 
esetek, mellyekben, mivel az államot közvetlenül nem érclekelték, 
a polgárok a külsöséget tetszésök szerint választhatták. Épen al!l illyen 
magánszerződésekre nézve rendeli Liutprand, hogy a jegyzők a felek 
jogához s annak külsőségéhez tartsák magukat, a nélkül, hogy a többi 
törvények használatát kizárnák. Annyi igaz, hogy ezen engedélyt a 
végrendeletekre ki nem terjeszté, mivel ezek nyilvános jognak. -
Midön utóbb az angol király Edgar 11. dánoknak a törvény választását 

') Justum est ut !termo de adulte'I'ÍO (a rÓmRi jog tágRs értelmében véve) natus, 

d~; at, qualem lege n~ voluerit. Oanciani r, 244. 
2) Egy sali-frank törvény mondja: Si quis ingemtus Fra11co aut barbamm, aut 

HOMINEM QUI SALICA LEGE VlVIT, occide1·il sat. Tit. 4-l. l. ~- Dc ugyanazon 
törvény Nagy-Károly alatt szerkesztve, javitattan igy szól : Si quis ingenuu.a, horninem 
Francwn aut bm·barum occideriJ, qui lege salica vivat snt. 

3) Liutpr. VI, 37. De Scribis: Pe1·speximus, 1tt qni chm·tmn ac·ripserint, sive ad 
legem Longobm·do1·urn, sive ad legeni Romano1·um, nem aliter facianl, nisi quamodo in 
illis legibus conlinetw· . .. Et si unusquisqtte de lege sua descende1·e vvlue1it, el prwtione., 
atque cunventione.! inte1· ae jece1·int, et ambae ]JaJ·/t•., conaenu1int, i.<tud non nputatu.1· 
conb·a legem, quod mnbae zmrtes t•olu.ntarie .faciunt. Et illi qui taln charta.• scripserinl, 
culpabiles non inveniwntu1· esse. 

4) Ezt hiszi Lupl is, ki el6ö irt értelmesen s józanon a "Professione.j" tár
gyában. 
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megengedi, kimondja 1 miszerint a legyőzötteknek ezen engedélyt 
azért adja, hogy mindnyájokat az angol szokásokhoz téritse 1). 

Viszály támadván II. Engenius és a római nép közt, kegyes La
jos Rómába küldi fiát Lothart, hogy "a békét az uj pápa s a római 
nép között megállapitsas megerösitse. 11 Lothar ez alkalommal (824.) a 
pápa beleegyezésével megjavítá a római nép statuturnát '1). E kijavított 
statutum egyik fejezete rendeli, hogy a római tanács és nép kérdez
tessék meg, minö törvényt akar használni. Ezt aztán tartsa meg, vagy 
ha megszegi, büntetés alá vonassék. - Hanem ez is először csak kü
liin eset, mclly egyedül Rómára és herczegségére vonatkozik, mellyek 
nem voltak meghóditva, s hot tehát a régi közigazgatás állt fenn ; a 
miért is a barbárok büszkesége nem volt megsértve, ha saját törvé
nyeikről lemondottak. A törvények közötti választás valószinüleg csak 
akkor engedtetett meg, midőn uj törvényhozás vala létesítendő, ugy, 
hogy a ki millyen törvényt v:llRBztott, utódai is ahhoz leendettek 
kötve 3). 

Áll tehát, hogy a l~gyözöttek nem osztoztak a jogban a győzö
vel, hacsak nem kiváltsl\g által. Annyi igaz, hogy valahányszor hoz
zánk hallik a legyőzöttek szava, azon panasz hangzik benne, hogy ök 
a hódítók előjogaiból ki vannak zárva. A gall, urától törvény által 
''olt megkülönböztetve s élete a frankonál kevesbre becsültetett; 
azért is, miként Göröghonban a phanurióták a törökök alatt, öntealá
zás s :>zolgálatok által ügyekezett magának némi jogot s tiszteletet 
szerezni. Lett is belöle római birtokos, jószágbérlö, vagy l{irályven
dég; a szerencse legfőbb foktlnak tart!í lm fr a n kk á lehetett ; any
nyira, hogy e szr) utöbb n sz a b a d-dal egyjelentésüvé lön 1). 

Római W•·,·ény. 
Midön tehát mondatik, hogy a barbárok c vagy ama népnek 

') Deinde co/o, !ti in uau ait apud Danos quod OIJtima eligi posait lex ; et ego 
illi.~ dedi pe11nisaionem, et placm·e t·olo qumndiu vita mihi concedatw· p~·o vestra fideli

late quam mihi .wnpe1· prmni.~·iatis; et hor! cupio. ut unum j u.~ in q1wlibet RC'I'ldinio no

his omnibus ait r.onl?lwne nd tutam~11 el pacem omni popul~. 

2 J Eglnard, De geat. Lu.d. Pii ad 8'24. Bouq1tet-nél, VI. k. 18,~. l. 
3) Ezen alkotmányról P.lmélkedil1 Savigny III. f. 4fl. ~-ban. V. ö. nz e könyv

hez tartozó felvilágosit!tsolt közt C.-t. 
<) Nehezen lehetne tőL b határozatlanságot balmo:.~ni össze, miut a következő 

l<ünuondntban : "Az é~zaki nemzetek M7.ép elöjog·ot engedtek 11 polgárok nak, szabad 
választás s:terint őseik törvéli)'f'inck vetni magukat alá, vagy átalában azoknak, mely
lyeket az igazság- és szabadságróli fogalmaikkal összeegyezribbcknek találtak. A longo
l>anlolmál hatféle törvényhozás (livntozott : római, longobnnl, sali, ripuari, alcmanu és 
bajor ; s n f~lek a per kezdetukor kijelenték a bil'llknnk, hogy ez vagy ama törvény 

,zerint. éln~!. t.~ akarnRk ítéltetni." Sismondi Az ola.1z köztd.rsa$á,qokl'ól. II. fej. 
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meghagyták a római tön,ényt, ezalatt nem valami engedményt, hanem 
inkább k:irhoztatást kell érteni, melly által a törvényhozástól és a hó
dító nemzet előjogaiból kizárattak. Máskép volt az egy háziakkal, kik
nél az átalános jelleg a helyi fölött minden időben tulnyonH) volt s 
nem is tettek római mintáju törvényeik ország és Ü1j kGziitt klilonb
séget. Aztán megtartották saját törvényhatóságaikat, mellyek előtt 

önmaguk vitattitk meg s döntötték el saját ügyeiket, a hozott ítéletek , 
végrehajtásának eszközeivel is bírva. Am mégis átalában talán a pa-
pok is saját nemzetök törvényeit követék s csak az egyházi ügyekben 
s különösen a császári határozmáuyok által engedett kiváltságokra 
nézve álltak a római törvény alatt 1). GaBiában miután a sali jog or
szágos törvénynyé lett, az egyházi s papi ügyekben is elrendelve ta
láljuk a párbajt mint itéletet s más a római jogtól idegen s egészen 
barbár szokásokat és intézményeket. Olaszországban még gyakoribb 
példáira akadunk annak, hogy az egyháziak a longobard törvény sze
rint éltek 2). 

A ki a személyi jognak általunk kifejtett származását elfogadja, 
az könnyen fogja megmagyarázni, mikép alkalmaztathattak annyiféle 
törvények. Ehhez nem volt szükséges, hogy a birák az összes törvé
nyeket ismerjék, a mi a barbároknál fölösleges tanultság leendett; ha
nem a birák a peres felek nemzetéből választattak ; ezek pedig az 
ugyanazon földön élö két nép egyikéhez tartoztak. Hogy minö gya
korlat követtetett, midön két különnemzetü pörlekedett, nem tudjuk, 
hanem az adatokból kitünik az, hogy a pénzbirság büntetése a meg
sértettnek törvénye szerint szabatott. Polgári iigyekben a szerint ho
zatott az itélet, a mint a felek megegyeztek. Törvényes eljárásnál, 

1) Lf!JB romana, q•w Ecclesia vivit. L. Tiipuari11.. T. LVIII, l. - Ut omnis 
ordo ecclesiarum lege 1·omana vtvat. Kegy. Lajos long. törv. ;,;,_ czikk. Eekhard, midön 

ama ripuari törvényczikkelyt értelmezi, egy okmányt hoz fel, melly ~zerint két, longo
bard sziiletésii pap, a papság d'iszéJ·e, római törvéuy szcrint 61 : Qtt·i z!rofessi snmus ex 
nalitme nostra vivere le9em Longobnrdornm, sed nnnc pro hono1·e sace1·dotii nostri virle

mu1· vive1·e legem Romano1-um. Ollykor azonhan Olaszhonban longolmnl törvénynyel 
éltek a papok. Fumagalll szerint (Cotlicc diplorn Sant' Ambrosiano, Nr. l'l-L p. 502.1, 
Theutpert, szent-jnliáni archipresbyter 885-ben longobat·d törvényt követett. Lupi (Co

dex tlipl. Be1"!JOmat. p. 22:-1.) mondja, hogy e szoklls Bergamo t!tján a X. és XI. 8ZÍL· 

zadban átalános vala. A farfaimonostor nem római törv6uy szerint élt ; Mabillon, An

nales Bened. T. IV, p. ] 29. 705. S hosszabb lm tatiLs után talán killeriilne, mikép a 

lungobardok nlatt a papoknak sem volt szahad u gy:)zök törvényeitöl eltérni, melly ki
váltságot csak a frank hóditás után nyertek meg. Különbcn ez egész tárg-yban a tu•ló
sok hosszu értclu•zései mcllett is, nagy setétség ur:llkollik. 

2 ) L. Troya-t Della condicoione elei Ilomani viuti clai Lun!Joban!i. CXL. ~ 

hövv. §§. 



például szerziídés, végrendelet s eskii kürül, a7. clj:í.rást okozónak 
törvénye követtetett 1). 

Olaszországban a sr.cmélyi jog lassanként rómainak adott he
lyet, azon időben, midőn a szabad kilz::;égek törvényei hozattak be 2). 

A frankoknál ellenben sok helyt m:ir korán enyészett el, a nélkül, 
hogy a római jog határozottan érvénytelenné tétetett volna 3). lVIiért 
is talán a legrégibb időben kell annak okát keresni, hogy északi Fran
cziaország egész a fon·adalomig szokások által, a déli pedig írott tör
vénynyel kormányoztatott. !~szaki Galliába hatva az eleinte számos, 
erőszakos és zsarnokoskodú frankok számiizték a római törvényt; ha
nem utóbb midőn dél felé terjeszkedve már kisebb számnak s miivel
tebbek voltak, a rómaiak a tulsulyt fenntarthatták. lVIidön aztán a régi 
fajok kimerültével az összevegyült elemekből az uj nemzetek jöttek 
létre, a személyi jogot, melly a különböző nemzetiségen alapult, nem 
lehete többé fenntartani ; s a hitbérrendszer felálltával nem az vétetett 
többé tekintetbe, mellyik tiirzshez, hanem hogy ki mellyik hübérhez 
tartozik, s a germán intézmények északon nem mint személyi jogok 
többé, hanem mint helyi szokások, gyökeret vertek. Délen elle n ben a 
mikép a római népfajok tulnyomók voltak, ugy tartá fenn azoknak 
joguk is régi alak át s egységét, s még akkor is, midfín ama fajok egy 
uj nemzetté alakultak, a római jog, melly nem volt, mint a germán, 
ridegen eredeti, hanem tudomány- és eszmékben gazdag, terjedelmes 
és hajtható, a változásokhoz könnyen volt alkalmazható, és erötetés 
nélkül követheté mozgalmait ama társadalomnak, mellynek szolgált. 

Osszehnsonlitás. 
Nekünk, kik egy felülrfíl sugal t igazgatáshoz 1 megállapitott s az 

egész országban hasonló törvényekhez, a polgároknak egy fejedelem 

1) Egy veronai codexben Rotharis ] ~i. törvényének mintája szerint a törvény· 
~z éken a gróf elnököl a a birákhoz fordulva kérdi tőlök : Dicile nunc vos, iudices, quid 
commendet lex. 

2) II. Fridrik alltotmányn (Lih. II, tit. 17.) eltörli a személyi jogot Siciliában, 
hol tebltt a XIII. századig állott fwn. - Lupi (Cod. diplom. 231.) egy bergamói ha
tárzatot hoz fe\1451-böl, mellyben egy Liber juris Longobardm·urn-ról v11n szó, s el
rendeltetik, hogy ipsum jus vacet in totum, et servetur jus c01nmune. 

3) Egy 1220-ki egyh. törvénykönyv mondja: In Franr:ia et nonnullis provinciis, 
laici 1"0m~norum irnperatorum legibus 7Wn utuntur. Hanem kopasz Károly 864-ben ki· 
mondá : Super illam legern (románam) vel contra ipsarn, nec antecess01·es nostri quod
cnmquP. capitulum statue1-unt, nec nos aliquid slatuimus. S a különséget mégis ö maga 
határozza: meg: In illa terra, in qua Judieia sec1tndum leg em terminantw·, secundum ipsam 
lege1n judicenlur. Et in illa terra, in qua judieia secundum legem romanam non judican· 
tw· etc. etc. 



- 302 --

alatti egyenlőségéhez vagyunk szokva, nehezen esik kellö fogJJ.Imat 
képeznünk az akkori olly c~odá.latos llZerkezetu társadalomról; hol 
annyi volt az ur, a hánynak ereje s akarato. volt azzá lenni, és a tör
vények, mellyek nlinden egyesnél nemzetiség s méltóság szerint kü
lönbözök voltak, csak azokat kötelezték, a kik nem akartak nekik 
ellenállni. Hogy mégis képietet szerezzünk magunknak erről s lássuk, 
milly nehéz föladata volt annak, ki a rendszeres rendetlenség helyébe 
jobb rendet törekedett behozni, érdemes lesz figyelembe vennünk 
Eurapának némelly a legujabb időkig fennállt kormányait, hol a hó
ditási ezerkezetet a hiibér rendszere sem változtatta meg. 

Magyarországon sok nemzet élt együtt s közelcdett egymáshoz, 
a nélkül hogy egybeolvadtak volna, habár egy korszak óta maga a 
győzök nemzete is Ausztria alatt állt. A nemesség, vagyis a magyarok, 
az uralkodófaj feloszlik gazdag s méltóságos nagyokra, birtokos és 
birtoktalan nemességre, melly utóbbi kiváltságait a nyomorban is 
fenntartá. Ezek a föpapsággal, a szabad királyi s más kiváltságos vá
rosokkal, aztán a kunok és jászok kerületeivel egyesülve tették a 
ma g y a r n em z e t e t, mellynek jogához tartozott királyt válasz
tani, evvel együtt törvényeket hozni, a minden harmadévben tartott 
országgyülésen, mellyen kardosan és sarkantyU:>an jelentek meg s a 
legujabb időkig latin nyelvet használtak, az adót kiszabni : a többi 
népség ( m i s e r a p l e b s c o n t r i b u e n s) csak fizetni tartozott s 
minden politikai jogtól meg vala fosztva. 

A király üzen hadat s köt békét, dc csak a nemzet vagyis ne
messég beleegyeztével, mellyet tömeges fölkelésre szólithat fel ; es
küszik, hogy az alkotmányt meg fogja tartani, hogy a királyi táblák 
itéleteit végrehajtatja, hogy elitéletlen ül senkit sem végeztet ki ; jogot 
ad a magyaroknak, hogy, ha szabadságukat megsérti, ellene fegyvert 
ragadhassanak •). A nemes ruint állampolgár az egész or~;zágban bir
hat földeket, a városi polgár csak saját városának területén. A ne
mesnek személye s javai meg nem támadhatók, csak ha gonosztettről 
vagy politikai bünröl győzetett meg, vagy a felkelő seregből megszö
kött; egyenesen a királytól függ s nem fizet semmi adót sem szemé
lyétöl, sem javaitól. Öt illetik egyedül a legmagasb méltóságok a me
gyei s törvénykezési hivatalok. Nem szállásol katonákat; szükség 
esetén a felkelé) seregben saját költségén szolgál az ország határain 

1) Az e1Te jogosit!, hil"es 31-dik c:.oikkelye ~tz Arany bullának még I. Leopold 
alatt töröltetett el. 

Lonkai. 
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belül, közköltségen kivül is. Ő első birája jobbágyainak s szolgáinak, 
s a nem nemest a nemesi jószágról elmozdithatja 1). 

Az ingatlan javaknak egyedtili tulajdonosa a korona, mellyre 
azok örökös hiányában visszaszállnak A bit·tokosok e javaknak ha
szontulajdonosai. A jobbágy müvelés végett kapta a földet annak bir
tokosától bizonyos kötelezettségek mellett, mellyeket ha teljesitett ki 
is válthatja magát s ekkor jogot nyer ama földre, nem üzethetik el 
róla sjogát másnak is elajándékozhatja vagy eladhatja. A termesztmé
nyekböl azokottan egy ötödöt a földesurnak, egy tizeelet a papnak 
tartozott adni ; ötvennégy napon szekérrel vagy kétszerannyit gyalog 
napszámra menni. E robotnapokat azonban harmincz--negyven kraj
czárral meg is válthatta. V égre a jobbágy ingó javakkal bh·hatott; ha 
szegénységbe esett, az ur tartozott ilt eltartani s adósságait ki:fizetni. 
A pártütések szaporitálc a jobbágyok számát. 

Minden mágnás, ha az országgyülésen személyesen nem jelenik 
meg, képviseltetheti magát, hanen. képviselője az alsóházban ül. Az 
országgyül és en valamennyi szabad k. város egygyel, valamennyi káp
talan egygyel, minden megye pedig külöu egy-egy szavazattal bir; 
hanem a főhatalom nem az országgyülésé, hanem azon közgyüléseké, 
mellyek időnként mind az ötvenkét megyében tartatnak; s a követek 
el nem térhetnek a megyéknck sokszor minden kiesinyességre kiter
jedő utasitásaiktóL A papságnak a nemességgel ugyanazon s még né
melly saját kiváltságai vannak. Az idegent csak Rz országgyülés ho
nosithatja meg. 

A megyéket főispánok igazgatják, a városok helyhatósági kor
mányzattal bh·nak. A királyi kormány mindig pártolta a városok fel-

1) Csak az ut6bbi időben I'endelteteU el, hogy a birák a születésrei tekintet 
nélkül érdem szet;nt választassanak. Némelly megye minden ugynevezett honoratior
nak megengedé, hogy a megyei tiAztviselök választásakor szavazhasson. Lásd : 

Gastermann, UngaJ·isches StaalaJ·echt. 
Plringer, Unga1'1UJ Bandmien und desseiben gesetzmaas-ige KliegaveJfaaaung. 
Széchenyi István gr., Hitel. 
Mindezt halomra dönté az 1818-iki forradalom, s Ausztria, mellynek sikerült a 

magyar nemességet legyözhetni, az összes népségek közé egyenlő jogot hozott be. *) 
*) Magyarország minden lakója tudja, mert az egész ország szino előtt történt, 

hogy a csupán förendüek és nerneaekből dlló orazdggylilés- hiszen a királyi városok ÖRz

szesen csa~ egy szavazattal birtak - még 1848-han a nemesi 1·end kiváltságait ön
ként, minden kü!AÖ erőszak nélkül eltörölte, sa jobbágyokat szabad akaratából szabad 
állampolgárokká tette. Olly tett, mellyhez hasonlót Europa más országaiban hiába ke
resünk! Söt a nemesekből álló Ol'BZI.Íggyüléa móg 1848 előtt a törvény elötti egyenlősé
get fokonként elökészitette, s hogy teljesen keresztül nem vitte, nem raJta mult. 

S-ky. 
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szabadulását,. mellyck vagy pénzen válták meg magukat uraiktól, 
vagy közvetlenül a nádor vagy király hatósága alá helyezték magu
kat, ki is nekik az országgyüléscn a ncmcsségtöl kiváltságokat sze
rezni törekedett. Különben magukban a városokban kevesen birnak 
polgári joggal, ezek is jobbára németek; a tözsérek, nagy kereskedők, 
kézmüvesek, iparosok s mindcnnemii jövevények az alkotmányou ki
vül állnak. 

Ugyanazon földön él négy millió magyar, öt milli6 szláv, két 
millió német, aztán oláhok, görögök, örmények, zsidók s czigányok.*) 

*) Lehetet len e stereotyp hibát e helyen meghagyn unk. Az 18fJ7 -ki országos 
összeirás szerint a rna,qym· szent karana tedilelén a népesség 14,083,496 föböl áll. Eb
böllevonva Dalrnátország, Horvát-Tótország s horvát-t.ótországi végvidékek népessé
gét vagyis : 2,0;32,57 5 lelket, nmrad Magyar- s Erdélyország népessége : l ~.050,921 ; 
és részletesen : 

~Iagyarországban van 6,339,56fJ magyar ajkn 
1,105, 208 tót ,, 

il14,575 rusznyák " 
259,664 szcrb " 
!H,360 horvát ., 
30,128 vind us " 

7!'>!,692 román 
725,380 német " 

" 
Összesen : 9,580,576 lélek 

Erdélyben • • • • 710,838 magyar ajku 
214,156 német " 

1,248,710 román " 

Össze;en: Ú 73;7()4 -I6l~k. 
A magyar katonai végvidéken, névszerint a német-bánsági, román-bánsági, 

illi r-bánsági végezredekben s a titeli végzászloaljban : 
15,649 magyar ajku 
23,750 német ,, 

l 06,3!'i!í sz er b és tót ajk u 
150,887 román ajku 

Összesen : 296,641 lélek. 
Azaz összesen Magyar- és Erdélyországban : 

7,066,056 magyar ajku 
2,154,289 román " 

963,286 német " 
1,105,208 tót " 

366,019 szerb " 
314,275 rusznyt\.k " 

51,360 horvát " 
30,128 vindus " 

Összesen: 12,050,921 lélek. 



A magyar bmomtcny(~~zté:;scl :-; földmüvclé::;scl, a német kereskede
lem- s bányászattal, a slavoniták C:s lwrvlitok földmüvclés s km·cskc
delemmel, a zsidók s örmények kereskedés s haszonbérlettel foglal
koznak, ·R czigányo-k kovácsolnak és zenélnek ; a tótok vizen fát 
szállitna.k, vadásznak s fuvaroznak. Bár össze Yallllak szedvc külön
féle királyok törvényei, mégis minden népség megtartja saját szoktí.
sait s kiváltságai t, némell y ck a német jog szcrint élnek, ami ugyanaz, 
mi a középkorban a római törvényekkel élés volt. l\Iinden rend, min
den népiség, mellynek külön törvényei vannak, külön tisztviselőkkel 
is bir, s mindenki a magithoz hasonlóktól ítéltetik. Hosszu s bonyo
dalmas dolf)g volna Blöadni a. különféle törvényszékeket, mellyek alá 
a különfélc fajok polgári s fenyítő perei tartoznak. Vannak legalsóbb 
sorsu emberek, kik csak a király által ítéltethetnek cl, épen mint a 
mágnások, kikkel iík ki.izös eredetück. Hogyha két különhatóságu 
személy közt támad per, az elnök mindegyik fél szlímára egy-egy ül
nököt választ, ki azt képviselje 1). 

A királynak tehát szükségkép oda kell törekednie, hogy el
nyomja a ncmcsségct, melly az ö hatalmát mcgszoritja; aztán hogy 
fölemelje a köznépet s rabszolgákat, némi jogokkal ellátvas a királyi 
tábla alá helyezve öket. Mtiria. 'l'erézia s IL J ó zs ef kieszközlék, hogy 
a jobbágyok valamennyire fclszabadittassanak, hanem az urak soha
scm engedték meg átalaban, hogy a parasztok birtokképesek legye
nek, vagy hogy a magyarnak és az idegennek földei egyaránt adóz
tassanak meg. Ime egy, a középkorból fennmaradt kép! 2) 

Oroszországban a nemesség olly számos, hogy azt nyolczszáz
ezerre teszik, mclly számítással minden hatvan emberre jutna egy 

leginkább az egyházi uévtámk hyomúu l'é>.~relwjlallan hi;..,éggel összeúllitotta Fényes 
Elek "A magyar elem s elleuesci. Pest, 1$60," czimii r(ipiratában. fl- ky. 

1) Nem változtattam semmit a~~<: olaRz írónak ezen, hazánkra vonatkozó ada
tain. Nem változtattam cgyt:é~zt azért, hogy olvasóírn tis~tím lássák, milly hi ven sz o
kott a kiilfóld még az ujabb időben is állapotainkról értesülve lenni ; másrészt azért, 
mivel - talán azt az egy adatot, hogy nemzetünk luipvisclöi az prszággyüléscn kar
dosan és sarkantyusan szaktak volt megjelenni -- kivéve, haz11i állapótainktól egy 
egészen uj, önálló rajzot kellett volna ndnom : ez pedig fordítói körömön is tulesett, s 
a mcnnyibcn ezen, magunic előtt ugyi» ig·~n ismeretes tárg·yról szlimos hazai irÓt ütite-
tiink fel, f'ólöslegcs is lett volna. Lonkai. 

") ~?.t kissé régebben lehet~tt voh1a ciniondani; moNt a magyar nemzet iránti 
méltánytalanság ! Az a szcrencsétlenség;ök a külf'óldi i!·óknak, hogy hazánkról irv~n, 
nyelvünket s minmagunkat nem iRoner~lclc, .össz.~s adataikat holmi hibás, néha tosz
akaratn néinct munkákMI mcritik: - A_~ért nck~nk, egyik fötörekvésünk legyen nem
z.-ti nye!l·iinkct a ldilföld tnnnlm{myAi·;t miwlcn lehcW cszk<izökkcl érdcmesitcui. 

Lonl\ai. 

\"lll. 20 
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nemes; söt Volhyniában minden tizenhatodik, Podoliában mindcn ti
zedik ember nemes. Tudniillik az egész hódító törzs a nemességhez 
tartozik. Őket illeti valamennyi törvényhozói, közigazgatásis törvény
széki hivatal ; övék a hadseregbeni gyors fokozatmenet j ki vannak 
véve a személyes ~dótói, katonaszállásolástól, termesztményeik aradá
sának adójától s az összeíratástól ; csak hozzájok hasonlók ítélhetnek 
fölöttük; testi büntetéssel nem sujtathatnak ; egyedül ök birnak rab
szolgákkal, kikkel kereskedést üznek. 1840-ben halt meg Sangouka 
Károly herczeg, ki hétszáz ötvenhatezer földet, huszonötezer parasz
tot s több mint hatmillió forint készpénzt hagyott maga után. 

Minden kormánykerületben van egy követek gy ülése (d v o
r i a n s k o y é s o b r a n i é), melly a nemesség érdekeiről gondosko
dik, a családok származati jegyzékét kezeli s egyenesen a császár elé 
járulhat. Egy a kiskoru nemesek gyámságani felállitott hatóság is 
létezik. 

Az állam fejének tehát a hódító faj ezen féktelen hatalmának 
csökkentésére kelle törekednie. Először is a papság a nemességnek 
minden jogait elnyerte, kivéve a rabszolgatartást; ekkép winden sza
bad ember módot nyert az urral egyenlövé lehetni. Utóbb Nagy-Péter 
ejtett a birtokos urirenden sulyos csapást azon rendeletével, hogy a 
nemesség ne csak születés, hanem polgári s katonai szolgálatok által 
is szereztethessék. Azóta az érdemes férfiak, kereskedők, gazdag pol
gárok s müvészek folyvást fölvétetnek a nemesi osztályba; a mi a 
született aristocratiának hitelét csökkenti ugyan, de mégis akadá
lyozza a középosztálynak erősödését, mclly ekkép legjelesb s legte· 
betösb részétől fosztatik meg. 

Mi a parasztokat illeti, ezek vagy önálló földmüvclök, vagy 
szolga-jobbágyok j a császár azonban ezek közt Í!i a koronaijobbágy
ság előjogát osztogatja, a mi a rabszolgák és szabá.dok' közt valami 
középet tesz, s utat nyit a legalsó osztilynak emberi jogok nyerheté
sére. Nyolcz millió vergődött már illyen állapotra, mig tíz millió va
lóságos rabszolga. Sándor császárnak egyik ukáza 18f9-böl minden 
kizárást eltörölve, az iparüzletet az összes oroszoknak megengedé. 

Felhozhatnám Irhont is, hol az urirend és nép annyira elkülö
nödve állnak; és Lengyelhont, hol a sz l a c h e i c ek vagyis a hódí
tók a z em i a n-okkal vagyis a benszülött birtokosokkal összeolvad
tak, Az f830-ki lengyel forradalomban, a szolgai földnépet annak 
hallatára, hogy öt szabaddá akarják tenni, irtózni látjuk, azon hitben, 
hogy ö veszélynek leend kitéve, ha megfosztatik uraitól, kik öt eltar
tani tartoznak : és igy a felkelöknek, kiktől a szerencsétlenség a hősi 
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nevet el nem rabolta, egyik első teendőjök volt eltiltani annak hirde
tését, hogy a rabszolgák felszabadittatnak. A fólkrlés elnyomása után 
a császár, számüzvc a főurakat s alkohozva roppant jószágaikat, a 
szolgák Borsát jobbra fordítá., s öntudatlanul előkésziti a szabadságot, 
Igy változtatja a Gondviselés a baleseményeket az emberiség nyere
ményeivé. Ez tanulságal szolgálhat azoknak, kik meg nem nyugod
hatnak azon, hogy a középkorban olly sokáig tartá magát fenn a rab
szolgaság, miután már a kereszténység az embernek természeti egyen
lőségát kikiáltó. t). 

A törökök is Europában folyvást táborozó seregül maradtak, a 
~élkül, hogy a legyőzöttekkel annyi századon át összeolvadtak volna. 
Atalában a bensziilöttek közt telepedtek le, a nélkül, hogy e fajt ki
irtották volna; megakadályozák annak elöhaladását, hanem maguk 
sem tettek semmit egy gyülöletes kormány alatt s araják f'ólötti sze
mélyes uralommal, me !ly mind mai napig fennáll. A meghódított fajok, 
épen mint a rómaiak a középkorban, mig politikai s társadalmi te
kintetben az uralkodó nemzet alatt állnak, képesség- s értelmességre 
nézve azt sokkal felülmulják, Mi alig képzelhetjük, hogy ezen vad 
hóditók a legyőzötteknek semmi jogot sem adtak ; és csakugyan nem 
adtak, hanem 1ueghagytak némieket a régiekből; e szerint a ra ják 
községeiket helyhatóságilag választott tisztviselök által igazgattatják, 
az adókiTetés- s ber.;zedésről maguk gondoskodnak, hanem a katonai 
s politikai tisztségekből ki vannak zárva. A háboruk tehát, miután 
részt nem vesznek azokban, ki nem irtják öket ; azért is szaporodnak, 
mig ellenben az elnyomók fogynak. Egy külhatalom beütése esetében 
nem is kelnének föl a rajá.k a törökök mellett, s ezek csakilí a tnagak 
karjaira volnának hagyatva, mikép 01aszorsZII.ghan a góthok és Ion
gobardok a görögök és frankok ellenében. 

A melly fejedelem tehát amaz országot jobb állapotba akarja 
hozni, annak a raják állapotán segitnie kell. Igy gondolkodott Mah
mud, midőn 1833-ban a hadseregbe léphetést a keresztényeknek is 
megengedle, kik azonban, minthogy tisztségekre nem juthattak, igen 
kis számmal álltak be. Az ö nagy ellensége, Mehemed Ali ellenben 
egy arab sereget állitott fel Egyptom ban, hol a keresztények egész á 

kapitányságig mehettek. Ekkép hatalmát a benszülöttek roppant ere
jével növ;elhette volna, ha különben roszul nem bánt volna velök. 

1) 1817 -!Jen, mid!ln a würtembergi király a személyes rabszolgaságot eltörölte, 
keserves panaszt lehete hallani, nemcsak a nemesség közt, melly önérdekbill n régi 
r<.>ndet szerette '·ol na fenntartani. hAnem még az irók és jogtudósok közt is. 

20* 



Ugy hiszszük szükségtclcn több példát hozni fel, miután ezek 
ha nem is elégitnek ki, dc megkönnyítik a középkori meghódított or
szágok állapotainak s a reneles kormányok nagy előhaladásának meg
magyarázását 1). Most m.enjünk tovább a. barbárok intézmény~nek 
fejtegetésében. 

Tönénykczé~;. 

Már érintettük, mikép szolgáltattak a barbárok maguk közt 
igazságot, berohaQásuk előtt. Bár nem akarjuk őket Sismondival tár
sas kötelékek nélküli rablóknak hinni, de intézményeik- és szokásai
kat, J)liutáll eredeti adata.ink nincsenek, a meglevöket pedig hanyag 
és előítéletes római~któl bj1:juk, nehezen világosithatni fel. Lehettek-e 
egy, irni nem .tudó, állandó birtokok s végrendolet szokása nélküli 
nemz~tnek.so~ törvényei? A természeti jogérzet s némelly szokások 
eleg~~dl:lk volt;1l-. az egyszerü viszonylataik által könnyen megoldható 
kérdéseklegtöbbjének kiegyenlité.sére. Még ma is láthatjuk, mikép 
az angol törvénypozásnak legkitünőbb s fontos részei régi szokásokon, 
hasoneseteken s előbbi hatá.l'ozatokon (p r e c e d e n ts) alapulnak, a 
mi, bár igen ja vitott állap_otban, ama germán szokások maradványa. 

Kölcsö'nös kezesség. 
Ám még sem voltak minden törvényszék nélkül. Tacitus szerint 

a kisebb jelentöségü polgári ügyek a talán szabadon választott hely
beli tisztviselök elé terjesztettek, a fontosabbak és a bünperek a 
nemzetség (gauding) gyülése elé 2). Ez volt a legfóbb törvényszék 
winden germán népnél, a Iliinek alapja· egy, valc)szinüleg az összes 
ger~~noknál divatozott intézményben, a kezességben (wadia) fekszik, 
mellyel minpen törvényszék az egész nemzetnek, minden század a 
töryényf!zékpek, minden . tized a századnak és mindcn f á r ának 
vagyis családnak feje a tizednék tartozott, ugy, hogy mindnyájan köl
csönös~n biztosíták egymást. 

Az angol-szászo~. köz t tiszt-á. bban tünik' fol o rendszer, melly 
utó_bh.Angolhonban az ipar s politikai és s'zemélyes szabadság cHiha
ladásának pagy emeltyűje volt. Az emberek tiz családból (t e ó d u n g e) 
álló ki~ község be egyesültek ; néha százan álltak össze (h u n d r e d e), 
kikhez tartozo~t minden szabad ember (fr e om a n), egy tizedfőnök 

l) T;·oya az ö "Condizion~ dei Romani vinti dai Longoba.l'di" czimü müvéhez 
irt zár~z~vában roszalja az általunk tett hasonlitásokat, minthogy a különség a hason
latot mindig fellilmulja. Nekem azonLau azt mellözni még· scm volt kedvem, mivcl 
ugy látszott, hogy a bru·bárok hóditásait valóban felvilá.gositja. 

') Principes q~ti jura pe1· pa-gos vicoaque reddunt. , • Licet apml concilium ac· 
·~I!.YaJ•e quoque, el <liscrimina capitis intendere. Cap. 1 :l. 
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(t i e n h e of o d) vagy egy századfónök alatt. E fönökök voltak a tör· 
vényszéki tisztviselök. Az egyesültek egyenkél:ít s összesen kötelezve 
voltak azon büntetés viselésére, mellyef közb1ök ákárinellyik kiér
demlendett j han'em visz'ont a · birságban is, in ell y akártuellyiköknek 
fizettetett, kö2<ösen részesültek. E szerint mindenkinek érdekében volt 
a büntényt gátolni, a bűnöst föJjelenteni, a sértőt· üldözni') j a tör
vénykezés az államügyek egyik nemévé lőn, miután mirit ·mindnyajo
kat érdeklő közösen intéztetett. Szükség esetében .míndnyájan fegy
veresen siettek az itéletet a sértő fél társairi végrehájtani. 

Hogy más germán népek is még a költözködés után is illy köl
csönös kezeskedéssel voltak réndezve, oku.nk van hirini már csak 
azért is, mivel II. Chlotar rendeleteiben találjuk, hogy az éji 'tolvajok 
üldözésére századok képeztettek, nicllyek a megkárosítottnak bírsá
got fizetni köteleztettek. Aztán századosokat a frankok- és alemaÍmok
nál s különösen a longobardoknál még tizedeaeket is találunk. Az 
idegen be nem vétetett e kölcsönösen biztosító egylethe s 'a mig az 
országban maradt, a kinél tartbzkodott, az volt érte felelős s azért, 
midön elutazott, a következU szálláshelyig kisérte öt, nem udvariság
ból, mint némellyek hiszik, l1anem hogy önmagát biztosítsa. 

A nemzetgyülések tehát nem csak törvényhozó-testületek, ha
nem ítélőszékek is voltak s minden, fegyverhorclásrajogositott szabad 
ember részt vehetett bennök. Vezettettek ugyanazon fdnökök által, 
kik a hadsereget vezérlék. E rendszernek azonban, bár a legbecsesb 
szabadaimat képezé, sziikségkép módosittatnia kelle, miután a hódi
tás a hatóságok körét mcsszebb terjeszté s a legyőzöttekkeli viszony
latokat hozta létre ; és miután az ~l.talános és gyakori ö.sszegyiilés 
megnehezittetett, a vizsgálattétel- s itélethozásra minden kerületben 
bizonyos számu ahrimannok köteleztcttek. 

Háromnemti törvényszék létezctt1 u. m. a királyi ítélőszék (c u
r i a r e gis, H of g c r i c h t), mcllynek elnöke maga a király vagy 
az udvari gróf, tagjai a király összes hitbércsci s udvari tisztjei voltak; 
az urak ítélőszéke, mellyet szinte a király dc csak kevés hűbéresével 
tartott, s végre a grófi törvényszék, mellyre ez kcrületéböl néhány 
szabad embert hítt össze. A grófnak eredetileg a néptöl kelle válasz-

1) E rendszer fejtegetve van E.!uard törvényeinek 20-ik fejezetében: Haec se· 

cw·ila-9 hJc modo fiebat j .9cilicet, quod de omnibU9 vitlis totius regni sub der,ennali firle
jussione debeant esse unive1wi j ita quod si uml8 ex decem jo1·isjece·rit, novem ad ·J·ectwn 

eum habe1:ent; si au(uge1·et . .• capitali.9 de .fi·ib01'.1JO , .. si 1luodecirno existenle, zmr,gm·et 
.9e et (1-iborgum ,wnm, si farel'e posset, de .fOJi.ifaclo et .fuga 1mpmdirti nwlr,fartm·i.~. 

Qurul .• ; fnrt!l'~ """ poNit, ip . .- ~nm fi·il,or_go -•w• dmnmon re.•lmn·et. 
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tatnia, hl.lonem miután a hóditás a királyi hatalmat a barbárok közt 
megézil4rditá, a grófok a király teremtményeivé lettek, ki nekik m.in 
den polgári hatalmat kezökbe adott. Ezenkivül a sd.zados (tunginus) 
a maga megyéjében, a tizedes a maga határában szolgáltatott igazsá
got. E törvénysdkek nem voltak egymásnak alárendelve s ném is 
különböztettek meg illetékességre, hanem csupán többé kevesbbé ki
terjedt hatáskörre nézve. Ezen intézmény az angolok és longobardok 
között csekély különséggel egyaránt divatozott; s j elleméhez tartozik, 
hogy a polgári s katonai ho.tóságot egyesité. 

Perfolyamo t. 
A pertárgyalást többnyire tizenkét, a peresfelek nemzetéből vá-

14'sztott birótárs (scabini) vitte 1), esküvel fogadva, hogy nem a iog, 
hanem a tény 1zerint itélendnek. Ha a megsértett a szabadok gyülése 
elé idézett valakit, a bíráknak, már akár a gróf volt legyen, akár a 
kettedesek (d u um v i r i), nem volt egyéb teendőjök, mint meghatá
rozni az illető törvénypontot, vagyis hogy mit határoz a törvény a 
fennforgó esetben s e szerint kiszabni a büntetést vagy a törvényes 
kárpótlást. 

Minden perfolyamatnak természetesen nyilvánosnak kelle len
nie, miután minden szabad ember jogositva, sőt kötelezve volt a tör
vényszéken megjelenni, s tehát a vádat, a védelmet sa bizonylatokat 
ismernie kellett. Sohasem gondolt tehát senki arra, hogy a perfolya
mat, a vádlás, a tanuvallatás s a megvitatás titkon történjék, mert 
mintegy saját érdekében volt a társadalomnak, hogy minden tagját 
jogaiban biztositottnak tudhassa, és meggyőződheasék, ha vajjon a 
birság, mcllynek fizetésére ő' is köteleztetett, igazságosan rovatott-e 
az elitéltre. Rájövünk késöbb arra, mikép hozatott be o. titkos perfo. 
lyamat, melly utóbb többé kevésbbé Eu1·opa összes rendszereiben tul
nyomóvá lett, kivéve az angolt 2), 

1) Egy ausonai (Vic d' Osona) töt·vényszéken 918.ban 16 biró a rómaiak, -l a 
góthol<, 8 a sali-frankok részéröl ül együtt. Gallia. Christ. T. XIII, lnstr. col. 2. 

l) Hogy ostorozza saját koro. törv.;nyhozásait Filangori, tulmagasztalja a bar
bárok törvénykezését. "Nincs b11.rbl\r törvénykönyv, melly 11. törvénykezési vádlatot 
jobban nem rendezn6, mint korunk müvelt ncmzetei. Senki sem tagadja meg a polgár
tól a vádaJási jogot, de a vádolá> szn.lladsága 11 J·ág11.lom nehézségével össze nem 
vettetik. Nagy-Károly törvényeiben határoztntik, hogy a biró senkit se itélhessen el, 
hacsak ogy törvényszerű vádló nincsen (Cap. Car. l\1. et Lud. !ib. V, cap. 248 ; Edict. 
ThtJOd, cap. 20.). Theodorik rendelete a rágalmazót hasonbüntetésre itéli (Edict. c. 13; 
Cap. C. M. lib. VI, cap. 399; lib. VII, cap. 11-lO.). Theodorik megtiltá a titkos vádolást 
(cap. 50.). Nagy-Károly törvényei rendelik, hogy a biró az egyik fél távollétében ne 
itéljen (lib. VII, c. 145. 167.). A Iongobardok kiPsapják maguk közöl azt, ki hűtlen-
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Magához hasonlóknak gyülése által csak a szabadok osztálya 
i tél tethetett; a hű béresek, nemesek, szolgák és földészek a grófoknak 
vagy véduraknak különös és területi hatóságaik alá tartoztak ; mig 
végre e hatóságok midön a hűbérrendszer átalános és örökössé lett, a 
róhübérbe olvadtak. 

Bizonylatok. 

Ha bizonylatokra volt szükség, azokkal nem egy birót vagy 
törvényszéket, hanem az egész népet kelle meggyőzni, s a tény való
sága és a vádlottnak bünös volta egészen máskép vitattaték meg, 
mint napjainkban. Irományok és tanuk által bizonyitni egy, iráshoz 
azokatlan s az illy bizonylatokat ügyesen megítélni képtelen népnél, 
nehezen lehetett. Illy bizonylatok tehát csak a tetten kapatás vagy 
törvényes külsöséggel kötött szerzödés megsértése esetében használ
tattak. A kinvallatásnak nem találunk nyomára, csak némi maradvá
nyát leljük a római törvénynek a rabszolgák irányában 1). Szokott és 
jellemző bizonylatok voltak az eskütétel 2), istenitélet 3) és párbaj. 

Eskllv6k. 
Az eskütétel intézménye a nemzettörzsek szellemén s az álta

lunk már elbeszélt kölcsönös kezességen alapult, melly szerint a ger
mánok rokonuk vagy társuk köré épen ugy csoportoztak a törvény
széki peres versengésnél, mint a boazu-magánhad alkalmával. A vádlott 
barátai- vagy rokonainak egész gyülekezetével jelent meg, kik meg
esküdtek, hogy ö a ráfogott büntöl tiszta, vagy hogy ök az ő esküjé
nek teljes hitelt adnak. 

Bármilly visszásnak tessék hitelt adni annak, ki saját érdeké
ben esküszik, s még inkább, tagadó tanukat használni olly tény ellen, 
melly ezt épen nem engedi meg, mégis bizonyos, hogy e szokást az 
összes germán fajok gyakorolták. Nem az kerestetett, hogy a dolog 
vizsgálat s kikérclés által világosságra jöj ön ; esküdtek s ez elég volt; 
ártatlannak nyilváníttatott, a kit egy csapat szabadember hajlandó 
volt szava- s fegyverével gyámolitni. Szokottan tizenkettő volt az es-

~égnek adta tanusAgát (Cod. Long. tib. XI, tit. 51. de testibus §. 8.) vagy azt, ki vi
selete s büoei által a törvény bizalmát elvesztette (Oap. C. M. Lib. I, c. 45; lih. IV, 
c. 144; lib. VI. c. 298.). A tanuk a vádlott jelenlétében tesznek bizonyságot; előtte 

!<érdi ki öket a bir6 s a vádlott feleleteikbe belesz6lhatott. - Ez üdvös intézmények 
ellenében pirulhat a mai Ew·opa, melly n törvénykezést titokban folytatja." Sc-ienza 
riella legiJilazicne. Lib. III. Cap. 2. a. 

1
) Leg. Burgund. tit. 7. 

2
). Conjw·atores, collaudantes, purgatore", .tacmmentales, cans=·arnentales: n Ion

gobardok által aidoa-oknak moudattak; Eid németül eskü. 
3

) Ordalia = Urtheil, hollanelul is Oo1·deel ::= itélet. 
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küvö a vádlottal együtt, kinek nem mindig állott szabadságában azok
nak választása. Némelly esetekben ö ötöt, a vádló hatot hozott s igy 
betelt a megkivántató szám. Rotharis rendelé, hogy husz soldót meg
haladó értékit ügyekben a vádló esküdjék tizenharmadmagával, kik 
közől hatot i) választott, egyet a vádlott, ötöt mindketten egyetér~ 1); 

néha azonban husz, ötven, hetvenkettő- siít százra ment az esküvők 
száma, a vádlottnak méltósága vagy a ví~tl terhes volta szerint. A 
burgundi király Gontran előtt háromszáz nemes s három püspök es
küdött, hogy Frodegund:ínak egyik fia törvényes szülctésii. A longo
bardoknál az első esküvi) kezét egy szt'nt tárgyra tette, a második az 
elsőnek kezére és igy tovább egész a vádlottig, ki az esküt illy hely
zetben tette le. Ezt semmiesetre sem lehetett határozottan elitélni 
vagy fölmentcni, hacsak az esküvők mindnyájan egy~t nem értettek, 
a mint ez az angoloknál még most is divatozik, Am ha tekintjük, 
hogy az egyletek (g i l d e) egyik szabálya ~) azt határzá, hogy egyik 
társ a másik ellen soha se bizonyitson, az igazságnak egy ujabb aka
dálya tünendik föl előttünk, s hogy átalában inkább a vétketlenités, 
mint a meggyőzés volt a ezé!, mintha ekkép ügyekeztek volna a vád
lókat a boazu-magánhadaktól inkább a törvényszékbezi folyamodás
hoz édesgetni. 

Ugyane végből az eskütétel bizonylatát az egyház is szentesité, 
mire aztán imák, szertartásos áldások közt, egy szent ereklye, meg
áldott fegyverek, az evangeliom fölött, vagy végre szentelt ostya fö
lött, melly a fel- és alperes között osztatott el, tétetett le az eskii, Az 
angol törvények szerint a püspök és király szava eskü nélkül is elég 
volt; a diacon szava is elég volt, h;t az oltltr előtt ünnepélyes ruhá. ban 
mondá, hogy nem hazudik; a kisebbrendű egyházi személynek négy 
esküvőre volt szükségc a). 

lUagímhad. (t"aida.) 
A törvénykezés rendszerének ezen bármilly idomtalan vázai a 

társadalom abbeli törekvesének tekinthetők, hogy a magánboszu nyil· 
vánossá változzék. A barbár, feltékeny levén saját függetlenségére, 
hogy ennek egy részet a köznyugalomért feláldozza, ennek szükségét 
föl nem tudja fogni, valamint nem a megboszulás jogát egy eszményi 
lényre átruházni. Megsértetv c viszont sért; barátai, hiíbéresei, néha 
az egész város vagy f á r a, melly tagjaiért a bírságot közösen fizeti 

1) Rothnris, leg. :Jt:i-!. 
') L. fi:inchh :t 1!!7. lap "2. j"gyz .. 
·' 1 Log. H' i l h. 
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vagy kapja, védelmére fegyvert ragadnak ; s a magánhad (fa i d a) a 
barbárnak legkedvesebb joga. A papok és királyok, kik az egész kö
zépkoron át annak elnyomására törekedtek, sokat' értek el már az ál
tal is, hogy a magánhadat bizonyos külsöségekhez kötötték, midön a 
megsértettet az által, hogy a megtámadást bizonyos idövel előbb meg
üzentetui rendelék, halaszt:ísra kényszeríték, és az egyházakban s 
más szent helyeken mencdéket nyitottak. A megüzenés időköze alatt 
kibékülés vagy kárpótlás iránt történik alkudozás ; a pap jót áll a 
megsértettért, a véd ur a maga védenczeért, a király bárójáért; idővel 
a szenvedély lecsillapul, a. jogtalanságnak gát vettetik, a megsértet
tek kibékülnek vagy pedig a fegyvercl.:keli elhatárzás a törvényszékre 
vitetik s a büntetés vagy birságpénz itten szabatik meg. 

Hanem a büntetésnek egyetlen tárgya és indoka a megsértett
nek megboszulása; a társadalom egyénnek egyén elleni bünét számba 
sem veszi, s ha a megsértett a sértőnek megbocsát, ez minden bünte
tés nélkül marad 1). Ha néha a büntetéshez törvényes birság is járul, 
ezt, költségek czime alatt, biztosság végett egyelőre a kezes teszi le. 

Egyezkedés. 
A törvényhozó nem támadhatván meg a megsértettnek boazu

vételi jogát, megengedi a sértőnek, hogy a dolgot birsággal s egyez
kedéssei egyenlitse ki 2). Eleinte a megsértettül függött elfogadni azt, 

1) Holland lord lAHl-l>cn a felsUház elé Lomlou városa nevében terjesztett egy 
törvényjavaslatot a hiintctö törvényele megváltoztatása iránt; egyik fíj panasz abban 
állt, hogy nincsen felállitva tisztviselő, ki a biinöst hivatalosan iildözze; mig ellenben 
valameily l>ünöst az illetékes !Jirosí1g előtt vádolhatni mindenkinek jogában áll. E jog 
n társulás és kölcHönös kezeskedé~ maradványa. 

2) A birság ((l'ied) nyilvános k!\rpótlás, az egyezkedés (we1·igeld) magánkárpÓt· 
!ás. Az egyezkedést mllr Horner is említi. llias .X. 497. v. 

A városteren egy tömeg állt : ugyanis vita támadt 
Két po:>res ember lcözt, kik gyilkolt férfiu diján 
Törzsöngtek, biwnyozván egy közepcttök, egészen 
Mindeneket megadott : a más, hogy nem kapa semmit. 
Mindenikök tanuval követelte szakasztani végét. 
A sokaság mindkettejeket bíztatva kiáltott, 
Ámde betiltották a hírnökök : ekkor az aggak 
Megfaragott sima köpadolton szent körbe ülének, 
És 11. légrázó hirnőkkar emelt jogarával 
Sorra fólálltanak, és egymást fölváltva ítéltek. 
l{ét talentom arany valn föltétetve középen, 
A legigazságosb itélet urának nrla1Hló. 

(Szab ó Ist. fordít. szerint.) 
Az athcnaei törvények némelly csetekben szinte megengedik azt. A skótoknál 

is ig-~n 1·ég-tiíl rlivatm:ott " n ('ron r·gyrzl<~rlés, 11 gnl-nP.q-tiíJ - birságt/JI - kiilönbözött: 
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vagy nem ; miutá.n azonban a kormány annyi erőt nyert, hogy a ~:~ze

mélyes boszu helyébe a törvényt tehette, az elfogadást megparancsolá 
s a bírságot egy másik igaztalanság, az ember és ember közötti kü
lönböző érték ezerint szabta ki. 

Egynémaily e büntetésnemben a szabadságnak egy jellcgét cso
dálja, melly a mai törvényhozásokban nincsen meg.Ami törvényeink 
sujtják a bünöst, akár annak ismeri magát, akár nem : az egyezkedés 
ellenben fölteszi, hogy a bünös elismeri hibáját s választást enged 
neki a megsértettnek boszuja s a kárpótlás között. A megsértett el
fogadva a kárpótlást bocsánat- s feledésre kötelezi magát s olly elég
tételt nyer, minöt a mai büntető rendszer nem ad 1). 

E büntetéseknél tehát nem a siker vagy indokok, hanem csupán 
a megsértettnek, méltósága s szanvedett sérelme ezerinti kártalanítása 
vétetett szemügyre. Hogy milly kicsinyletességgel méretett ki a bir
ság, alább látandjuk. A ki éjjel másnak házában lepetik meg, ha nem 
engedi magát megfogni, öleesék meg j ha megadja magát, fizet nyolcz
van soldót, bármi lett légyen ottvoltának oka:~). Állatok vagy lelket
Jen dolgok által tett kár után hasonul birság fizettetett a). Az Alfred 
elötti angol törvények ezerint a ki az egyházat megrabolja, az okozott 
kárt tizenkétszer; a ki püspököt, tizenegyszer j a ki áldozárt, kilencz
ezer j a ki diacon t, hatszor j a ki kisebbrendü egy házi személyt ( cle
ricus) rabolt meg, háromszor térité vissza 4). A ki a király lakában 
fegyvert rántott, vagyonát s életét veszté, a ki pedig Isten házában 
tette azt, husz soldót fizetett s). Egy barátnak vagy egyházi személy-
Croo fejében egy grófnak 140 tehén, egy tane-nak pedig 60 adatott. Az araboknál is 
elöbb létezett a lmránnál, melly azt szentesité. Montesqnieu, ugy látszik, azt hivé, 
hogy az egyezkedéssei nem a bünhödés, hanem csak a vétkesnek a megsértett boszuja 
elleni védelmének eszméje volt összekötve (Esp1-it des lois XXX, 19 :!O.). Én ellenke
zöleg azt tartom, hogy a ezé! a megsértettnek ltárpotlása, az ellenRégeskedés megszün
tetése s másoknak a sértegetéstöl, a birság félelme :\.Itali visszatartlisa volt. 

1840-i augusztusban a Nagy-ur, ki a török barbár intézményeket némileg javitni 
törekszik, a büntetö törvényekhez egy toldalékot tett közzé, hol ez olvastatik : "Ha 
valaki öl s a megöltnek rokonai vagy örökösei a gyilkosnak nem kivánják halálát, ha· 
nem megelégesznek a vérdijja.l, a hat6ság csak 8 évi gályarabságra itélendi azt. Ha 11 

rokonok vagy örökösök sem a gyiii{QS halálát sem vérdijt nem követelnek, a bat6s:\.g a 
gyilkosra belátltsn szerinti büntetést rovand. Ha a megölt rokonai vagy örököseinek 
lakhelye nem tndatik, a gyilkos addig tartassék fogva, miglen a rokonok vagy örökö
sök jelentkeznek." 

1) Rogge, VerS'!tch iibe1· das Ge1-icht8syatem rle1· GeM!umen. Hala, 1820. 
•) Rotharis, l. 22. 
3) Rotbaris, 1.138. 14!. 330. ~33. Ugyanez •livatozott a dánoknAI. 
•) Leg. A.ethelb. Lib. l. 
') Leg. In. Lib. 6, 
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nek (clericut;) gyilkosa elkerülbeté a canonszarinti büntetést, ha az 
egyház azoigájának vallá magát 1) ; egy áldozár-vagy püspöknek gyil
kosa azonban a király hatalmának adatott át. 

Uélell párbaj. 
Ugyanazon törekvés, hogy a magánhadat törvényes szabályok 

pótolják, hozta be a párbajt, melly által a személyes boszu bizonyos 
szabályok- s külsöségekhez köttetett. Ha a megsértett átalkodottan 
fegyveres bodzut kiván; ugy legalább bizonyos határok közt tegye 
azt, a közbéke megzavarása nélkül, ember ember ellen, tanuk jelen
létében. Innen az itéleti párviadalok, mellyek az egész középkaron át 
magán s nyilvános viszálkodások eldöntésére használtattak. A tör
vényhozás soká foglalkozott, mig a magánhadat igy átalakitá, meg
határozva, minö személyek üzenhetnek párbajt s minök fogadhatják 
el, milly esetekben, minö szabály okkal. Nők, !gyermekek és papok .ki 
voltak véve ; ezek azonban mást helyettesitettek, ki az ö nevökben 
vivott ; kit mégis mint pénzen fogadottat a közvélemény s a törvény 
is megvetett, s ha nem győzött, büntetéssel is sujtott. 

Azon emberek, kik előtt első erény a vitézség volt, könnyen 
hihették, hogy annak hiánya roszaságot jelent s hogy a ki legyözetett, 
csak gonosz lehetett. E vélemény gerjeszthet-c csodálatot, midön a 
nemzetek közti háborura nézve némellyek ma is hasonul okoskodnak? 
gerjeszthet-e csodálatot azon században, mellynek egy, nem megve
tendő iskolája fennen hirdeti, hogy nagyszerü küzdelmeknél mindig 
a jó ügy győz? ! Holott akkoriban Theodorik vagy inkább Cassiodor 
a pannoniai barbárok- s rómaiaknak igy irt: M i t h as z n á l em b e r
nek a nyelv, ha dolgát fegyverrel dönti el? Mi lesz 
a békéből, ha a m-üvelödés közepett harcz folytat
tatik?Kövessétek ami góthjainkat,kik megtanul
ták künn csatákat vívni, benn háborgás nélkül 
é l n i 2). Liutprand, longobard király az itéleti párbajt képtelenségnek 
tartá, hanem, mivel nemzete azokásaiba mélyen begyökerezve volt, 
eltiltani nem merte 3), 

Az egyház sohasem helyeselte e bizonylatot, a zsinatok folyvást 
roszal ták, hanem Gundobald király az azt ellenző A vitusnak ezt fe
lelte : N em d e a n e m z e t ek h á b o r u i b a n , é p e n m i n t a 
m a g á n ,v i a d a l o k b a n a s ik e r a z I st e n k e z é b e n v a n ? 

•) Capit. Tl1eod. c. 51. 

') Fw·ia•·· III, 24. 
·') Le.q. VI, fi4. 



316 

H o g y n e a d n á t e h á t a z ö g o n d vis e l és c a g y ö z e d e I
met az igaz ügynek? 

V alóban azon, mély vallásérzettől áthatott századokban, midön 
annyi csodás monda keringett a nép közt, a kimeneteiben nyilvá~uló 

istenitelet esz!néje igen könnyen merülhetett föl j mellytöl aztán nem 
volt nehéz azon állitásra térni, hogy az Istenség az ártatlanság meg
mentésével mindig egy-egy csodát müvel. Igen régi e vélernény s a 
legkülönbözőbb népeknél találunk rá példát, hogy az igazság is t e n
i t é l.e t ek által deritteték fel 1). A germánok köz t továbbá á viz és 
tüz nem csak az istenség eszközei, hanem maguk az istenek voltak, 
kik ítéltek, határoztak, a biinöst elüzték vagy megégették j a hulla, a 

. ' gyilkos elé vitetve, vérzett. Am az istenek, fölforgatva bár a termé-
szeti törvényeket, fenyítést kivántak j mié1·t is a kivégzés nekik ho
zott á~dozat s a tisztvisciii vagy pap az Istenség nevében hajtja azt 
végre. 

A barbárol~ tudományos rendszerü intézmények hiányában s a 
társadalomnak olly fokozatán, hol rendszeres vád és védelem lehe
tetlen va~a, különféle uton Isten itéletéhez folyan10dtak, annak alm
ratát kísértve. Néha a két peresfél az egész mise vagy más ájtatosság 
alatt kezét fölemelve tartá, s a mellyik fél elfáradva leereszté kezét, 
az elvesztette a pert. Néha ti1indketten egy szentelt kenyér vagy sajt
darabot nyeltek le, meggyözüdve, hogy a bünösnek torkán fog akadni. 
A kik boszorkányságról vádoltattak, leginkább nők, folyókba vettet
tek, s ha el nem mm·ültek, bünösökiil tekintettek. Legszokottabb volt 
a forró viz és izzó vas általi bizonylat. Egy forró iist fenekére egy 
golyó tétetett, s a vádlottnak meztelen kézzel kelle azt kihnzni; vagy 
egy megtüzesített vasat tartania, vagy pedig mezitláb menni át izzó 
vasrudakan vagy két égő farakás között. A lábak és kezek aztán be
göngyöltettek s hal'lnadnap megnézetvén, ha sértetlenül találtattak, a 
vádlott föl vala mentve. Sokszor történt, hogy két egymáshoz igen 
közel álló máglya ünnepélyesen meggyujtatott, s a versengők vagy 

1) Péltlát hoztunk föl erre a III. könyv ~21. lapj{Lu. Hicili{LlHlll n Palieni istenele 
templománál (P(tlicontm lacus nevíi tónál) két, forró l1énkövcs viúi mély forrás buz
gott. Ha valaki lopásról vagy egyébriíl vádoltatott, tagadó esküje rgy \cmczMrc iratott 
a ez a vizbe dobaték : ha fennúszott, u vádlott fólmentctett, ha elmerült, a biinös a 
forró vizbe vetteték. Más alkalommal a vádló olvasta azt, a mi a lemezkére irva volt, a 
vádlott pedig, ki koszornitkal s tnnicával volt övm:n, s kezében egy ágat forgatott, 
szavonként ismétlé a:~. olvaHottakut., minuig a forrás szélét érintve; ha egy szót scm hi
bázott el, fólmenteték, ha elhibázta, megfnlas:~.tat/·k vagy szemeitől fosztntott meg. 
Diod. XI, 89.; Macrob.; Arist. Mh·. Ansc. f18. Lásd a tiirvl:nyhozftsr<ÍI szól•) me\líoltk()
tctiinket, hol az iRtrnit.élctcln-1íl hüvehhrn ,;rt.elwziinl1. 



iH 7 

kiizdéreik a lángok közcpctt haladtak út, árlatlannak nyilvánittatvún, 
a ki sértetlenül jött ki. Nagy-Károly végrendeletében meghagyá, hogy 
ha. fiai közt viszály tamadna, azt kereszt-bizonylat döntse el. Midön 
Verona védfalait az avar-hunnok ellen ujra megerösitni kelle, vita tá
madt, hogy vajjon a papságot illeti-c egy harmad vagy egy negyed
résznek folépitése. A kiállitott küzdér az egész szent Máté szerinti 
kínszenvedés (p ass i o) elolvasása alatt feltartá kezét s a papoknak 
igazuk volt '). Kunigunda, szent Henrik császár neje, ugyszinte Emma, 
angol királynií, hogy szüwségöket bebizonyitsák, tüzes vasrodakon 
lépdeltek át. 'l'hcutbergának, lotharingiai Lothar nejének ártatlanságát 
egy küzdér forró vizben mutatta ki. János, ki Igneus-nak (tüzinek) 
neveztetett el, és LipranJ, hogy a florenczí s milanói érseket a simo
niáról meggyőzzék, két máglya között sét·tetlenül haladtak át. Berta
lan Péter ugyanezt tevé, hogy Longin lándzsáját, melly az első ke
resztes háboruban Antiochi1ínál találtatott meg, valódinak bizonyítsa. 
Illy bizonylatnak vettettek alája gyakran az ereklyék s a tüzböl sér
tetlenül láttattak ll:iugrosn i. Mondják, hogy az Ambrus-féle miseköny
vek hasonulmenekedtek meg, midön Nagy-Károly azokat eltörölni 
akarta; Spanyolországban pedig az arab-keresztény szertartás pár
viadallal támogatta ték. Sőt mi több; polgári jogu kérdések is illy uton 
döntettek el. Midört az vitattatott, meg kelljen-e engedni az örökö
désnél az egyenes ág képviseletét vagy sem, egy cs:tszár két küzdért 
állita ki, s a győző a képviseletnek érvényt adott. 

Ime Ínint változott a perítgy viadallá, aminthogy annak eredeti 
görög és latin neve csakugyan viadalt jelent 2), és látmánynyá, melly 
az egészen érzéki népnek mindig tetszett a). A vitatás kihivássá fajul t, 
mellyel a vádlott az • ellenfelet, a tanukat sőt niaguitat a birákat is 
párviadalra szólitá. Az istenség megkisértetik és felhivatik a~ igáz
ságnak csodák általi bebizonyítására. A győzelem a versengés tár
gyát, a tanukat éS az itéletet igazolta 4). 

') Egy uj bizollytiág arra, hog-y az egyháziak nem a római törvényt követék. 
2) A görög Kl/ivuv miut ~-inte a lati~ decemeTe ige is itélést s megküzdéstiM 

jelent. 
3) Az istenitéletek látmltnyos jelenetének példáját alljuk a D. nlatti Felvildgo

sitásban. 
•) X. Alfons spanyol királynák , ki az elBtte divatozott szaltásokat össze

szedte, gy.üjteménye IV. könyvében ezek l11Ianak : "A királytól ldnevezett tanuk a 
küzdöket az általa Itijelölt helyre vezették, s kimérték nekik a kiizdtér határpontjait, 
hogy jbl ismerjék a helyet, mellybiH kilépiliök csak a király vag'Y tanuk parancsam s 
:lz ezek által kijelölt m6ddal lehetett; s hu a kiizdök egyike a ki,outatott hat!u·on Yngy 

akarva vngy rllenfelétiíl kéuyszcritve, tnlment, Ic volt gyözvf'. Dr ha lován al< uwg·lwt-



Végc-hollsza nem volna. ha az összes népeknek annyi századon 
át gyakorolt effélc ezernemti bizonylatait elsorolni akarnók ; elég lesz 
azokat helyenként fólemlitnünk. Uralkodó szükségül tUnik fel C!gye
sekben és társadalomban az affelöli meggyözödés, hogy a büntet~s ki 
van érdemelve. Azon korban, melly az észtan csalhatlanságában hitt, 
egy irásbeli szöveg találtatott, mellycl vitatták, hogy két tanu elég a 
bizonylatra, a mellékkörülmények tekintetbevétele nélkül, mellyek 
pedig a tényt néha tanuk nélkül is igaznak, néha azok ellenére ha
misnak tüntetik fel ; tehát követeltetett, hogy a meggyözés, nem a 
népé többé, hanem a bíróé, meghatározott számnak vettessék alá. 
Utóbb belátva az eljárás veszélyes voltát, a bünösnek vallomását is 
kívánták, mintha az igazság gyakran ennek tagadásamellett is ki nem 
derülne, vagy mintha nem volnának elegen, kik önmagukat igaztala
lanul vádolják. És ezen elvnek gyakorlati kivitelére fóltaláltattak, az 
idők szerint, különféle módok, mikkel a vádlott vallomásra kénysze· 
rittetett, a rábirástól a fag ga tó eljárásig, a gyötrő kinzástól a halogató 
kegyetlenkedésig. A középkor inkább hitt mint okoskodott s azt kép
zelve, hogy az Isten gazembernek nem adhat diadalt, itéletének ki
nyilatkoztatására hívta öt fel. Mindkettö ama korhoz mért hiba; ha
nem hogy mellyik a szomoritóbb, alig határozhatni me-g. 

Ha mindjárt némelly istenitéletek :>:árt ajtóknál történtek, leg· 
többje mégis nyilvános és látmányos volt, azon eljárások természeté
hez mérve, mellyeken az egész nép jelen volt, melly a milly képtelen 
volt törvényes bizonylatokból ítélni, épen olly kiváncsi vala az érzéket 
megkapó jelenetekre, mellyek hatalmas képzeimére erős benyomást 
gyakoroltak. Az Isten a tettek nyelvén beszélt s a társadalom meg 
volt győzöd ve. Azonban hány ártatlannak kelle elesnie s hány gonosz
nak megszabadulnia megedzett kezek és lábak, a fegyverforgatásban 
gyakorolt vagy gyakorlatlan karok által ! Az egyház, melly a közép
korban mindenben szerepelt, e bizonylatoknak, mellyeknek példáját 
a szentirásban is feltalálta 1), mindegyikét szertartások- s külsöségek
kel kötötte össze, bár sohascm egyetemes határozat vagy pápai te
kintély által. Azonban még sem hiányzott, ki mindc:?:t kárhoztassa, s 
Agobard, lyoni ér8ek 825 körül az itéleti párviadalok s istenitéletek 

ló.sa, a kantár elszakadása vagy más véletlen körülmény miatt lépett tul, a nélkül, 
hogy ellenfelétlll nyomatott volna ki, nem tekinteték legyllzöttnek, ha a kijelölt ha· 
tkrba akár gyalog, aká,r lován lehetil leggyorHabbau visszatért." 

•) A viz példaul, mellyet a pap a házasságtöréstlll vh.dolt nilnek adott, mellytöl, 
ha biinös volt, meghalt.. E szoká.s még a mai héberek közt is néhol fennáll. 
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ellen irásban szólalt fel 1), visszamenve a különbözö uemzeteknck 
szent Pál által kihirdetett egyenlőségére s igazságtalannak nyilvánitva 
Gundobald törvényét, melly a nem ugyanazon nép közt született ta
nukat kizárta. "Innen a képtelenség- írja ö -hogy a nyilvános 
vásárokon s népgyűléseken elkövetett bünök egy burgundi által nem 
bizonyittathatnak s a vétkesnek, tanuk hiányában megengedtetik, 
magát hamis eskü. á:ltal kitisztitni. A Gundobald-féle törvény szerint 
az itéleti párbaj az igazság földerítésének legjobb módja; s igy gyak
ran haszontalan okból még erőtlen s öreg emberek is ö l d ök l ö 

v i a d a l r a szólittattak. Hogyan derül ki az igazság, ha mindketten 
elesnek? Ha itt alant s.z ártatlanok mindig győztek volna, a saracé
nok Jerusalemet, a góthok H.ómát, a longobardok Italiát legyőzték 
volna-e?" 

E szózat valamint sok más sikeretlenül hangzott el; s Nagy
Otto belátva a hamis esküY<'s könnyiiségét, a 962-i római zsinaton 
arról tanakodott, nem volna-e jobb az itéleti párbajt gyakrabban al
kalmazni. A pápa mitsem határozott, miért is ama császár a veronai 
longobard gyülésen 967-ben előterjeszté, miszerint itéleti párbaj által 
döntessék el a hamis okmányfölötti kétely, ugyszinte a kétes földbir
tok kérdése, s azon állítás, hogy valaki egy földbirtokra vonatkozó 
kötelezvényt kényszerítve irt alá; nemkülönben a hat soldót megha
ladó lopás esete, a letét tagadása, vagy hogy egyik a másiknak azol
gájává tette magát. Minden azabad ember személyesen vala megküz
dendö, csak egyháziak s özvegyek adhattak helyettest 2). 

· A hiibér behozatala által az embereket nem kötvén össze többé 
a kölcsönös kezeskedés, az eskütétel rendszere csökkent, növekedvén 
helyébA az itéleti párbaj, mcllyet az egészen barczias ko1· magához 
illöbbnek talált. A szokás tulélte az okot, rnelly azt behozá, akkép, 
hogy annak nyomai még a XVI. században is feltünnek, hogy ne em
litsük Angolhont, hol az itéleti párbaj eltörlése a gyilkosság eseteire 
nézve csak 1820-ban terjesztetett elő a). 

•) Libe-r aooer~ lege:nt Guni.obaldi, et impia certanoina quae per eam ge11..rúur.

Liber conlt·o opinWM11t pulaiÚÍum divini judicii vel-itatem igne vel aquis vel con.ftictu ar

lf101-um patefiet-i. 
2) Leg. Otlt. 1. 2. 5. 6. 7. 9. ll. 12. 
3) Lásd a törvényho:uúról sz616 mellékkötetünket. Az angol töt-vény hétféle bi

:t:onylatot fogad el : A tényre emlékezést, törvényes tekintélynél ; a helyi vizsgálatot ; az 
irott bizonyitvú.nyokat j a biró elíltti tanukat j a párbajt (by wager of battle); az esküt 
é~ az eskütevéíket (by wager uj law) j és az esküdtszéket. Blackltone, Comm. on the 

laws of England. III, 22. 



liiután a büntető rendsz.er a nemzetek társadalmi állapotának 
legfőbb jellege , ugy hisszük c pont körül tulhasszak nem is le
hetünk. 

TIZBN~GYEDIK FE.fi:ZBT. 

A barbár törvénykönyvek 

Most vizsgáljuk magukat a törvénykönyveket, mellyekböl nz 
előadott, több& kevesbbé átaJános eljárásokat vettük. 

A ki a barbárokat nem akarja, mint . némolly történész, rabló
csordának nézni, annak hinnie kell, hogy már eredeti hazájokban is 
kormányzási s törvénykezési szokások- 8 intézményekkel birtak; ha

nem csak miután a római tartományokb'a telepedtek, látszik meg, 
hogy a viszonyok szövedéke vagy igazabhan a ·rómaiak példája ösz
tönzé öket törvényeiket iJ·ásba foglalni. Ezek ott, hol a római faj tul
nyomó volt, csak utánozattai módosittattak; hol pedig a hódítók nyer
tek határozott tulnyomóságot, megtartották eredetiségöket. 

Midőn a nyugati birodalom szétbomlott, a theodosiusi törvény
könyv uralkodott benne, nem· ugyan mint egyetlen törvény, hanem 
mint ollyan, melly szerint az europai tartományok igazgattattak. A 
barbárok nem hozva magukkal semmi tökélyes töl'vényhozási vagy 
kormányzati rendszert, olly keveset gondoltak annak eltörlésére, hogy 
némellyek inkább saját törvénygyiijteményök alapjani vették, hódit
mányalk területén. 

Tizenkét barbár törvény jutott el hozzánk, mindegyik saját iel
leg-, saját szükségességgel. Egynchánya csak egyes irat s intézkedés; 
mások pedig könyvekre, fejezetehe s czikkelyekre-osztott törvény· 
könyvek j némellyek törvénygyüjtemények, az· egy-egy uralom alatt 
kibocsátott királyi intézmények tartalmával. V alamennyic latinul, és 
pedig a mai oknutnyoknál kevésbbé baJ-báJ· latinsággal van irva. 

Theodo1·ik lö•·u'ul·t~. f>OO. 
Az első, vagyis Theodol'ik E d i c t u m-a, a római jogon alapszik 

s alája rendeltetnek a góthok is, azon czélból, hogy a latin müveltség, 
mcllynek becsét Theodorik elismerte, köztük is elterjedjen, hanem a 
fegyverviselés a góthok osztatlan jt)ga maradt. Senki sc higyje, hogy 
góth szokások cltöröltettck, mCJ·t ha az nj intézkedések mindnyájukat 
kötelezték is, az egyesek joga mégis érvényben maradt, s a gúth 
góth, a római római eljárást követett, kivéve a határozottan megjelölt 



eseteket 1). Tanusitja ezt az is, hogy e törvény majdnem c~upán a 
büntetőjoggal foglalkozik, elhanyagolva egészen a polgárit, amit olly 
rendezett kormányban, minö a Theodoriké volt, vele nem gondolás
nak épen nem tulajdonithatni, hanem való az, hogy ö szabályozni 
akarta azt, a mi az államot közvetlenül érinté, a két nép magánjogait 
r. értetlenül hagyva 2). 

Magában foglal ezen E d i c t um százötvennégy, leginkább Pau
lus se n t e n t i á i b ó l vett czikkelyt; miután Paulus ama kornak 
gyakorlati kézikönyve volt. Hanem a régi jogtudósok s törvényhozók 
helyett az uj összegyiijtö saját nevében beszél, elváltoztatja s elferdíti 
az egyes helyeket, s megfosztja azokat önkényes felosztásával való 
értelmöktöl. Különös dolog, hogy a római törvényeknek a barbárok 
alatti legroszabb gyüjteménye Olaszországban készült. Látni mégis, 
mennyire feledék a góthok és herulok is a fegyarányt, midőn a gyil
kosságot is testi büntetéssel fenyíték. Ezt rendelé a corneliusi törvény 
is, ami által, minthogy az aránytalanság kisebb volt, a legyőzöttek 
sorsának is valamivel enyhülnie kellett. 

Alarlk B•·evlariuma. 50fi. 

II. Alarik nyugati góth király római alattvalói számára a L e x 
r o ma n a, később B r e v i a r ium czimii törvénykönyvet adta ki. A 
hozzánk jutott példány Anianus előadó által Timotheushoz az ország 
egyik grófjához intéztetett, egy királyi rendelettel Gojarik udvari 
grófhoz, mellyben, miként Theodosius és Justinián elöbeszédeiben, a 
munkának története adatik eW. "Isten segedelmével, népünk érdeké
ben megjavítottuk érett megfontolással mindazt, a mi a törvényben 
igazságelleninek lát:>zott ; akkép, hogy a papok s nemesek közremun
kálásával a római törvény s régi jog f'ölött minden homály eloszlatta
ték~ s nem is lesz a perlekedök közt folytonos ,vitályra semmi ok. 
Megfejtetvén s egyesittetvén e törvények egy könyvbe, okos férfiak 
kiszemelese szerint s a tisztelendő püspökök s az e végl'e kiválasztott 

') Sa.lva jw·i$ lJublici ·rece1·entia, et legibUll onmibua, cunctwum devoticme seruan
dis, quae Barba1i quoque sequi debeant super expt·essia araculia, edielia p!'aeaentibwl evi

dMUr C()gnoscarnt. Ez áll az Edictunt-ban; Alarik pedig Dassiodor leveleiben (IX, 18.) 
mondja : Sed ne pauca tangentes, 1·eliqua credamu1• noluirse servat-i, omnia edicta tam 
i10st1·a quann domini avi nostt·i, et us u a l·i a j u r a p u b l i c a sub omni cell8emus di· 

strictioni.-J 1·~bore cuatodiri. 
2) Igy példani a végrendeletnélküli öröködé&re nézve ez egyetlen törvény volt: 

Si q·uis intestatua mmtuus fuerit, is ad ej ua lfUCce«aionem venial, qui inter agnatos atque 

rognatos !JTadu vel t-itulo proximw invenitur, salvo jure filiorum ac nepotu1n. Hogyan al
kalmaztathatott volna ezen, annyira határozatlan rendszabAl y, ha az öröködősre nézve 
uz előbbi idökböl nem léteztek volna intézmények '( 
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tartományi föembercink beleegycztével e gyüjtemény világot; magya
rázattal egyesítve mcgerösittetett. A mi kegyességünk elrendelé, hogy 
e könyv hozzád, Gojarik g1·ófhoz, elküldcssék, a végböl, hogy ezentul 
minden per annak rcndclményei szcrint végeztcssék, s uc állhasson 
senki elő más törvény- vagy jogszabálylyal, mint a melly e könyv'ben 
foglaltatik, fejed és javaid vesztésének büntctósc alatt." 

l\Iagában foglal e gyüjtemény tizenhat könyvet Theodosius tör
vénykönyvéböl, Theodosius, V nlentinián, Marcián, Majorián és Seve
rus császárok u jontörvényeit (n o v e ll as), mellyek l e g es névvel 
jelöltettek, mig a jus név a jogtudósok müveit jelenté, mellyek eme 
törvénykönyv másik kutforrását képezék, Ga jusnak I n st i t u t i ó i 
tudniillik, aztán Paulus elfogadott határozmányaiból (r e c e p t a e 
se n t e n t i a e) öt könyv; a hermogenesi törvénykönyvből két czikk, 
a gregorius-féléből tizenhárom; Ulpián meg scm neveztetik és Papi
niánból. csak egy rövid darabka adatile A szöveghez senuni toldás 
nem adatik, hanem sok hagyatik ki ; s bár az eredeti törvényhozás 
helyei egészben adatnak, az értelmezöknek mégis az átalakitott al
kotmány által előidézett vúltoztatásokat számba kelle venniök, fejte
getve, módositva, néha el is változtatva a szöveget s ekkép hagyva 
nekünk ama társadalom állapotának tanubizonyságait 

t•aplaul a·espOII!!UJU. 

A burgund-rómaiak is saját törvénykönyvet nyertnk 1) 1 melly 
az előbbinél rövidebb és kevésbbé teljes, hanem a Theodorikénéljobb 
vala, nem levén benne a szöveg elferditve. A czim~k a régi kutforrá
sok egyikével sem egyeznek, mig a burgund törvényéivel egytől 

egyig Öllszevágnak; a miböl hinni kell, hogy ama törvénykönyv a bur
gundiak római alattvalóinak volt szánva ; még a kárpótlási egyezke
désekben is, mellyeket :t rú•nai törvény nem vett tekintetbe, a bur
gundi mé1·ték alkalma:~: tatott 2). Meg kelle e törvénykönyvnek szünnie, 
mihelyt a burgundok a frankok uralma alá kerültek. 

Ez utóbbiak alatt déli Galliának római 11lattvalói valószinüleg 

1) Kiadatott 18!íG-ban t'ujastol Papiani re~po,~•um c~im alatt. Vita támadt, 
honnét eredt e külöuös név. Leghihetöbb Savigny véleménye, ld azt gyanítja, hogy 
Cujas a burgund-római tön·ényeket Alarilc g·óth-római törvénykönyvével folytatásaul 
találta i s miuthogy ez Papiniún, vagy mikép sok kéziratban találtatik, Papián Lihe1· 
1"eaponao1·um-jának egy helyével vég·zöilik, t'ujas vigy{•zatlanságbM az egé~z következő 
münek o. csak egy részre \"onatkozó czímet a<lta. 

") Tit. II. Et quia de p1·etiu ouÍ80I"Wi! nil eviclen.ter lex romana conatituit, do;,,;. 
tiUS no&ter atatuil obaervandum, ut ftomicida aecundu111 ae1·vi qualitatem, infi·ayr,·ipla do

mino ej ua prelia cogal!w exaolvet·e; !wc est pro acta;·e C'. aolid·i, zn·o ministerirclc LX. solidi· 
etc. etc. i Ezek •1pen u burgundi törvények által meghatluw:ott 1·érrlijnk. 



Alai·ik B I' e v i n r ium a szarint igazg·attattak; s búJ' Hz é~zaki részen 
egy gyüjtemény vagy a régi törvt'·ny Malakitásának senuni nyomát 
:;em találjuk, van mégit~ okunk llinni~ hogy ott a helyhatósági kor
mányzattal ugyaucsak a Breviarium ha:;ználtntott. A ripuari és sali
fmnkok tönényribPn nz áll, I1Dgy a rómaiak saját jogaik szerint ítél
tessenek. Azonkivül a polgáljogi főbb eljánísok, mint végrendelet, 
ndományz:ls, eladás és felszabadítási minták gyüjteménye maradt 
fenn 1), mellynek nagyobb része a római jog utánzata, és az évköny
vekben is helyhatósági rendezet emlegettetik j mimlezen körülmények 
azon gondolatra ho:mal{, hogy n lr:győzöttek közt n római törvényho
zás folyvást femuillt. 

A római jog össze nem férhetvén többé a népvúnd01·lás llltal 
döidézett rendczettcl, ahhoz képest múdosult és viszont módositólag 
hatott arra. Maguk a barbároknnk ii·ott törvényeik scm tüntetik elő n 
germánok müveltségi :\llapotait azon fokon, mellyen a birodalombn 
rohanásukkor álltak j mert államuknak knltiizkörlés elötti saját intéz
ményei számos egégzen ujaldtnl keveredtek össze, miket azon körül
mény idézett elő, liogy a germánok birtokosokká, fiildmüvelökké, 
uraikod/J nemzetté lettek. Ha még a theodosiusi s justiniáni törYény
könyvek összegyiijtiii sem tudták a kiilönböz(í elemeket egyesitni, 
hogyan remélhetnülc ezt olly korban és helyeken, hol a tudatlanság s 
ta})asztalatlanság nagyoLb volt? Senuni csoda tehát, ha e türvények
hen ellenkező tényrk, kiilönbözli kor- ós JHiiveltségbeli ú·zelmck for
dulnak elö. 

Soli·fronk tön·~n~. 

g keverM\: lwzott nemeilyeket azon állitásra, hogy a sali frank 
törvény, mint még hóditásclötti, valamennyi barbár törvények közt a 
legrégibb, mit mások tagadnalt. Két sziiveg maradt fenn, egy latin, 
egy másik germán szavakkal kevert, jegyzetek- s magyarázatokkal 
régi frank nyelven~). Mellyik lehet a régibb'! Nómellyek az utóbbit 
hiszik, ana támaszkodva, hogy a kéziratok czime igy hangzik: L e x 
s a l i c a a n t i q u a , a n t i q u i s s i m a, v e t u s t i o r, mig a latin 
elölt ez olvastatik : L e x sa l i c a r e c e n t i o r, em e n d a t a, r e
f o r ma t o. 3). Mások azt hiflzik, hogy a latin nem előbb gyűjtetett 

1) ~- fögyüjtolll<Ínyt Marculf btlrÍLtnak köszönjük, \'alószinüleg a VII. század 
, . .;g~röl. 

:) A latin szövegnek 11 ltüliinfélc ltézimtok szerint 70, 71 vagy 72 czime, és 406, 
lű7 ,·ngoy 408 czikkclyP \'an; a másiknak 80 czime, s :120 czíkkelye. 

') flnizot, kit én e részben k(ivctck, Savigny, Wiarda, (Gesch. und Attsle;pm(J 
JP.< •a/i.vd!Cll r:e.~/zp.,, JlrC'Illll, v;;oq.") ll !RtiD gyiijtPmÓnyt 0 jPgpeteSJl(Í) régibbne)t ft]. 
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össze, rnint a VII. Bzázadbau, Rajna balpartján az ardcnuei erdöt~ég, 
Maas, Lys és Schelde között, hol a sali ti·ankok sok ideig laktak. Ha 
ez ugy volna is, e gyüjtemény bizonyára a költözködés elötti szoká
sokra. támaszkodik, aminthogy a bevezetések is oda mutatnak, rnellyek
böl itt némieket közölni érdemesnek tartjuk. 

"A frankok dicső nemzete, mellyet Isten alapított, melly erös 
fegyverben, szilárd a békekötésben, mély a tanácskozásbe.n, testében 
nemes és egészséges, különösen szép és fehér, hatalmas, tevékeny és 
ki tartó a csatában; gyorsan a katholikavallásra tért és tiszta az eret
nekségtől ; rnidön még barbár hiten volt, Isten augalatából kereste a 
tudomány kulcsát; sajátságainak természete szerint ohajtá az igazsá
got s örzé az áhitatot; a sali-frank törvényt azon főnök ök hozták, kik 
altkor a nemzet élén álltak 

"A sok közöl négy férfiu választatott: Visogast, Rodogast, Sala
gast és Vindogast, Saloghevo, Bodoghevo és Vindoghevo helyekről 1 ), 

kik is háromszor gyiilést tartva, a perfolyamnak núnden esetét nagy 
gonddal megvitatták: mindegyiket külön tárgyalták, meghatározván 
mindenütt az értelmet, akkép mint következik. Azután, midőn Chlodvig, 
a nagyhaju, szép és dicső frank király, Isten segedelmével első vette 
fol a keresztséget, akkor, a mi c törvényekben kevesbbé illőnek ta
láltatott, Chlodvig, Childebert és Chlotar dicső királyok által világo
san kijavittaték s egyszersmind a következő határozat iratott : 

"Éljen Krisztus, ld a frankokat szereti! Ő őrizze országukat és 
vezéreiket kegyelmének világával töltse el; védje a sereget s engedje, 
hogy zászlai az igaz hitről a béke öröméről sa boldogságról tegyenek 
bizonyságot. Az Ur .Jézus Kdsztus igazgassa az áhitat utjain az általa 
kormányzott orszúgokat. Ugyanis ezen, számra kicsiny, dc vitéz nem
zet, lerázván a rómaiak snlyos jármát, nliután a kereszt!>6g szentségét 
elismerte, nagy diszszel ékesítette föl aranynyal s drága-kövekkel a 
szent vértanuk testeit, mellyeket a rómaiak megégettek, leöldöstek, 
megcsonldtottak, vagy a vadakkal tépdestettek sz ét." 

Daczára e határozatnak még windig kétes maradt, hogy vajjon 
e sali-frank törvény kihirrlettetett-e valaha törvényes hatalom által, 

litják; azonban erős érvekkel czltfolta meg öket l!'euerbach, ezen müvében : Die Lex 
salica und ih1·e verschicdenen Recension en. Erlangcn, 18iH. 

V. ö. J. M. Pardessus, Loi saliqne, O?t Recueil contenant les anciennel rédaction.s 
!le cette loi et le texte connu sous le nom de L e x e 1n e n d a t a. Páris, 1843. 

1) Azok, !dk a történeti személyeket képzelmi lényekké hajlandók változtatni. 
itt csak a kiilönféle törzsek egyesületének kifejezését láthatják; miután g(J,/It annyi 
mint vendég, yhev vagy !JO:U pedig megye, vidék; ama szavak tehát annyit jelentené
nel>. mint Bale-mcgyei, Bode.megyei (lal<ó, vendég·) sat. 
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avvagy nem-e inkább a szokásoknak, magánember által eszközlött, 
még csak nem is teljes gyüjteménye? Ugy, amint ma van, a tárgyak 
rendetlen halmazát képezi a jogból, a fenyítő s polgári törvényes el
járá.sból, a mezei rendőrség- s kormányzati jogból ; hanem e tárgyak 
körül is, sok dolgot, mint ismeretest elmellöz, mig a büntetéseknél 
nagyon is soká időz, mintha leginkább a bünök elnyomásara töreked
nék 1), mellyeket minden lehetö változattal sorol fel. Valóban beszélö 
tanusága az a nép vadságának, mellynél az erőszak tettei olly gyako
riak voltak j és a törvényhozóéno.k, ki nem tud átalánositni, hanem 
mit1den egyes esetben uj rendeletet ad ki. A büntetés sohasem halál, 
de még nem is testi vagy fogsági, hanem mindig pénzbirság és ma· 
gánegyezkedés. Ennek oka nem a frankok szelidsége j hanem, miután 
mindnyájan szabadok· és egyenlökül tekinték magukat, nem voltak 
hajlandók magukat olly büntetéseknek vetni aló., mellyek féltett mél
tóságukat sérthették volna j ezt bizonyitja az is, hogy midön a bünte
tés nem szabad embert, hanem rabszolgát vagy földészt vala érendő, 
a sali-frank törvény a kínzások- s kivégzéseknek irtózatos baromisá
gát fejti ki. Azon törvény, mellynek czélja a személyeknek értékét, 
nemzetiség és foglalkozás szerint szabni meg, szükségkép az uralkodó 
nemzetnek kizárólagos kiváltsága. 

Az eljáráara nem sok gond fordittatik, legtöbb mégis az isten
ítéletekre. Különben a sali-frank törvény nélkülözve az öszhangzatot 
és rendet, minden vonásában mulékony és változó állapotát tünteti fel 
azon népnek, mellynél született j és ha birt is egy ideig törvényes te
kintélylyel, csakhamar elvesztette, hogy helyet adjon uj szokásoknak 
s a körülményektől előidézett intézkedéaeknek. Mi alig tekinthetjük 
azt másnak, mint a birságok s egyezkedések árszabásának; hanem 
hogy megállapittathassék, kinek van joga boszut állani, szükséges vala 
a családot törvényesen rendezni. Tehát a polgárijog s becsületvédelem 
körül különös gyöngédséget tanusit. Az, ki valakinek egyetlen fegy
verét lopja el, ollyan bírságot fizet, mintha soknak birtokosától hetet 
lopott Yolna ; a ki mást személyesen megtámadva megöl, kétszáz sol
dót fizet; ha pedig czinkostá.rsakkal ölte meg, hatszázat. Gyermek
gyilkos háromszor annyit fizet, mint a ki meglett embert ölt. A ki egy 

1) :l4il czikkely foglnlkozik evvel, mig az összeR többi tárgyakkal csal< r;;,. 
Amazok k~zöl l!íO lopllsra vonatkozik, és pedig 74 állatok lopására, még különehbcu 
20 diszn6lopásra, Hi lólopásra, 13 bika-, ökör-, tehénlopásra, 7 juh- és kecskelopásra, 
4 kutyalopásra, 7 madárlopá~ra é~ 7 méhlopásra. J l il czikkely személyek clleni erő
szakra vonatkozik; ezek kö:o~öl 20 a csonkitásnak minrlen leheW nemével foglalkozik, 
24 a nök elleni eriiszakot tárgyalja s11t. 



férfit az utczán vert meg, tizenöt aoldót fizet, asszonyverésért negy
venötöt. Ni:lsét-tésért a kik jelen voltak, egyenként egy negyedét fize 
tik annak, a mi egy emberhalál miatti <'gyezkedésre kivántatnék. 
Életet veszélyeztető rágalom gyilkosság gyanánt bitntettetik A ki 
más házának kerítésébe lopott mluH dob, háromszor annyit fizet, mint 
egy kartörésért •). 

A nő nem áll örökös gy~ímság alatt i még a férj sem avatkozha
tik világos meghagyás nélkül neje jnvainak igazgatásába. A nö még 
férje életében szabadon rfmdelkezik a neki ndott n•Í!'lzajándokkal i:i 

osztozkodik fétje jövedclmein. 
Nagy hirre kapott e törvénynek azon czikke, melly rendeli, 

hogy a sa l i-f r a nk föl d ass z o n y r a n e me h cs se n á t s a z 
egész örökség a fiukra szálljon'1). Egondoskodás,melly 
a barbárok közt átalános volt, a ilzaLndbirtokkali katonáskodási köte
lezettségből sz~írmazott; hanem midőn a XIV. században Valois Fü
löp s III. Eduarcl a franczia trón fölött versengtek, elővonatott ez el v 
s a trónöröklésre is kitmjesztetctt. E körülményr<íl azonban sem a 
sali-frank, sem más tönénykönyv nem tesz említést; miért is különös, 
hogy mig az, ki polgári ,·agy fenyítőjogi esetben sali-frank törvény
ezikket idéznc, nevetségessé tenné magát, ez egy nemcsak fenntartá 
mugát, hanem meg is szilárdnlt annyira, hogy Francziaországban a 
n ön emet a tronöröködésből kiz:l.rta. A_ tiirt\'~net be bizonyítá, mennyirc 
nlkalmas volt az meggütlására annak, hogy egy arszúg idPgen uralom 
alá ne kerüljön s a trónkövetcliík száma kisebb legyen. 

Rlrmna·J-I'mnk Wnén~·-

Miként ez a saliak szánuíra, szintugy a ripuari-frankok részére 
is készittetett cg·y törvénykönyv Chlodvig fia, 'fhien·y által. E gyüj
temény is fenyitö :J), hanPm a saliakém\l magasabb foku társadalmat 
tüntet föl. Az eskütétel igen gyakrun ellllcgettetik benne s az itéleti 
párbaj akkép van szabályozYa, mintha a türvényhozó megkisértette 
volna a személyes boszut a törvénynek al:irendelni. A királyi hatalom 
itt sziUmlnliabb, mint a sali törvényben; a király nagy birtokosnak ~ 

igen sok r.:tbszolga s földész Ul':Ínak tckintetik, kinek javai különös 
szabadalmak- és szigol'l'al bizto!-littatnak. A ki megsemmit egy királyi 

1 1 Tit. U. ·lL 7-L :!t'. -1:1. :1~. ll. '!1. :\7. 
'1 .\rt. G. tit. XII. 
3) Au SU vagy ~l 1 czimböl s a kiilöufélc felos-.tÍL:;ok 57 er int ~::!-1 Yagy '277 cúk

kelyböl, milc köz öl ll :l a poli til; ai vagyis polgári jog•·n, ós a perfolyumatra, 16-l a fe

nyitö jogra vonatkozik. Ezekbéíl i~mM i-l ~:>:eml>lyek elleni oröszakról. Hi lopftsról, 
fl~ vP-gye~ biintPtfPkröl sl.•'•l. 
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levelet, a nélkül, hogy egy másikat, melly amazt megszüntetné, elö
mutathatna, mint felségáruló, halál fia. A f'öldbirtok s földészek iránt 
adott szabadalmakat a királylyal csak az egyház osztja meg. 1\-Iind
ezért s a benne található rend- és nagyobb szabatosságért ama tör
vényt egy lépésnek kell tekintenünk a régi két müvellídés összeolva
dása felé. 

A személyi jog biztositva van benne, miután rendeltetik, hogy 
ha valameily frank, alemann1 burgundi vagy más a ripuariak közt 
tartózkodó idegen törvény elé idéztctik, nem a helyi, hanem saját 
nemzete törvényei szerint védhesse magát 1). Hogy mégis a sok sze
mélyi törvény zavart ne idézzen elő, néha egy-egy fr a nk törvény 
bocsáttatott ki, mellynek érvénye m i n d e n n é p r e vagyis inkább 
egy-egy területre terjedt ki. 

Utóbb a sali és l'ipuari törvény teljesebbé alakittatott át IT. Chio
tar fia Dagobert által, Rotharis idejében, ki, bár egész Galliának ki
rálya, a győzök és rómaiak közti aránytalanságot meg nem szünteté ; 
ámbár némell y helyekből kitünik, hogy az utóbblak fenntarták tanács
hatóságukat, s több afféle. 

GombcUn töt·,·~u~·· 

A burgundi törvényt, me Ily G o mb e t t á n ak is neveztetik, e 
bevezetés előzi meg : "A burgundok legdicsöbb királya, Gundobald. 
l\Iiután népünk java- s nyugnlmaért, é1·ett megfontolás alá vettlik 
mindazt, a mi minden t:h-gyban és ügyben a becsületességhez, rend
]Jez, joghoz és igazsághoz tartozik, mindazt, összehítt nagyainkkal 
megfontoltuk, s az ö és a mi jóváhagy~i.sunkra megiratui rendeljük a 
következő határozmányokat, hogy azok örökösen törvényekül szol
gáljanak: 

"Isten nevében, a mi dicsőséges Urunk, Zsigmond országhl.sa
nák második évében, a rendeletek könyve a mult és j.elen törvények 
iirökitése végett elkészíttetett Lyonban marczius huszonkilenczedik 
napján. 

"Az igazság szeretetéböl, mellyel az Isten megkérleltetik, és a 
földi hatalom szercztetik, tanácskozmányt tartva gt·ófjaink- és na
gyainkkal, rendezéséhez fogtunk a dolgoknak akkép, hogy a becsü
letesség és igazság a romlottságnak minden utját elzárják. l\findazok 
tehát, kik hivatalt viselnek, a mai naptól kezdve a burgundok és ró
maiak küzt ezen, általunk szcrkesztett s kijavított, közösen helyben
hagyott törvény értelmében fognllk itélni1 akkép, hogy senki se re-

l) Tit. XXXJ. §.il. 
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méljen vagy merjen, itéletnél, vagy perügyben az egyik féltől ajándok 
vagy adomány czime alatt valamit elfogadni, hánem a kinek igazsága 
van, nyerje azt meg, s erre elég n biró becsületessége. (Itt következ
nek a megvesztegetés elleni fenyegetések s büntetések.) Eltiltván ek
kép a megvásároltatást, tendeljük, mint őseink tették, hogy a rómaiak 
római törvény ezerint ítéltessenek, a kik pedig ítélnek, tudják meg, 
hogy a törvényeknek, mellyek ezerint itélniök kell, it;ott szövegét s 
mintáit kapják, hogy senki se menthesse magát tuda.tlansággal. ... 
Ha törvényeinkben valameily pont nem volna meghatározva, ezen egy 
pontra nézve elénk tólterjesztés tétessék." 

V an okunk hinni, hogy eme törvénykönyv hármas idöben állit
tatott össze; az első negyvenegy czim Gundobald király alatt 501-ben; 
a következők, mellyek amazokat fejtegetik s módositjá.k, ugy látszik 
Zsigmond alatt 517 -ben tétettek közzé, !l a két utórészt vagy toldalé
ko t talán ugyanez adta hozzá 1). 

Ama bevezetés már mutatja, hogy azon gyüjtemény nem csupa 
szokásokat, hanem jogtudományból folyt valódi törvényhozást tart!tl-, 
maz, melly politikai irányzat jellemével bir. Altala csak a burgundok 
köteleztetnek s az ezek és a rómaiak közötti különség ki van fejezve, 
a helyhatósági kormányzatnak minden nyoma nélkül j hanem a tör
vényhozó a különséget csökkenteni törekszik, kötelezve némileg a ró
maiakat is, s ezeknek jogaik alá helyezve a burgundokat. "A bur
gundi és a római egyállapotuak legyenek 2). Ha egy római leány bur
gundihoz megy férjhez, a szülők tudta nélkül, mitsem örököl ezektől a). 
Ha egy I!Zabad burgundi másnak házába versengeni megy, a ház urá
nak hat soldót fizessen, büntetésül pedig tirl:enkettöt ; s erre nézve a 
burgundi a rómaival egyenlő legyen 4), Ha ki magánügyben utaz s 
egy burgundinak házához érve szállást kér, ha bebizonyul, hogy a 
burgundi egy rómainak házához utalta öt, a burgundi három soldót 
fizessen annak, kinek házához utasítá j hármat pedig büntetésül" 5). 

A büntetések legtöbbször pénzbirság s egyezkedés. Egy ház
felügyelő vagy jó aranymüvesnek gyilkosa száz soldót fizet; hatvanat 
a ki személyi, harminczat, a ki földész vagy kanász rabszolgát ölt 

1) A tartalom ö~szesen 110 c:.o:im, ;s:J-l czikkelylyel. Ezek ltözöl 142 a polgliri 
jogl'H, 30 az eljárásrn, 182 a büntetlíjogra; eközt ismét 76 személy elleni. 6t tulaj
don elleni biinre vonatkozik. 

~) Tit. X, §. I. Roma1tu~ et Bw·guudio eade•n rondilione teneanlur. 

') Tit. XII, § fJ. 
') Tit. XV, §. 1. 
') Tit. XXXVIII, §. fl. }~ törv.:nynek inrlok11 n veudégnek hiztositA~A. 
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meg. Azonban a birságok mellett testi büntetések is alkalmaztatnak 1), 

néha még a megazégyenité~ m6dja is megkisértetik 2). Sitt kezdödnek 
azon tulvitt büntetések, mellyekkel a középkor annyira bi:Svelkedik. 
Igy a nö, ki fét'jét elhagyja, sárbafnlasztásra ítéltetik 3) j a ki pedig 
karvalyt lop, ezzel saját husából hat tlehezt':kct kell megetetnie vagy 
hat soldót fizetnie, Hnsonszellemiiek Liutprandnak Iongabard törvé
nyei, mellyek szerint a cE:ivódó asszonyok bőrig nyírettek s az utczán 
megkorbácsoltattak ; Paviá.ban a hídon egy pózna volt felá.Ilitva tete
jében kosárral, mellyel az Isten és a szent Szüz ká.romlói a folyóba 
fuiasztattak 4). Egyik erőszakos bünt a másik pótoln, jele az összebo
nyolódott társadalmi viszonyoknak. 

Különös figyelem fordittatik a végrendeletekre, adományzásra, 
házasságra és szerzödésre. A javak öröklöttek- és szarzettekre osz
tatnak. Az öröklött jósZág régi törvény által biztositott apai hagyo
mány, melly vagy mint a hódítók közt elosztott ióldek egy része, 
vagy a király bökezliségétöl nyeretve marad hátra. Ettől tételeztetvén 
iól a teljes jog czime, nem idegeníttethetik el, hanem fiuról fiura száll, 
mindig többek közt osztatva fel, miután az öröködés személyezerinti 
és nem képviseletes. A leányoknak· semmi részök ; csupán az, ki apá
ezának megy, huzza a jövedelemnek legiöleb b harmadát. Ha valaki 
fiörökös nélkül hal meg, javai ezerzettekül tekintetnek s a közönséges 
öröködési törvények alá esnek, mellyek mainap nem mindig érthető 
szabatassággal vannak megállapítva. A völegény a menyai!!szonynak 
nászajándokot (w i t t em a n) ád, mellyet ennek atyja vesz át j ö maga 
csak harmadát fordithatja ékszerekre, a többit megözvegyültekor 
kapja meg. Ha pedig előbb hal el fiuk nélkül, a nászajándok fele aty
járóli nagybátyjára, fele nővéreire száll. A férjtől maradt javak
ból az özvegy csak egy harmad vagy negyednek jövedelmeit él
vezhette. 

Ha el is hallgatjuk az irálynak kevésbbé darabos voltát, világos, 
hogy a törvényhozó szeme előtt tartá a római jog kutforrá!!ait, any
nyira, hogy ezek sokszor össze is ütköznek a germán szoká.sokból vett 

1) A ki egy sznbadszületésüt öl meg, csak saját vérével moshatja le a bünt. 
Tit. Il, §. 1. 

') Illa facinm·i.• .Yui dehoneatala jlagitio, amissi pudo1·ia suatinelrit injamiam. 
Tit. XLIV: 

") Tit. XXXI V, §. l. 

•) !.UCtl Ticinelllls, c. 14. Hason büntetések divntoztl\k n régi germánoknáL 
lgnavos, imbeUe.,, t:O'IpO'I·e infames ~aeno fW palude infecto .mpe1' r.rate, m,ergnnt. -- Igy 
biintPtték n7. 11ngolok R eziv6dókRt. 
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rendezetekkel 1). A burgundisk különben a rómaiaktól a törvényeken 
kivül még többet kölcsönöztek, a rendezett konnány eszméjét, meg
kisértvén a nemzetgyülés s pnpság csökkentett hatalmának a királyi 
tekintélyt állitni fölébe a császári hatalom példájára, A frankok általi 
meghódittatásuk után is fenntarták törvényeiket, mint !':7.C'mélyi jogot, 
mellyet mégis kegyes Lajos eltörölt . 

• <\. nyngatl-góthok fönt\nyt>l. 
Eurik, ki Toulouseban uralkodott, összeszedette a nyugati-góthok 

intézményeit 2), mellyekböl azonban misem maradt fenn. Midön utóbb 
n nyugati-góthok visszanyomattak Spanyolországba, Chindasvinth el
törölte a római törvényt, mellyet a benszülötteit Alarik Breviariumá
ban tartának fenn, s a rómaiakat a góthokkal egy rendszer alá vette 
(652.). Törvénykönyve, Fu e r o j u z g o (Fo r um j u d i cum), melly 
fia, Recesvinth alatt fejeztetett be, némi utótoldalékkal, magában fog
lalta az Euriktől Egizáig hozott vagy átnlakitott összes törvényeket s 
ismeretlen eredetü töredékeket, mellyek közt más germán törzsektől 

kölcsönzött szokások is voltnk. Felosztatott az anyagrn nézve tizenkét 
könyvre, ötvennégy czimmel s ötszáz kilenczvenöt czikkelylyel. Az 
első könyv a törvényhozó és törvények tulajdoniról átalában érteke
zik j a második az itéletekröl, a harmadik a házas rendtartásról szól. 
Ezután következik a természeti eredet s n rokonságok ; az ötödik 
ltönyvben az egyezmények ; a hatodikban a bünvád, a hetedikben a 
lopás- és csalásról ; azután az erőszak- és kártételről ; a kilenczedik 
könyv a szökevény rabszolgák- és katonákról, a tizedik a felosztásról, 
a korszakok- és határokról; a tizenegyedik a betegekröl, orvosokról, 
halottakról s idegen kereskedökről ; az utolsó végre az eretnekek- és 
zsidókról értekezik. Habár a római jog világosan eltöröltetik benne, 
mint szinte a régi szokások is, a rendezés mégis római kezet árul el; 
a czikkelyek sokhelyt a császári rendeletek nyomán szerkesztvék j s 
a népiségeknek nemzetiség szerinti megkülönböztetése helyett, a rend
szabályok az egész földterületre alkalmaztatnalt. Elö1·e nem látott ese
tekben a királyhoz kell folyamodni, ki a törvényeknek mintcgy ki
egészitö élö toldaléka. 

Ez nem kisérlet több~·, hanem eg-yctomcA, ki fej lett s terjedelmcs 
törvénykönyv, mellynek törekvése a t1írsadalom iisszes szükségciröl 

l) Igy a XXXIV c~im alatt 11 2.§. meg-r11;;•·rli n~ clváL't~t c·gysz~rii birság fize

tése mellett; n 3. é~ .j. §§. csak u házasságtöré~, mérgezé~ ~ ~irbontás eseteiben enge

dik azt meg, a mi nem más, mint meghamisítása a thcodosiusi törvénykönyvnek 
2) Sub hoc 1·ege, Gothi legurn inst·ituta acripti.'l habere coepe1·unt ; nam an lea mo

J•ibu.• et ~muurludÍliP l~nP.hanlu.r. SevUlal lzldot·, Chr. Gnth .. BPrn !'>O~. 
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gondoskodni, s azonkivül, hogy a kormányzati, polgári s büntetőjogot 
magában foglalja, értekezik még helyenként a társadalom eredetérőL 
a hatalom természetéről, a polgári rendezetröl, közbeszöve erkölcsi 
intelmeket, bölcseleti eHzméket, fenyegetéseket s tanácsokat, gondot 
fordítva nlindeniltt még a kifejezésekre is, s egész szónoklatot fejt\·e 
ki, melly azonban üres szóárba megyen át, Hogy megfoghassuk ezen, 
a t0bbi barbároldóli eltérést, vissza kell eml6keznünk a spanyolhoni 
nemzetigyülések természetére, mellyeken a papság tulnyomó vala. 
Xem a tudatlan s csupán csak erős bárók által sugaltatott, hanem a 
főpapoktól, kik jártasak voltak a római és egyházi jogban, miért is e 
törvénykönyv a többi barbárokéit igazságban, szelidségben s szaba
tasságban felülmulja, az emberi jogok, a társadalmi érdekek s a bün
tető jogra nézve messzeható. 

Legfőb h tekintély tulajdonittaték a pli.spököknck; kik is az ií 
területökön történt eseményekre nézve a biró itélete ellen felszólalhat
tak s a dolog rnibenlétét önmaguk előtt megvizsgáltathatták; mit ha a 
biró ellenzett, a püspök az elnyomottat egy uj itélet által fölment
hette 1). Létezett további~ egy népvéd (defensor), vagyis a polgárok 
oltalmazója, ki a rendre, kereskedelemre s az adókra felügyelt és a 
panaszokat kihallgatta. 

A rendes törvényszékekből a király és püspökök kizárvák, hogy 
azoknak függetlensége fennmaradjon. A rabszolga megidézhet bár
meily szabad embert, és senki sem képviseltetheti magát ellenfelénél 
magasbrangn személy által, hogy amaz a tekintély által el ne nyomat
haesék; a szegény ellenben, ügyét ellenfelével hason:Ulásu személyre 
rábízhatta 2). Ha a biró törvénytelenül járt el, a panaszos fél fölebb ez. 
heté az itéletet a herczeghez vagy a püspökhöz. A birót, kinek itélete 
megmásittatott, kisebb büntetés érte, mint azt, ki az igazságszolgálta
tást megtagadta s ki blintetéAiil le is tétetett s bírságot is fizetett a). 

A menhclyjog igen meg volt szoritva. Az előleg bebörtönözöttek 
nem fizettek senuni költséget R a netalán szenvedett a·övidségért kár
pótlást nyertelt. Az itéleti párbaj helyébe a szó- vagy it·ásbeli tanus
kadás tétetett. "A biró két·dje ki előbb a tanukat, aztán vizsgálja meg· 
az iratokat, hogy az igazság kiderüljön, s az eskiivétel ne olly köny
nyedén következz~k be. A1. igazság kutatása kivánja, hogy az okmá
nyok jóJ megfontoltlu~Ranak é~ az eRkiivés szükRégP- mind a két félrt> 

'J L. JI. tit. l. leg·. :10. 
•) C. o L. V. tit. '2. leg. !1. 

l) T!. o. L. fi. tit.. 4. IP~?,'· :l. 
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nézve jól megfontolva, váratlanul álljon be. Az eskü csak akkor té
tessék le, ha a biró az igazság földerítésére semmi iratot, semmi bi
zonylatot, semmi jelt sem födözhetett fel 11 1). Egy áldozárnak tanu
ságtétele két vagy három világiéval ért fel 2), 

A többi barbár törvényhozásban n büntény rncgállnpitá.sánál 
csupán az okozott kár, aztán ennek anyagi megtéritése jő tekintetbe; 
a nyugati-g6th törvény által ellenben valódi s erkölcsi lényegére, a 
szándékra vitetik vissza. A fenyítést nem a sérelem és személy ezerint 
fokozza; a a gyilkosságnál példa ul szántszándékost, előidézettet s 
előre átgondoltat különböztet meg. Az emberek közt csupán szabadok 
és rabszolgákra nézve tesz különbséget. A rabszolgaság nem ollyan 
többé, minövé azt a római törvény tette, hanem olly szolgai állapot, 
melly fokozatosan egész a szabadságig emelkedhetik. A azoiga becsü
lete s élete nem áll az urnak hatalmában ; melly becses bh·tokok rop
pant hézagot jelölnek ki a római ~a nyugati-g6th törvények között. 

"Ha senkit sem szabad büntetlenül hagyni, ki valamelly bünnek 
elkövetője vagy részese, wennyivel inkább fenyítendő az, ki akár 
szándékosan, akár vigyázatlanságból gyilkosságot követett el ? Mint
hogy pedig. némell y kegyetlen urak rabszolgáikat büntetlenül a halál
nak adják, illő dolog e szabadosságnak véget vetni s elrendelni, hogy 
a jelen törvény mindenek által, minden időben megtartassék. Semmi
féle ur vagy urnő sem ölhetend meg nyilvános itélet nélkül rabszolgát 
vagy rabszolganöt, vagy más alattvalóját. Ha egy rab vagy más szolga 
halálosan vét, az ur, vagy a vádló értesitni fogja a birót, a grófot vagy 
herezeget az eseménynek helyszinéröl ; megvizsgáltatván az ügy, ha a 
bün valósul, a vétkes akár a biró, akár ura által a megérdemlett ha
lálbüntetés alá vonatik ; ugy mégis, hogy ha a biró nem akarná öt ki
végeztetni, az itéletet irásban hirdeti ki, mellyet aztán az ur vagy 
végrehajthat vagy elengedhet. Ha a rabszolga szerenceétlen werény
letből nrának valóban ellenállt, azt megütötte vagy akarta megütni 
fegyverrel, kövel vagy más egyébbel, s az önmagát védő ur haragá
ban a rabszolgát megölé, ez nem lesz annak véreért felelős, ha a tett 
a jelenvolt rabszolgák és rabnök, mint szinte az urnak esküje által 
bizonyittatik. A ki gonoszságból, saját vagy másnak keze által itélet
lenül öl meg egy szolgát, az becstelennek nyilvánittatik, tanuskodásra 
képtelenné lesz, életét számkivetve s bünbánatban tölteni tartozik s 
javai legközelebbi törvényes örököseire szállanak"~). 

1) L. XXI. tit. l. 
i) L. V, tit .. 9. leg. 7. 
~) Li h. XI r. t. f1. 



A háza.tSság iránt nagy tisztelet nyilvánul, a kötelek feloldhatlannil 
tétetik, 8 a hóditók és legyöz1ittekközti házasság tilalma eltöröltetik. A 
férj nászajándokot ad 8 a gyermekek egyaránt örökölnek, tehát a 
leányok sem záratnak ki. Igazságos, mond a törvény, hogy az örökö
dési rend szét ne válaszsza azokat, kiket a természeti vérrokonság 
egyesitett 1); a férj csak kezelője neje jószágainak, s az anyai tekin
tély az apaival egyaránt tiszteltetik 2). A végrendelet nem volt érvé
nyes, hacsak egy pap vagy számos tanuk jelenlétében nem tétetett 
közzé. Az utas, kit hirtelen halál lep meg, szóval teheti azt szolgái 
előtt, kik a birót vagy püspököt rögtön értesitni tartoznak s ezek a 
dolog valóságát megvizsgálják ~). 

Mindez a kereszténység elvének kifolyása, melly még iukább 
jelentkezik a népvédek s a szegények gondnokainak intézményében, 
kiket a püspökök által vezetett nép választott a társadalom legelha
nyagoltabb részének gyámolitására. Ide tartoznak még leginkább az 
egyháznak intézményei. Ez nem fogad el adományt, ha az ajándékozó 
családja ez által szegénységre jutna, a mi ha mégis bekövetkeznék, 
az ollyan családnak joga van az egyház segélyére 4). Egy püspök be
iktatásakor annak egyházi javairól leltár készittetett s halálakor örö
kösei kötelesek voltak azokat egészben visszaadni !i); ha örökös nél
kül halt meg, családi öröksé· ge is az egyházra. szállt 6). A ki az egy
háznak adományozott, azon jogot nyerte, hogy annak néhány rabszol
gáját felszabadíthatá 7). A pap fiai azon egyház szolgáivá voltak 
kárhoztatva, mellyhez atyjok tartozott B) ; hanem jóviBelet által sza
badokká s aztán papok lehettek 9 ). 

Különbcn e törvénykönyv már eredete által a papt>ágnak és ki
rálynak korlátlan hat.A.lma.t ad, mollyet nem fékeznek, mint máshol 
mindenütt, a régi intézmények. Innen van, hogy a hűbérrendszer Spa
nyolországban sohasem verhetett gyökeret, kivéve a szomszédokkal 
érintkezett vidéket. "Senki se foglalja el nagyravágyásból a trónt, 
semmiféle követelő se támaszszon a népek közt hadat; senki se es-

l) Lib. IV. t. 'l. l. 9. 
2) Lib. III. t. l. l. 7.; és tit. 5. l. 5. és 7. 
a) Lib. II. t 5. l. 14. 13. 
') Cooc. Tolet. IV, c. 38. 
ó) Üb. v. t. 1. l. 2. 
") Lib. IV. t. "2. l. 1'2. 
7) Conc. Tolel. IV, c. 69. 
8) Cane. 7 olet. IX, c. 10. 
9 ) U. o. c. ll. 
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küdjék össze a fejedelmek élete ellen; hanem miután a király béki-
ben meghalt~ az ország fejei egyetértve a püspökökkel, kiknek hatal
muk van megkötni és megoldani, (•s kiknek áldásn s fölkenése erö~:iti 

meg a fejedelmeket, egyúrtelmüleg határozzák meg az utódot, Isten
nek helybeuhagyásával." Az uralkodó szelidség különben összeütkö
zésben áll a zsidók üldöztetésével, kiknek valláskülönbségök halállal 
büntetteték; miért is ezek, rejtezni kényszeriilvén, a hódiM arabokat 
utóbb szabaditókul tekinték. 

Hogy a Fu e r o j u z g o elterjedjen, meghatároztatott, hogy 
egy példány se árultathassék tizenkét soldónál drágábban. A vevő 
vagy eladó, ki ezt meg nem tartá, száz vesszővel büntetteték. Az egész 
középkaron át érvényben maradt, mig végre X. Alfons föléleszté n 
római jogot, Justiniánt véve alapul P a r t i d as-aiban. 

l,ongobard fönénykön;p. 
A longobarclok törvényeit Olaszországban Rotharis írta meg 

(643); nem mintha ö állitott volna elő egy teljes törvénykönyvet, hanem 
kijavitá az előtte élt királyok •·endelcteit 1 )~ nz előbb ~sak emlék és 
gyakorlat által fenntartottakat, s a páviai országgyülésen a Iongabard 
nemzet által jóváhagyatta azokat. "Az Ur nevében. Itt kezdődik a 
tör,·énykönyv, mellyet fő biráimmal mcgujiték, én Rotharis, Isten nc
Yében király, nagyméltóságu személy, a Iongabard nemzet XVII. ki
rálya, Isten kegyelméböJ országlásomnak nyolczadik, koromnak har
mincznyolczadik évében, a korjelölés sze1·int hatvanhat évvel azután, 
hogy a longobardok az akkor uralkodott Alboin alatt, az isteni hatn
lom segélyével Olaszországba érkeztek. Kelt paviai lakunk ban. Meny
nyire szivünkön hordtuk alattvalóink javát, megmutatják az itt kö 
vetkező intézmények, leginká.bb a szegények folytonos kinlódása s a 
gyöngéknek tulcsigázott zsarolása ellen, kikröl tudjuk, hogy erőszakot 
is szenvednek. Azért is tekintve az isteni irgalmat, sziikségesnek tar
tottuk a jelen bajokon segitni, s olly törvényt állitui i.isszc, mclly az 
összes előbbieket megujitsa s megjavítsa, adja hozzá, a mi hiányzik, 
törölje el, a mi fölösleges ; a2 tán hogy egy kötetbc legyen gyUjtveJ 
hogy mindenki a törvény és igazságtól védetve, nyngalomban élhcs
sen, ellen ei ellen crövel bi1jon s védhesse magát és határait." V égiil 

1) Elsorolja e királyokat clöbeszérlében. Törvényeinek pg·y sztÍp példAnya áll 
feuu u caviLi s ogy má~ik a vercellii leYéltllrhan, mellyeknek uj kiarlását eszközöltt• 

Y ·•~me az ö "Jlonumeuln hiatm·iac pat1·iae" miin\beu, Turiuban. Ö a vercellii codexhen 

Rotharisnak egy uj elöbeszé<lí•t tnlálta fel, mcllyben a régi longobard kh·ál.vok kiilön
zet<>scbbcn sz!tmláltatnulc el s melly ugy Ir1ts,;ik kutforrá•anl szolgált Púl diacon el6ól 
kiin_,.,.l,inrk, ki a n~Ycket pedánsságból r.~ ;;z,\uolci l1Pjp31~·böl ,-,.]:mwlluyire elferdité. 
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n z tán igy zá1ja be: "A tön·ényköuyv ezen rendeletei, rnellyekct l~:~ ten 
akarata- s kegyelméből, S(lk virasztAssal felelve meg a men11yei sc 
gélynek, megállapitánk, átvizsgálva őseinknek iratlan régi törvényeit, 
mellyek egész nemzetünknek közös iidvére vannak, főembereink, bí
ráink s dicsőséges egész seregünk tanácsával és beleegyeztével el
rendeltük, hogy leirassanak, elhatát"Ozván egyszersmind, hogy a mire, 
a r~gi longobard törvényckböl, szorgalmas kutatás után vagy magunk 
vagy öregeink emlékezni fognak , e gyiijteményhez csatolandjuk 
hozzá." 

Rotharisnak háromszázkilenczven törvénye van, mellyek közöl 
182 büntető, 3 vallási, 17 a polgárok, rabszolgák s idegenek állását, 
18 a király méltóságát és házát, 7 a katonaságot és az állam biztos
ságát, 15 a belbékét, 2 a földmüvelést és kereskedelmet, 14 a vadá
szatot és halászatot, 54 a városi és mezci rendörséget, 24 a törvény
kezési rendet illeti j. fennlllarad 54 polgári .törvény, mik közöl 19 
személyekre, a többi dolgokra vonatkozik. Többeket tett még közzé 
Liutprand, sokkal polgá•·ibb érzéssel "birái .és az egész nép" hozzá
járultával j még többeket Alfons s a következett királyok. Két gyüj
teményben adattak ki. Az elsö történeti s a törvényeket ugy, a mint 
azok Rotharistól I. Konrád császárig kiadattak, rendbe szedé ; a má
sikban, melly l o n g o b a r d c o d e x n ck mondatik s melly l. Hen· 
rik után fejeztetett be, a törvények tudományosan három könyvre 
osztvák j az első harminczhét, a másik ötvenkilencz, a harmadik negy
ven czimmel. Tehát igen különböző kornak, melly körülményt kevés 
figyelembe vettek azok, kik a longobard müvcltséget ezek szerint 
ítélték meg. az elsőkoruakban kevés van a római jogból, mig az an
gol-szászszal nagy a rokonság. A vallásról nincs szó, az egyházi fe
gyelemről csak kevés; világosság kedveért azonban hemzseg a lon
gobard szó, a mi megfejtésére szolgál a győzök szokásainak, kiktől és 
kiknek számára irattak 1). 

Az észszel'Ü törvények mellett, némellyck barbárság s tudatlan
ság bélyegét hordják magukon. Rothm·is kárhoztatja a boszorkányok
bani hitet, miután lehetetlen, hogy egy asszony eleven embert nyeljen 
cl "1) ; eltiltja továbbá a kiizdéreknek, midőn küzdenek, varázsfüvet 
\"agy más gonosz szert hordani magukkal. A halálos büntetés bővt'n 

1) Et Íj>~c qua1·lus ducat e·"m in qu.ad,.iviunt, et thingat in wad,.ia, et gi•iles ibi 
sint. Roth.· ~25. Reddat in ocloyilt el ncn sil (e9angi. Roth. 375. Si .w·l.''"' 1'P!JiB oiJuo.>, 

ttifl t·ecorin seu. nuwn01'}1/tin fece,·it. 376. 
i) Roth. 179. 
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alkalmaztatik a rab:ozolgákl-a, mig a 11zabadok még a meggondolt gyil
kosság s fegyveres megtámadás büntetése alól is pénzzel kiválthatják 
magukat 1). A birságokra nézve különbség van téve egy olasz és egy 
Iongabard meggyilkolása köz t 2), ugyszinte férfi és n ö között 3). A ki 
egy foldészt öl meg, fizet hatvan soldót, egy házügyelő vagy inas rab
szolgáért ötvenet; egy mezei rabszolgáért tizenhatot, egy ökrészért 
huszat ; egy kanászért, ki alatt két vagy három más szolga áll, ötven 
soldót; az alattaállókért huszonötöt 4) ; ellenben egy szabadnak meg
gyilkolása kétszáz soldóba kerül. Három soldót fizet, a ki egy kan
ezánál vagy egy rabszolganőnél idétlen szülést okozott 3) ; melly kö
zönbösség természetes ott, hol a birság által az urnak kára térittetik 
meg, és nem a társadalom- s emberiségnek okozott sérelem. A birilá
gak egy harmada a birákat illeté; királyi itéletél't kétszeresen kelle 
fizetni. 

A királyi hatalom. nem alapult többé, mint hajdan, a gasindok 
szabad választásán s a vallás által sem volt még megszentesitve ; és 
Rotharis elődei közöl csak Agilulf és Ariowald haltak meg természe
tes halállal. A törvényhozó tehát szigorral akarta a királyi hatalmat 
megszilárditni. Azért is arra, ki a király élete ellen tör, halál és j6-
szágelkobzás mondatik ki; mig az, ki a király rendeletéből öl meg 
valakit, fölmentetik. 

A magánbüntények közt halállal büntetteték a házasságtörés, a 
férjnek vagy urnak meggyilkolása; az. állami bünök közöl az ellen
ségnek az országba bevezetése, vagy bármi módoni segélynyujtás, 
had idején a vezér elleni föllázadás, a csatábóli megszökés, a kinUyi 
laknak fegyverreli megtámadása, vagy saját fárá-jának odahagy ása. 
A pénz- vagy okmányhamisítónak keze vágatott le &) ; az eskü, mint 
eldöntő bizonylat gyakran használtatik polgáti s fenyítő perekben : 
"a házasságtörésről vádolt nö tizenkét esküvő által tisztitsa ki magát, 
s ekkor férje visszafogadja öt"' 7): a pát·baj általi bizonylat megenged
tetik, bár Liutprand azt képtelennek vallja 8) ; a tisztviselöknek ts 

1) U. o. 5. IL 12. 14. 19. 141. 253. 284. 285; Lintpr. VI, 81. 85. 
2) u. o. 194. 
3) U. o. 33. l 30. l 31. 200. 201. 202. 203. sat. 
4) u. o, 129-136. 
0

) U. o. 338-339. A Lex aquilia sem tesz különbséget egy rabszolga vagy 
~g-y idegen baromnak megsebesitése közt. 

6) u. o. 246. 247. 
7 ) U. o. 179; aztán 153, 165, 166. 364. 365. 366, 367, :16~. 
8

) U. o. Hl8, :?0:1, 214. 231; Grimo:1ld 7 ; Liutpr. VI, 61. 
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megengedtetik az ajándokvctel, etmkhogy a király a maga ját·ulékát 
megkapja. Kiváltságos föld, mint n frankoknál nem találtatik. 

Még az első tön·ények közöl is némellyek R római jog ismere
tét árulják el ; igy Rotharisnál az. me ll y a család fiának p e c u l ium 
c a s t r e n s e vagy q u as i-c as t r e n s e czimíi szerzeményére vo
natkozik 1); igy továbbá az örökségből kizárás három esete 2), és nz 
üt·ökség elosztása 3). Az utóbbi királyok alatt bih·en találjuk fel a ró
mai jognak nyomait; illyen a rabszolgáknak egyházbani felszabadí
tása, a tulajdonjog igazolására megszabott harmincz év, a kiskoruak 
javai eladásának meggátlása, a végszükség s birói felhatalmazás ese
tén kivül; illyen a nönem jobban rendezett öröködése, az örökbefo
gadás sat. A birság s egyezkedér; helyébe Liutprand sanyarbünteté
seket hozott be ; illyen volt a földalatti börtön, a megnyiretés, a tüzes 
vassali megbélyegzés s a megostorozás 4). Liutprand továbbá azt is 
behozta, hogy a szántszándékos gyilkos ne csak birságat fizessen a 
megölt családjának, hanem összes vagyana a család és a király közt 
osztassék el; ha pedig az illyen osztályrész vérdíjul nem volt ele
gendő, az egész vagyon a megölt családjának adassék 5). 

A női becsületet számos 1·endbeli intézmény védte. A ki az ut
edo ostromolt egy szabad nőt, kilenczszáz solelót fizetett 6), s még 
egyszer annyit, a ki egy nöt hozzámcné!:lre kényszerit '). Bírságot 
fizetett az is, ki jegye~:~ét !tét év alatt el nem vette B). A házasságtörö 
asszonyt, ha a törvény még meg nem bünte té, megölheti a férj, kinek 
Leleegyezése vagy netalán parancsa a vétkezőt a törvényes büntetés 
alól még föl nem menti. Istentelen gonosz, ki egy szabad nöt kurvá
nak vagy boszorkánynak nevez; husz tanuval kell esküdnie, hogy 
azt felforrt haragában rnondta s birságul fizet husz soldót, vagy 
állitását párviadallal védi, rnellyben hn legyőzetik, a biró által ítélt 
bírságot megfizeti 9). A szabadok é:; fölszabaditottak, nemesek és nem
telenek közti házasságok annyiban különállók, hogy az ezekből szií
lettek hivatalra nem bocsáttatnak. A kiskornak az apai vagy anyai 

1 ) Roth. 167. 
1) U. a. 168. 169, 170. 
3} U. a. 158. 159. 160. 
') Liutpr. VI, <!6. 
") Liutpr. IV, 2. 
6 ) Grimoald, 2. i Liutpr. VI, 87. i Aistulph, :~. 14. 
7) Roth. 186. 
~) U. a. 178. 
") u. a. 17n. lfll'i. 

VIII. 
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rokonokra bizatnak, a nemes árváknak közvetlen gyárunokuk a ki
rály. Követésre méltó törvénye vala Liutprandnak 1): "Ha a nő, férje 
beleegyeztével, birtokot akar eladni, a vevő annak három legkoze
lebbi rokonát oda fogja hívni, hogy a nő ezek előtt bizonyítsa, misze
rint nem erőszakoltatott." 

A fiak egyenlően örökösödnek atyjok után, ki fölöttük teljes 
hatalommal bir ugyan, hanem ki nem zárhatja öket csak azon eset
ben, ha öt megverték, életét fenyegettek, vagy mostohájokat ostro
molták 2). Az öröködésnek három törvényes rende van : 1-ör a fiuk, 
és képviseletileg az unokák; 2-or a leánytestvérek, egyenlő részben; 
leányok hiányában az elhunytnak még hajadon nővérei vagy nagy
nénjei ; ez esetben a rokonok, vagy ezek hiányában a király egy ha
todot kap; 3-or a legközelebbi rokonok ág- és ncmkülönbség nélkül 
egész a hetedik ágig, melly után az örökség a királyt illeti a). A faty
tyugyermek nem lehet örökös. A természetes fiakat, ha az apa törvé
nyes örököst is hagyott, az öröksége fele illeti, ha pedig nem hagyott, 
akkor a pénznek egy harmada. Szintugy részesültek az örökségben a 
nők; a hitbizomány nem ismertetett. V égrendeletek nem voltak szo
kásban, s ki gyermek hiányállan javaival rendelkezni akart, szerzií
dés (t h i n x) mellett tehette azt. Megengedte utóbb a végrendeletet 
Liutprand, nem csak az egyház, hanem egy ti.u javára is. Az illyen 
fiunak osztályrészét megtoldhatta az apa egy harmaddal ha két-, egy 
negyeddel ha három fia volt, s igy aránylagosan tovább 1). Ennek 
azonban nem volt helye a másodházasságbeli gyermekeknél, mig az 
anya élt. Kedvenczként örökösitui leányt is .lehetett. 

Habár a személyes boszut törvényszéki tárgyalások pótolták, 
ezek mégis, mint minden egyéb, katonailag rendezve, igen egyszerüek s 
rögtöni eljárásunk voltale A polgá1·i pereknél nz eljárási modor még 
egyszerübb volt, pcldaul : "Péter! tcged megidéz Má.rton, mivel ezen 
és ezen a helyen egy foldet jogtalanul bírsz - AJ. a föld sajátom, 
apámtól örököltem - Te nem lehetsz örököse, rnivel apád egy szol
gálójától nemzett - Igen; de mikép it·ás is van róla, fclszabaditá azt 
és nőül vette -- Bizonyitsd ezt be, vagy vesztesz" 5). És főbenjárl, 
perben ekkép : "Péter! téged idéz Márton, hogy fivérét, Donátot 
igazságtalanni megöléd - Ha felelte : Ö r ó ma i v o l t, n ern v a-

1) VI.'<!. 
")Roth. 173. 168. 16l.l. 
") Liutpr., I. 1-!í; II, F!; III, :1; VI, 18.; Roth. l ;)7- l 6~ J. 
1) Liutpr. VI, 6. 
'•) Ad. leg. 53. lib. VI. Liutpr. 
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gyok érte neked felelős; vagy be kellett ezt bizonyitnia, 
vagy felelős volt" 1). Mindenkinek személyesen kelle megjelennie, 
csak az árvák, özvegyek s behizonyitott tehetetlenek részére, a király 
engedelmével, ügyvéd neveztetett, Tényleges bizonylatokul szolgáltak 
az írott okmanyok, mege11ketett tanuk s az elévülés; ha ezekből semmi 
sem viLigiott ki, leggyakrabban párviadal döntött. A hamis tanusko
dás birságg11.l büntetteték, mellynek fele,a fejedelmet, fele a megsér
tettet illeté, ha pedig nem birta megfizetni, rabszolgájává lön a meg
Mntottnak. Az elévülésre Rotharis öt évet szabott ki, ha vita támad, 
eskü vagy párbaj határozott 2) ; Grimoald harmincz évre terjeszté 
azt 3), utóbb pedig még több módositás történt. 

A mi a fenyitö pereket illeti, a bünöst a tizedes fogja el, a szá
zadoshoz kiséri, ez pedig a birónak adja át 1). A másnak házában föl
fedezett gonosztevőt mindenki elfoghatta sőt meg is ölheté 5). Ha va
laki egy szabad embert a király parancsa vagy elegendő ok nélkül 
megkötözött, bit·ságul annak élete értékének két harmadát fizette 6). 
A biró kikérdi a bünöst, ha nem tisztítja ki magát, elítéli. Kinvallatás 

1) Ad. leg. 7. lib. II. Liutpr. Ime má~ példák: "Petre, te nppollat Martinus, quia 
tu cousiliatus es do morta. sua, aut orcidisti patrem suum. Dc toto me appellasti. Si 
dixerit quod consiHatus ossct cum reg<' aut occidissct pet· jussionem regis, aut appro
bet aut emendet, secundum quostlam. Secundum quosdam alitcr est: in animi\ jurare 
tlebet. Sed melius est secundum alios, quod dicat, non consiHatus sum, nec occidi, 
quod per legern emendare dcbcam pro usu. 

"Petre, te appellat Martinus, qui est advocatus de parte puolica, quod D. leva· 
vit sedieionern contra tuunt comitem, et occidit suum caballum cum ipsa sedicione, et 
tu fuisti consentiens in ipso malo. 

,,Petre, tc appellat Martinu:;, qui est advocatu~ dc parte publica, quod hornineR 
de civitate Roma levaverunt sedicionem contra hornines de civitate Cremona, vel con
tra comitem de Mediolano i et tu fuisti iu capite eum illis. 

,,Petre, te appellat Martlnus, quod hornines dc civitate Ravenna levavernnt 
:ulunaciones contra hominas da civitate Roma, et tu fuisti consentiens in isto malo . 

• ,Petre, te appellat Martjnus, quo~i ipse tcnebat cum rege, et tu spolta.sti easarn 
suam de tanto mobili, qui valehat soHdos C. 

"Petre, tc appcllnt Martinus, quod ipse spousnvit Aldam tuam filiam puellam, 
Pt tu dcdisti caru altcri in coujugium ante duos annos. Non sponsaRti meam liliam. 
Tunc ille qui appcllat, probet. Si dixerit : Sponsasti tu meam filiam, sed non erat 
pue l !It i tunc ille qui appellat, probet quotl erat puella, et si uon potnerit, jurct ipse 
qui appcllatus est, quia non erat puolla." L. a:.~ B. alatti felviULgositást. 

") Leg. 230. 231. 
a) Grimoald, 4. 
4) Liutpr. Il, 2ó. 
··)Roth. :l:!. 
'') l'. a. 42. 
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nem emlittetik. A tolvaj első lopásért két vagy három évi börtönt áll 
ki ; s ha a kárt meg nem térithcti, a meglopottnak adatik át, hogy te
gyen vele a mit akar ; második lopásra a biró megnyireti, megbotoz
tatja, s megbélyegzi homlokát és arczát; l1armadikszorra külországba 
ndja lit el 1). Különös, hogy R tolvaj meg nem válthatja magát, mig a 
gyilkos igen. Az elitéltek javai fiaikra szlllltak. A birák hanyagsága 
néha birsággal büntetteték, melly az államügyél'lz s a kárositott fél 
között osztatott el ; néha pedig sajátjából köteleztetett lefizetni a pa
naszlónak azon összeget, mellynek kieszközléseért folyamodott 2). 

A perek első tárgyalására tulságos megszoritással négy nap volt 
határozva, a fölebbezésre hat, a király legfelsöbb itélete alá bocsá
tásra. tizenkettő 3). Roszul volt továbbá kimérve a kiilönféle törvény
;.zékek illetékessége; a trónhozi folyamodás igen gyakori, s azon ha
tár sem volt kiszabva, melly után a perlekcdők hallgatásra utaltattak 
volna. Nagy-Károly egyik törvénye, melly a longobardokéihoz is hoz
záfiiggesztetett, megparancsolja, hogy a birák éhgyomorral üljenek 
össze; ami azonkivül, hogy a longobardok mértéldetlenségére mutat, 
talán a szentirás egyik helyére is ezéJoz 1). Vagy talán arra való volt 
ez, hogy az eljárást gyorsitsa; mikép az angol e;.küdtck még ma is 
nem étkezhetnek, mielött V e r d i c t-j öket (hatúrozatukat) ki nem 
mondták. 

V an tehát támasztéka annak is, ki a Iongabard törvényeket leg
roszab baknak, s annak is, ki fölségeseknek hiszi 5). Hosszabb ideig 
maradtak érvényben, mint bármelly más barbár lörvények s átszivá
rogtak az olasz köztársaságok hatá1·ozmányaiba is, annyira, hogy még 
1451-ben is történik hivatkozás a Iongabard törvényekre, hanem, 
mint én hiszem, csak bizonyos birtokok természetére nézve. 

t\ hajorok tönén)·ei. 

ll. Chlotar és I. Dagobert idejében valószinülcg a bajorok tör
vényei is összegyüjtettek 6), mellyek a házasságtilalom, másodházas
ság, eladás, letét s fölségsértés e~eteire nézve sok határozmányt a rb
mai jogtili kölcsiinöznck, sokat pedig a nyugati-g6thokéból szóról 

1) Liutpr. VI, 2fi. 
2) Roth. ~!í. ~6.; J. .. iutpr. IV, 7."· H. lll; VI, i7.; Rachis 7. 8. 
") Liutpr. IV. 7. 8. 9. 
') Vae tibi ten·a, cuj~t.~ 1·ex adolesr-ens et p1·incipe• mane comedant. Ecel. X, IG. 
0) Iserniai András ju8 asininum-nak nevezi ; Lucca di Penna pedig hja : lon 

goba1·dicM leges .fuisse factM " bestialibus, neque ?J!el'e1·i aPJJellari legea sfli .filPre.,; 
Montesquieu nz összeR többi bm·hftr törvénykönyvek fölé emeli. 

•;' Mederers. Beitrii.rfr ::ur f:;e.9r"ichte 1-m1 Nayern. Ingol~tarlt, 17~li\. 



341 

sz6ra vesznek át. Sokat foglalkoznak az egyházi ügyekkel, miután az 
össt:e:illitásra a papság nagy befolyással volt s a bajor törvénykönyv 
szerzöi közt Claudius, Cadeindus Magnus és Agilulf valenziai püspök 
emlittetnek. Ha ki püspököt öl meg, egy a megölttel egyenlő nagy
ságu alak öntetik ólomból, s a mennyit aztán ez nyom, annyi aranyat 
tartozik a gyilkos fizetni 1). Sokban hasonlit ehhez az alemannok tör
vénye, melly harminczhárom püspök jelenlétében hirdettetett ki, s 
melly egyházjogi huszonhárom czikkelylyel nyittatik meg. 

A frlesek törvényei. 
Nagy-Károly elöttieknek látszanak az angolok és verinek, Jüt

landból Thuringiába áttelepedett népeknek törvényeik is, mint szinte 
a friesekéi, mellyek tisztán germánjoguak, miután ezek hazájukból ki 
nem költöztek volt 2). Ez utóbbiak tizenhét czímet foglalnak maguk
ban. Az a d a l i n g vagyis nemes hatszáz soldóra, a szabad ernber 
kétszázra becsültetett, melly at•ány aztán minden birságnál megtarta
tott; a szo)garendii felcannyit ~~rt, mint egy szabad. Sok törvény bi
zonyára igen régi, ruiután a bálványozástól veszi eredetét; igy az, 
melly rendeli, hogy a ki a ezentelt berket megsérti s belöle valamit 
elvisz, vezettessék a tengerhez s ott a homok fölött levágatván fülei, 
heréltessék meg s ugy áldoztaesék fel a megsértett isteneknek. A ki
rályi hatalomnak semmi nyoma. A ki tagad, esküdjék tizenharmad
magával vagy a küzdtéren vivjon meg. A szabad b~rtokokban csak a 
fiu örökösödik, az asszony nem. Ha fiuk nem maradnak, a leányt illeti 
a pénz s a rabszolgák, a fökl pedig a legközelebbi fiurokont. 

Angol-szász W•·,·ényt•k. 
Kevés töredéke maradt fenn az angol-szász törvényeknek, mely

lyeket a heptarchák (hét kü·ály) hoztak 3), nem latin nyelven irva, 
mint a többi barbárokéi, hanem angolul 4), kivéve a hitvalló Eduard 
által alkottakat : másik tanusága a beütök határozott tulnyomóságli.· 
nak ama sziget benszülöttei fölött. Az első hetvenkilencz Ethelberttől 
gyüjtetett össze, tizenhat pedig Lothar é;; Eadriktól eredett. A Vitre
déinek (695) előszava mondja, miszerint azok az országnagyok gyülé
sében adattak, az érsek s egy püspök jelenlétében, s hogy az összes 

1) Lex Boja1·. ll. 
') Goupp, Lex F,·iaonum. Wmtialavia, 1832. 
·') Leges Juta1-um, Angl01-um, Saxonmn, Dano,·um in Anglia conditae; Mcedv;nt 

leges IW!'11Uin!WI'U1n regum Guilielrni conquesun-is et Hemici primi, et Magna Cha1·la li· 

be1·tatum Angliae, edita 1·egnante Johanne, collegit David lVilckinsius; a .Barbai'OI'Um 

leges antiqrtae." IV. kötetében, 
') Quae conscripta Anglomm. se,•nwne hacl&n!Ui habentu1·. Boda, Hist. eeel, Il, 5. 
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egyházi rendeknek szavazatuk volt benne; a mi onnan is kitetszik, 
hogy az ünnepnapoko ni dolgozás s a rabszolgáknak böjtnapokoni bus
saltartása tiltatik, Ugyanezt mondja az Ina hetvenhét törvényéhez irt 
elöszó is. Elfred az ö nyolczvankilencz törvényét, mint egy szentbe
szédet, Mózessel kezdi. A római jog ismeretének Angolhonban igen 
kevés nyomára, de mégis akadhatni, legalább a tanodákban és a pap
ság közt. 

Sza~o;z töt·,·C:·ny. 

A sznsz törvények harmincznégy czimmcl s egy toldalékkal 
Nagy-Károlytól, talán ennek idejében szedettek össze. Bennök a meg
sebzés a legkisebb esetig tekintetbc van véve. Egy nemesnek meg
gyilkolása ezernégys~áznegyven soldóba keriil; egy 11zabad emberé 
szászhusz ba; ugyanannyiba egy szolgnrendünek vagy férjes nőnek, s 
kétszer annyiba egy szüznek gyilkolása. A ki tagad, tizenharmadma
gával esküszik. A nemes, ki szolgáját megöli, fizet harminczhat sol
elót, vagy negyedmagával esküszik. A király ellen összeesl{üvö, ugy
szinte a ki lovat, egy kns méhet vagy négyéves ökröt lop, halált kap. 
A ki feleséget akar, a leány rokonainak három~záz soldót fizet s két
szerannyit, ha beleegyezésök nélkiil veszi el. 

TIZENÖTÖDIK FEJEZET. 

A b a r b á r o k s z o k á s a i. 

Az elsoroJt törvényekből az okulni tudó leghivebb rajzát veheti 
ki a müveltség fokának és a szokásoknak. Először is látjuk, hogy az 
angolt kivéve, valamennyi törvény latinul iratott, a miböl következik, 
hogy ama népek irásban járatlanok voltak, ha a legyőzöttek irása- s 
nyelvéhez kényszerültek folyamodni, még az azokat nem érdeklő tör
vényeknél is. Némellyek állitják, hogy a frankok nem írtak saját 
nyelvükön csak Nagy-Károly idejcben, s hogy a lJilpok cs nagyok la
tin irást használtak 1). Angolhonban olly gy~r volt az irá~bani jártas
ság, hogy a halálra i tél t, a ki im i tudott, a tudomány (c l e r g i e) ér
dekében fölmentetett 2). 

A törvények összegyüjtésében tehát a benszülöttek segélyét 
használták fel, hanem a jogtudományi nézletig emelkedett hagyom;iny 
ezek között annyira kiveszett, hogy nem voltak képesek az egyete· 

1
) !ckhard, Leibnitz f'ólötti jegyzete, De o1·igine Francm·um. Art .. l R. 

2
) Blacll:stone, Oornm. nn !hP. lauw of En.gland. TV, 2R. 
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mesre kitmjeszkedni, hanem minden egyes esetre, sokszor gyermekes 
kicsinyletességgel, külön törvényt hoztak, mellyekböl azonban a bar
bár szokások tünnek elő. Ha három ember egy szabad leányt a házból 
vagy a s c r e o n a nevü földalatti lakból rablott el, mindegyik ezer
kétszáz denárt fizetett; hn. többen voltak, mint hárman, mindegyik 
szinte ugyanennyit fizetett 1). A ki tüzet csinál az utczán, mielött el
menne, oltsa azt el 2). A ki egy va.dat megsebesítve, törbe fogva vagy 
ebektől kö1·ülvéve talál s megöli, ha a dolgot őszintén beszéli el, a 
vadból a jobb czombot s az oldalast kapja a). Illy felfogáshiány volt 
oka, hogy a vétkek megkülönböztetése nem a szándék, hanem a va
lóban okozott kár ezerint történt, ez pedig igen önkényesen osztá
lyoztatott. A ki másnak fején olly sebet iitött, hogy a vér a földig 
csurgott le, fizetett hatszáz denárt; még egyszer annyit, ha a seb a 
bordák közt ejtetett s a testbe hatott; ha a sebbe rák veszi be magát, 
kétezerötszáz denár, s ezenkivül gyógyítási költségbe háromszázhat
van fizetendő. Igy a sali-frank törvény, a szát~z pedig még kicsinyle
tesebb. A ki másnak négy előfoglit ütötte ki, fizetett 'hat shillinget, 
hanem a hátulsókból csak egyért is ugyanannyit. A hüvelykujnak 
körme hái'Om shillinget, n z orr megsértése ugyammnyit ért. A ri puari
frank törvény harminczhat arany sold6ra becsüli azon \~jat, mellyel a 
nyil kilövetni szokott. 

Mindez feltárja azon társadalom állapotait, melly az ezememü 
erőszakoskodás ellen illy kicsinyletesen kényszerült intézkedni, mint 
ezt a birságok árjegyzéke elénk tünteti. A sali-frank törvényben, 
melly valamennyi kiJzt a legdurvább, a lopásnak . részletezett bünte
tései a különféle állatok árát s azon nngy gondot muta.tják föl, mely
lyel a bomlott vis;~.onyn birtokokat biztositni szükséges vala. Egy 
lopott malaczért, értékén kivül százhusz denárt kelle fizetni ; nyolcz
százat ha a kerítésbőllopatott el; hétszázat a kanért, ha már meghe
rélve áldozatra volt szánva s ekként megazentelve 4); hatszázat fize
tett az, ki egy kocza nyakáról a kolompot levette; s ezernégyszázat, 
ki egy borjas tehenet lopott. Egy lóért vagy kecskéért Rzázhuszat; a 
ki pedig egy vadászkutyát megöl vagy ellop, ezernyolczszázat, egy 
pásztorn~tk kutyájaért százhuszat; egy sólyomért ezernyolczszázat : 
olly élénk volt a vadászati szenvedély! A ki valameily kerítésböJ egy 
fát kivág va~y elvis?:, százhusz denárrnl birságoltatik; ozernyolcz-

l) Lex Salicn, tit. XIV. 
2)Roth.l47. 
")U. a. 317. 
') E tiin·~ny :t7.o), ltözcl tartozik, lm>llyPkPt a költ.özkiiclé• elött.ieknek momlánk. 
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százzal, a ki zárt helyröl egy kas méhet lopott el ; ezerkétszázzal végre, 
a ki másnak küszöbét engedelem nélküllépte át. 

A szabadok és rabszolgák, a győzök és legyőzöttek közti kii
lönbség a sérelemért fizetendő kárpótlás vagyis birság különségéböl 
tetszik meg. A ki elrabol egy rabszolgát vagy rabszolganöt, ki sertés
örzésre, fémásásra, bor- vagy lisztkészitésre, vagy a lovakrai felügye
letre használtatott, kétezernyolczszáz denárt kelle fizetnie, núndig az 
é1·téken és perköltségen kivül. Ha egy szolgarendü egy szabad nőt 
rablott el, meghalt; ha egy szabad ember rabszolganőt vett feleségül, 
ennek sorsára jutott; a római, ki egy frankat foszt ki, fizet kétezer
ötszáz denárt. A frank, ki egy rómait ok nélkül Jánezra ver, fizet hat
száz denárt, de még egyszer annyit a római, ki egy frankon ugyanezt 
követné el. Ha a zavargás közt egy antrustio (nemes) megöletik, a 
birság hetvenkétezer; s fele ennek, ha egy római vagy szolgarendii. 
hal meg. A vad sicamber a rómait vagyis a legyőzöttet mindig fél
annyira becsülte, mint a legutolsó frankot, s még a keresztség fölvé· 
tele után sem hagyott fel ez aráuytalansággal. Ritka rómainak jutott 
a szerencse a király a sz t a l v e n d é g é v é lenni, melly czim aztán 
kétszeresité az ember értéltét 1). A gombetta törvénye X. szakasza 
rendeli, hogy a római vagy burgundi, ha egy barbár rabazolgát megöl, 
kárpótlásul harminczöt f! birságul tizenkét soldót fizessen ; ha a meg
ölt földész vagy kanász volt, harminczat; ha aranymüves, százhat
vanat; ha kovács, ötvenet; ha ács volt, negyvenet. Köztük e szerint 
már létezett a mesterségeknek némi finomabb fokozata.Egy római vagy 
burgundi nemesnek kiütött fogáért tizenöt soldo, egy középsorsu ern
beréért tiz, egy alrendünek fogáért iit soldo fizettetett; ha a tettes 
rabszolga volt, kezét veszté. 

A ripuari-frank törvényekben is kicsinylete3 határozatokat ta
lálunk a csonkítások fölött. Igy ha egy szabad a másiknak fülét vágja 
le ugy hogy megsiketül, fizet száz soldót, felét pedig, ha a hallás meg
marad; szintigy a szem-, orr- és kézért, mindig kétszeresen, ha a tag 
használhatJanná lesz s a vádlott ártatlanságát tizenkét tanu esküjével 
be nem bizonyítja. A ki egy rabszolgát megöl, harminczhat denárt 
fizet, százat pedig, ha a megölt a királyé vagy az egyházé volt s a 
vádlott az épen most emlitett módon ki nem tisztítja magát. Ha egy 
ripuari· frank egy sali-frankat öl meg, fizet kétszáz sol dó t; száz hat-

1) Heroldnnk hires szövege : S1: ljltiN ingenuus franc um aut barbaru.m, aut homi
nem qui lege salica vi-vit, occiderit, - mellyböl következtették, hogy némellyeknek meg
engedtetett a snli-frank törvény szeriut élni, mitsem bizonyit, ruivel a második aut egy 
ké:o:iratban sincs meg. 



vanat egy Lurgundiért, nlemann-, fries-, bajor· vagy szászért j százat 
egy rómaiért 1). A ki gyilkosság utáni egyezkedés ezerint fizetni tar
tozik adhat pénz helyett egy jó ökröt két soldóba, egy tinót hatba, 
egy kanczá.t háromba, egy kardot hüvelylyel hétbe, hüvely nélkül 
háromba, egy jó vértet tizenkettőbe, egy sisakot vagy egy pár láb
pánczélt hat ba, egy paizsot lándzsával kettőbe, egy betanitott sólymot 
hatba, betanitatlan t báromba, ha pedig a vedlésen tul esett, tizen
kettőbe. 

Épen igy különböztetnek a longobard törvények is. Egy öklö
zésért három, egy pofonért hat soldo fizetteték.Egy fejreütés, ha csak 
a bör érintetett, hat soldo, két fejreütés tizenkettő, három vagy több 
ütés tizennyolcz j egy eltört csont tizenkét soldo, két csont huszon
négy, három vagy több csont harminczhat, de csak ugy ha a csont 
olly nagy, hogy, ha közönséges emberi tizenkét láb távolságra egy 
paizs ellen dobatik, hangot ad. Egy elbasitott ajakért tizenhat j ha 
pedig ugy elhasadt, hogy egy, vagy két vagy több fog kilátszik, husz 

1) Ime itt a birságok (wid1-igild) ú.rjegyzéke: 
I. Osztály.A sali- és ripuari:frankoknAI egy megölt püspökért fizettetett 900 sol do 

Egy nemesért (anstrustio) • 
Erdöbeu végbevitt gyilkossAgért . 
Egy papért, grófért vagy báróért . 
Egy diaconusért . 
Egy aldiaconusért 
Egy r6mai király-vendégért. 

JI. Osztály. Egy szabad frankért 
Ha erdőben öletett meg vagy megégettetett . 
Egy szabad romaiért . 
Ha csak részes a gyilkosságban . 

. 600 

. 1800 
GOO 
500 
400 
300 
200 
600 

" 
" 

" 
" 
" 

100 " 
300 ,, 

Egy idegen burgundi, fries, germán vagy bajor megöléseért . 160 
700 " Egy viselős nöért 

III. Osztály. Egy r6mai földész megöléseért 
Rabszolgáo!rt. 

Sebzések. Kéz- vagy lábelvágásért 
megcsonkítállért . 

Szemkiszurflsért . 
megsebzésért 

Jo'iillevágáeért 
megsebzésért 

Bántalmak. A ki a. gyermeknek haját levágja 
A frank, ki egy r6mait megkinzott • 
A r6mai, ki egy frankot kínzott meg 
A ki mást gyávának csufolt 

ha nyulnnk. 
ha r6kának. 

. 45 (sali) és 36 (rip.) 
. 36 
• 100 (rip.) 

50 
. 100 
. 50 
. 100 

50 

15 
;)() 

15 
6 
3 

.t-5 

,. 



saldo; ha kiütött valaki egy fogat azokból, mellyek nevetéskor lát
szanak, fizetett tizenhat soldótól kezdve aránylág; a zápfogakért 
egyenként nyolcz sóldót. A hüvelykujért a megs.értett egyén árának 
egy hatodát, a muiató-ujért tizenhatot, a középslíért hntot, a gyürüsért 
nyolczat, a kicsinyért tizenhármat 1); hanem mindig n gzcrint, amint 
a megsértett szabad vagy rabszolga volt 2). 

Hason megkülönböztetések· fordulnak elő a burgund törvények
ben. A nyugati-gótiloknál kevés illy sérdij fordul elő. Egy megütés 
öt saldo; ha a bőr megsértetett, tiz, csontig ütött seb husz, eltört csont 
száz soldót ért ·n). Az angol-szászoknál különböző 11. vérdíj, két és hat
száz, aztán hatszáz s ezerkétszáz shilling küzÖtti arányban. A friesek
nél4) ha valaki a négy hosszabb uj közöl ugy meglit egyet felsőbb 
részén,. hogy vérzik, fizet egy soldót; ha a közé p részen üti meg, ket
tőt, ha az alsón hármat. A 1'-éznek a karrali csuklóján vagy a könyö
kön ejtett sebért ri.égy, a hüvelykujnak felső részeért két saldo, airé
szeért három fizettetett. A szemnek ollyatén megsértéseért, hogy a 
látás elveszett, husz saldo és két t r e m i s s is , a szemkiszurásért az 
ember értékének fele fizettetett, s illy fokozattal kiilönböztctett meg 
a test minden része. 

A becsületre-tartás, melly az ujabbakat a régiektől megkülön
bözteti, már az akkori, becstelenítő szókra kimért büntetésekben je-

1) Roth 46. 47. 50. 51. 52. 67. Hasonértclmü hóditó Vilmoannk törvénye az 
angoloknál: Si alqmut crieve oil al altt·e pet· aventure quel qu,e seit,·si amenelrad !,XX. 
soldei aolz enyleis, e si lapw-vele i est t·emia, si ne 1'e1ub·a Tui que la meite. 

") A longobard törvény igy különböz'teti meg a sérdijt szabnel ember, f;;Jdész 

és rabszolga köz t : 
d tek szabad embe1· l'(tbszoTgn 

Gyilkosság 900 
földész 

60 50. 26. 20. 16 soldo 
minöség szcriut. 

Egy fejreütés fi ':! 
Két fejreiités l~ -l 
Egy kiszurt szem -150 31) ??>. l':! 1/,. 10. 8. 
Levágott orr -!50 8 -1 
Elbasitott ajnk, ugy 

hogy a fogak látszanak ';!l) 6 ·l 

Egy kiütött zápfog l' '2 l 
Egy kiiitött elöfogért, 

mclly nevetéskor kilátszik 16 '2 

gásaért 

Egy levágott kéz vagy lábért a gyilkosság-díj fele. 
A hiivelyknj levá-

3) Tit. VI, 4. 1. 
'1 Tit. XXII. 

l!íO 4 
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Ientkezik. A longobardoknál a ki egy másiknak azt mondja : b e c s
t e I e n, fizet százhusz denárt; a ki mondja : gy á v a, még egyszer 
annyit; a kimondja: k .é m (spion), hatszázat'fizet. A nil ki egy má
sikat kurvának nevez, a nelkül, hogy bcbizonyithatná, fizet negyvenöt 
soldót; a gyámnak, ki gyámlányával illetleniti bánik, megszitnik 
mundwaldja lenni. 

JeheH !!Zl'rtaa·litsok. 
A jelvek, mellyek a római patríciusi jogban a polgári cselekvé

nyeket szinpadilag képlegesiték, a frank s a többi barbár jogban ujra 
megjelennek. "A ki a családtól elszakadni kiván, jelenjék .meg a nép
gyülésen s ott a százados előtt négy köl'isfavesszöt saját· feje ·fölött 
törjön el s a. darabokll.t dobja biróság elé és mondja, hogy a családnak 
esküje-, öröksége- s minden közösségétöl megválik." A szászoknál a 
rabsz·olgának vagy a kiskorunak felszabadításakor feje folött egy nyil 
lövetett ki 1). A sali-frank törv<\ny szerint a ki valakit rabláson, to
vábbá neje vagy leánya bántásán rajta kapott, s meg nem kötözhetvén 
azt a küzdésközben megölé, a hullát egy keresztuton tanuk jelenlété
ben egy fonadékra emelni-, aztán tizennégy vagy negyven napig őrizni 
tartozik s a biró előtt tanutársakkal szent dolgokra esküdni, hogy ön
védelemben ölte azt meg; ha igy nem tesz, gyilkosnak tekintetik. 

Beiktatás. 
Elhallgatom a felszabadításnak már emlitett s a r6mai1mt utánzó 

szertartásait, csak a gyakorlott hagyományokat mondom el, mikkel a 
birtokba-, hivatal- vagy méltóságbai iktatás szakottan összekötve volt. 
Illettek e szartartások azon néphez, melly keveset irt s n1ellynek kép
zeimét csak kézzelfogható látmányok ragadhatták meg. Ha vétel tör
tént, a vevőnek egy fa-ág, egy kés, egy szalmaszál, egy kis fü, néha 
egy maroknyi föld is adatott át egy beleszurt ágacskával. Az egyházi 
méltóságoknál a főpásztori bot s gyü1·ii nyujtatott át; a kis~bbeknél a 
papi föveg, a kehely, egy gyertyatartó, az egyház kulcsai sa füstölő; 
vagy a beiktatandó megérinté a harangkötelet, elégetett egy darabka 
tömjént s a misekönyvbiíl olvasott : e ezertartások az egyházban még 
ma sem hagyatnak cl egészen*). Karddal iktattaték be néhol a király, 
lándzsával a Iongabard fejedelmek, zá!>zlóval a velenezei dogék. 

1 i Kopp, Bilrlu und Sdn·ifteu lle.- Vuneit. 
*) Ezen, uz egyház zsenge korából való szcrturtftsokat, mellyekct az egyhúz 

mind maig gondosan fenntart, s az egyházirend szentségének kiszolgáltatását megelőző 
ugynevezett kisebb remlek fokozatos föladfts{m{Li használ i~, részletcsen leírva s ta
nulskgosan meg·magyarltzva találjnk Lnnnvi~~ .T. ,NépR7.erii ~gyhlt?.i Archaeologia'-jn 
TI-nik kötet.élwn :l2fJ il!",:l. l. H-ky. 
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II. Otto Bobbio vidékét ama monostor apátjának egy arany gyürü vel 
adta hübérbe j a XI. századból Ingulf biztosan állítja, hogy a barbá
roknál a földek irás nélkitl adatnak által, csak szóval, aztán karJ, si
sak-disz, kürt, billikom, sarkantyu, kengyel s íj vagy nyilátadásával; 
és hogy e I>Zertartások az irott szerz8dések behozabla ntftn i~ fenn
tartattak. 

Az illy jelvek néha az átengedett birtokra legkevésbbé sem vo
natkoztak, Igy volt szokásban átadni keztyüt, könyvet vagy kést 1); 

kutya, egy kis haj vagy egy szij, egy pár olló, szittyó, kalapács, kö
peny, lenöltllny, söt márvány, halak, kardmarkolat vagy egy tengeri 
vizzel telt korsót. A hagyományu! szolgálandó tárgyak, ha ollyanok 
voltak, mellyek ismét közhasználatba jöhettek, átlyukasztattak, vagy 
eltörettek s igy tétettek el a beiktatottnál, mintegy a s?.erzödés bi
zonylataul. Innen van, hogy a levél tát· akban tört kardokat, átfurt pén
zeket, néha egy nyalábka szalmát, a pecsét viaszában fej- vagy sza
kállhajat j darabka fát vagy kést, mellynek nyelébe a vevő neve volt 
bevésve, találunk. Néha más jelentős szokás is gyakoroltatott, illyen 
a kézszoritás 2), a jobb hüvelykuj odanyujtása, egy csók; egy osz
lopnak vagy kürtnek érintése, a kapuni bemenés, a megvett földöni 
járkálás, egy kis ásás vagy együtt-áldozás. 

A sali, ripuari s alemann törvények előírták e szertartásokat, 
mellyeknek nén1ellyikét még a római törvényekkel élt személyek ok
mányaiban is feltaláljuk, mint példaul azt, melly szerint a ki a törvé
nyes okmányt iratta, a tentatartót s a pergamentet a földről felemelte 
s a jegyzőnek adta át. Igy volt azon korban megszabva az is, mellyik 
órában itéljen a biró, mellyik táj felé forduljon arczczal, a hatóságnak 
minö jeleit tartsa kezében s arczának minö tekintetet adjon 3). A Ion-

i) Atramento, pi n na et pa!'ga7tl,ena manihuN meis de terra elevavi, et Teulpaldi 

nota1-ii ad uribendunt tmdidi per vá8one ten·e et jistuco nodato aw 1·anw arborum ac

cepi , , . pe:r coltello et wantone aeo al<lilaine et sic pm· hane cartul a, jUJita l egen• sal iga, 

t•indo, dono, trado atque traafundo etc. etc. Luccai irat, 983-ból, Guinigi levéltár. 
~) A kézszorit~s, mint a végbevitt szerzBdés jele legrégibb credetü. L. Servius-t 

Aenei•-hez III, 607. - Plantua-ban (Copt. II. 3. v. 82.) TyndaroB mondjo.: 
Haec per dextram tuam, te dextera retinena manu, 

Obsecro, infidelúw mihi ne suaa, quam ego suam tibi. 

És Terentiusnl\.1 'Ea.v-r:ovT:•!•&IftOVt<woc; Ill, 18-lc. Cedo dext1·am, l'{}ri'U te idem 

oro ut Jaciaa, Ch1·eme. 
Azért a ntandatum szó, mellyct Jzidor (Orig. IV, 24.) manu datnm-ból származ

tat, annyi, mint bizalommal kötött egyezkedés, melly szerint valami ügy másra bizatik, 
ki azt elfogadja, A .Machabaeusok-ban mondatik: (II, 13. 22.) Ite1·urn 1·ex sm·nwnem 

habuit ad eos qui erant in Bethsut-is, dextram ded·it, accepit, abiit. 
3) llllchelet, Orig. du d1·oit fran~aia. L. II, IV. 



3-Hl 

gobardok keveset gondoltak e külsőségekkcl a törvénykezétmél, s az 
eladásnál inkább használtak h·ott okmányt, kimutatván abban az el
idegenitett tárgyat és annak árát, s hozzáadván a biztositékot, két
szeres ár fizetésének büntetése alatt ; hanem a hagyományos jelvek 
használata scm volt ritka. Különösen náluk divatozott a l a u n e c h i 1 d 
,-agyis olly kárpótlási dij, mellyet a megajándékozott az ajándékozó
nak adott; illy viszoutajándok volt a ruha, köpeny, aranygyürü, ló, 
egy pár keztyü vagy pénz, melly szokás egész a XIII. századig tar
totta magát fenn j végt·e m{·gis a ruha helyett elég volt az ajándéko
zóval annak szegély?.t mcgérintetni. Rotharis rendelé 1), hogy ha az 
adományos az adományozótól felszólittatnék annak bebizonyítására, 
hogy a launechildet megadta, az adományos esküvel erősítse ezt, vagy 
ha nem teszi, akkor a fe r q u i d-ct vagyis az adomány hasonértékét 
fizesse Ie. Liutprand 2) érvénytelennek nyilvá.nitá az adományodat 
launechild és t h in x a) n(·lkül, kivéve az egyházaknak 8 szenthelyek
nek, lelkek megvá.ltás{u·a tett ajándékozásokl\t. 

Erkölc:-!;ök. 
A nép, melly hazájától megválik, elveszti nagy részét azon 

gyöngéd érzelmeknek, mellyek- mert ollyan az emberi természet -
bizonyos helyekhez, ünnepekhez s emlékezésekhez vannak kötve. 
Elegendő példát nyujtanak ama kicsapongások, mellyeknek magukat 
a letelepülök az elfoglalt tartományokban odaengedék. A mfivelt spa
nyolok, portugallok 8 angolok a XVI. században, a XII-iknek vallá
sos és lovagias kereszteseiuél nem kevesbbé barbárokul tilnnek fel. 
Ki hinné tehát jónak s erkolcsösnek ama harczias, különféle nemze
tekből összekevert s vezéreihez olly gyönge kötelékkel kapcsolt népet, 
minök a germán beütök voltak? 

Olly társadalom közé jöttek ök, mellyet a bujaság kimeritett, a 
rabszolgaság elaljasitott s a bálványozás megrontott; mellybe a ke
reszténység még be nem hatott annyira, hogy azt megjavítsa j s igy 
saját roszaságukat a legyőzöttekével tetézék, s midőn egyreszről csa
lás, aljasság s :finomított feslettség taszitnak vissza, másrészről rablás, 
vad jogtalanság s baromias feslettség riasztanak el. A pogányság szo
moru örökségül a babona. s képtelen hiedelmek gyakoriMát hagyta j 
boszorkányságokat, balottak és vampirok jelenéseit, mellyekkei_Apu
lejus és ,Lucián telvék. A barbárok mindezt saját babonájakkal egye-

1) Leg. 17[J. 
1 ) Lib. VI, leg. W. 
3) Grotius a thin:c-ct iiuucpélyeK adománynak úrtclmezi. L. a milanói long. régi

,f,:;~kPt a XXII. ért. ,;~Du Cange-t nz lntJtttit:w-a szóná.l. 
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si ték;· aminthogy törvényeik is varázslatokat s ördöggeli czimborálást 
gyakran emlitenek. A longobardok hitték, hogy bizonyos nők elnye
lik az embereket, miért öket a tö1·vényhozó kárhoztatta. A burgun
doknál v e g i i-k emlittetnek, kik dijt fogadtak cl azért, hogy varázs
latjl.ikkal az elveszett marhát feltalálni segíték 1). Az agdai zsinat 
megtiltja a papoknak szeBtek segélyülhivásával jövendölni és madár
jós\atpkat üzni 2) i szent Caesarius panaszkodik azok ellen; kik a ma
dárjóslatokra figyelnek, fákat, forrásokat s a pogányság egyéb marad
ványait. tisztelik. 

Sok borzasztóságot beszéitiink már el s még többet szedhetnénk 
össze a bár csekély számu évkönyvekben. Maga. a papság sem ado"tt 
mindig épületes példát. Tours-i Gergely említést tesz Anastasius pap
ról, kit a ca.ulini püspök boszuból egy hullával együtt elevenen temet
tetett el. Az első toursi zsinaton fóljelcnteték, miszerint "némelly pa
pok be:nt a teniplQinokban - kimondani is borzasztó!- korcsmákat 
állitnak fel ; s ott, hol szent beszédeket s Isten dicséretét kellene hal
lani, lakmá1·ozás, td.gár beszéd, veszekedés s czivódás zaja hangzik." 

Az érzék annál hatalmasabb szokott lenni, mennél csekélyebb 
az ésdelet, s igy ama ko1·ban a hősi tettek csak természeti erél)yek ; 
a vendég~~zeretet 8 a boszuállás csupán az érzéltet illetik 8 azért is 
fo1•dulnak·olly bőven elő a barbárok között. Hanem a mi legfeltünőbb 
ama ko.rban, az a megtestesült barbárság és az egyház javit{, müvei 
közti ellentesség i azért látjuk, hogy mig a királyokat az első a nagy
ravágyás és feslettség minden büneiLe belesod01:ja, a második arra 
birja, hogy monostorokat alapítsanak, a remetéktől kérjenek tanácsot 
s a bűnbánatnak vessék magukat alája; a nép, melly a·hatalmaskodás
és feslcttséghe meriilt, a vértanuk si1:jainál zokog, scgélyül híja Istent 
s hisz az ö jóságának csodáiban. 

A mi a barbárok lakházait illeti, ezek is durvák voltak, s ben
nök a legs~ül>.ségesb butornemiiek csak fejszével voltak faragva. Leg
becsesb kellék volt a szekrény, mellyben a fegyverek tartattak s 
ru ell y azért a r m .a r i u mnak neveztetett. Első butornemii volt ez, mi
után benne foglaltattak a szabad ember és polgár jo~i. A régie\t aaz
tali fekágyait padok (b a Ji c h e) pótol~k,' (Innen a. banquette = lako
ma). A ·vad magábao.az:é~te1·em~en süttetett, mcllyben nagy tlíz égett. 
A bor, mellyet arahyozott kürthöl s néha einberkoponyából is ittak, 
nem csak vidámságot, hanem gyakt-an czivódás t s vérengzést is szült. 

1) Lex. bu.·rg, ad dit. tit. 8. 
2) L. a VI. könyv. 179. lap. 3-dik jegyz. 
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Hanem ama társadalom alapjában mégis ruindig valami egysze: 
rüt, valami gyerrnetegséget, találunk. Nagy~Károly nem átaHja törvé
nyeiben udvara csirkéiröl, s a. fölöaleges tojás és zöldség el~dásár,ól is 
gondoskodni 1). A vérengző Fredegunda mondá egyszer Chilperikhez: 
Ugy veszem észre, éléstárunkból több sód:J.rlopac 
t o t t e l. Fort~natus püspök az ö lelkianyjának Re.degundán_ak és 
nővéreinek maga_ által szedett erdei szilvát küklött saját keze .font3 
kosár kában. A királyoknak elég volt egy kis darabka kert, hol róziák, 
liliomok s rozmarinok küzt ök maguk ültettek hüvelyes_ vetemény.e~ 
ket, 11111guk oltottak és szedtek cser!)sznyét, fügét .és h.aspoJy.át. Ha 
utazniok kellett, egy ökrösszekérre vetették magukat s ii!zép lassáoer 
kán utaztak a. májusi gy ülésekre vagy azon faluba, hol jövedel~eíltet 
termés~etbep. valának elköltendök. A királyi lak tövébep., a rabs_zolg$ 
barmokat_ legeltetett s éjjelre a harczi ménekkel egy ólba zárta az.o
kat; egy másik vajat kölJiilt, a gastald pedig almát és tojást. számq1-
gatott s eperrel .és sz ölő ve l telt kosarakat hozott a terembe, m,elly 
diadalmi jelekkel s vadászatban elejtett farkasok fejeivel volt dí
szítve. 

De ugyanezen királyok ünnepélyek alkalmával, a szil!tj lelke
ket elragadó, -féuyes díszt tudtak kifejteni s gazdilg ajándékokat osz
togattak. Még ma is csodáljuk a királyi ajándokokat, miket Agilulf és 
Theudolinda a monzai szcnt J~nosnak ·felajánlottak. ~hlodvig szen~ 

Mártonnak ajánlá nemes paripáját s midűu utóbb száz arany pénzzel 
ki akarta váltani, a mén egy ·lépést scm tehetett, mig meg nem ketr 
ti_iztetett a díj, mirc a király felkiáltván : S z e n t Már t o n j ó _sz o l
g á l a t o t t c s z , h a n cm d r á g á n t é r i t t c -t i m e g ! -- lcfizette 2). 

Egy napon sz. Remigiussal beszélgetve - a mit igen szivesen tett
annyi földet ajánlott neki, amennyit ez akit·álynak e bé~ utáni nyugvása 
alatt befutni képes, Ezzel egyszersmind neje könyörgéseit s a lakók e!;
dekléseit is betölté, kik panaszkodva a tulterhelt adócsikarások ellen, in
kább ohajtottak a reimsi egyháznak, mint a kiriLlynak fizetni A szent 
férfiu tehát utnak induls miclött a király folébred ne, roppan_t fülcitért 
került _mC}g, mellyet a király,. mint adom~nyo,~ást meg i~ ~rösitet~. ·E_li-

- . 
gius Dag(}bertnek tömör ezüstboi készitett ·egy tl·ón~, m~llye!• a király 
fehér s égszinü palástban, koropávai s j()g_~q~~o\ je\ent meg, körülvéve 
hercz~gek-, grófok-, püspökök- s bárólt.tól, kiken drága prém-öltöny s 

') K-;zemLe jut itt a szokAsulmak azon egyszcrüsége, mellyel Horner Pl'iamos 
királyt csclckedtetí. L Ilius (r) III, 310. s köv. verseit. LoJikny. 

") Vue beatus Marlinus est bonu,y in auxilio, sed cama i-n negotio. Greg. Turon. 



aranytól és drága-kövektől nehéz övek ragyogtak. Pohámokok, sült
darabolők 8 pinczeme8terek szolgáltak a tömör ezüstből való asztal 
körül, melly alakok- s virágokkal volt ékesítve s mellyre a legy8zöt
tektöl elrablott drága edények is föl voltak rakva. Ez edények közöl 
egy, zálogba adatván egy frank királynak, sok esztendeig ki neni'vál
tathatott. Ama fejedelmek igen szivesen mutogatták az idegenek előtt 
dusgazdag asztalszareiket s ünnepélyek alkalmával bibormennyezet 
alatt álló szekrényekre rakatták ki. Beszélik, hogy egy lakomán har
minczezer ökör fogyasztatott el. 

Ebéd alatt tánczosok, bohóczok s mimjátszók hozattak be szin
padi játékok előadására; a b a r d ok (dalnok ok) Theodorik, Alboin 
s Meroveus tetteit éneklék, a fa t is t á k (rnesélök) pedig elbeszélése
ket tartottak, Majd meg a kert uj látmányokat tárt fel; mire a hírnök 
fölnyitva a palota kapuit, a sokaság közé aranypénzt 8ZÓrt, kiáltva : 
im e a ki r á l y b ö k e z ü 8 é g e! Legkedvesebb mulat8ág a medve
és vadkanvadászat volt, mellyben az erő gyakoroltatottsa harcz képe 
tüntettetett fól. A rómaiaknál csak azon tilalom szoritá meg a vadá
szatot, hogy másnak tulajdona ne háborittassék; a barbárok azon 
meg8zoritó kiváltságot hozták Le, melly szerint csak a királynak volt 
szabad nagy területeken vadászni (F.). A Iongahardok ugy látszik 
nem nagy kedvet mutattak a vadászathoz, miután törvényeik mitsem 
határoznak e tárgyban i ellenben hogy milly becsben tarták azt a sali
frankok, kitetszik az ezernyolczszáz denárnyi roppant birságból, mely
lyel egy sólyom megölője büntetteték. A normannok utóbb a sólyom
vadászatot egész Europára kiterjeszték. 

Baju!!Z, filZakáll é!!l hajazat. 
A góthok bajuszt viseltek s felkondoritott hajaikat füleik melle 

fésülvén a fej hátulján csomóba kötötték. Honorius császár eltiltá a 
rómaiaknak a góthok viseletét követni i Theodorik ellenben, hogy a 
legy8zötteket megnyerje, rómaiasan hordta magát s övéinek az után
zást ajánlá t). 

A longobardok fejök hátulját egész a nyakszirtig borotválták, 
eiül megnőveszték hajukat mig szájukig ért, aztán homlokuk fölött 
üstökbe szoriták i hosszu bajszuk- és szakálluktól származtatják né
mellyek a l o n g o b a r d nevet. Talán tisztátlanságuk hozta közéjök 
a betegséget, melly nem ismerve bár, bélpokolnak neveztetett. A ki 
ezt megkapta, kiüzctett nem csak házából, hanem a városból is; me ll y 

1) Sidonius Li b. l. ep. 4. mondja, hogy Theodoriknak Bzoká.:• vo It ow·iwm le

!]ulQJJ (8icu.t nun genlia est) e•-inium aupe,.jacentiunt jlagellu opP-•·iri. 
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előgondosság semmivel sem volt tuls~gosb, mint a közegészség.iigynck 
annyi más rendszabálya; hanem nz ollyan szerencsétlenck sorsát n z 
tette szörnyüvé, hogy megholtakul tekintetvén, nem csak a iavnikknli 
rendelkezés, hanem önmaguknak azokbóli fenntartása is megtiltatott 
nekik t), 

Kicsiny vagy épen semmi szakállt sem viseltek a frankok, s 
néha csak bajuszt növesztettek Hajaik rövidre voltak nyirve, a hosz
szu hajzat a merowingiak megkiilönző jele levén, mig a karolingink 
körhajat viseltek. Az első borotválkozás iinnepélylyel történt, mcllyen 
jelen volt a keresztapa; a borotválkozásra kényszerittetni gyalázat· 
nak tartatott. 

Az akkori rómaiak borotválták vagy legalább rövidre nyírték 
szakállukat s hajaikat is máskép viselték, mint a longobardok. Mert 
midőn Dezső uralkodása alatt a longobardok Rieti- és Spoletóból 
Hadrián pápához jöttek, hogy magukat ennek alá vessék, a pápa, mi
előtt esküjöket fogadná, szakállaik- s hajaikat rómaiasan nyirette meg. 

Tudva van, milly gonddal ápolták a többi barbárok hajzatukat, 
mint a szabad ember ékességét 2). A nagyok bearanyporozták, csata 
előtt pedig lángszinre festék azt; a hajzat mindig vállaikra. szab:ulon 
hullámzott alá. A szerető kedvese sirján vágta le haját s a bajzatra 
esküdni szent eskü vala. A fizetni nem tudó adós hitelezőjének nyakat 
átkarolván egy ollót nyujtott neki, hogy vágná le haját, annak jeleül, 
hogy mig adósságát le nem törleszti, rabszolgája akar lenni. A har
czos, ha ellenétől elfogatott, mindenre. kéri az öt lenyakazó csatárt, 
ne hagyná hajzatát vérben fetrengni s ne engedje, hogy azt rabszolga 
érintse, Bölcs Constantin császár, az ö fiainak Justinián-és Heraeliusnak 
hajából néhány fiirtöt külde II. Benedek pápának, se külclemény Ró
mában nagy diszélylyel fogadtatott; s szent Péternek nemsokára ez
után a bolgárok királya ajánita fel hajzatát. A világiak egy hajfürt 
által valameily monostomak ajánlták magukat fel, s valakinek saját 
hajából küldeni, a legmélyebb tiszteletnek volt jele. Az első nyirés 
szertartásos áldással ment végbe. Ha két ellenség összebékült, hajat 
vágva le fej eikről, összevegyiték; az adományozás néhány hajszálnak 
az oltárra tételével erősíttetett meg; és a kik összeesküdtek, zálogul 

1
) Roth. 17G. A Mlpoklosokr61 szólui foguulc n XI. könyvben. 

") érinia Tufus el in nodum coaclus apud Ge1•manos ; Seneca. Crinibus in nodu1n 
lm·t-is veneTe Sicambri; Martialis. IIic qrtoque 1ll01l>lra domana 7'util·i quibus m·ce ce7·eb1·i. 

Adfi·ontem coma tmcta jacet, u.ndataque ce1·vix setanun pe1· damna nitet; Si d. Apoll. 
Ante ducem nostrum jlavam aparsere Sicamlm' Caesariem, paridoque 01'ante8 mune1"e 
Fmnci; Glaudianus. 

VIII. 23 
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egymásnak egy-egy hajfürtöt vágtak le 1). H aj a d o n n ak (esse in 
capillis) neveztetett a lányka, mig férjhez nem ment, mivellongobard 
szokás szerint, csak mint asszonynak rövidebbre vágatott le hajzata 2). 

A bünbánók sem nem borotválkoztak, sem nem fésülködtek; a ~er
zetesek, midön beöltöztek, bajaikat Istennek szcntelék, mint ez az 
egyházi fej-nyiretnél (tonsura) még ma is történik. Másnak szakállába 
kapni olly sérelem volt, melly biró elé vitetett j s a ki egy fiunak 
baját, szülöi tudta nélkül levágta 1 ezernyolczszáz denárral bírsá
goltatott. 

Utóbb a divat az idővel változott, I. Ferencz franczia király egy 
ünnepély alkalmával egy fejére esett üszök által megsebesülvén, le
nyirette haját, de megtartá szakállát; az udvaronczak követték öt, 
melly divat aztán Olaszországba is átment, nem komoly méltóság-1 

hanem hiuságból j miért is a tisztviselök visszavetették azt s Franczia
országban nem fogadtatott a parlamentbe, a ki szakállt viselt. A pi
peröczök kiilönféle s furcsa alákot adtak szakálluknak ; igy némellyek 
fecskefark, mások legyező vagyis kerekded alakban növesztélc; szar
galmasan fésülélc s kenték, éjjelre pedig zacskóba szoriták. A XVII. 
században a parányszakáll jött divatba, melly az áll fölött az alsó aja
kon hagyatott meg. Ujabb időben a szakállviselet majdnem átalá
nossá lett. 

Az egyháziak rendesen a világiakkal ellenkezőleg növP-szték vagy 
borotválták szakállukat. A 721-i római zsinat meghagyja a papoknak, 
hogy hajaikat az egyházi nyírettől eltérő basszuságra ne növeszszék. 
Cerularius Mihály 1053-ban az egyház ujjáalakitását sürgetvén, sze
mökre veti" a papoknak a borotválkoz~ist. A papok a XII. századtól 
a XV-ig hosszu szaleállt viseltek 3); ekkor azonban a világiak is fel
kapván e szokást, X. Leo az áldozárok- és apátoknak azt levenni pa
rancsolá 4). 

I) L. Du Oange-t és a Leg. long. l. l, tit. 17. 
2 ) illyen eredetii volna e a magyar hajadon szó is? En hihetöbbnek tartom a 

ma is fennálló okot, melly szerint csak leánynak illik fedetlen fejjel (asszonyi fejkötő 
nélkül) járnia. Lonkay. 

3) A X I. s XII század papjairól egy névtelen írja: Radunlur in SU?II?nitate ca

pilis, capillill remanentibu,y aparsis ci1·ca tonsu.ram, nec descendentibus sub OC!tlis, neque 

sub auribua. Sarti-nál: De vetmi cMula dypthyca, c. 5. nr. VI. 
4) Berninek egy hangzatkája (sonetto) van, mellyben az anconai Domonkos sza

kállúnak siratására szólit fel. Furcsa iratok maradtak fel ama korból, mellyekböl kitli
nik, milly elég·ü!etlenséget szült ama rendelet, mint ügyekeztek némellyek azt kiját
szani s milly csliggedctten kényszerültek mil.sok engedelmeskedni. 
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Ruházat. 

A lungobardok hosszu lenöltönyt viseltek, különfélc szinü sze
gélylyel; lábszáraikat furcsa alaku bugyogó ta kart~t, lábaikat pedig 
kétfelé váló, szijakkal rúzött, a nagy uj vég ei g nyuló saruk vették 
körül, miglen végre csizmával cseréltettek föl 1). Illy alakokban fes
tette le 'l'hcudolinda nemzete viselt dolgait a monzai egyházban 2). 

Azonban Olaszhonbani maradásuk ugy megváltoztatta viseletöket, 
hogy a későbbi nemzedék csodálkozva, sőt némi bot·zalommal nézte 
ösei arczképeit. 

A frankok aranyozott sarukat viseltek, haromszinü kötö-szala
gokkal ; mezbe göngyölt czombjaikat egyszinii, hanem a legczifráb
ban kivarrott lenbugyogó takarta. E fölött hordták a g l i z z i n a nev ü 
inget, me ll y fölé a kard-öv szorittatott. Végr e fehér vagy zöld köpenyt 
vettek magukra, melly ugy volt szabva, hogy eiül és hátul talpig, a 
két oldalon pedig csak térdig ért. Jobb kézben botot hordtak ezüst
vagy aranynyal kivert göbbel s borzasztó vasazattal 3). 1638-ban a 
milanói Ambrus-egyházban rólfedeztetett Bernard, Olaszország kirá
lyának, Nagy-Károly unokájának sírja, rnellyben mint Puricelli írja 
még épen találtatott két vörösbőr czipö, szijakkal fatalphoz kapcsolva, 
rnelly az ujak szerint ugy volt készítve, hogy csak egy lábra volt al
kahnas ; a felbőr csak a sarknál volt összevarrva, eiül kihasitva; kötö
szalagokkal erősittettek a lábhoz. 

A harisnyakötés, mellyhez ma minden leány ért, ismeretlen vala. 
A rómaiak, mint tudva van, nem hordtak nadrágot, s igy Caesarban 
kiilönösen feltünt, midön a hideg ellen az alsónadrág egy n emét ha~z
nálta 4). A barbárok ellenben viseltek nadrágot, mit kényelmes volta 
miatt a legyőzöttek is csakhamar felkaptak. A bőrruhák viselése kö
zönséges volt s mig a köznép róka-, bárány- s kosbőrt használt, a 
gazdagok szürke s fehér öltönyei czoboly-, hölgymenyét- s nyestbőr
ből készültek. A miseingnek adott su p e r p e ll i c e um név bizo
nyitja, hogy bőrruhát a papok is viseltek, minek nyomai a főpapi 
gallérokban s a nagy palástokban még ma is fenn vannak. A velen
czeiek s tán a görög kormányzóság ( exarchatus) lakói is görögök 
módjára öltözködtek, kikkel gyakori érintkezésben voltak; s midőn 
a keresztesek Konstantinápolyt ostromolták, a velenezei Alberti Péter, 

1) Pá.l diacon IV, 33. 
2) Vasari Proemio alle vite de' pitto1·i. A festészet tehát ki nem halt volt Olasz

országban.· 
3) A sz.·galleni barat: De rebua geatia a Carolo Magno, I, 36. 
~) FemoJ"alia. Svetonius in Caea. 
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ki elsö mászott fel a falra egy franczia által öletett meg, ki öt görög
nek tartá. Ugyanők szakállt is hordtak és pedig byzanti módra fésül
ték azt. 

Kereskedelem. 

Nem sziikség mondanom, mennyit ártottak ama berahanások a 
kereskedelemnek; ám mégis olly nagy volt annak életereje, hogy el 
nem veszhetett, habár a sulyos baleseteknél még többet ártottak neki 
a meggondolatlan rendszabályok s a rendszeres védelem. A keleti
g6th király Theodorik elömozditni ohajhí a kereskedelmet, miért is 
Olaszországban főnökségek- s biróságokat állitott fel a kül- és belföl
diek közti ügyek elintézésére; az utakat kijavittatá 8 biztositá az 
utonállók ellen; az áruczikkek szállítására s a tengerpartok biztosi
tására mintegy ezer hajót szereJtetett föl s a kereskedöket ígéretek- s 
adómentességgel édesgette az országba. És csakugyan a VaJoisi Név
telenből kiveszszük, hogy Olaszországba számos idegen kereskedő 
jött s hogy a bor, gabna 8 más terményekkeli keresiwdés nagyban 
üzetett; és a gó th kormánynak azon kicsiny le tes gondoss:íga, melly 
szerint az áruczikkeknek ára is megszabatott t), inkább gazdászati 
járatlauságra mint gondatlanságra mutat. A nyugati-góthok elég be·· 
látással birtak a jövevény kereskediiknek megengedni, hogy a köztük 
fölmerülő perügyekben saját nemzetökbeli biróságok által ítéltesse
nek 2) ; azonban mennyire csökkenthette másrészről a kereskedelmet 
azon engedély, hogy a nagy folyók medrének felét magánemberek 
foglalhassák el, akkép1 hogy a másik fele hajók s hálók számára sza
badon maradjon! 3) 

A longobardok meg nem szüntették a kereskedelmet, söt el-el 
jártak a párisi vásárokra is, hol szász, spanyol, provencei s más frank 
nemzetbeli kereskedökkel 0rintkeztek 4). Astulf törvényeiben ka l
m á r o k r 6 I is van sz6 ó), s elrendeltetik, hogy ök is fegyvert s lovat 
tartsanak, de a belföldi kereskediíknek a rómaiakkali közlekedés cl
tiltatik. 

N ök. 

A régi germánoknak a nök iránti tiszteletéből származtatják 
némellyek azon érzelmeket, mikkel a nönem iránt a mai társadalom, 

1) Cassiodor, Lib. IX, ep. 14. 
2) Lib. IX. tit. :3. §. '2. 
s) Lib. VIII. 4. 9. 
4) Ezen uj tuclornás Marini Papy1·usá11alc LXI. számu ulnnányAIJ{.) vétrtPtt. s a 

fl29.ik 6vre vonatkozik. 
'') L a Troya által feltalált nj törvénye]( III-át és IV-ét. 
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a régiek zsarnoksága- s megvetesétöl annyira clütve, viseltetik. Iga
zán szólva a germán törvények legkevésbbé sem tanusitnak gyöngéd
séget a nöuem iránt, miután azt, csak miut a harczosok szülöit veszik 
tekintetbe. Egy még gyermekezhető asszony meggyilkolása hatszáz 
soldóval birsigoltatott; ellenben csak kétszázzal akkor, ha a nő vagy 
még éretlen vagy a fogamzásra már képtelen vala. Igy volt ez a Ion
go bardoknál; a ft·ankoknál pedig a ki egy már gyermekezett asszonyt 
ölt meg, fizetett huszonnégyezer denárt, ha a nő terhes volt, huszon
nyolczezeret, ha pedig magtalan volt már, csak nyolczezeret. E sze
rint a nők csak mint a f:ik, a gyümölcsüzhetés szerint becsültettek. 
Uj ak tehát a törvénykönyveknek női szemérmet biztosító rendeleteik, 
mellyek azt szabatosságukkal néha inkább sértik, mint védik. A sza
bad ember, ki egy szabad nőnek uj~l.t megszoritá, fizet hatszáz denárt; 
ha katját fogta, még egyszer annyit; ha a könyökön fölül érinté, ezer
négyszázat ; ha végre melléhez nyult, ezernyolczszázat fizetett. A ba
jor törvények szerint hat soldót fizetett, a ki egy szabad nőnek ruhá
ját térdig fölemelte, s még egyszer annyit, a ki kirántotta fésüjét, 
hogy haját kedvtöltésből szétbontsa. Igen nevezetes látni, mikép a 
barbárok szeretet nevében ke:!:dték a nők egyenlöségét hirdetni 1). 

A nőnek örökös függéséről már szóltunk. A longobardoknál a 
mundwald eladta a nőt a fétjnek, ki ez által annak örökösévé lön s a 
sérelmeérti birságokat is ö szed te be. A nászajándok tulajdonkép nem 
volt meghatározva, hanem helyette a fa d e r fi um, m c fi um és 
m o r g e n g a b ium volt szokásban. Az első apai örökséget (Vater
Erde) jelentett, mellyet az apa vagy a fivérek a menyasszonynak tet
szésök szerint adtak, megfosztva öt ekkép az örökségbezi minden 
igénytől. A me fi um (medium) szabad ajándok volt, mellyet a 
ferj a nőnek a menyekzö előtt adott s melly jobbára földbirtok- s rab
szolgákból állott. Különbözött ez a m u n cl ium· tól~), melylyel a 

1) Marculfnál a többi köz t ez talAltatik : 
Dulcissirnae jiliae NN. Diuturna sed impia inte1· nos coMuetu.do tenetUI·, ut dc 

term paterna soro1·e.~ cmnf,·atribus po1·tionern non habeant. Sed ego, perpendmYJ hane 

impietatem, sicut mihi a dom·ino aequaliter donali estis filii, ita et a me sitis aeq-nalite1· 

cliligendi, et de 1·ebus meÚI post mezmt eleceasum aequ,aliter 9' atttlemini. Ideoque pe1· 
hane epistolam te, elulcissima filia mea, ront1·a gennanos tuos, jilios meos N., in omni 
Itereditale mea aequalem et legitimam esse conslituo lteredem, ut tam de alode patema, 
quam de coJnpamta, vel mancipiis, aut praesidio nostra, vel qzwdcumque morientes J·cli

qnerinws, aequa l<!nce cum jiliis me is, ge1·manis tnis <livideJ·e vel exaequa,·e debeas, et in 
1mllo penitu-~ portionern minorem quam ipsi non accipitt81 se1l omnict inleJ• vos divide1·c 
vel exaequm·e acqualite1· rlebeatis etc. 

2) ~Inratori iisszczavarja. 
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mundwaldtól a n ö fölötti gyáronokság azokott volt megvétetni, s me Ily 
néha husz soldóból állt, Liutprand által azonban háromra határozta
tott 1). Ugyanez a mefiumot a birák- s más magasállásuaknál négy
százra, a nemeseknél háromszázra, a többieknél tetszésök szerinti 
kisebb összegre szabta. A m o r g e n g a b ium vagyis reggeli' aján
dok az volt, mellyet a férj a menyekzöéj utáni reggelen adott, azon 
czélból, hogy a menyasszony annál buzgóbban őrizze azon szüzeséget, 
mellyel amaz ajándokot kiérdemlé. De miután némelly férjek az első 
szerelern hevében egész vagyonukat odaajándékozák, melly tehát a 
netalán özvegységre jutott nőnek birtokává lön, Liutprand elhatárzá, 
hogy a férj vagyona negyedrészénél többet ne ajándékozhasson 2), el
tiltván egyszersmind az emlitetteken kivül egyebet is ajándékozhatni. 
A góthoknál a nászajándok a vagyon tizedrészét tul nem haladhatá; 
Siciliában egy harmadrész adathatott, a frankoknál pedig e részben 
semmi sem volt meghatározva 3). Az alemannoknál ha az özvegytől a 
férjnek örökösei a fa d e r fi um o t megtagadták, párviadalnak kelle 
döntenie ; ha ellenben csak a m o r g e n g a b i um r ó l volt szó, ugy 
a nőnek csak saját keblére kelle esküdnie s kielégitteték 4), Szép s 
gyöngéd megkülönböztetés, melly elfogadja a nőnek saját keblére 
tett esküjét azon ajándok igazolására, mellyet keble odaengedéseért 
kapott. 

A longobardoknál meg nem engedteték az összekelés a leány
nak tizenkettetik, a fiunak tizennegyedik éve előtt s az aránytalan
koruaknak összekelése átalában tiltva volt •). A kik egyszer össze
keltek, el nem válhattak többé. A nö, bármennyit forgolódott férje 
más hölgyek körül, nem emelhetett panaszt, de ha ö lett hütlen, csá
bitójával együtt férje boszujának engedtetett át. Hogy e tekintetben 
a longobardok Olaszországban keveset javultak, mutatja Liutprand
nak hosszas törvénye a bünös viszonyok ellen s egy másik a keritök, 
nejeiket eladó férfiak s a férjet követelő apáczák ellen 6). Theodor, 

•) Mundium non ait ampliu,s quam solidi tres. II, 3. 
2) L. Il, l. 
3) •.. Con~~entientes rnihi suprascr·ipto genitor 1lteu8, per hunc scriptu1ll secundum 

lege11~ in nwrincap dare videor tib·i, lrn·illa dilecta et a11wbilis conjus mea . . quartam 
por·tionem ex integm de omnia et ex ontnibns casis et fundis ..• vel quod in antea Deo 
adjuvante legibus atquisiero, de omnia e:~; integra qua1·tanl parlionem abeas tu jam nomi
nala bnilla dilecta et arnabilis conjus in nwrincap etc. etc. Luccai okmány az érseki le
véltárb61 986-b61. 

4) Alemann törv. 56. 
") Liutpr. II, 6. ; VI, 59. 78. 
n) L. VI, 68. 76. L. V, l. 
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angol érsek szabályai ezerint a férfi özvegysége első hónapja után, a 
nő csak egy év után kelhetett ujra össze. A férj a hütlen feleséget el
ü.zhette s más nöt vehetett 1) ; .ha pedig elhagyatott nejétöl, hét évig 
kelle várnia, mellyeknek elteltével, ha az asszony nem tudta magát 
menteni, más nöt vehetett; ha rabszolgaság ba esett, elég volt egy évig 
várnia, mivel a visszaszerezhetés nehézségén kivül, ha vissza is tért 
volna, nehezen leendett férje ágyához méltó. Egy tizenötödik évén 
tuli leánykát csak saját beleegyeztévellehetett férjhez adni. 

Az eljegyzés a frankoknál akkép ment véghez, hogy az eljegy
zendök ugyanazon edényből ittak s az apa bemutatván leányát a vő
legénynek, ekkép szólt : N ek e d a d om l e á n y om a t, h o g y 
nöd és boldogságod legyen: hogy őrizze kulcsai
d a t és r és z es e l e g y e n á g y a d- és j a v a i dnak; az A t y á
n ak , F i u n ak és Sz. L é l e k n e k n e v é b e n. A körülállók rá
mondák : U g y l e g y e n ! A következett vasárnapon bemutattaték a 
menyasszony a fiu sz ülőinek s aztán az ugynevezett sz é p v as á r
n a p o t töltötték, szab.adon beszélgetvén egymással. 

A menyekzö reggelén a völegény övéivel a leányhoz jött, hol a 
rokonok s barátok össze voltak gyiilve ; megzörgette többször a zárt 
ajtót, s ekkor őszhangzatos párbeszéd kezdödött a benn- és künnlévök 
között, mig végre megjelent az ara s kedvese által a jelves szalaggal 
öveztetett át. Meg nem válhatott előbb az apai háztól, mig csak egy 
indiai Sacuntalaként, meg nem simogatta még egyszer az ökröket és 
lovakat, mig jól nem tartá a majorságot, mig el nem bucsuzott minden 
zugtól, minden butordarabtól, mellyek az ö csendes gyermekéveinek 
s utóbb a szüz sovárgó nyugtalanságának tanui voltak. Ezek után az 
összes rokonoktól kisértetve, a völegény lakába vonult. A férfiak kö
zönségesen lóháton kivont karddal léptettek, hogy védjék öt a vetély
társak vagy azok ellen, kik nem szivesen látták vidéköket vagy fárá
jokat egy szép lánykától megfosztatni 2). 

A pap, ki a házaspárt az oltárnál megáldá, mindkettönek fejére 
virágot szórt; ök pedig kenyér- és boradományt tettek le az oltá1·ra, 
aztán mindnyájan a Szüz-Anya .kápolnájába mentek, ki N e a l e n n i a 
istennőnek helyét foglalta el, ki ott a pogány korban fátyolozott arcz
czal, oldalánál kutyával, kezében gyümölcsös-kosárralszemélyittetett. 
A szülök ott az oltár előtt egy megazentelt guzsalyt vettek át s a 

•) Can. Theod. 72. 116. 113. 82. 
2) Nem olly régen volt, hogy Valtellinltbnn mi11<lcn menyasszonyt, ki mr..s vi

déluc meót férjhez, mintegy fegyveresen kellett elrabolni. L. Ghateaubriand·t, Etu
des etc. 
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111cnyasszonynak adták, ki is néhány szálat font annak jeleiil, hogy 
munkásságra érzi magát rendeltetve. Ekkor visszatértek a lakásra, 
hol is a meghivottaknak egész seregét találták. Folyt a lakoma, melly
nek vége felé a leánykák a menyasszonynak egy virágbokrétát s egy 
galambot nyujtottak át s avval rákezdték a menyekzöi dalt. Ezután a 
házaspár a menyasszonyi hálószobába vezettetvén, azon összekelés 
boldogságaét:t pohár üríttetett, mire a menyasszony szülöinek áldását 
vévén, az összes jelenvoltaknak csókjukat és szerencsekiváaatukat 
fogadta. Másnap gyászruhában az elhunyt rokonokért fekete misét 
hallgattak, összetársitva mintegy az örömöt a bánattal, a nemzés gyö
nyöreit a sir fölötti komoly elmélkedéssel. 

Megjegyzésre méltó, hogy a melly nevek e korból erény vagy 
gonoszság által népszerüekké lettek, női nevek; ernlitettük Theodo
rát, l!'redegundát, Amalasuntát, Radegundát, Klotildát s Bertát, Nagy
Károly anyját. Bourg mellett még nemrégiben mutogattaték Brune
chiida várlaka, Tournay mallett Brunechilda sziklája, Etampesnál 
tornya, Cahors közelében erőssége ; Belgiumban a római utak neki 
tulajdonittattak; mikép Lombardiában utak, várlakok, egyházak, tor
nyok a hagyom1íny által Theudolinda müveiül tartatnak. Továbbá a 
nőknek köszönték, vagy legalábk nekik tulajdoniták az ujabb orszá
gok keresztény hitre térítését; a mi végre is azon végetlen hatalmat 
bizonyítja, mellyet az erényes szépség az erősek képzeimére gyakorol. 

TIZB:NBATODIK FEJEZET. 

A keresztény köztársaság. 

l<Jzzel áttérünk különzetesb elbeszélésére azon behatásnak, mely
lyet a vallás, az uralkodó erőszaknak ezen egyetlen ellensulya s cnyh
szere, n müvelödésre gyakorolt. Eleinte nem is volt ket·esztény társa
dalom; a császárok csak annyiban ismerték azt, amennyiben üldözék; 
s az egyháznak nem maradt egyéb hátra, mint hallgatni és szenvedni, 
híveit, kik a várakozásban éltek, a kitat·tásra tanács és példa által 
bátoritni. Harezra kényszerittetve, a keresztények az ö vezéreik, a 
piispökök köré gyülekeztek, kiknek állásuk- s erényöknél fogva leg
eiül kelle állniok mind n jónak gyakorlatában, mind a szenvedések 
eltii.résében. Azért az apostolok által alapitott szent uralom (h i e r a r
c h i a! politikai hatalmat is nyert, me ll y a világi hatalommal nem csak 
ellenkezett, hanem össze is ütközött, támogattatva a szeretet által, 
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mclly kiizepctte annyi bajnak olly igen szükségcs volt, és a tudom:íny 
által, mclly a mennyiben a világiaknál hanyatlott, nála ugyanannyi
ban növekedett. 

l\lidön Constantin alatt az egyh;íz mcgszünt az államvallás ellen 
kiizdeni, kiváltságai s befolyása megszilárdultak, s a mit a trón és a 
helyhatósági kormányzat vesztett, azt mind felkarolták a püspökök, 
készek levén núnden terhet elvállalni, a hol csak fiaikon segithettek 
vagy szenvedéseiket kiscbbithették. M~ír a birodalom hanyatlásakor 
is a püspökök és pápák méltóságos és az erőtlen császárokénál fon
tosb állásban tüntek fel j késöbb pedig a barbárok berohanása után 
erejök egész nagyságában fejlett ld. Akkor lehullott a régi egyedur
ság aJaka, mellynck irányában az egyház alattvalóilag viselte magát, 
a mi, ha mindjárt látszatos volt is, a biztos szabads:ígot mégis gátolá. 
Az uj királyok ellenében megv:Utoztatta állását, s mint egyedUli rend
szerezett hatalom maradván fenn, midön a többi mind eltiporva fet
rengett, életerövei birt s tiszteletre gc1jesztctt, a mi a rendnek kettős 
sajátsága. A barbárok hozzá levén szokva buzogányaikkal zúzni szét 
mindent, meg nem szclidittethettck azon erö {tltal s ki nem müveltet
hettek azon irodalom által, mellyet megvetettek vagy föl sem fogtale 
hanem ime el~jök jö a papság cgyszerü s világos tanna!, ragyogva 
azon disz ben, melly a szilaj képzelemre olly behatással bir; szilárd s 
öszhangz6 szent uralommal s azon vallással, melly nem igényelt ször
szálhasogató okoskodásokat, hanem hitet parancsolt, olly erkölcstantól 
támogatva, mellynck szentségét amazoknak, még midön vétkeztek is 
ellene, érzeniök kelle; azon papság, melly nem fegyverrel, hanem 
szóval, nem ingerlő lenézéssel, hanem meggyőzö okokkal szegült el
lenök s Isten nevében sz6litá fel (iket az emberöldöklés megsziinte
tésére. 

Milly szerencse, hogy mégis volt, a mi az átalános felbomlásnak 
gátot vessen és a ki szót emeljen azok előtt, kiktől Róma csak mél
tatlankodást és rémiilést várhatott? Fegyvertelen papok mennck ama 
csordák közé s a keresztséggel az emberiség némi eszméjét öntik be
léjök, B Jetenni tanÍták a kardot, mintán azokban, kiknek fejök róJött 
villogtatták, testvérekre ismertek. A gyöngék mindig védelemre ta
láltak az egyházban, melly arra Alapitója által utasittatott; az üldö
zöttek az oltárokhoz futamodtak; a szerzetes házakban vásárosok é':l 
kézmiiv~sck gyültek össze; a veszélyben forgott szüzek, a bukott mi
nisterek, a letett l<irályok a zárdákban találtak mcnhelyt j és a nép, 
melly mlndcnböl csodát csinál, a papság jótétcit az ö népies költé
szete szerint azon szörnyck- és sárkányokban fejezte ki, mellyckröl 
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a legendák beszélik, hogy a városokat megszabadíták A püspökök 
magasztos hivatásukat épen olly méltósággal, mint szeretettel tölték 
be j együtt voltak ök a néppel, az elnyomottakkal, s mint nyájuk 
atyjai, szemtől szembe álltak a hódítókkal, hogy vagy megszelidítsék 
öket, vagy egyezkedjenek velök, és a tisztelet, mellytöl környe~ettek 
s jellemöknek szentsége tiszteletre gerjeszté irántuk Attilát és Gense
richet. Ők használtattak követségekre, ők igazgattak tisztviselök nem 
létében 1). Epiphanius, a paviai püspök volt, ki Gundobald és Gode
gisci burgund királyokhoz küldetett, nagyszámu olasz foglyok kisza
badulásának eszközlése végett, s ö csakugyan a legszebb diadallal 
hozta el azokat s azt is megnyerte Theodoriktól, hogy segittetnének; 
késöbb pedig, midön a liguriabelieket az Alpeseken-túliak berohaná
sai tönkre juttatták, rábírta ugyanazon Theodorikot, hogy nekik az 
adó harmadát elengedje. Szent Caesarius, ariesi püspök, hogy a rab
szolgákat kiváltsa, eladta a drága tálakat és kelyheket, mondván : 
K r is z t u B c s e r é p- é s n e m e z ü B t e d é n y b ö l e v e t t. EuBpi
tius, sergiopolisi püspök, Euphrát mellett, Chosroe persa királytól ti
zenkétezer susai foglyot visszaváltott. Sz. Germán, párisi püspök, sa
ját öltönyét is alamizsnába adta, "ugy hogy gyakran fázott, mig 
azoknak, kikkel jót tett, melegök volt j legfóbb gondja volt a rabszol
gák kiváltására s az általa megszabadítottak számát az összes szom
széd nemzetbeliek közt meg sem lehetne mondani. Ha már semmie 
sem volt, szomorkodni kezdett j ha lakomára hivatott, felszólitá a ven
dégeket a foglyok kiváltására egyesülni. Ha kapott valamit, tekintete 
vidámabb lett s nagy fürgén sietett el, mintha másokat kiváltva, ön
magát szabaditotta volna meg." 

Néha a szükség által uralkodói jogok gyakorlatára is kénysze
rítve láták magukat. A novarai Honoratus, mig Theodorik Odoaker
rel verekedett, övéinek védelmére néhány helyet katonailag erősitte

tett meg. Nicetius, trieri püspök, az apostoli férfiu s jó pásztor, végig 
menvén a mezön, ott "nyája számára egy aklot készitett, egy halmot 
harmincz toronynyal vett körül, mellyek azt minden oldalról elzárták 
s épületet emelt oda, hová előbb erdő vetett árnyékot" 2). Ekkép sa-

1) Per vos epi~copi, regni ubiusque pacta conditionesque pm·tanlt~1·. Apoll. VI, 6. 
ad B as i l. Pe1· vo3 legationes meant. Vobis p1··imum, quamquant principe absente non 

solum Iraetata J"efeJ"ll!ltlur, veJ"'ltm al iam traelmula committunt uJ• U. a. ad G 1· a e cum. 
2) Haec vi1· apostolictta Niceti-t•~ aJ '!Ja pe mgrans 

Condidi t optatmn pasto1· ov ile greg i. 
TttN·ibus incinxit te1·denis undique collent, 

Praebuit hicjabricam quo nemus ante fuit. 

Venant. Fortunatus III, 10. 
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játitá el az egyház egy részét azon hatalomnak, mellyet a hóditók 
csak erőszakra, az egyház ellenben a zabolátlan népek rendbeszedé
sére vagy az elnyomottak védelmére használt. 

A longobardokkal bevégződött a germán költözködés nagy moz
galma s a különféle nemzetek letelepedtek ugyan, de egyenetlenül s 
egymás közt e1lenségesen. Közepette olly kiilönbözö érdekeknek s 
átöröklött e1lenségeskedésnek minö emberi hatalom remélbette azok
nak egyesítését? Az egyházi hatalom, melly épen oda irányult, hogy 
a társadalmat ujjáteremtse, az országokat testvéri köztársaságba egye
sítvén. E végből egy vallásra kelle hozni a népeket, kiirtva az eret
nekséget és mind a barbár, mind a római pogányságnak maradványait; 
elhárítani a joggali visszaélés okozta bajokat s a romboló erőt erköl
csi rendnek vetni alája. Innen a püspökök és pápák gondja a királyok 
megtérítésében; aminthogy, midőn Chlodvig, Autharis és Ethelbert 
nyakát a keresztviz u.lá tartá, nem egy, Krisztusnak megnyert ember
nek, hanem egy, az emberiségnek megnyert nemzetnek ügye forgott 
fenn. A szarzetesek csüggedhetlen buzgalommal rendezték a barbá
rokat az uj vallásban s ujjá alakiták egész életmódjokat Amaz ismc
retlen hősök léptei tehát a müvelödés léptei, mellyet ök a kereszt je
lével minden tájon elterjesztettek. 

A téritök. 
A vandalok csak akkor hagytak fel tévelyeikkel, midön orszá

guk is felbomlott, épen ugy a keleti-góthok is Olaszországban. Remi
giusnak a frankok, Nagy-Gergelynek a longobardok, Ágostonnak az 
angol-szászok köz ti jósikerü törekvéseit már láttuk. Alig hogy Chiod
vig példát adott, a kölni, noyoni és tongresi püspökök legott téritöket 
küldtek az északi frankokhoz is. Szent Remoclus a stablói és malmc
dyi apátságokat alapítá! Lüttich városa a sz. Lambert sírja fölött 
épült székesegyház körül emelkedett (707.); egy más város Rajna 
mellett az aquitaniai szent Goarnak nevét tartja fenn, ki azt csodák 
és prédikálláB közt alapítá. A nautesi sz. Amand Dagobert idejében a 
Gent-vidéknek vérengző bálványozóit téritette meg, honnan a szlávok 
közé ment prédikálni. 

A pogányság ellen Galliában élénken küzdött Wulfiliak stylites, 
ki toursi Gergelynek írnezt beszélte : "Midön Trier tájára jöttem, 
Dianának egy szobrát találtam ott, mellyet a lakosok még imádtak 
volt. Saját kezemmel állitottarn e hegyen a kunyhót, mellyet itt látsz. 
Egy oszlopot emeltem s azon tartózkodtam mezitláb olly szenvedéssel, 
hogy a téli fagy miatt majdnem leestek körmeim és szakállamról jég
csapok csüngtek le. Tápom füböl, kevés kenyér- s vizből állott. Ha-
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nem magamhoz kezdém vonzani a vidék népét, B hirdetérn neki, hogy 
Diana sohasem létezett, hogy a azobor s tiszteletök többi tárgyai 
alanynélküli hiu képzetek voltak, hogy ivás és tobzódás közbeni éne
keik az Istenséghez méltatlanok B hogy jobban illenék dicséretöket s 
áldozatukat a mindenható Urnak mutatni be, ki a mennyct és földet 
teremté. Egyuttal kértem az Istent, méltóztatoék ledönteni a bálványt 
s ama népet tévelyeiből kirántani; és az ö kegyelme meglúgyitá ama 
durva sziveket s azok szavaimra hallgatva, rábirattak, hogy a bálvá
nyozást elhagyva, az Urat kövessék. Üsszegyi\jték néhányat közőlök, 
hogy segélyökkel ledönthessern a bálványképet, mit magam megtenni 
képtelen valék, habár több más szobrot döntöttem már le. Sokan 
gyültek össze a szobor körül s hozzá fogtak nagy bátran, hogy kiránt
sák, hanem azt semmi eröködés sem mozdithatta ki. Ekkor én az egy• 
házba menve, földr e borultam s zokogva kértem az Isten kegyelmét, 
rombolná össze men nyei hatalmával, a mit a föld le nem ronthatott. 
Imám után visszatérvén segédtársakat kerestem, kötelet fogtam s huz
gálni kezdtük és a bálvány elsö rántásra a földön volt. Aztán össze
zúztuk .s vaskalapácsokkal porni törtiik." 

Sz. Columbánon kivül, kinek egyik követője St.-Gallen város· 
nak eredetet ada, Irhonból még Kilián jött ki Würzburg tájékára pré
dikálni, melly a régi thuringiaknak fűvárosuk vala. Megkeresztelte 
ott Gesbert herczeget, de midün kötelezni akarta őt s6gornGjéveli há· 
zaBságának megsemmitésére, a nö boszuja által megöletett (689.). Ha 
tehát a bálványok lerontása tán csekély fáradsággal járt, a család 
ujjáteremtése sok vérbe került. Gyakran történt, hogy a vérfertőzött 
ágyból elüzött nő vassal, méreggcl üldözé a térítőt; m;isszor elcsábit
tatva, a szentet vádolá a csábításról, s rokonai boszujának tette öt ki 1

). 

1\fennyi idő-, mennyi erőködésbc került, mig a hatalmas herczegek, 
kiknek a szokás tiszteletből többnejüséget engedett, arra birattak, 
hogy törvényeikbrn a keresztény házasság komoly elveit hirdessék. 

Egbert, angol szcrzetes, akadályozva lévén önmaga, más téritö
ket külde apostolkodni a friesek, dánok, rugiak és szászok közé, kik 
testvérei voltak az angol föld meghóditóinak. Az irhoni s:tent Willi
brod, a friesek fülszemtelt püspöke heristali Pipin által a régi T r a
j e c t um b a helyeztetett, s ekkor eredett az u t r c c h t i püspökség. 

Sz. Bonifácz. 
Szinte Angolhonból jött ki Genuania apostola Wilfrid vagy 

sz. Bonifácz. Kirtonban, Devonshireben sziiletvén (670.), téritője lett 
a pogányolmak; és mcgerösittctvc Rómában II. Gergely hít<Ísa s ta-

1) Vita 8. Kiliani, s. C'o1·binicmi, 8, Emmercmi. 
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nácsai által, segitette szent Willibrodot :F'riesia megtérítésében; onnan 
Hessenbe ment, hol GeismaJ' mellett a szent tölgyfát, a régi tölgyimá
dás maradványát levágatta s beleépíté sz. Péternek fritzlari egyhá
zába. Hasonul dönté le a thuringiai bálványokat is; Ohrdrufban, a 
gicicheni vidéken, tanodát állitott fel téritök nevelése- s a kertészet 
és föld.müvelés tökélyesbitésérc. 

Ű az Urnak szölejébe uj munkásokrtt hivott s az angol-szász 
monostorokból az Istennek számos szolg:ija, olvasni, írni s más rgyéb 
miivészetre képes egyének jiíttek ki s mcntek át Germaniába. A ta
nítványok egész gyülekezete vette körül a mcstert s a leendő püspö
kök s az apátságok alapitói köztük valának. Velök járt a sziizek és 
özvegyek, vagyis a téritök anyjai- s nővéreinek csapatja, kik velök 
az érdemeket és veszélyeket megosztani ohnjták. A vad germánok, 
kik csak elöbb csata- s vérontásra gondoltak, térdet hajtának e ked
ves hölgyek előtt, kiknek nlázatos fáradalmaikat csend és homály 
borítja, hanem a történészet helyet jelöl számukra a germán miivelö
d.és kezdeténé!, mintha Isten ugy akarta volna, hogy minden bölcsőnél 
nők forgolódjanak. 

Kevés év mult s Bonifácz százezer megtértet számlált. Ű alla 
törvényeket ezen uj népnek s hogy kiengesztelje a hagyományok 
szigorát a hivek gyöngeség<'!vel, a kérdések egész sorát a szent pápa 
elé te1jeszté. Il. Gergely tizenkét czikkelyben felelt, teljes erélylyel s 
római kiméletességgel, értekezvén a házassági törvényekről, az egy
házi fegyelemről, a szentségek kiszolgáltatásáról ; eltiltá az áldozat
lma él vezetét és egy méltatlan szolga által végbevitt keresztség ismét
lését ; ragályos betegség esetében a papok és szerzetesek álljanak 
helyt és szükség esetében haljanak is meg. "A mi illeti a házassági 
akadályokat, jobb volna, ha a házasság elmaradna mindaddig, mig 
csak a rokonságnak valameily foka felismerhető ; hanem mi inkább 
az engedékenységet mint a szoros törvényt tekintve, kivált egy bar
bár nemzetnél, rendeljük, hogy a házasság a negyedágon tuli rokon
ságnál megengedtessék ... A bélpoklosok, ha hü keresztények, az 
Üdvözítő teste- s vérében részesitend.ők, de a közlakomákból kizá
randók ... A mi a tévelygő papok- s piispököket illeti, ki ne zá1játok 
túrsaságtok- s asztalotoktól; mert gyakran történik, hogy a lázadó 
lelkek meghitt együttélés s barátságos intelmek által a javitó igazság
nak viss~anyeretnck" 1). A római határozruányok megvigasztalták a 
szeretetteljes püspököt. 

1) Ep. G,·e.'l zwl'· Schannati-u!IJ; Uonc. Gam ; Ep. Bon·ifacii, edidit W"'·di-
1eein. el'1'· 'l. lf>. ~'l. 
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731-ben metropolitai méltóság jeleül palástot kapott a pápától, 
s hol kevéssel előbb az első fakeresztet állitotta fel, ugyanott a bajor 
egyházakat öt egyházmegyére, u. m. salzburgi-, frcisingi-, regens
burgi-, passaui· s ncuburgil·a osztá. Ezután alapítá meg a hires fuldai 
monostm·t hét szerzetessel (744.), kiknek számuk még életében négy
százra szaporodott. Ott nyugodott meg egy kissé, miglen a helyett, 
hogy a megnyert mainzi érsekségben nyugalmas napokat élt volna, 
még mint nyolczvanéves is a Krisztustól elpártolt friesekhez ment 
prédikálni, hol is a bálványozóktól ötvenhárom társával együtt meg
öletett 1). 

Bámulatos látni, milly egysz erüen kezdettek s milly buzgalom
mal töltettek be az olly veszélyes küldetések. Colurubán a Vogesek
ben alapítá a l a us p e r e n n i s-t, a mennyei harmoniának e földöni 
folytonos viszhangját Bonifácznak utolsó járatában minden holmija 
azon lenöltöny volt, mellyet sirjába vala viendő és sz. Ambrusnak a 
halál haszna s előnyeiről szóló értekezése. Néha Dánieltöl, a winche
steri püspöktől, ki neki tanitója volt, kére tanácsot j ez válaszolta 
neki : "Ne légy tulbuzgó az ö hamis isteneik leszármazása irányában. 
Hadd ismételjék, hogy isteneik, egyik a másiktól női ölelések közt 
származtak j aztán mutasd meg nekik, hogy az emberileg született is
tenek és istennők nem egyebek, mint emberek, és hogy miután kez
detök volt, nem létezhettek mindig. Ekkor kérdezd tőlük : volt-e a 
világnak kezdete, avvagy tán öröktől fogva áll? ha kezdete volt, ki 
teremtette? s a teremtés előtt minö helyen székeltek az ö születö is
tenségeik? Ha öröktől fogva áll a világ, akkor ki által kormányozta
toU, mig az ö isteneik megszülettek? Avvagy mikép vethették törvé
nyeik alá azon világot, melly nélkülök is ellehetett? Honnan jött első 
istenök s kitől született az, ki a többieket nemzé ? ... Illy ellenveté
seket tégy nekik nem kihívólag és ingerlöleg, hanem egész mérsék
lettel és szelidséggeL Közbe-közbe szükség lesz babonáikat a mi hit
elveinkkel összevetned, olly éktelenül mutatva fel amazokat, hogy a 
pogányok zavarba jöj enek, s mielött felingerülnének, piruljanak el 
hiedelmeik képtelensége miatt s ne véljék, hogy mi az ö meséiket s 
kárhozatos szertartásaikat nem ismerjük ... Tüntesd föl előttök a ke· 
resztény egyetem nagyságát, mellynek ellenében ök olly csekélyek. 
És hogy bálványaiknak emlékezethaladó uralmával ne dicsekedjenek, 

•) L. az ö életirásait WilliiJaldtól, az ö tanitványától és Othlon szerzetestöl 
Mabillon-nál Acta ss. o. s. Benedicti, és Pertz-nél: Mon. hist. Genn. L. Werner-t is: 
De1· Dom von Mainz. - Mignet Sui' l'-introduction de la Germanie dana la société de l' Eu-
1·opc civilisée. 
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tudasd velök, hogy a bálványok az egész földön imádtattak, miglen 
az, az Istennel, Jézus Krisztus kegyelme által kiengesztelődött" 1). 

Ennyi szelídség, ennyi erő- s tekintélylyel párosulva! 
Más alkalommal hallván Bajorországban, hogy egy pap ekkép 

keresztel : B a p t i z o t e i n n om i n e P a t ri a e t Fi l i a e t Sp i
r i t u a sa n c t a; felboszankodott e tudatlauságon s a szentséget ér
vénytelennek s ismétlendőnek nyilvánitá, De Virgilius elleneszegült 
és a pápa ennek részére állott. Ezen Virgilius, irhoni szerzetes volt 
az, ki állítá, hogy a világ gömbalaku s hogy vannak ellenlábuak, 

Ide iktatjuk Bonifácz esküjét, mellyet mint választott püspök a 
pápa kezeibe tett le s melly mint a jog megalapításának ünnepélyes 
cselekménye, már Gelasius pápa idejében szokásban volt. "Az Ur Jé
zus Krisztusnak, a mi Megváltónknak nevében. Nagy-Leo uralkodása 
alatt, consuisága után VII-ik, fiának, Nagy-Constantinnak pedig IV. 
évében. Én Bonifácz, Isten kegyelméböJ püspök, igérem neked, szent 
Péter, mint az apostolok fejedelmének, és a te helyettesednek szent 
Gergelynek és az ö utódainak a megoszolhatatlan szent Háromságra, 
Atya, Fiu és sz. Lélekre, és annak itt jelenlevő legszentségesb tes
tére, hogy a katholika hit tisztaságát és a hüséget megtartom, hogy 
I~ten segélyével ugyanazon hit egységében maradandok, mellytöl 
kétségkivül függ a kereszténység összes üdve. Igérem egyszersmind, 
hogy sohasem egyezendem bele a közönséges egyház egysége elleni 
izgatásba, hanem mindenben hü és őszinte leszek, hogy segiteni fog
lak téged és a te egyházad érdekeit, mellynek az Ur, mint szinte he
lyettesednek és utódaidnak a megkötés és megoldás hatalmát adta. 
Ha ismerendek főpapokat, kik a szent atyák régi szabályaival ellen
kezőleg élnek, kötelezem magamat, hogy velök semmi közöm, semmi 
viszonyom nem lesz ; hanem, ha lehet, einyornom ; ha nem, hüségesen 
tudósitaudom az én uramat, az Apostol utódját. Ha én (amit Isten ne 
adjon) bármiképen, bármelly alkalommal jelen nyilatkozatarn ellen 
akarnék cselekedni, bünösnek akarok találtatui az örök itélet előtt, 
és Ananias és Saffira büntetésével fenyittetni meg. Én Bonifácz, alá
zatos püspök, saját kezemmel irtam ezen eskü szövegét és szent Péter 
legszentebb testére tettem azt le. Ugy a mint fönebb irva van, a ta
nuságul s biróul hitt Isten előtt tettem ezen esküt s igérem azt meg
tartani" 2), 

Gyülölvén a friesek a frankok, az ö ellenségeik által követett 

l) Ep. BonifaciL 
2 ) A szöveget közzétcttc Wurdtwcin. 
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vallást, szent Wigbertnek fáradalmai kevés sikert arathattak, miglen 
vezérök Ratbod, fegyverrel kényszerittetve a frankoknak hódolni, 
megigérte, hogy kere~>zténynyé lesz. "Midön már a keresztviznél vol
tak, a herezeg megfordul s kérdi a paptól: A z é n h e r c z e g-a p ám
n ak s t ö b b i e l ö d e i m n e k l e l k e i h o l v a n n ak '? Midön a 
püspök feleln é : A p ok o l fc n ek é n ; a büszke fries válnszolá: J ó, 
a k k o r a z é n l e l k e m s c v á l j é k e l a z o k n a k l c l k e i t ö l, 
k i k a z é n n e m z e t s é g e m n c k d i s z e i. 

A frank születésü sz. Emmerán az avaroknak prédikálva, Re
gensburgban találta meg a vértanui koszorut (654.). Ekkor sz. Rupert 
HI. Theodosius császár kérelmére a mondott rettentő nemzet közé 
ment s a régi Juvavum romjai fölött egy templomot épített, melly kö
riil aztán Salzburg városa emelkedett; épen ugy alapítá a freisingi 
egyházat sz. Corbinián (7!8.). 

Hosszas s könnyen unalmas is volnék, ha rendre követném ho
mályos nyomait ezen gőgnélküli tanítóknak, remény nélkül jóttevök
nek, fénynélküli vértanuknak. A történészet mellözi öket, mikép a pa
takcsának, melly a mezökct te1·mékenyiti, még csak nevet sem aJ nak, 
mig ellenben a Po, melly bősz dühében egész vidéket elöntve, pusz
tulást terjeszt, nagy fennen királynak neveztetik. 

A hol a kereszténység elte1jesztetett, ott a közös testvériség is 
elismertetett; a rabszolgaság nehéz járma enyhült; egy jövő élet esz
méje az érzelmeket fölmagasztalá s legalá.bb némelly kötelességeket 
gyakoroltatott; a szent könyvek megértése végett némi oktatás és 
tudomány szükségeltetett. A nagyok fiai neveltetés végett a kolosto
rokba kiildetvén, a becsületes életnek eszméit elsajátiták; a szerzete
sek tanitották a földmüvelést, a hasznos mesterségeket s a rend és 
fegyelemnek modorát. 

Midön utóbb a püspökök az országgyülésekre is bejutottak, ren
dezték némileg a nemzeti tanácskozmányokat, rajta voltak olly tör
vények megállapitásán, mellyek az erkölcsnek nyilv:ínos sértését 
meggátolnák s a békét lehetőleg biztositnák. Ha egyrészről szabá
lyaikban néha nevetséges kicsinyességig terleszkednek ki s szabad 
emberhez méltatlan büntetéseket rendelnek ; másrészről a barbárokat 
a Wrvények üdvös jármához szoktatják s az életet megbecsülhetlen
nek tanitják lermi, midön eltörlik a törvényt, melly szerint a gyilkos
ság pénzzel helyrehozható vala. 

A szerzetes társulatokból számüzetett a származási különbség s 
a legyőzött a hóditóhoz emeltetett föl. Miután pedig az egyháziak bir
tokosokká lettek, a rabszolgaságot, miután a szabad munka eszméje 
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wég nem ismertetett, egy csapással el nem törölheték ; a foldészek 
felszabadítása tudniillik nkkoriban épen olly különösnek tetszett vo-lna, 
mintha ma valaki a gyümölcsfákat kiva.gdalná. Hanem megjavíttatott 
a rabszolgák sorsa nem csak az irgalom és ezeretet ·szelleme által, 
melly az egyháznak mindcn tanát átlengi, hanem azon szempont által 
is, mellyel az a kéznek munkáját tekinti, nem engedvén, hogy az a 
megszabott áron alábbra essék ; a mi megtörtént, midön a protestan
tismus a legkisebb diju munkát hozta be s megszülte azon fenét, melly 
mainap a társadalmon rágódik . .Aztán a papság a maga rendjébe nem 
csak saját, hanem mások szolgáit is folvevé, mi által e. felszabadulás
nak ujabb utját nyitotta meg; és foldeinek örökbérbe adása által a 
középkor legnagyobb forradalmát, a szabad foldmüvelést idézte elö. 

Az egyiláz vlszo11ya az államhoz. 
Egyátalában a kereszténység mint maga a szabadság s egyszer

smind féke a szabadságnak már akkor élére állott a müvelödésnek, 
akkép hogy az egyiknek története a másiké is t). Csupán ebben talál
hatunk még egységet, melly a többi intézményekböJ s a politikából 
eltünt. Nem más, mint a vallási kapocs kötötte össze nyugatot kelettel; 
ez a vallásban Rómának veté magát alája, amaz elismeré a nagyszerü 
keleti zsinatokat, bár saját kebeléből igen kevés püspök által volt 
képviselve 2). Azonban a kettő közt igen nagy különbség támadt. Mig 
tudniillik a keletiek a. hitelvek fölött végnélkül vita.tkoztak s a fele
kezeteket s eretnekségeket gya.rapiták : a nyugati részletes zsinatok 
gyakorlati szelleme inkább. a fegyelem- s az erkölcsök ja vitására ·for
diti ügyelmét; annyira, hogy az ötvennégy közöl, mellyek a. VI. szá
zadban Galliában tartattak, csak az orangei (529.) s valencei (584.) 
vitatkozott tanok fölött, kárhoztatva a semipelagianusokat. 

A keleti császárok, vitályok közt nevelkedve s maguk is hittu
dóskodók lévén, gyakFan háborgatták a hivők lelkiismeretét,·söt néha 
karddal akarták véleményeiket rájok erőszakolni. A barbár fejedel
mek föl nem fogták vagy mitsem gondoltak ama szörazálhasogatással; 

1) Valóban elmondhatni, hogy Gui~ot "A müvelödés története Francziaország
ban" czimü munkájÁban folytonosan a~ egyház története körül forog. Mi követjük öt 
mint jó vezért, bir nem tartjuk csalhaCatlannalt. 

2) Az ele<l· hat Mal&nos z~inaton jelenvoltak a 
Nicaeain . • . 325-ben keletiek 315-en, nyugatiak 3-an. 
Konstantiniipolyin ii81-ben " 149 " l. 
Ephesusin. . . 431-ben " 199? " 1. 
Chalcedoniain . 45l·ben " 357 " 3. 
Konstantinápolyin 553-ban " 145 " 6. 

U. o. 680-ban ,, 155 1 " ;,, 
VIII. 24 



370 -

némellyek, mint Theodorik, türelmet hirdettek i azok, kik a lmtholi
kusokat vagy arianusokat üldözték, azt politikai tekintetekből tették. 

,Ama császárok folytatólag azon állást tarták meg az egyház 
irányában, mellyet nkkor foglaltak volt el, midön ez zsenge korá,ban 
maga biztassága mi~tt a trón védelme alá vonta magát. Gyámságuk
ban tartották tehát s boleavatkoztak ügyeibe egy nemével a főhata
lomnak. Jl.lstinián kielégité két nagy vágyát, a törvényhozásit tudni
illik s a Vllllási dolgokba avatkozás vágyát, melly szerint egyházi 
tárgyu rendeleteket adútt ki. Az ö _,örvényei 541-ből parancsolják, 
hogy püapökválaszt;áskor gyüljenek össze a papok s a város előkelői, 
jelöljenek ki Mrmn személyt s esküdjenek meg az evangeliomra, hogy 
nem fQgadtuk el 1\iándékot i melly kijelülési jogát, ha a város hat hó 
lefolyta alatt gyakorlatba venni elmulnsztaná, a választást tegye meg 
az, kinek jogúhoz tartozik a választottat fölszentelni. Választván pe
dig egyet a három köz öl a fölszentelő, előbb hite vallását kivánja. töle 
írásban, aztán a keresztelés s felajánhis formutájának s más ünnepi 
imáknak könyvnélküli tudását. A vtilasztott esküdjék, hogy sem nem 
adott, sem nem igért ajándékokat elválasztatása végett i ha valami 
vád. terhelné, előbb tisztitsa ki magát. Harminczöt éven fölül legyen 
s ha világi, három hónapig oktatásban részesüljön. Minden évi junius 
ée szeptemberben zsinat hiva~sék össze ; egyébiránt ez időn kivül is a 
püspö]~ a~ érseknél, a papok ésszerzetesek a püspöknél bevádoltathat
tak. A római föp11p elsö legyen valamennyi küzt, aztán következzék 
a konstantinápolyi. Justinián a püspököknek ezenkivül az egyházi 
személyek fölött bíráskodó hatalmat engedett, továbbfí. hogy a város
javak fölött őrködjenek, hogy az apai hatalom alól fölmenthessenek, 
a helyhatósági kormányzatban tulnyomóságot gyakuroljanak s a. birák 
által sem bizonyításra sem r>!'lkütételre nleg ne idéztethessE'.nek. Püs
pökök és szerJ;etesek nem lehetnek gyámnokok, a többi egyháziak is 
csak saját beleegyezésök után, hanem akkor is sem haszonbérlésbe, 
sem egyéb világi dolgokba nem creszkedhetnek, egyházuktól nem 
távozhatnak, nem játszhatnak, de még csak nézők sem lehetnek. Bün
pereknél megidéztethetnek a püspök vagy világi biró elé a vádló tet
szése szerint. Később Heraelius a p~spökökct a papság fölött büntető 
hatalommal is felruházta i s igy az egyhá.zi tári)adalom a világitól min
dig függetlenebbé lett. A görög császárok ugyanazon időben az egy
ház kormánya s hitvallása fölött hatalmat akarnak gyakorolni s hatá
rozatokat hoznak vallásügyek s hitelvek fölött. Az olaszhoni papság 
igy ir a franeziaországihoz : A g ö r ü g p ü sp ö k ö k n a g y é s h a
t a I m a s e g y h á z a k k a l b i r n a k s a z e g y h á z i ü g y e k k o r-
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mányzatától csak két hónapra scm függesztetnek 
fc l; m i é r t a z i d ö h c z s a fe j c d c l cm ak a r a t á h o z a 1-
kalmazkodnak, s ellenszegülés nélkül tesznek meg 
m i n ll e n t a m i t e z a k a r 1), 

Nyugaton a fejedelmek cllenkezölcg nem sokat gondolnak az 
egyházi fegyelemmel s a papság belviszonyaival, hanem megszot·itják 
annak világi l1atalnuít. A püspök-választásra befolyást követelnek, söt 
néha egyenesen gyakorolni akarják, miután a gazdag püspöki java
dalmakkal kedvenczeiket ohajtják megörvendeztetni. Az egyház óvást 
tesz e visszaélés ellen, hanem az meg-megujul, mig végre ném'i egyez
kedés történik, melly szerint a vti.lasztásokat a fejedelem vala meg
erösitendö. II. Chlotar (615.) rendeli, hogy egy püspöknek halála után 
az utódot a papság és nép válaszsza, a metropolita áztán és püspökei 
a fejedelem parancsa szerint szentclendik fel. Az orleansi zsinat (549.) 
megtiltja a piispöks(\gct pénzen venni, hanem a ki a papság s nép ál
tal elválasztatik, a király belcegyeztével szcnteltessék föl. A nyugati
gáth fejedelmek is, nliután katholikusokká lettek, beleszeretnek avat
kozni s a XI. toledói zsinatnak (681.) hatodik szabálya elsorolja, melly 
piispököknek kinevezése tartozik a korona elöjogai közé : ennek oka 
az általunk már elöadott kormány természetében fekszik. Angolhon
ban a király jelenlétében történt a választás; tnelly jogról Witercd 
kenti király 692-ben lemondott. Mikép folyt be Theodorik még a pá
paválasztásba is, mindjárt látandjuk. 

Zsinatok. 
A zsinatok a király rendeletérc s engedelmével tartatnak, any

nyira, hogy Sigebert azt írja a cahorsi püspökne!{; hogy "miután ö a 
zsinat egy behivásáról semmit sem tud, elhatározá nagyaival, hogy azt 
meg nem engedi." A nyugati-g6th királyok jelen voltak az ·elsö zsi
natokon, nem azért, hogy vczcssék, hanem inkább, hogy a püspökök 
befolyását növeszszék ; melly végre világi dolgokat terjesztettek elé
jök, ugy hogy a zsinatok végre nemzetgyülésekké lettek. Ugyanez 
tlirtént a szász hetedurságban, bár ott a püspökök nem jutottak olly 
hatalomra, mint Spanyolhon ban. Hanem a ro ennyit a hatalomban nyer
tek, annyit vesztettek a szabadságban, miutáa a királyok azon gyü
lések vezetését, mellyeken államügyek tárgyaltattak, természetesen 
mag11khoz ,ragauták. 

A Itup,·álasztás mcg!!Zoritá~~a. 
Miután a papság a katonai szalgálattól föl vala roentve, a !drá-

1) Manso. Conc. T. IX, 153. 
24* 
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ly ok meghagyák, hogy szabad ember csak az ö beleegyezésökkel szen
teltethessék pappá. Akkor kapott fel a papoknak szolgák s különösen 
papi szolgák közöli választása ; a mi ha csökkentette is a papság fé
nyét, másrészről az alsó osztály nyomorainak enyhítésére szolpált s 
megnyerte azoknak rokonszenvét, kik egykor a köznép terheit visel
ték s közte még rokonokat és barátokat számláltak. 

Hasztalan követelt magának a franczia papság biráskodási jo
gokat, mellyekkel a keleti püspökök bírtak. A csupán papokat illetii 
polgári ügyekben maguk a papok ítélhettek ; hanem ha egy világi 
volt belekeverve, ez a papot .a rendes biróság elé idézte. Az orleansi 
zsinat (511.) megerősiti a római törvény szerinti menhelyeket, eltilt
ván kihurczoltatását a bünösnek az egyházból, templomcsarnokból 
vagy a püspöklakbóL Nem is követelbette a biróság a menekültet, mi
elött meg nem esküdött, hogy sem csonkítás, sem más testi büntetés 
alá nem vonja azt, ekkor is csak ugy, hogy a bünös a megsértettel 
egyezkedjék. Más galliai zsinatok az egyháziakat a világiak bírósága 
alól fölmenteni törekesznek; hanem a merovingiak, kik az egyháziak 
hatalmát mindig nyirbálni szerették, maguknak tarták fel a zsinatok 
összehívását, a böjtnapok meghatározását s a házassági akadályokat ; 
a püspököket is ök akarták kinevezni; innen a két hatalom közti foly
tonos küzdelcm, melly a merovingiak enyészetével végződött. 

Az egyházi javak sem maradtak mindig biztosak a nagyoknak 
vagy a királynak ragadozása elöl, ki ollykor el is törölte némelly 
elődjének adományozását, vagy az egyházi birtokokkal parancsok 
által (r e g i a e p r a e c e p t i o n e s) rendelkezett, daczára a zsinatok 
tiltakozásának. Galliábán az egyházi javak rendes adó alá voltak 
vetve, kivéve, a mellyek különös kivált~ággal birtak, aztán a püspök
ségek első eredeti alapitványához tartoztak, mellyre a longobard tör
vény szarint annyi volt határozva, a mennyit két rabszolga két pár 
ökörrel megmüvelhet 1). Reccared adómentesité a nyugati-góth papság 
javait, mellyet azonban katonáskodásra látunk köteleztetni. 

Hanem az egyház, mig a lelki hatalmat megtartá, mindig elég 
hatalmat tarta meg. Ennek segélyével visszanyeri, a mit elvesztett; 
elismerteti a menhelyjogot, mcgszilárditja a végrendeietek s házasság 
körüli tekintélyét; kieszközli, hogy a hol a perbe papi személy is van 
keverve, ott a világi bírókhoz egyháziak is adassanak ; ekkép bele
folyva a polgári rendbe, a püspöki birtokok által politikai állásra is 
vergődik ; s a fópapoknak az ország- s nemzetgyülésekbeni részvéte 

I) Lill. III. tit. l. <·. 4fi. 
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azon világi hatalomra nyitott utat, mellyel a későbbi korban talál
kozunk. 

A ,·Jióglak részesltése. 
A világiak társadalma a szenvedések közössége á.ltal az egyhá

ziakéhoz közeledve, némi utat talált evvel kissé összeolvadhatni. A 
papi nyiret (tonsura) foladása egyházi rendek nélkül, mint a papságrai 
hi va tás puszta jele, egy a világiak és papok közti középosztá.lyt képe
zett, mellynek tagjai az egyházéi voltak, a nélkül, hogy hozzá tartoz
nának, és részesültek kiváltságaiban a nélkül, hogy fegyelmére azo
rittattak volna. 

A világiak egyházakat alapítva s javadalmakkal fölruházva, jo
got szereztek áz egyház imáira s némi megtiszteltetesre; utóbb az illy 
egyházak papjainak választásába is egy kis befolyás engedtetett ne
kik. Előbb a püspökök, kik megyéjökön kivül alapitottak egyházakat, 
ezekhez a papokat ők nevezték ki; utóbb e jog a világiakra is kiter
jesztetett; Justinián császár avval az összes alapitókat, söt ezek örö
köseit is felruházta 1), F; jog bár nem teljesen, Eurapában is lábra ka
pott, a kijelölés (praesentatio) neve alatt, Néha az egyházak 
védurai a jövedelmek s adományok egy részét is maguknak tarták 
fenn, ugy, hogy az ájtatos alapítványok: inkább ügyes számitásnak, 
mint istenes buzgalomnak lehettek eredményei. Az illy védurság be
folyá~t szerzett a világiaknak az egyházi kormányzatba, s magvát 
veté el azon visszaéléseknek, mellyeknek a zsinatok erélylyel, de nem 
mindig sikerrel szegültek ellen. 

Ezenkivül azon magánkáplánok, kiket a főurak házaiknál s jó
szágaikon tartottak, világi véduraiktól függtek s a püspököknek, mi
ként más, semmi egyházhoz sem tartozó papok, kevésbbé voltak alá
Yetv.e. "Ha a hatalmMok ( mondja az orleansi zsinat) javaikon templo
mokat állitottak s az azokat ellátó papok a véduri jog ürügye alatt, a 
városi főesperes intésének daczára, elmulasztják azt, a mivel az Ur 
egyházának tartoznak, egyházi fegyelem szerint ja vittassanak meg. -
Sok püspöktestvérünk (adja hozzá a chálonsi zsinat) emel panaszt a 
szent zsinat előtt a főurak j1íszágain emelt imaházak tárgyában, mely
lyeknek véduraik a püspököktől az azon imaházaknak ajándékozott 
javakbozi jogot megtagad ják, s azt sem türik el, hogy az azoknál al
kalmazott egyházia.k a főesperes hatósága alatt álljanak." 

A püspökök ellenszegültek a felszabadítás ezen nemének, melly 
az egyháziak egy részét az engedelmesség sziikséges egysége alól ki-

1) Novellfte, LVII. ~.;LXXIII, Hi. 
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vonta, haném kevésre mehettek ; miután pedig a hűbérrendszer mcg
szilárdult, a világiak számára a vallási társadalomba egyeledésnek 
ezen utja nyitva maradott. 

Egy másik ut nyilt az által, hogy az egyházak által szerzett ja
vak kezelöket, aztán a törvényszék elött s a ktizdmeziín védöket s tc
hát világi pártfogókat szükségeltek. Az egyházaknak teMt képviselő 
v(Jduraik voltak, kik azokat a törvényszék előtt vérlték, a jószágoknak 
megrohanását visszaverték, s a püspöki jogokórt itéleti párbajra kel
tek. Ezeknek az egyház bizonyos eWjogokat s némolly jószágok ha
szonvételét engedte által. Néha a kir:íly által arlom!lnyozott vagy kü
lönösen pártfogolt egyházakhoz a király által neveztettek ki, s ezek 
aztán a püspöktől függetlenekül tekintók magukat; s midőn utóbb c 
hivat!tl is hübérré változott, nómclly egyházak azoknak látták magn
kat alárendelve, kiket előbb ők szaktak volt kinevezni. 

BPisö Yli.llozal'lok. 
A birtokok gyarapodása s a püspökök tulnyomó hatalma képc

zik az egyház belrendezetének két fi) eseményét. Nyugaton habár 
egy sem volt olly gnzdng, mint a konstantinápolyi vagy más keleti 
egyház, együttvéve mégis a keletieknél gazungabb kincshalmazt kó
peztek, melly nem a pénznek bizonytalan kincséből, hanem fekvö ja
vakból állt, mellyck nem olly könnyen pazarolhatók el s mellyeknck 
értéke a népesség s fóldmüvelés gyarapodtával szinte magasbra s;>:állt. 
Spanyolhonban és Galliában semmi egyház sem alapittathatott, hacsak 
elegendőleg nem volt megadományozva. Azonkivül behozattak a kegy
beli szerzödések, mellyck szerint valaki javainak tulajdoni jogát az 
egyházra ruházta, kikötve magúnak azoknak holtaigiani haszonvéte
lét. E nagylelküség azonban az örökösöknek nagy kárával volt össze
kötve. Néha viszont az egyház adott ki javakat ideiglenes haszonbérbe, 
hogy a parlag földek jól megművelt birtokká váljanak. 

' A szokás, mellyet már Origenes, Ambrnfl, Agoston és Chryso-
stom ajánlott, hogy tudniillik a papoknak, mint a zsidóknál volt szo
kás, tized fi z ett essék, megszilárdult. A toursi zsinaton (5 G 7.) kimon
datott, hogy az összes hivők tizedet fizessenek, mellyet a piispökök a 
foglyok kiváltás:íra forclitnnclottak; a milconi (585.) pedig azt rendelte, 
hogy a tized Isten Wrvénye s a l<eresztónyck ősrégi szokása szerint, 
egyMzi átok büntetése alatt, az cgyh:iz szaigáinak fizettessék; ez 
azonban csak N.-Károly alatt Jön 1italánossá, lü a tized fizetését, még 
(~ koronai javakat scm véve ki, minclen birtokosnak kiitclcsségévé 
tette (779.). 
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Püspöki hatalom. 

A kereszténység alakulásakor a püspök mintegy első tisztviselö 
volt s a városban székel t, mig a vidék fölött a mezei püspökök ( chor 
episcopi) ügyeltek föl*). Minthogy pedig az utóbbiak amazoknak 
könnyen vetélytársaikká lettek, lassan-lassan eltörültetének, állittat
ván helyettök a parochiák, egy-egy áldozárral, ki a legközelebbi város 
püspökétől neveztetett ki. Az egy-egy püspöktől függö összes paro
chiák egyházmegyét képezének. Brü és rendszerosség gyarapítása 
végett több parochia egy-egy vidéki káptalanba egyesült egy archi
presbyter alatt; több ltáptalan egy kerületet képezett egy főesperes 
( archidiaconus) alatt, melly intézmény a VIII. század vége felé szilár
du.lt meg 1). Az egyházmegyék, mellyek egy polgári tartományban 
léteztek, a tartományi főváros püspökétől függtek, ki azért ro e t r o
p o l i t á n ak (fővárosi püspöknek) neveztetett. Ez hítta össze s ve
zette a tartományi zsinatokat, ez erősitette meg az elválasztott püspö
köket; neki nyujtattak be a püspökök elleni panaszok, vagy azok 
itéleteinek fölebbezése, mellyet ö a tartományi zsinat elé terjesztett, 
melly egyedül birt azon joggal, hogy a fölehhezett ügyekben végkép 
határozzon. A galliai és spanyolhoni zavarok, ugyszinte az angolhoni 
s germaniai egyházmegyék nagy kiterjedése megszilárditá a püspöki 
hatalmat, miután a rend és nyugalom biztosítására szilárd tekintély 
szükségeltetett. 

A népköltözés s az uj országok változandósága a politikai rend
del a főpüspöki szerkezetet is fölforgatták Theodemir a svévek királya 
a lusitaniai egyházi főhatalmat a bragai s lugoi püspökök közt osztá 
meg, mellyet utóbb a meridai püspök kezeiben egyesitui csak világi 
közbenjárásnak sikerült. A frankok között először felállitott mainzi 
érsekség, aztán a kölni és salzburgi sohasem terjeszkedhettek ki az 
egész régi tartományra. A patriarchatusokat sem lehete itt megala
pitni, mint keleten, s bármennyire törekedtek Spanyolhonban a tole
dói, Angolországban a canterburyi, Francziaországban az arlesi, vien
nei, lyoni ós bourgesi érsekek a püspökök közt azon felsöbbségre, 
mellyet városaik, mint állami fő városok élveztek 1 sohasem érhettek 
czélt, miután egyrészrill a maga felsőbbségére féltékeny Róma szegült 
ellenök, másrészről a pii.spükök1 kik a távollevő pápától szivesebben 

... :)Lásd U1lvanly Ig·u. Egyluí.~i Jogtau l. ltöt. 17U- lbfl. l. ::i-ky. 
1) A~ clsií oklcYél bizonyossággal 77-!-böl való, mellyben Bddon, ~tmssburgi 

püspök Hadrián pápa últalmcgcrösitteti az i) hét filrRprrrsség-et foglaló megyéjének 
felosztását. L. fönebb a VII. könyv l !l. f<jezetrt. 
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függtek. Ekkép a püspökök az egész egyházi uralmat magukban pon
tasiták össze; miböl kóvetkezett, hogy a folöttük álló tartományi zsi
natok minél gyérebbek lettek, 

A királyok jogbitorlása a püspökök választása vagy legalább 
megerősítése körül megtágitá n ktiztük és a papság közti kötelék~ket. 
A királyok tudniillik nem a papság köréből választák a püspököket, 
hanem idegen, ismeretleneket küldiittek nekik, kik iránt a nyáj, mely
lyet legeltetniök kelle, sem szcretct-, scm bizalommal nem viseltetett; 
s kik néha becstelen cselszövények által nyerték a piispöki botot. Az 
idegenkedés tehát a püspök és papsága kiizött mindig nagyobb lett, 
s minthogy a már emlitett okokMl a papok gyakran rabszolgákból 
választattak, a püspökök sajátjaikul tekintvén öket, nem adták meg 
nekik a teljes szabadságot, vagy ha megadták, a hosszu szokás által 
megrögzött uralkodástól meg nem válhattak. Spanyolorsuígban a to
ledói érsek, ki mindig a király oldah\.nál állt, felsőbbséget nyert a 
többi fölött, s miutá.n ekkép az uralkodó akaratát ismeré, püspökökül 
csak a király előtt kedves személyeket terjesztett föl, a miböl követ
kezett, hogy a zsinat a kijeliilést egészen reá ruházta, kizárván a né
pet és a papságot. 

Maguk a püspökök kezelték nz egyházi javakat, mellyek akár 
fekvő birtokok-, akár a hivek adományaiból s tizedből álltak, nem az 
egyes egyházak, hanem a püspök tulajdonani tekiutettek, ki azonban 
cl nem adhatá, csak rendelkezhetett velök, s általuk hatalmát ne
velte. Miként a dolgokkal, majdnem ugy rendelkezett papjaival 
is, miután minden lelkész mintcgy oda. volt lánczolva a maga paro
chiájához. 

Midön utóbb a piispökök n nemzetgyiilésekre s az udvarokhoz 
is bemenetelt nyertek, lelki hatalmuk a világival egyaránt növekedett, 
mellyel visszaélve, panaszokra adtak alkalmat. Az 589-i toledói zsi
nat mondja : "Tudtuukra esett, hogy a piispökök parochiáikkal nem 
püspökileg, hanem kegyetlenül bánnak s bár irva. van : N e u r ko d
j a t ok a z U r n ak ö rökség é b e n, h a n em ö nm a g a t ok
b a n m u t a g s á t o k a n y á j n a k p é l d á t; mégis megyéiket adók
kal és zsarolásokkal nyomják. Azért megtiltatik a püspököknek, többet 
tulajdonitani maguknak, mint a mennyit a régi intézmények megen
gednek. Az általok netalán húboritott papok s lelkészek vagy megyc
beliek tegyenek panaszt a metropolitánál, ki a viss?:aéléseket rögtön 
elnyomand ja." 

A papság részéről a visszahatás el nem maradt s ök egyesülve 
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szegültek ellen a püspököknek 1), vagy pedig panaszt emelve a világi 
hatalomhoz vagy a zsinatokhoz fordultak. A carpentrasi zsinat 527-
ben, midőn azon panasz te1jesztetnék eléje, "hogy némelly püspöirok 
a parochiáknak a hivektől kapott adományait akkép használják, hogy 
az. egyházaknak kevés vagy épen semmi sem marad" rendelé, hogy a 
mi a püspöki székesegy hAznál fölösleges, az a parochiáknak adassék; 
az orleansi zsinat 533-ban meghagyja, "hogy a püspök látogatás al
kalmával az egyházaktól ne vegyen el többet, mint a mennyi őt tisz 
telet jeleül illeti." A bragai 572-ben és a toledói 663-ban ismétlik a 
panaszokat és az ezeket orvosló rendszabályokat 2). A világi dolgok
kal megazokott foglalkozás olly nagyravágyókká tette a püspököket, 
hogy némellyek még haclat viselni sem iszonyodtak. 

Szen.:efesek. 
Még nagyobb ellensulyt képeztek ellenök a mindinkább gyara

podó szerzetesek. Nyugat kelettől e részben is különbözött. Az utób
biban a szerzetesek többnyire remeték voltak, kik szigoru magányban 
önmegtartóztatást gyakoroltak. Némellyek különös szabályok alá 
egyesültek, minők voltak az Antonius, Macarius, Pachomius s Hilarion 
által adottak; utóbb szent Vazul szabályai lettek átatánosakká; ha
nem a monostorok még mindig világiak társulatai voltak, papi foglal
kozások, kötelességek és jogok nélkül, kivéve a netalán közéjök lépett 
papi személyeket. 

A nyugati részeken a remeték tulságos erényei találtak ugyan 
követőkre, minő Yolt szent Se noch, ki Tours közelében olly szük négy 
fal közé szorittatá magát, hogy mozdulni sem tudott s mégis a nép 
nagy csodálatára sok esztendeig élt ott; aztán Caluppas Auvergneben, 
Patroc!us Langres vidékén, Hospitius a Provenceban elzárva; végre 
Wulfiliak stylites, Idről már emlékezénk, kit maguk a püspökök sza
ritÓttak életmódjának megváltoztatására, s kinek oszlopa ledöntetett, 
- ám a nyugati szei'?ietesek nem annyira a hallgatag önsanyargatásra, 
mint a társas tevékenységre ügyeltek. Illy értelemben szerzetett egy 
rendszabály, melly az előbbieket nem sokára kiszoritá, s az egyéni 
áhitateltérő ösztöneitsa szigoru önsanyart egy c zél felé tudta irányozni. 

1) "Hogyha némelly papok, mint mú.r többhelyt történt, az ördög unszolásáb61 
a tekintély ellen fóllú.zallnak s összeeskihlnck személyes eskiiadás vagy irAs által ... 
a piiRpökök büntessék meg a vétkeReket." 538-ki orleansi zsinat XXI. fej. 

,,Ha a papok lázadási szándékkal társulatba állnak s összeesküdnek, vagy irás 
által akarnak a piispöknek lest vetni, ha megintetvesem lépnek vissza, tétessenek le." 
625-i reimsi zsinat. II. fej. 

2) 1\lindezekre nézve fötekintélyiink Planke. 
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Sz. Benedek. 

Ennek szerzöje Benedek, ki Norciában, a epoletói herczegeeg
ben 480-ban gazdag szüléktöl származván, tanulni tizenkét éves ko
rában Rómába jött. Midön itt csak a régi nagyságot siratni s a j~len 
elaljasodás fölött csak szánalmat hallana, ugy megut:llta amn romlott 
világot, hogy mint tizennégy éves ifju Cyrilla nevü dajkájával egy 
Subiacum melletti barlang mélyébe futott, melly utóbb szent barlang 
neve alatt nagyszerü épület s özönlő ájtatoskodók által lőn neveze
tessé. Ott tartózkodott ö csodálatosan, feledve végre, hogy ldtnn a na
pok jőnek s mennek. Előtte, mint Jeromos előtt a palaestinai pusztá
kon, egy, első éveiben csodált szépség lebegett; a csalán és tövis 
fáradalmasan zabolázta a lázadó testet, Nem soroljuk fel a Gondvise
lésnek vagy az ő akaratának csodáit, mcllyekkel az ifjunak mindcn 
lépte jelölve van, annyira, hogy a közel vidék pásztorai elött, utóbb 
pedig a távolabbiak előtt is hiressé lett, s a vicovarói ezerzetesek öt 
510-ben fönöküknek ohajták. Ő vonakodott egy darabig ezen annyira 
sülyedt monostort átvenni; végre elfogadta s nagy erélylyel fogott 
hozzá annak ujjáalakitásához. Fclboszankodva ezen a szerzetesek, 
mérget öntöttek kelyhébe, melly azonban midőn megáldatnék, dara
bokra tört, mire Benedek felkiáltott : Is t e n b o cs áss o n me g 
nektektestvéreim!Nemmegmondtam,hogyminem 
fo g u nk e g y c z h e t n i? Ke r cssetek ma g a t oknak e l ü l
j á r ó t, k i j o b b a n h o z z á t o k i ll i k ! s ezzel su biacumi magá
nyába tért vissza. 

Hanem ez nem volt többé magány. Közeh·öl és távolról, világiak 
és papok, parasztok és polgárok egyaránt siettek hoz2á, hogy hall
hassák, tanácsot kérjenek tőle s mint szentet tiszteljék. Equitius és 
'l'ertullus, római nemesek hozzá küldék fiaikat, Maurust és Placidust, 
kik neki első tanitványai lettek; azután a környéken tizenkét monos· 
tort alapitott, mindegyiket tizenkét szerzetessel, hogy kisérletet te
gyen azon rendszabályra nézve, mellyet lelkében hordott. De midön 
itt is az irigységtöl üldöztetnék, Plaeidus- és Maurussal visszavonult 
(528.) oda, hol Melfa partjain a Monte Cassino (hajdan Fo r nm C as
s i n um) a leggyönyörübb helyek egyikén emelkedik, kilátással a 
kellemes völgyekre, mellyek az abruzzói Apcnninek közt kigyóznalc, 
miglen a termékeny Campania térein vesznek el, Itt még fennállt 
Apollo temploma és szobra s Benedek kiil'tva a bálványozást, uj ta
nítványokat vett föl, egy monostort alapitott a hegy ma.gaslatán, hol 
tetteinek péld~j:ival ~ ildomos h:ln:lsm•\<lclal rí"'nd~zab:íly{tt c!letbe 
lépteté. 
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Rendszabálya. 

Ezen, a világ évkönyveiben uj törvényhozás, melly hosszabb 
ideig s számosb egyének közt folytatta életét, mint sok más régi és 
uj szerzetszabály, figyelmünket méltán köti le. Benne először is az 
akkori szerzetes állapotok tárgyaltatnak 1).- "Négy neme áll fenn a 
szerzeteseknek: az együttélők (coenobitae), kik egy mo
nostorban egy rendszabály s egy ap'át alatt élnek; aztán a r em e t ék 
(a n a c h o r e t a e), kik nem ujonczi hévvel, hanem a szerzetesi élet 
hosszu tapasztalatában tanultak az ellenséggel, sokak javára, meg
küzdeni, s midőn jól elő vannak készítve, kiválnak testvéreik sorából, 
hogy a küzdclmet magánosan folytassák. Harmadik neme a ezerzete
seknek a sa r a b a i t á k, kik meg nem próbálva, mint az arany az 
olvasztáfi által, minden rendszabályt és tapasztalati oktatást nélkülöz
nek s inkább hasonlók az ólom lágy természetéhez, tetteik szerint a 
világ fiai s Isten eWtt hajnyiretökkel csak hazudnak. Ketten, hárman, 
sőt többen járnak együtt elüljáró nélkül, nem az Ur nyájával, hanem 
saját javakkal elfoglalva ; tetszésök szerinti tiirvényt adnak maguk
nak; Sientnek mondják mindazt, a mi esziikbe s ajkaikra j ö, a mi 
pedig nincsen inyökre, azt tiltottnak tartják. Negyedik helyen állnak 
a b o l y g ó b a r á t o k (a n d a r i n i , g y r o v a g i), kik egész életök
ben három-négy napig laknak egy kunyhóban; szünet nélkül bo
lyongnak különféle tartományokban, saját kéjök- és hasuknak szol
gálva, mindenben roszabbak még a sarabaitáknál is. Életmódjokról 
tanácsosabb hallgatni, mint szólani; mi tehát Isten segélyével az 
e g y ü t t é l ö k legerősebb Mrsulatát szahlí.lyozni fogjuk. u 

"Midön tanadát nyitunk az Ur szolgálatára, reméljük, semmi 
túlzordont, túlnehezet nem rendeltünk; dc ha mégis valami a méltány 
tekintetéből, a hibák megjavítására s a szeretet fenntartására igen 
tövises utnak látszanék, ezért az üdvösség ösvényétől nem kell vissza
ijedni; az tudniillik eleinte szoros, hanem a ki egyszer a rendes élet
ben s a hitben előment, szive megtAgul s ö kimondhatlan gyönyörrel 
halad az isteni parancsok utján. u 

Az, ki iisszczavarva a karokat, a szcrzetesnek csak említésére 
is a henyélésrc gondol, vrgyc figyelembe, hogy sz. Benedek azon 
korban, midön hcnyélni díszes, dolgozni gyalázat volt, az ö társulatá
nak a foglalkozást kötelességü! szabta. "A henyélés ellensége a lélek-

1
) ~'izent Benedek rcnllszai.Jltlya hetvenhárom fejezetből áll, mik közöl kilencz 

erkölcsi és· átaJán os, tizenhárom a szerzctcsi kötclességekröl, huszonkilencz a fegye
lemröl, hibfthól, biintct6sekröl sut., tiz a ueligazg:\tftsról, tizen]{rttö kiilönféle tltrgy·· 
ról, mint ntazú~rc\1, vrnclég~zrretct.rííl ~at. ~zc\1. 
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nek, azért a szerzetestát·sak, bizonyos órákban kézimunkával, máskor 
ismét ájtatos olvasással foglalkozzanak. Husvéttól oktober elejéig reg
geli hat órától tizig dolgozzanak, azután tiztöl tizenkettőig olvassanak. 
Fölkelve az asztaltól, fekhelyeiken zajtalanul pihenjenek i ha pedig 
valaki ekkot· is olvasni akar, azt ugy tegye, hogy a Wbbieket ne há
borítsa. Délutáni félkettöre a n o n a (délut. három órára rendelt ima) 
mondassék el, azután estig ismét dolgozzanak. Ha a helynek szegény
sége, a szükség, vagy az aratás folyvást elfoglalva tartja öket, avval 
mit se gondoljanak, mert azok a valódi szerzetcsek, kik a szent Atyák 
s az Apostolok példájára saját munkájok után élnek. Hanem mégis 
mindenben mértéket tartanis a gyöngék iránt tekintettel kell lenni." 

Oktobertől nagyböjtig reggeli hat órától nyolczig olvassanak, s 
aztán énekeltessék a t e r t i a (reggeli kilencz órára rendelt ima). 
Ezután délig mindegyik avval foglalkozik, a mihez hozzáállittatik. A 
déli elsö csengetésnél abbahagyják a munkát s mindegyik készen 
várja a második csengetést. Étkezés után olvasás van, mellyet a zsol
tárok elmondása követ" ... 1) 

"Mig a szerzetestársak olvasnak, kettő vagy három az öregek 
közöl körjáratot tartson köztük, hogy senki sc aludjék vagy fecseg
j en, a mi neki mitsem használna, másokat pedig háboritana. Ha valaki 
ugy találtatnék, egyszer-kétszer feddessék meg s ha meg nem ja
vitná magát, szabályszerü fenyítés alá vonassék, a többieknek retten
téseül. Vasárnap mindnyájan olvassanak, a különösen mással elfoglal
takon kivül. A ki hanyagság- vagy restségből elmélkedni s olvasni 
nem akar vagy nem képes, annak, hogy hiába ne éljen, más munkát 
kell adni. A gyöngékre azonban az apát tekintettel legyen. u 

Ez volt foglalkozásuk reggeltől estig ; mellyet teljesitve a szer
zetesek a monostoraikkal határos foldeket müvelhetlikké tették, tava
kat csapoltak le, erdöket irtottak s a füldmüvnlés módszereit tökélye
siték. Annak felvirágoztatása levén az utódoktól is felfogott közös 
törekvés, olly munkák hajtattak végre, mcllyekrc egyes birtokos élete 
s eszközei nem voltak elegendők, s az utas, midön jól mcgmüvelt föl
dek, gondosan ápolt szőlők, ültetett gyümölcsfák s mesterséges rét
öntözés tünt szemébe, bizton hiheté, hogy monostor közelében halad. 
A szarzetesek földei adómentesek voltak, s rniután nem haszonles/) 
magánosak által kezeltettek, a parasztoknak nagyobb jóllétet enged
tek i miért is monostor szolgálatában lenui, mintegy kiváltságnak tar
tatott. Letéve utóbb a kapát, könyveket másoltak s nekik köszönhet-

1) Ezen időfelosztásban a misehallgatásra csak vasárnap van óra kitiizvc. 
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jük a classicusok fennmaradását. Késöbb nagyszerü klastromokat 
emeltek, mellyekbe menekültek a müvészetek és tudományok, s mely
lyeket a világ még ma is csodál, midőn feledve van már, mennyít se· 
gitettek azok a köznépen. 

A kormány választó vala, miután az apátot a szerzetestársak 
saját körükböl választák ; hanem a ki egyszer elválasztaték, az kor
látlan hatalmat nyert, habár a fontosb esetekben köteles volt a szer
zetestáraak véleményét kíkérni. 

Az uj erény, mellyet a társadalomba amaz evangeliomi parancs: 
E n g e d e lm esk e d j e t ek föl e b b v a l ó i t oknak 1 hozott be, 
a vallásos társulatok által a legföltétlenebb s szenvedöleges önaláve
tésig vitetett. "Ha előadná magát az eset, hogy egy szerzetesnek ne
héz vagy lehetlen dolog parancsolta tn ék, fogadja a parancsot nyajasan 
és figyelemmel. Ha látja, hogy az csakugyan felülmulja erejét1 adja 
azt elő illem- s alázattal1 glig, ellenszegülés s ellenmondás nélkül. Ha 
a főnök ezután is parancsánál marad, az alattvaló tudja meg, hogy 
annak ugy kell lennie s bízva az Urban engedelmeskedjék." 
(LXVIII. fej.) 

Ebböl a saját akaratna!{, sőt a személyiségnek is teljes megta
gadása következett, mert a szabály mondja, hogy a szerzetestárs "nem 
birhat saját hatalommal sem teste sem akarata fölött." (XXX. fej.) 
Az apát tehát parancsolt, büntetett, jutalmazott, helyben s hivatás
ban változást tett, kiegyenlíté a vf\rsengéseket s az ellenszegülöket 
megfenyité. Ő azonban, bár parancsainak mindenben engedel
meskedni kelle 1 még sem volt zsarnok ; mintán ö is kötve volt a 
monostor alkotmányához és az emlékbeli vagy írott hagyományokhoz, 
mellyek nlinden kétes esetben tanácsui szalgáltak s a napi élet legki
csinyletesb részleteit is meghatározák, mínö volt az öltözködés, bo
rotválkozás, mosakodás ideje, aztán hogy a babhoz s más hüvelye
sekhez melly napokon kelljen olajat s mellyekea zsirt használni; 
mikor kelljen az asztalra tojást, halat és gyümölcsöt hozni. Az enge
detlenek először megintette};:, aztán nyilvánosan feddettek meg, aztán 
következett a kizárás vagyis munka- s imábani elkülönzés ; a maka
csabbakat böjtölés söt testi büntetés is, végre pedig kiüzetés érte. 

A legnevezetesb változás, mellyet Benedek a szerzetesi életbe 
hozott, az ünnepélyes fogadalmak holtaiglansága volt. Előbb azonban 
szükségesnek tartaték, hogy az uj on ez megismerje azokat s tehát pró
baévet álljon ki, melly alatt a rendszabály többször olvastatott, hogy 
kitünjék, miszerint ama terheket, akarja és képes is lesz elvállalni. 
Az ujonczok azon, utóbb hiuvá s gyermekessé lett önsanyargatásban 
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s fáradalmas iinkisérlethen gyakoroltattak, mellycknek elbeszélése 
nekünk gyermekkorunkban, mulatságunk s ámulatunk tlírgya vplt. 
Azonban ök mitsem tat·tottak soknak a szellemnek az anyag fölötti 
diadalaért s azon való szabads:ígért, melly a szenvedélyek legyözé,sé
ben áll. 

És mégis az átal:ínos fegyelem szigorát olly mérsék, olly szelid
ség s józan értelem lengi :í t, melly kipótolj a mindazt, amit benne egy 
müveltebb sz:ízad hiányosnak tallí.lhat. Az öltözet ollyan volt, minö a 
vidéken divatozott, s hogy a reggeli csengetéskor annál készebben 
kelhessenek föl, nem is vetették azt Ie, kivéve a kertészkést. A szer
zetestársak világiak voltak, maga Benedek sem vette föl az egyházi 
rendeket. "Ha áldozár ohajt belépni- mondja /.í- ne engedtessék 
meg neki könnyedén ; de ha kérelmében állhatatos marad, befogad
tatván a fegyelemnek minden kivétel nélkül vettessék ahíja." 

Szóval, ama rendszabály kivonata s alkalmazása volt a ke
reszténységnek, a szent aty:í.k intézményeinek s a tökélyosbülési ta
nácsoknak. Benne tiinik fel a bölcseség az egyszel'iiséggol, a Mtorslíg 
az alázatossággal, a szigor a szelidsdggcl, a szabadság a függéssel, s 
mindez az önmegtagadásra, az engedelmességre s munkásságra ala
pítva. Medici Cosmus s m:l,s törvényhozók mindig kezöknél tarták sz. 
Benedek rendszabályát, mcllyben a tapasztalt szem a valódi kor
mányzati bölcseség titkait fedezi fel; mellyben a lélek szükségei a 
test szükséges tevékenységének összes fokaival olly öszhangzatban 
állnak; melly menhelyt nyit a nagy gondolatoknak, nagy fájdalmak
nak s nagy lelki furdaULsoknak; mcllyben az iinkénytes szegénység 
a gőgös dnsgazdagság s a nyomor ostoba csügg-etegség közé van he
lyezve. 

Beszélik, hogy Totilas, haddal vonulván át Campanián, látni 
ohajtá szent Benedeket, s hogy mcggyiízödjék, ha ugyan profétai lé
leldcel bir-e, saját ruháiba öltöztette egy (egyveresét, maga pedig a 
kiséret közé vegyült. Azonban a szent fölismerte öt rögtön s fel~jc 
menvén, megdorgálta kegyetlenségeért ; megjósoita neki közelgö ha
lálát s inté, készülne arra bünMnat és javulás cselekedetei közt. Ezen 
és sok más tettéről jeles történészek !dtal értesittetünk, kiket (nem 
utolsó szerencse) sz. Benedek életíróiul nyert; mint mindjárt eleinte 
Nagy-Gergelyt és későbben Mabillont. A szépmüvészetek fölélcdésök
ben, aztán virágzásuk legszebb fényében, felujiták s megörökiték az 
egész világon ama tetteket, mellyek mégis eg·y helyen sem olly meg
hatók, mint Monte Cassinón, az ő rendének legtiszteltebb bölcsője- s 
menhelyén. 
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Ott a monostornak adott eriísség képe, melly többszöri megro
htmást volt kénytelen vissz::werni, bár többször el is kellett esnie; ott 
a gazdag birtokok, mellyekről az oda minden részről összehalmozott 
régiségmaradványokon olvasható feliratok tesznek bii;onyságot; ott a 
nagyszerüen fényes épület, ékesítve mindazzal, a mi szépet az ecset 
és véső cHiállithatott; ott a tudósok emléke, kik ama helyen a legsö
tétebb századokban menedóket találtak; és az oklevelek s ,könyvek 
gazdag gyüjtemónye, - mindezek csodálatos módon títrsulnak össze 
a szent fórfiu ccllájának erdP-ti alacsonyságával és a szegényes sirral, 
mellybcn nyugodott mindaddig, mig csontjait a saracén dühöngés 
meg nem bolygatta. Az, ki amn. helyre a bámulat, kivánciliság s áhitat 
érzelmei közt fellépdel, elolvashatj n. ama rendnek. egész történetét, 
mellyben egyszersmind a miivelődés szakai nagyrészben följelölvék. 
Ama tölgyfa, melly alatt a franczia szent Lajos igazs1ígot szolgáltatott, 
meg nem hatott jobban, min~ N{tpolyban szent Severin klastromának 
lJOglárfája, mellynck árnya alatt, mint mondják, szcnt Benedek a zsol
túrokat énekelte s az uj megtérteknek Isten igójét hircleté; és melly
nek ősrégi ágni alatt két fügefa vert gyökeret, miként a Benedek-rend 
kebeléből mindcn században s mindcn nemzetnél más 1'j szerzetek 
fejlödtenek I). 

Még szigorubb rendszabályt szenett szcnt Columbán. A ezerze
tes egy főnök fegyelme alatt és sokak társaságáben élj eh, hogy am·attól 
alázatot, ezektől türelmet tanuljon. Tökélyosbülnie 'kellvén minden 
nap, mindcn nap imádkoznia, olvasnia s dolgoznia kell. A szegényes 
étkezésnek csak estve legyen ideje. A fölösleges dolgoknak nem csak 
birása, hanem ohajtása is k:írhozatos. A szerzetes le ne feküdjék, mig 
csak a fáradságtól cl nem nyomatik, és kelje11 föl, még. mielőtt ki
aludta magát. Ne itélgeflso elüljárói parancsait, miután neki köteles
sége engedelmeskedni, Mózscsnek ama szavai szerint : Fi g y e l j I s
rael, és hallgass! 

A külállapotra nézve a szet•zetesck növekvő száma s befolyása 
a püspökök éber figyeimét vilnta magára, kik látván, hogy bennök 
vagy igen hasznos támogatókat, vagy hatalmas vetélytársakat talál~ 
batnak, a ezerzetesek jellemző függetlenséget mindinkább megszoritni 
s öket az egyházi tá~·sadalomba belevonni törekedtek. A chalcedoniai 
zsinaton, rendeltetett: "Azok, kik biztosan s valóelilag karolják fel a 

I) Ezen eszme jclw~itve van egy remek festvénycu, mellyet Palermo mellett a 
monrealei klastromban láttam, hol szcnt Beneilek akkép van lefestve, hogy kenyeréböJ 
a sajM szerzetéböl támadt összcR többi rendek tagjainak o~ztogn.t. 



szerzetes életet, kellő tiszteletben tartasl:ianak; dc miután némellyek 
szerzetesek szinlete s neve alatt a polgári s egyházi ügyekben zav.art 
támasztanak, a városokat kalandozva já1ják be s még monostorok 
felállitását is önmaguktól kisértik meg; határoztuk, hogy a vát:osi 
püspök engedelme nélkül, senki se épithessen vagy alapithasson szer
zetes- vagy imaházat. A szerzetesek minden városban vagy vidéken 
a püspöknek legyenek alávetve, szeressék a békét, böjtöljenek és 
imádkozzanak s maradjanak azon helyen, hol a világróllemondottak 
Ne avassák magukat egyházi vagy polgári ügyekbe a ne távozzanak 
a monostorból, hacsak ezt a városi püspök valameily szükséges ügy
ben nem parancsolja.•' (Can. IV.) 

Igy rontatott le a szerzetesek szabadsága, s a következett zsina
tokon a püspökökre az apátok, az ö szerzetestársulataik, azok fe
gyelme s az uj monostorok alapitása fölötti· felügyelet bizatott. A 
számban növekvő sze1·zetesek maguk némi kiváltságokat kivántak, 
mellyek ázonban korlátaik lettek. Igy követelték példaul azt, hogy 
nekik monostorukban legyen templomuk s ne kényszerüljenek a pa
rochiára járni; hanem ekkép egyuttal áldozárokat is be kelle bocsát
niok, kik a püspökkel azoros viszonyban álltak, a tár!!ulat szellemétől 
pedig idegenek voltale 

Még nagyobb lett függésök, midön becsvágyból a papságba föl
vetetni törekedtek. Némi akadályok legyőzése után IV. Bonifácz öket 
mindennapi szalgálatra t ö b b m i n t a lk a l m as ak n ak nyilvá
nitá. Részeseivé lettek tehát az egyházi kiváltságok- és tekintélynek; 
hanem az által a püspököknek a monostorok fölötti hatalmuk is meg
szilárdult. Ollykor tehát a zsinatokhoz fordulva, zsarnokoltatásról 
panaszkodtak, aztán a régi formákban kerestek védelmet s azt soha 
sem türték el, hogy birtokaik a püspök által kezelt javakkal összeza
vartassanak, hanem minden társulat a maga javait külön tartotta meg. 
Néha erővel álltak ellent a püspök beavatkozásának és küldötteit 
fegyverrel üzték vissza. A püspök egyházi átok alá vete öket, mire 
aztán, hogy a botrányos küzdelemnek vége legyen, egyezkedés kö
vetkezett. A szerzetesek javaik egy részét általengedék, ugy hogy a 
többit biztosan élvezhessék s papok fölszentelése s más kiváltságokkal 
birjanak. Ez iránt valóságos irott szabadalomlevelek adattak 1) ; 

1) Az e uembeui legrégibi.J két okmány Bl!:. Germán, és szent Dénes pári~i apát
ságainak szabadalom levelei ; mellyeknek hitelessége ha meg i~ támadtatott, Marculf
nál fennmaradt egy formula, melly eléggé bizonyitj a, mikép az illy kiváltságok a VII. 
században már divator:tak. A bobbioi apát és a tortonai püspök közt, ki amazt ha
tulma alá. akarta hajtani, vita támadott, mellyet midön Ariowald király elé vittek, ez 
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nH;:llyt:k miután iyakran megeértettek, a swrzetesek a királyoktol, 
mint a monostorok al~pitóitól kértek biztosítást, mit Í6 évi díj fizetése 
s katonaállitás kötelezctt~ége ruellett meg is nyertek .. 1 püspökök Iti· 
játszani törekedtek c védelmct 8 leghathatósb ei!PJközt abban találtak, 
hogy a. wono:>torok apátjaivá ömnagukat tették. Ám mégi.8 a monos
toroknak a pü~pöki hatalom alóli fölmentétile neJll am~ komalt. ten·e
zete, az csak kéliöbben a pápák által létesittotott. 

A ki a ruüvelödést tanulmányozza1 miért hanyagolni!. el a z;,ar
noklat és felszabadulás ezen kísérleteit., mellyek utóbb a községeknél 
> nz országol• ban terjedtebb alakban tünnek elő? Röviden elmond
hatni, mikép a kolostorok, a mit alig tudunk kép~elni, központjai 
voltak a tevékenységnek s mcnhelyei a szabadságnak. Azt mondjn 
valaki : S z á m o s k é z v o n a t o t t e l a m u n k á t ó l? Én meg 
nzt montlom : Számps kéz vonatott el a büntől, az öngyilkosságtól ; ;; 
már az is nagy dolog, lelá.nczolni a szenvedélyel{ct és irtani a hiint, 
azon korban, melly nem birt, mint a müvelt népek, rendszeres hörtó
nökkel, rendörséggel s más fcgyszerekkel, 8 mellyben nem tartatott 
még szükségesnek, hogy a kormány mindenbe beleavatkozzék. A vi
lágnak nem voltak menhelyei, nem volt egysége s biztassága; s igy 
hol lehetett helye a tár:;asélctnek, a nyugalmas Yizsgálódásnak s az 
elmélkedésnek önmaga és mások fölött? És ime, a monostorok töké
lyesen társaii és munkás életet tártak fel s alkalmas helyet az értelem 
fejlesztésére, az eszmék terjesztésére, a vizsgálódásra, elmélkedésre, 
tanításra. Mig másutt mindcnhol önkény és kard uralkodott, a mo
nostorok mindegyike féltékenyou örzé alkotmányát éB elüljárói t s tiszt
viselőit a királyok- s báróktól háborítatlanul szabadon választá, Azért 
is sokan ohajtoztak ama társulatokb~~o bejutni, a nélkül, hogy valódi
lag leköttetnének ; épen mint hajdan az idegenek a római polgá1jog 
után sovárogtak. U rak és polgárok felajánlták magukat (o b l a t i) a 
mono:~torpak; beü·atták nevöket annak lajstromába, hogy a szellemi 
életben az imáknak, a világibalJ a kiváltságoknak rés~esei legyenek; 
a haldoklók a szer;et ruháját kivánták felölteni, aztán anuak egyhá
zában vagy temetőjében tRkarittatni el. 

Elszakadva a világtól a szerzetesek ugy voltak, mintba rendi 
déideiken kivül más ösökkel nem is birtak volna; nem vágytak 
egyébre, mint monostoruk és szerzetök gyarapitására. Sokan elsze
gcuyiték nem Ctiak magukat, hanem rokonaikat is, hogy társulatukat 

uem akarvim ucloavatkozni, mcgtmg.,dte, ho~y Rómától kérjenek eldöntő itúletet. Ho 
norius pi>pn az apátot n püspöktöl fiiggetleunek nyih·únito\. 

\"lll. ;!tl 



meggazJagitsák. Az adom!i.nyozási okmányukat móg nagyobb félté
kenyseggel örzék, mint 11. községek az ö szabadalmi leveleiket; s a ki 
kétségbe vonta birtokttkat, az szentségtörönek, a szegények és Krisz
tus ellenségének t~kínteiett. 

A jószágokori kivül minden klastrom még egy tisztelt sMntet is 
szerzett magának, a mi nem csak lelki, hanem világi kincs is volt. Az 
ájtatos nép, tisztelésére s ninjdnein imádására özönlött; mindenki aJo
mányt hozott tehetsége szerint; ln ind en végrendeletben a vagyon egy 
része a szentnek volt' hagyomá.nyozva; aztán iinnepe alkalmával a 
nagyszámu népség odaédesgeté a kereskedöket s a szent hely köriil a 
rablók megtámadása s a bárók zsarolása ellen biztositva, vásár tarta
tott. A szent mintegy képviselte a szerzetcs társulatot, azért az ez el
leni bántalmak a szent clleni szentségtörésnek tckintettek. 

A monostorok azonkivül hogy meggazdagodtak, meg is szépit
tettek. A mü\·észetek a barMroktól, s a romboló tudatlanságtól el
riasztva, a szerzetesck l{özé menekedtek, hogy sz.-imukra egyházakat 
emeljenek s azokat a védszent erényeit s vértanuságát ábrázoló mii
vekkel fölékesitsélc 

Különben az egyén szegényesen élt, az asztalnál finom étkeket 
csak akkor látott, ha valami országnagy vagy ftípap volt megl1iva j 
semmit scm mondhatott sajátjánal{, s végre Illég arníl is vita támadt, 
sajátja-e a kenyér, rnellyct mcg·cszik. Nagy botrányul szolgált, midön 
egy fiavignyi szcrzctesnél halála után két sohlót tahíltak elrejtve j be
szenteletlen földben temettetett cl 1). 

Mig másutt a hivataikadás és igazgatás mindcnLol zavarbau volt, 
a ruanostarban rend uralkodott; meg levén haüírozva, ki parancsoljon 
és ki engedelmeskedjék; ki másoljon kiinyvclwt, ki prédikáljon, ki 
íigyeljen föl az éléstát'l"a, n szölöre, a konyhára, ki fogadja az utaso
kat, ki látogassa a betegeket, ki énekelje a zsoltárokat és ki foglal
kozzék tanitással. Hahá1· szent Benenek rendszabálya a lelkeket in
kább imában, munkában s magányban, mint az istenes tudományban 
s apostolkodásban almrta eri>sitni j a pápák mégis a benedictinusok 
közt legbuzgóbb téritöket és a tudomány is menhelyét találta j és igy 
öket illeti Europa mcgtéritésé-nok, a v~~:donpuszta vidékek megmüve
J(:sének, s a tudományos~ág megiíl·zése- s fölelevenítésének hármas 
dicsősége 2

). Közöttök, kiket tnnya restelkedüknek nevczgetnck, egy 

') Guibert apÍLt, A maga élelé1·öl. 

•) A Magwan ritronicon belg·icum ~:.:erint (Pistorius-u41 Scripto1·e• 1·e1·um yerma
,,,-camm 3. köt_ i!Sfl. L) XXII. János a XIV. században kiszámitctta, hogy a llcncJcl(

rru•l 2-l pÁpá t., tS:I bihol'lwlwt., 1-P·i.J ér~ eket. 150:! piispök öt, J -'i,070 n p:~ tot, ;j;,;,;, 
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barát a föld l'urgását hi1·dettc ki ; egy másik, hugy a szabályszcriuti 
időfelosztást kimérje, az órát, egy harmadik meg vegytani kisérletek 
küzt a löport találta fel ; mások ismét először hozták be a szélmaJmo
kat 1). A nonantolai apát évenként tizenkét leányzót küldött a fl01·en
czi sz. Mihály arkangyal apáczáihoz, hogy ott a len- és gyapjuszövést 
megtanulják ~). A milanúi A l1í z a t os b a r á t ok a gyapju- és posz
t6kereskedésre nézve legfontosb társulatot képeztek. A polirói bene
dekrendiek, l\Iantua mellett, háromezer pár ökörnél többet dolgoztat
tak a földmüvelés körli.l. Szent Benezet pásztor, elmgadtat:ísábnn fel
söbb intést kapott, hogy Avignonban egy hidat épitsen; a püspök 
nem akar neki hinni, hanem ö felemel egy iszonyu nagy ködarabot, 
munkához fog s olkésziti azt, minek cmlékére aztán a h i dk é sz i t ö 

b a r á t o k monostora állitt~tik fel a). Egy más alkalommal, nliuön 
egy templom körül a megrohanások ellen védfalat kelle emelni és 
a parasztoknak a ffiradságos mnnka nem igen tetszett, egyszerre csak 

sz en tet adott, és hogy a con8tautiai zsinat irlejéiJeu !5, 107 c•mnutje volt az cgé~z vi
litgon, mellyck miudcgyikéiJen legalább hnt szerzete8 élt. 

1) "Sok ideig vigasztalására volt az emberi nemuek, lu•b'Y találtattak nyilt mco
helyek azok számÍLm, ltik a vuudnl és goth elnyomás eliíl futni akartak. Majdnem 
mindnyájan, l<ik ltastélyoldwl nem bírtak, rabszolgák Yultak. A kolostorok szelid ölé
ben mcncdék volt talAiható a zsarnoks<lg é~ háboru ellen ... A csekély ismeretek, 
mcllyek a barhúrok l<özt megmara(ltak, a kolostorokban megöriztcttek. A lJ(mczél< le
másoltak némolly l<önyvckct; a zárdáldJÓl lassanként hasznos találmányok kerliltel< 
ki; azonki\·iil amn szerzctcsek miivcltél< a fólrlet, jtozanéletiiek és vendégszeretó'k vol
tak ; s ellkép péld.íjok szeliditüleg hatott ama barbár idők vad szilnjságá.rn .... Nem 
tagadhatni, hogy a kolo8torokban mag·asztos erények honoltak s még ma is alig van 

monostor, melly b!unulatoY lelket, uz llmiJeri természet tiszteletcül no záma magába. 
Sok irónal< tetszett kutatui nzon rendetlenséget s büuöket, mcllyekkel az áhitatnak 
ama menhelyei néha bemocskoltatnak. Annyi bizonyos, hogy ll világi élet mindig vét
kesebb volt; s hog·y a legnagyobb gonoszságok nem a zárdákban követtettek el; csuk 
föltiiuöbb volt a vétség a szigoru rendszabálylyal szemben. Egy társadalmi osztály 
sem volt tisztább. A car!hausiak, daczám gazdagságuknak, életöket böjtölve, hall
gatva, imác1kozva s magányhan töltil<. Háborítlitlau csendben élnel<, közepette annyi 
mozgalmaknult, miknek zaja alig jnt el hozzájol<. A nagyokat nem ismerik, csak az 

imákbó!, mellycltbe neveik befoglal vAk." Voltaire Easai aur lea moew·s. 13~. fej. És a 
Dictionn. philos.-ban az Apocalypse Ó8 Biens de l' Église czikkelmél: "Meg kell vallaui, 
hogy a benezék ~ol< jeles müvet adtak ki ; hogy a jezsniták nagy szalgálatokat tettek 
a tudomúnyoknak Aidani kell a Hzcretct barátait: ldk a rabszolgáknt ldváltottAk. Első 
kötelesség igazsAg;o•nak leuni .... El kell i;;memi, akármennyit beszéltek légyen visz
szaéléseik.,cllcn, hugy ktiztiik mindig tndomány s erény ftltal kitünő fórfiak éltek; é~ 
ha sok roszut, sok szolgálatot is tettek, s hogy öket átalában inkább szánni, mint ),ár

boztatni lehet." 
2) Tira.boschi, Stul'l:a dell abbatlia di Nona1dola, II, 78. ad unnwn 8Hi"1. 
') Bollandist. April 11-kére. 



egy reggelruppaut kötümegek, n legmesszebb vidékről odahordva :o, 

alapulletéve találtattak. 
Egy templom vagy egy monostor védfala a környéknek mcne

tlékhelyc és a hozzátartozó bil·tok a szegények kenyere volt. Az a,mit 
:t paraszt urának adott, megtérítés nélküli kötelesség volt, Azt a sol
elót vagy kevés gabnát peuig, a mit a papságnak önként ajánlott, 
uzsorával kapta vis:;za, hogy elhallgassunk számos apróságat s a lelki 
vigasztalást, mellyet semmi pénz sem képes megfizetni. Ha a mezők 
csatatérré váltak, vagy két, egyik a másiknál gazabb ur egy birtok 
miatt háboruskodott, milly vigasztalás lehetett a parasztra és utasra a 
monostorok békéje s azon gondolat, hogy ott bizonyo10an menhelyct 
s nyugalmat találnak, mellyet a fegyveres urak kastélyaiknak bizto
sitani nem voltak képesek! Akárki jött be s meleg ételt keresett, 
megtalálta; molly szeretetnek uem szükség·mutatni ezélszerüségét a 
zsarnokoskodás és gyilkolások azon korszakában. Hányan voltak, kik 
megfosztatva mindenöktöl, éhen haltak volna meg, hacsak a monos
torok által Isten nevében cl nem tartatnak? Egy lelketlen tudomány
nak pongyola szónoklatát a barátok és papok tclhctlcnsége ellen, cl
fojtották a napjainkban mindig növekvő szegénységnek sir:.\mai vagy 
fenyegetései, leginkább ott, hol a kereszténység hanyatlik s az em
berszeretet és politika mindig mcsszebb hagyják el egymást. 

Csalogatva ama biztosság által, a kézmüvesek és parasztok a 
zárda köré gyülekeztek, hol ekkép nem sokára falucska sőt gyakran 
d.ros képződött. V ég1·e a mono~:~torokban találtak menedéket, kik 
a földi nagyságban csalódtak, vagy attól elüzettek: az özvegyek, kik 
férjeikkel fényük- s méltóságukat is elvesztették; az arák, kik elárul
tattak vagy lealáztattak ; a megesett, de a becsületre visszatérni vá
gyó nők; a tudósok, kik tnrlományos álmaikban csalódtak; és mind
ezek adójokat gazdag·ság·gal, tnrlománynyal, emberszeretet- s erény
nyel rótták le. 

TIZB!OD:TEDIK FEJEZET. 

A pápák. 

Az imént festett nagy mozgalmat a katholikus Róma intézte 
nem a hajdani pogány Rómának szinlett s erőtetett egységével, hanem 
a megg·yiízés hatály:Í\'al, melly behat a lelkek mélyébe és meghajtja 
:1z akaratot. 1\liként az ujabb időben láttuk, hogy a szerzetesek Spa
nyolország- rs Tirolhan 1\Z elnyomóik ellen fellllznclt bensziilöttek 
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küzt n közlekedést fenntartott.\!<, épen ngy tette a papság nkkoriban 
a közös Wrekvések közpon~janl Róm1ít; és Róma az () bámulandó vá
;·akozni-tndásávo.l megszil:it'(litá. azon hatalmat, mellyel megvédé Eu
ropa szabadságát n b:uhát·ok ellen j nr. em be ri tudás fiiggetlenségét n z 
ndvarok aljassága s a hábMn.~ ltntnlmnskouás ellen; a házasság· szent
ségét a. kirá.lyol< f.'ljtalon;;!\ga ellen, és az országok nlkotmányait a 
bitorlók és zsarnokok ellm1. 

~Ieghalván Simplieinfl ( 41:13. ), a ;;zen t szék es ak Itat napig ma
rarlt betöltetlen. E1.alatt Vazul, testi)•·pat·anesnok, Odoaker nevében a 
papság és vfimsi eliiljá•·ól< gyiiléAéhc jött s ekkép szólt: Emlék e z
hettek, mikép ami boldognit pápúnk, Simplicius, 
a z a v a r e l k e r ii l é s e v ~'~ g c t t a z t a j á n l á , h o g y a v á
l a s z t ú s n á l h e l c e g y e z é s íi 11 k c t It é r j é t e k k i.. l\1i t e h á t 
~:so d á lk o z u nk, h o g y e z ü g y h e n é lk U l ünk fo g t a t ok. 
Erre eltiltá egyszersmind, hogy a jövendő római püspöklik semmi át
öröklött tárgyat, ~~gyhá1.i ékszert vagy szent edényt el ne idegenit
hessenek. 

lll. ,;z. t'c-llx. - foclu~ln". 

A választás a I'ÍJmai Felixre 1) esett, ki elválasztatását a fejede
lemmel tudatá, intvén öt, hogy az igaz hitre térjen. Több levél maradt 
fenn tőle s egy monophysitá.k tö..ténetc "G es t a d e n om i n e A c a
c i i , s e u b r e v i a r i u m h i s t o r i a. c E u t y c h i a n o r um" 
czimmcl. 

Ennek utódja nz afl'ikn.i Gelasim; (492.) volt, ki énekeket irt é::-: 
az akkor vitatott kérdésekhez elöbeszédflket s értekezéseket. Irt An
dromachus tanácsos és más rómaiak ellen iH, kik a lupercaliák boh<'• 
ünnepeit ujra be akarttik hozni, állitván, hogy mióta Februarius isten 
nem tiszteltetik, n betegségek sürtibbek lettek. A szeretetteljes, fény
től s izgalmaktól idegen fét•fin a papi fölszentelést a négy idöszakra 
( quatuo r tempora, kántorböjt) szabta j iildözé a már meghalt konstan
tinápolyi Acacius emlékét, annyim, hogy még azokat is, kik kárhoz
tatásáért nehezteltek, egyházi átok alá veté, melly szigor szakadást 
okozott. Egy zsinaton (494.) megkülönözte a canonicus sze nt köny
veket az apocryphusokt61, a nicaeai, konstantinápolyi, ephesusi s chal
cedoniai zsinatokat egyetemeseknek nyilvánitá s meghatározá, melly 
irókat illet az egyház-atyák czime. 

ll. Anastasius. -l96. -- Symmachu~>. ·H!b. 
Anaststsius két évig iilt a szent széken s Chlodvig megtéresc 

1) Mt\sodik vagy harmadik, aszerint, amint ~zkmitt:ttik vng-y nf'm """" Felix. 
ki illi5-ben még Liheriuq t>l~tében "'\lasztflt.ntt. 
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neki szolgált vigaszul. Habár semmi nagyobb eretnekség nem hábo
rítá az egyházat, az előbbieknek azonban annyi maradványa divato
zott még, hogy némellyek a chalcedoniai zsinatot elvetették s szaka
dás támadt leginkább a konstantinápolyi patriarcha választása körül. 
Ennek véget akarván vetni Zeno császár, közzétette H e n o t i c o ri'-át 
vagyis egyhitüségi parancsát, mcllyben elrendelte, mihez tartsa magát 
mindenki a hit dolgában (lásd a 72 l.). 'fulajuonk(~p semmi sem volt 
abban a kath. hittel ellenkezií; hanem a chalcedoniai zsinat nem em
litteték benne j aztán a császár minthn. illetéktelen tekintélyt követelt 
volna magának, az isteni dolgokban hat:irozhatni. Az tehát, a minek 
az egység jelvének kell vala lennie, az egyenetlenség magva lőn, mi
után a pápák elvetették, a császárok ragaszkodtak hozzá. Anastasius 
Festus tamtesost a császárhoz kiildé, hogy venné ezt r1í az emlitett 
zsinat elismerésére j hanem a követ ellenkezilleg kötelezte magát, hogy 
az időközben méghalt Anastnsius utódjával a Henoticont fogadtatja 
el. Visszatérvén, már megválasztva tal:\lta a sardiniai diacont Sym
machust j ö azonban szerzett más szavazatokat s elválasztatá 
L/írinczr.t j s midön a két követelő meg nem egyeznék, Theodo
rikra, Italia királyára bizatott az eldöntés, s igy egy arianus fejedelem 
vala határozandó a kll.tholikusok feje fölött. Ö Symmachus részére 
nyilatkozott, ki tizenöt évig kormányzott. 

Az elégületlenek nem késtek ilt Theodorik előtt szörnyüségek
röl vádolni s Lö1·inczet Rómába visszahivtál{; Festus és Probinm 
szinte unszolták a királyt, küldene R<'•m:íba egy Utogató püspököt, 
mint szokás, midön a szent szól{ üres. A katholikusok tiltakoztak ily
lyetén küldetés ellen, melly miut:ín a pápa tör\' én yes volt, szükségtelen 
vala; azon ban Theodorikjelenléte SC !ll csillapithatá le a haragvókat. z~i
natra gyülvén össze Olaszhon püspökei (504.), Symmachus, midön 
szinte cl akarna menni, k/ízáporra.l t:ímadtatott meg, az egész város
ban zava1· támadt s még a monostorok scm kiméltettek meg. A pápa, 
kinek ártatlansága végre kiviláglott, visszatétetett j hanem a béke 
helyre nem állt, miután Lörincz, Fedtustól támogatva, különféle egy
luízakat négy évig erővel tartott hatalmában, mig ,·égre Theodorik 
vetette magát közbe. A Symmachus elleni vád alkalmasint erkölcstc
lenség volt; mert Theorlorik, hogy móg az illyen gyanut is elhárítsa, 
rendelé, hogy minden piispiiknek olclal:ín:U legyen egy i.;mPrt edtiil
csü fél'f1u, mint tanuja összes tettC'inek. 

Anastasius császár is háboritá az egyházat, bár nem az eutychia
nusokat, hanem az ugynevezett fejetleneket ( acephali) követé, kik 
kiivr.tclték, hogy minrlcnkinck tets?.!'~sérc hagyn$sék a ch:dceuoniai 
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z~iuatot clfog·adui vagy llClll. Csak a ~ynuuachus utün következett 
(514.) campaniai Hormi:>dasnak jutott az öröm ama zsinatnak az uj 
császár Justinus általi elismertetését, az eutychianusok kárhoztat:ísát 
s az arianusok tcmplomainnk elvételét !áthatni. 

1\Iiután a giirögök álbiilcselií szelleme Illeg nem nyugodhatott, a 
fölött kezdtek vitatkozni, lehet-e mondnni, hogy a Sz. Háromság kö
zöl e g y vagyis e g y sz e m ú l y fülfeszittetett. Aztán az evange
liomnak azon helye füliitt : hogy se nk i, m é g a F' i u el ö t t sem 
ism e r e t e R a v é g i t é l e t 11 a p j a , azon vita támaszta ték, isme
retlen volt-e az K1·isztus mint ember eliitt? Igy eredett az A g n o j. 
t á k vagyis N c lll i s lll e ,. ií k, azt{m a T r i c l i t á k felekezete, melly 
megengedte, hog·y a Sz. Háromságban a közösön kivül három részle
tes természet is van. Haszontalan szürszálhasogatások megfoghatlan 
titkok fölött, egyszerslllind az erkiilcst.an eszméi körül is zavart oko
zók, miután szenteknek kiáltattak ollyanok is, kiknek semmi más ér· 
demök nem volt, mint, l1ogy kiiztlöttek vagy szenvedtek, ez vagy ama 
véleményért. 

l. J1iUOS. 

Aa aria1msok elleni parancs visszatetszett Theodorik olaf:lzországi 
királynak, miért is az uj pó.pát I.· Jánost Konstantinápolyba küldé 
(523.), hogy azoknak szabad vallásgyakorlatot eszközöljön; ha pedig 
nem, ö Olaszhonban hasonu.l fog a katholikusokkO.l bánni. A pápa nem 
tudott vagy nem akart czélt érni, miért is 1'heodorik börtönre vetteté, 
gyanakodván ellene, hogy az Olaszhon féllázítására intézett összees
küvésnek ö is részese. Meghalván ez a nyomorok között, rövid ideig 
kormá.11yzott utána IV. Felix (526.); aztán a góth származatti II. Bo
nifácz (530.), ki vetélytársának, Dioscm·usnak emlékét megátkozta, s 
engedeimet kért, hogy iinmaga jelölhesse ki utódját, a mit késöbb 
mégis bánnia kellett. 

Bebizonyulván, mikép Il. János Mcrcurius válaf:lztásán41 (532.) 
a szavazatok cselszövénynyel nyerettek, a byzanti császár kijelenté, 
mikép az e tárgyban i kötések érvenytelenek, s hogy a ki egy püspök
választási szavazatért elfogadott valamit, azt visszaadni tartozik; 
megengedte mégis, hogy az udvari hivatalnokok, ha a pápaválasztás 
versengésre ad alkalmat, háromezer amny soldót, a. patriarchák vá
lasztásánál ketezeret fogadhassanak el ; egyszerű püspökválasztásnál 
pedig Ötszázat lehessen a nép küzt kiosztani. 

Agaplh1s. !'i:3fi. 
A következett pápa, Agapitus, egyike a legdicsöbbeknek, ki 

R()mában a ;,zépmüvészetek aknderniáját állitá fel. Theodat királytól 
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békeajánlatokkal Justiniánhoz külcletvéu siker nélkül tét·t vi:s,-za; ha
nem Byzantban leverte az eretnekséget s Anthimust, n. szabályellene
sen másunnan odavitt patriarchát letétette. Midőn Justinián eleinte 
ellenkezett, söt számkivetéssel is fenyegette, Agapit felelé: É n ,a z t 
h i v é m , h o g y k a t h. cs lis z á t• r a l b e s z é l e k , d e l á t o m, 
h o g y D i o c l e t i á n o l ö t t :i ll o k , s szilárdnl megmaradt köve
telése mellett, miglen n császár engedett. Megsértve érzé magát Theo
dora, ki n római egyház diaconjá,•al, VigiliuRsnl fondorkodott, s pápa
ságra törekedett öt emelni, akkép, hogy a konstantinápolyi s antio
chiai főpapokkal s Severus baráttn.l, n fe j e t l e n ck fíínökével egyet
értsen és semmitse meg a chalcedoniai zsinntot. 

Visszatérvén Vigilius Rómába, kétszáz darab arany igéretével 
rábit·ta Belizá.t·t, hogy elkö~essen mindent Silveriusnak, Hormisdas 
pápa fiának megbuktatására, kit Agnpit halála (!>36.) után Theodat 
helyezett be s aztán o. papság is megerősített. Vádoltatélt tehát a pápa. 
hogy Theodattal n gótholtnak Rómába vonull\sa iránt egyetért és Bc
lizát· palotájába hivatván őt, levetteté vele pápai ruhitit és számkiveté 
Pataráha, Lyciában, aztt\n mcgparnnc~olá, hogy pápltnak Vigilius v:í
lasztassék. Ollr szomoru idők jártak, hogy senki sem állt ellent, s igy 
Vigilius nagyravágyó czéljo.it elérte (537.). A patarai pilapök azon ban, 
Silveriust védendő, a császárHoz ment, ki f-elelé, hogy a törtentekről 

mitsem tud s elrendelte, hogy a letett pápa Rómába. villsznvitossék :; 
az ellene támasztott vádban vizsgálat tétessék. De llelizár, ki Theo
d~>ra kívánatait törvényekül tekinté, 1rtegfogatta a pnpát az utban 8 

TetTacioa átellenében Palmaria szi~térc vit~tte, hol éhen v.ágy mcg·
fojtatva halt meg. Az üldözött igaz férfiu iránti szánalom annnk szent
ségét azámoa osoua által bebizonyitbttnak akart."t látni. 

ViglliuH .. 531!. 
Vigilius ekkor megerösittetett a papságtól it~ azon.sz.ék.en, mellyrc 

méltatlauul tolakodott fel. Theodora vall:i.s körüli t;tei!zélyeinek ellen 
tudott állni s Konstantinápolyba jövén uagy erőt fejtett ki a viszálko
dák ellenében, miort is egyszer az utczán hurok vettetvén nyakába, 
egy torony fenekére vitetett, mig végre Anthimns halála a B zakadások 
ürügyét is magnval vitte. 

.\ hiH"Oill f~jezet. 

De uem sokti.rn egy uj, a h á r o m fe j e z e t u e ve alatt sz.omo
man emlékezete;; szakadás támadt, nem annyira élő nngyravágyástól, 
mint meg-halt személyek 1Utal idéztetve elő. A chalcedoniai egyeteme~ 
zsinatnak három fejezet terjesztetett eléje, mellyekben kivántatott a 
mopsueetiai ThMnorn~ irntl\innk és személyének kádwztntása, továbilii 
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hogy az edessai püspök, lbal'!nnk le\•ele, mellyben Theodorust magas7.
talja, aztán a cyrrhusi Theodoretusnak irásai szinte kárhoztassanak. 
Theodorus a nestoriusfcíle tanok valódi szerzöje vala, Theodoretus és 
Ibas eretnekségről vádolák S7.ent Cyrillt, lábbal taposák az ephesusi 
határozatokat s Theodorust és Nestorilist égig magasztalák. A Chal
cedoniában üsszegyült atyák tekintetbe vévén, hogy ama püspökök 
tanaikat visszavonták s kárhoztatták Nestorilis és Entyches tévelyeit, 
mellyek e gyiilésnek tá1·gyai voltak, mint fölmentetteket küldték öket 
vissza egyháznikbn, mellyr.ktöl egy tiirvónytelen ZRÍnat áltAl elmoz
dittattak volt. 

Ekkot· a konstantinápolyi kiivet, Pelagius diacon, egyetértve 
:\Iennas patl'iarchával, kieszközlé, hogy Justinián kárhoztatta Orige
nes némell y tévelyeit. Theodorns Ascidns, enesareni piistJök, a fe j e t
l e n ek egyike, hogy ellene tegyen Peln.gimmak, visszavonta anw 
kárhoztatnat s elhiteté n császál'rnl, hogy a katholikusok s fejetlenek 
egyesülóRének a1. volna biztos e>~zköze, l1a a fönemlitctt mopsuestiai 
Theodorus, Theodoretus és !bas átok alá vcttetnének. 

Mind a hát·man rég elköltöztek volt m{tr1 számot adandók véle
ményeikről Annak) ki egyedül volt képes azokat megítélni; a császár 
mégis kárhoztatta öket s a chalcedoniai zsinat ellenére egy, Konstan
tinápolyban összegyilit zsinat által átok alá vetteté. A nyugatiak ke
veset tudtak görögtil, nem is ohasták Theodorehist vagy Ibast, l1anem 
azt tudtak, hogy a chalcedoniai zsinat iga1.hitüeknek ismerte el öket. 
Azért is István követ, Pelagius utódja, látván mikép az egyeteme:; 
..:sinat te"kintélye ez líltal kisebbittctik. dienszegült t:> Vigilius pápa 
nem csak támogRtUl. öt, hanem midön a Rómlit ostromló Totilas ellen 
'>egélyt két·endö, Konstantinápolyba jött, visszahuzta magát mindo.zok
tól, kik a h á r o m fe j e z e t i kárhoztatáehoz rngaszkodtak. Hanem 
kevéssel utóbb ö is rá hagyta magát birni, hogy ama három püspököt 
~zinte kárhoztassa, Hértetleniil hagyván n chalcedoniai zsinat tekinté
lyét a azon kikötés mellett, hogy a h á.r bm fe j e z e t scm szóYal 
sem irással no vitattassék többe. E középut, mint történni szokott, 
minci a két pártot elkodvetlenité, a fejezetek elleneit a fenntartás, a 
katholikusokat a kárhoztatás által, s Afrika, Illyria és Dalmatia ösz
szes püspökei a pápától kiiliinváltnk •). A gyönge Vigilius megret-

1) A ll á rom fejezet hoB~zns é~ fújdo.ln111.s kérdése fölött megtekinthetők uz Y. 
konstantinApolyi z~ino.t irományni, sok hiteles, de hiábavnló okmánynyaL A görög 
Evagrins kevesbbé réezletes s kevesbbé pontos, mint a három ttfrikai : Facnndns, Li
l•PJ'ntns ,:~ Vi<•t.ol'in.• TnnnOII('IISÍ~. Annstn•insnnk T.ilm· ?Jonl\ficaliso eredeti, hanem 
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tem·e a katholikusuk winllen részröli ielszól:uulástíu, ltatúrozruányát 
visszavonta; hanem Justiuiánnak eskü vel fogadta, hogy rajta fog lenni 
a három fejezet szerinti k:irhoztat:íson, csakhogy ezen esküje titok
ban tartasséksadolog függ-liben mamelj on miJHlarhlig, rnig egyetemes 
zsinat össze nem hivatik. ' 

A császá•· azonhan közzétette a mnga lwt:i•·uzlmíuyát ujra, sa 
meg nem hallg:'ltott pápa a keletiektöl elválván, végre fogolyképen 
tartatott j hanem íi bátran tii.rvén miudent, mondá : E n g e m t a r t a
t ok fo g v a, d e n em sz. P é t e r t. Az üldözés annyira lllent, hogy 
n pápának egy oltárhoz kelle meneküluie ; s miuün a praet01·, Ut elhur
czolandú, oda is benyomult, a nép a pápa védelmére kelt s lehetövé 
tette, hogy Chaleelloniának sz. Euphemia egyházába futhasson, hon
nan vissza nem akart térni, mig Ascidas és Mennas ki nem jelenték, 
hogy a négy zsinatot, núnllen határoznuínyaikkal együtt elfogadják. 
Ekkor visszajött Vigilius Konstantinápolyba, s midön },i nem vihetné, 
hogy a zsinat Olaszországban vagy Siciliában a nyugati püspökök 
közLejöttéYel tm·tassék, Konstantinápolyban hl.tta azt megnyiitatni 
(553. maj. 4.) a patriarehák és száznegyvenöt keleti püspök által. A 
pápa kárhoztatta ama !tárom füpap iratainak hibáit, nem mint eretne
kek-, hanem mint az igazhitüség tulzó védöitlH cl·cdteket. Olaszhonban 
Aquileja, Milano és Ravenna érsekei nz istriai, ycnetiai és liguriai 
tartományi püspökökkel együtt a pápa ellen keltek j némellyek a há
rom fejezetben elöadottak kárhoztatását nem akarták, mint olly 
tanokét, mellyek vakmerők talán, de nem szakad~st idézök s tehát 
eltürhetök; mások ismét a pápát hibáztattúk, s Paulin, aquilejai me
tropolita püspökeivel egy tartományi zsinatori (50G.) elvetette az V-dik 
zsinatot, nem akart a pápával egységben maradni,· melly szakadás 1) 

egész· 698-ig tartott, a mikor Sergius pápa kérelm·~ro egy nj aquilejai 
zsinat amaz V -d ik zsinatot elfogadta. 

OrlgeniMták. 
Az isteni természet fölötti kérdés annyira elfoglalta a figyelmet, 

hogy az egykor annyira vitatott origenes-féle nézetek (VI. könyv. 509. 
L), mint látszott, feledésbe mentek. Azonban éltek még ama nézetek s 
tán Palaestina, az ascetism us fészk e, volt a középpont, hol J ord án 
vize mellett sz. Sabas főnöksége alatt mintegy ezer remete élt. Ennek 
halála után (530.) az origenesi tévelyek legott ujra feltünedeztek, és 

kizárólag az olaszoknak kedvezö okmány. Az uj kutforrások közöl l. Dupin-t Bibl. 
ecclés. V, 18!!-207. ll.; és Basnage-t Hist. ele l'Eg/i.•e I, 5Hl ·54111. 

1) Ez nlk~tlnmmnl nrltAk :t7. Plsznln11ltnk :tz flljllilPjai piispiii<IIPk :1 }'<tlrim·rft,, 
r.zim~t. 
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Theophil régi kárhoztatásának az antiochiai föpap általi megujitása az 
origenisták önhittségét csak növelé. Justinián elnyomhatni hitte öket 
545-i rendeletével, mclly a római, konstantinápolyi, alexandriai, an
tiochiai s jerusalemi főpapok által volt aláil'Va i ám mégis az orige
nisták annyira gyarapodtak, hogy szükségesnek tartaték egy forma
szerinti átokalávetés. Az V. egyetemei:l zsinaton tehát, melly egészen 
más teendök miatt gyült össze, a esll,szár Origenes hittanának kárhoz· 
tatását kórte. ,'; csakugyan elvetteték mind világrendszere, mind a 
megtestesülésrüli eretneksége i aztán a lélek elöléte vagyis núnden 
embernek személyes eleste i a teremtő és teremtmények eredeti egy
sége; az anyag kárhoztatása, az angyalok, emberek s ördögök azon
sága, Krisztusnak angyali természete, a test jövendő megsemmülése, 
a végleges egység, vagyis a teremtményeknek az Istenségbe vissza
oh·adása. Mindez clvetteték, de ki nem mondatott a lélek támadásá
nak vagy fejliídésének törvénye, vagy hogy minövé változandik a 
mennyekbcn, minií lesz a feltá~adó testnek és a kárhozottaknak ál
lapota. 

Vigilius Origenes kárhoztatása köriil is eleinte vonakodott, utóbb 
beleegyezett olly tétovázással, melly az igazsAg mdlett olly szil{lrd 
pápák egész sora irányában lJotrányos valn. 

l. Pelagius. :-J5fJ. 

l\Iidön Vigilius visszatérne Olaszországba, Syracusában meghalt 
s utódjává nem annyira a. papság és nép szabad választása, rnint a 
császár akarata ültal Pelagius lett. Azért is számos római nem fogadta őt 
el s ugy hírlett, hogy (j elődét megmérgezni segité, hogy ö izgatta föl 
ellene az üldözéseket, mellyekLen ink1íbb tlí.rsa s vigasztalója volt, s 
hogy végre, a kik ellen küzdött, az eretnekekkel egyetért. Annyira 
elterjedt e hir, lwgy folszentelésén csak két püspök voltjelen; ő azon
ban az eretnekségből terjedelmes vallástétel által tisztitá ki magát, a 
biintől pedig egy szent körmenet által, melly után sz. Péter szószékére 
lépve, egyik kezében evangeliommal 7 a másikban kereszttel ártatlan· 
nak eskü vé magát, sa jó kormányozhatásra a papság segélyétkérte ki. 

A kormányzás azonban, mig a szakadás tartott, nehéz Yala; 
midön pedig Pelagius, annak véget vetendö, a konstantinápolyi zsi
natot pártol:í., ellenei azzal vádolúk, hogy a chalccdoniain sérelmet 
ejt. A toscanai püspököknek irta : "H o g y a n h i h e t i t ek, h o g y 
nem s~akadtok el az átalános egyességtöl, ha a 
szent titkok közt, mint szokás, az én n~vemet nem 
c m I i t i t c k ; m c l' t , b á r é r d e m e m n é l k ii l , b e n n e m e g y e
si il most n szcnt hit erC'je, az apostolRágbani örö-
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köd és sz e r i n t~" S miuthog·y a ft·nnczia püspökök a hitet szinte 
megsértettnek találták, Pelagius elküldó Childebert királynak az i; 
hitvallásll.t "köt c l es e k n e k t n r t v á n m n g u nk a t - i r j a ö -

a b o t r á n y o k e l k e r ii l és r v é g e t t h i t v a ll ás 11 nk a t k i
nyilatkoztatni a király előtt, kinek alat:vnlói 
t is z t e l e t t e l t a r t o z n n k, m i k é p a sz e n t i r á B r e n
d c l i. :• 

Ennek halála után kezdödnek a huRHzaLb betöltetlenség esetei, 
a csá;;zár megerősítésének ,·árása miatt, ki c hatalmat magának tulaj
donitá. A növekedil rendetinnség közt a tnrlbsitl\sok is mindinkábh 

meggyérülnek. 
III. János (tiliü.), ki tizenhárom óvig malkodott, hevegeztette 

sz. J aka b és Fülöp egyházait sok t.üt·téneti festmény és rakmüvel (mo
saik). Utána következett I. Benedek (ti7 4.), aztán ll. Pelagius (578.), 
ki a szakadás megszüntetésén fáradott, ós nagylelkiinek mntatta ma· 
gát mind sz. Liit·incz egyházának fiilépitésében, miud a Iongabard 
fegyver elől fntó sz1ímos menekvök és .nz epemirigytöl meglepettek 
irányában. 

BelnyugtalaHHiig· s ki.ilfenyegetésok kiizepett szilánlult meg azon 
elsőség, mellyet a p:\.pák nz apostoli hagyomány alapján bírtak. A 
hódit6k nagy része arianus, a keleti császárok pedig gyakran eretne
kek lévén, a pá pát egész Europa katholikusai fejöküls átaJános védü
j ökül tekinték, tőle kértek tanácsot lelki üdvök Mrgyáuan és pártfo
gást életveszélyeikLen. A hozzá legközelebbi király, a keleti-góth 
Theodot·ik, leghatalmaso lévén :una királyok küzt, ez által a púpa te
kintélye is öregbedett, ö lévén nllla a többi piispök és fejedelem ré
szére a közbenjáró, rnint Hzinte a h,vzanti eR:'~szát·okk:-tl is :utnak ne
vében ;; érintkt·ZP.tt. 

J:.:gyházi törvéu~·l·k gyiijlcnu.\u~(·. 

Növelte a pápai tekintélyt az egyházi törvények (c a u o u e~! 
ös.~;zegyüjtése iE. Kezdettől fogva az egyház, önkormányzatára, rendc
leteket adott ki, mellyek a kiiltársadalomhozi vil:l:wuyla.tok gyarapo
dása szerint azintc növekedtek. Legelőször nyolczvanöt gyiijtetett 
össze C a n o n e s A p o s t o l o r um ez im a.latt, mellyek ha nem is 
apostoliak, bizonyára régiek. A pocryph-okul tartatnak a sz. Clemens
nek tulajdonitott rendelmények, s az elsö pápák különféle batároz
mányai. István, ephesusi piispök 3S5 köriil, százhatvanöt, a keleti 
egyetemes és. tartományi zsinatoktól Fzárruazott egyházi törvényt 
gyiijtött össze, mcllyekhez aztán a követke?.ett zsinatok hatá1·ozmá
nyai ~~ntoltattnk; hanem e?.ek K tal1\.n m:i.s gyUjtelinek i~, :ltaláno;; te-
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kintélylyel nem bírtak. A részletea Z8inatok rendeletei az ogyházi jo
got tartományok szerint kü&önbözövé tették j némellyek a görög ere
detiből rosznl fordittattak, miért is egy uj- s jobb gyüjterhény szüksé
gclteték. 

Dlonyslus l:xlguu!l. 527. 

Belefogott obbe a scytha Kis-Dénes, mint a gorog nyelvben s 
különféle tudományokhan jártas férfiu. Támogattaték Cassiodor által, 
kinek ajánlására a gyiijtemény csa~hamar egész nyugaton elfogadta
tott. Fölvette Dénes a pápai rendeleteket is Siriciustól kezdve, mely
lyekben a római püspöknek a többiek fölötti régi felsösége igazolva 
volt. Miután e rendeletek jogi érvényt nyertek, a pápai elsőség meg 
volt szilárditva. 

Ezalatt berontottak a longobardok j Olaszországnak nem volt 
egy átalános feje; a leigázott ós a még szabad rómaiak nem láttak 
kitünőbb személyiséget, mint a pápáét, kire tekintetöket függeszszék. 
Roppant jószágokkal birt ez ~iciliában, Calabriában, Apuliában, Cam
paniában, Sabina-, Dalmatia-, Illyria- és Sat·diniában; söt a cotti Al
pesek közt és Galliában is. E jószágok a régi modorban müveltettek 
vagyis földészek által, kik fölött ö törvényes hatalmat gyakorolt, tisz
teket küldvén s rendeleteket adván ki számukra. A behuzott jövedel
mekből segélyt nyujthatott a drágaságban, elfogadhatá a menekvöket, 
s katonákat is tarthatott. Félbeszakasztatván a hódítók által a Róma 
és a ravennai helytartó (exarcha) közti közlekedés, a pápa egyedül 
kormányzott s egyenesen a byzanti udvarral közlekedett; hadat üzent 
s békét kötött a longobardokkal; mid/Sn pedig szembE\szállt velök, a 
nemzeti párt képviselöjeül tünék fel. • 

Nagy-Gergely. :J:J0-604. 
Csak az hiányzott, hogy szent Péter székét egy olly férfiu fog

lalja el, ki annak fontosságát érezze s méltóságát egész lényegében 
kifejtse. Illyen fértiuvá lőn Nagy-Gergely 1). A régi s gazdag Anieia 
családból származva, a tudományok iránt már gyermekkorában élénk 
felfogást l:l rendkivilli tehetséget tanusított. Hivatalra szánván magát, 
ll. Justin által a római parancsnokság legfényesb méltóságával ru
háztatott fel ; hanem ráunván a világt·a, apái példájára sz. András 
monostorába vonult, mellyet önmaga saját házában alapított, azon hét 

') dregorU MagDi opem, studio nwn. <ml. aaJicti Bcnedicti, Páris, 1705. 4. köt. 
Joan. Dlaconi, Vita aancti a,·ego,·ii Jllagni ~ugyanaz egy névteleutöl; minrl· 

k~ttö a Boll&lldisták gyüjteJUéuyélH:Il mw·c~iu~ 12-kérc. . 

Denys de Saint-lllarthe, llist. 'le Gréyoi•·e le G•·all(l. Rouen, 16!l7. 
llalmbourg, lli.~t. d,, pontific{l/ d~ ,•"int (Jrégoi•·e le G•·and. 
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klastromou kivül, mellyeket ::iiciliában állitott fel. Megcrö~:~ödvén a 
magányban, hová a gyöngo lelkek a vihar elöl menekültek, az erősek 
pedig küzdelemre készültek, midűn látná, hogy az igazságot ö is ter
jeszthetné, engedeimet kért I. Benedek p~ípától, hogy azt Britanniába 
vihesse s elment j de a római nép ezt kiáltá a pápának : T e m e g
s é r t e t t e d s z. P é t c r t , m c g r o n t o t t a d R ó m á t , m i d ö n 
G e r g e J y t m e n n i h a g y t a d. A pápa tehát visszahívta öt. II. Pe
lagius a római egyház hét diaconai cgyikeül nevezte őt ki (580.), s 
utóbb a görög udvarhoz segélykórés végett követségbe küldte. "Add 
elő a császárnak, mikép a hitszegő longobardok esküjök ellen, annyi 
roszat tettek nekünk, hogy azt kimondani lehetetlen. Ha az Isten meg 
nem indi.tja a császárt, hogy legalább kevés hadierőt küldjön, mi 
minden segedelemtöl meg vagyunk fosztva j s különösen a római te
rület, mellyen semmi őrség sincsen. A helytartó irja, hogy tőle nem 
segittethetünk, miután ő a maga környékét sem képes védeni. Adja 
Isten, hogy a császár védelmünkre ji.ijön, még miclött e gyülöletes 
nemzet mindazt, a mi még a birodalomhoz tartozik, hatalmába ke
ritné" 1). 

Gergely, mig Konstautináp'!lyban mulatva, ama kormány ter
mészetét tanulmányozta, mindenkinek tisztelete- s jóakaratára érde
mesité magát, annyira, hogy Mauritius császár fiának, keresztatyjaut 
kivánta öt. Midön II. Pelagius halála után a közohajtás öt kiáltá ki 
pápának (590.), Gergely elrémülve hallá megválasztatását, s három 
napig kellett öt keresni azon magányban, mellybe zárdájából futott 
volt egy szállitó-szekér-kasba rejtve magát. Mauritius császárnak is 
ii·t s barátságuha kérte (ít, hogy ne erősítse meg a választást. Utóbb 
is mindig régi nyugalma után vágyakodott s a sevillai Leandernek 
ezt írta : "N e m fo j t h a t o m e l k ö n y e i m e t v a l a h á n y s z o r 
v i s s z a g o n d o l o k a z o n b o l d o g k i k ö tií r e , m e ll y b ö l 
kirántottakj és sir a szivem, ha csak emlékezem 
is azon t;zárazfiildrc, mrllyre kikötnöm többé nem 
l e h e t." 

És valóban oka lehetett rettegni a pápaságtóL A pápa kitünő 
állásánál fogva, felelős volt mindenért, a mi Róm<í.ban történhetett; 
pedig ö nem volt szabad, n1Íután a császári herczeg, a parancsnok, a 
tanács, a decuriók, sennni segélyt nem adva, csak háborgatni tudták. 
Köröskörül, bálványozó vagy ariánus népek, folötte hittud6skodó csá
szarok, kik majd vitáik-1 majd követeléseikkel háborgatták; a meg-

'l i>ll-l-i oc t l·röl l< eit lev. Joannes Diaconus-nál I, 31. 
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téritett tartományok papt>ága közt simonia és feslettség 1); Róma ka
pui elött a fenyegetőző longobardok ; Olaszország egy hosszas szaka
dás által eidarabolva s ahhoz még egy borzasztó döghalál által is 
megrongálva ! ... 

E g y r o s k a d o z ó , m c g h a s a d o z o t t é s v i h a r t ó l m e g
r o n g á l t h a j ó n ak k o r m á n y z a t á r a - mikép ö Rómlit ne
vezé - igénybe vette az imák segélyét, s felhasználta megtörhetlen 
jelleme összes erejét. A világ egyik végétől a másikig terjeszté Ger
gely az ö gondosságát, ho,:!'y az igazságot elterjeszsze ott, hol még 
nem ismertetik, és leküzdje a tévelyeket, és gyámolitsa az erkölcsöt. 
Egy zsinatot hítt össze Rómában, hogy véget vessen az aquilejai sza
kadásnak, a mi egyrészben sikm·ült is ; az afrikai donatistáknak gátot 
vetett, bármilly kevéssé segittetett is ama tartomány püspi.)keitöl ; a 
frank és burgund királyokhoz levelet levél után küklött, hogy kiirtsa 
a simoniát, melly az egyl.:b'.i méltós:.lgokra alkalmatlanok- s méltnt
lanokat emelve, sülyesztette az crköle~:~öket s megtágitá a papi fegyel
met; ugyane végből kiildé el CyPiacus apátot, hogy Galliában aztán 
Barcellonában zsinatot híjon össze. Azt már láttuk, mint buzgólkodott 
az angolok, longohardok s nyugati-góthok mcgtéritésében, s hogy 
milly szerenesés siket· által vigasztaltatott meg; még több téritöket 
is küldött a barharieaiak- ngyis Sardinia bálványozóihoz. 

Azon volt továbbá, hogy a görög császár és a longobardok közt 
a békét fenntartsa; ám azért hetenkénti litaniákra szólitá fel a sicilia· 
belieket, a longobardok eltávoztatására, kiknek gonoszságukról az 
egész feldult Italia tett bizonyságot 2); aztán miflön Agilulf Rómát 
ostromolta, annak e•·élyescn ellcnállf és az egyház szabadságát a csá
szárok sértegctései ellen ai.izatos .szavakkal de szabad tettekkel vé
delmezte. "Én, ki uraimmal igy bcszelek, mi vagyok egyéb, mint pot• 
és romlékony test? Dc ha meggondolom, hogy ez intézkedés Isten, 
a minden dolog kutfejc ellen van, nem haJlgathatok m·-.im előtt. Krisz
tus nektek általam, legalsóbh szolgája és a.zolgátok áltnl ekkép vála· 
szoland : É n t é g fl d c t t i tk á r h ó l a z örs e r e g p a t' a n cs n o-

1) A má8oclik vaisoui zsiuat ~gy rendelete j;!!l· böl, mellyet a tudós Thomasiu 
atya közöl (Di6ctpl. de Benef. p. Il. e. 88. Nr. 10.) Olaszhon irányában ily tanuságot 
tesz : Omnea p•·esbyte1-i, qui sunt i1t pm·ochiia conati.tu.ti, secundunt conauetudinem, quam 
pe~· totant Italic-m Balis salubl·iter tene1·i cognovimua, juniore8 lectares secu111 in domo 
retineant, et eos quvmotlo boni pat1·ea spi1·itualite1· nub·ientea, psalmos pam1·e, divinis 
iectionibus insiate1·e, et in lcye Donu'11i e1·udire contendmu, ut ~tibi dignos successores Jn·o
vitlea>tl. 

') Li~. X l, eJ,i8l. ;, l. 



kává, ~ztá_.p e.aaezál'l'á és- esó.ut.Ár &t]Jjáv& tettelek; 
k-ezeidr-e biz-tam .. a.z .$n papjaimat és te az éa.szol· 
gálatorora katonái-dat megtagadod? Felelj·kérlek, isten: 
fél ö császár ! felelj szolgádnak: mit fogsz Istenednek mon~ az ité
let napján, ha majd ekkép beszélend veled? .. Hódolva· paraDcsaid
nak, törvényedet az egész világra szétküldöttem j hanem e lapon, 
mellyre észrevételeimet tettem, kijelentem felséges uraimnak, hogy 
ama törvény a mindenható Ist~nével ellenkezik. Megtettem tehát kö· 
telességemet mindkét részről, engedelmeskedtem a császárnak, de el 
nem hallgathattam azt sem, mit Isten elleninek találtam" 1). 

Midőn a konstantinápolyi patriarcha, böjtöliS János e gy e t e
m es (oecumenicus) püepök czimét vette fol, Gergely <It ezen t uh. ó 
és g ő g ös czimért megdorgálta. "Nem tudod-e, - irtli aeki- hogy 
a chaleedoni zeill6t e czimmel a római püspököket tisztelé meg, egye
temeseknek nevezvén öket ? És mégis egy sem akarta azt elfogadni, 
nehogy a püspökséget, többi ös~es testvéreitől elvonva, csupán ma· 
gának tulajdonitui látszassék. Ha netalán az, ki egyetemes püspöknek 
neveztetnék, tévelybe esnék, volna-e m"ég püspök, ki az igazság ré
szén állana?" 2), 

Midön Eulogius, alexandriai patriaroha ezt irá neki: "Megszün
tem a konstantinápolyi püspököt egyetemesnek nevezni; miként pa· 
rancsolád j" Gergely felelé : "Hagyd· cl, kérlek, a p a r a n cs o l n i 
szót j én tudom, ki vagyok én, és ki vagy te j testvérem vagy állá
sodra, apám erényeidre nézve, én mitsem parancsoltam j csupán figyel
meztettelek arra, a mit jónak tarték, de tc azt még sem teljesitéd 
pontosan, mert hisz én mondám; hogy az e g y e t em es czimet sen
kirc s.e ruházd, a te azt nekem tulajdonitod leveled kezdetén, Nem 
tartom tnegtiezteltetésnek, a. mi testvéreimnek kisebbitésére szolgá.I. 
Félre a szavu.kal, .. meUyek hiuságunkat nevelik, a. sr;eretetet pedig 
~:~értik." És hogy a,ma patriarcba beQISvágyát les~tJla, az I s t e n sz o l· 
g á. i n a. k sz o l g á j a eaimét vette tol, s M:auritiu• c~á.sPa-Qak ezt 
irá : "Az egész egyház kormánya s az elsőség Péteruek autott s ez 
még sem czimeztetik egyetemes apostolnak. 8 most, midön látjuk, 
mikép Europa a barbárok zsákmánya, a városok feldulva, a várak 
lerontva, a tartományok elpusztitvn, a hivők élete a bálványozók ha 
talmában; némelly püspökök, kiknek ezt hamuhintetten siramiok kel· 
len e, hiuságuknak uj ezimekkel hizelegnek, Én· nem a magam, hanem 

') Ep. lll, 6!"1. l.\lauritin~ c~.\~z/u·hoz. 
'l El'· IY, as. 
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lsten és a közön~Séges egyhaz ügyét védem.· Én ISZolgája vagyok az 
összes püspököknek, mig azok püspökökül viselik magukat; s ha va
lamellyik Isten ellen kel föl, remélem, az én fejemct le nem sujtja 
karddal." 

A ki mondja, lwgy a pápai tekintély csak az ál-decretales-ek 
által terjedett el, vegye tekintetbe, mikép Gergely jóval azok előtt, 
a püspökök- '·és királyokhoz az egyetemes egyházió kedves de erélyes 
méltóságával beazéL Ő maga beszél nekünk a külsö s világi gondok
ról, rnellyek a. pápai vállakra nehe:aültek t): olly tetteket is gyakorol, 
rnellyek a világi ffihatalmat illették : Nepibe kormányzót kiild, pa
rancsolván a népnek, hogy annak, mint magának a pápának engedel
meskedjék j Nápolyba tribunost helyez be, ki ama nagy várost védel
mezze 2) j a tert•acinai püspöknek ajánlja, hogy a várfalaleoni őrálUis 
alól magát kihuzni senkit se engedjen 3), Szóval a pápa Olaszorsz:ig
ban a görög császárok irányában ugyanaz lett, a mi az udvarnagy a 
merovingiak irányában. Aztán e nagyszerU gondok mellett a földesuri 
igazgatás legkiiJebb részleteit sem téveszté szem elöl; s gondoskodott, 
hogy az egyház földeinek mivelöi semmiben se nyomorgattassanak j 

a siciliai gazelatisztnek ezeket írta : "Hallom, hogy a parasztoknak a 
gabona, bőség idején kevesebbe számittatik j ne tedd ezt, hanem a 
fizetés a folyó ár szerint történjék, annak lehuzása nélkül, a mi netán 
hajótörés által veszett el. A haszonbérlők se fizessenek vagy szolgál
tullanak többet, mint a mi kiköttetett; s hogy halálunk után senki 
által ne terheltessenek, adj nekik egy irott szabályzatot, mellyben az 
ár meghatároztassék. Tudom, miszerint némellyek, hogy a kiszabott 
időben fizethessenek, kénytelenek voltak tu1ságos uzsorával 'kölcsönt 
venni fel; te tehát ez összegeket az egyház tökéjéből fogod nekik 
kiszolgliltatni, aztán kis részletekben beszedni, hogy ne kényszerit
tessenek termesztményeiket potom áron adni el. Egyátalá.~an nem 
akarjuk, hogy az egyház kincstára piszkos nyerészkedéssei inoeskit
tassék be't 4). 

A gazdag jövedelmeket, udvari fényének fe~ntartásán kivül 
alamizsnákra, tanodák s kórházak ale.pitá.OJára, a legtávolabbi tarto-

l) Hoc in loto, quuquis pastor dicitur, ~-uril e::~:tet·únilnr,s gravíter occupatw·, ita 
ut saepe ince•·lum 8Ít utrum pasto1is officium, an ter1·eni procerid agat. Ep. I, 25. 

t) e II, ep. ll. és 31. 
a) Quia compe1'imw multoa ae 11WJ"OJ'Um vigiliis excusare, sit fratemitus vestra 

sollicita, ut nullum usque, per nostrum vel Ecclesiae nomen, aut quolibet alio modo, de
fendi vigiliia patiatur, sed omnea genemlite1· compellantur. 

1 ) Ep. I, 42. 
VIII. 2G 



mán y uk segítésére, s vendégszeretet gyakorlá~ára fordítá j a::;ztahihoz 
káplánja által minden nap tizenkét idegent hiva,tott meg, s a hálás 
nép azt beszélte, hogy egyszer Iüisztus is személyesen ült asztalánál. 
Ö maga igénytelen életmód u volt s Péter aldiaconnak, a siciliaijó~ág 
igazg~tójának ezt irtl;t: "Tc neke111 egy ro sz lovats öt jó 
sz am a r a t k ü l d t é l j é.n a z e ls ij r e f ö l n e 111 ü l h c t ek, m i
v e l r o s z , a t ö b b i c k r c s c m , m i v e l s z a m a r a k." Takaré
kos asztalt tartva s pontosan a morwstori szabályok szerint élvén, ön
magára kevé:,; gondja volt, s mitsem au ván a vihíg méltósága· s dicső
ségére, csak kötelességét tartá szeme cliítt. A milly erős, épen olly 
engedékeny volt az eretnekek iránt, s a nápolyi püspöknek it·á, hogy 
akárki akarna az cgyluí.z kehelébe visszatérni, fogadja vissza. "Éu 
magamra ve::;zcm - mondá ö -- minuazou Lajt, a mi a netalán hamis 
kiengesztelésből szánuazhatnék, a tulzott i:izigor kárukra lenne a hi .. 
vők lelkeinek." A terracinai, cagliarii, ariesi s mar~:~eillei püspököknek 
peJ.ig eltiltá a zsidók cllenébeni, kcvé.;sé bölcs buzgalomból eredt 
kényszerítéseket j n c h o g y a f' o r nis, me l y n é l uj é l e t r e 
k e ll s z ii l e t n i , a lt i t h a g y á s á l t a l e g y lll á s i k , a z e l s ö
n é l m é g s z o m o r u b l1 h a l á l l' a a d j o n a l k a l rn a t ; adassék 
nekik vissza az elvett zi:iinagóga s c~11k szelid és szerctetteljes bánás
módot tapasztaljanak 1). 

Alig hihető, hqgy az annyim elfoglalt férfiunak ideje maradt 
n~ég azon müvek írására, mellyck neki, nem kevesbbé mint erényei, 
a N a gy nevet vivják ki. Midön J;ínos ravennai él't;ck, a püspöki kö
telességekriH tenne kérdést, Gergely a p ás z t o r i sz a b á l y t in
tézte hozzá, négy részben ét·tekczvén a fölött : milly uton kell a szent 
szolgálatba belépni, milly kötelességei vannak a belépettnek, mikép 
oktatandók a népek, mil.Jp kelljen végre ruá!>ok meg~zentelésének 
gondja mellett saját iidvét is eszközölni, nehogy, midön az ember ön
magának titkon tetszik, törekvései jutalmát elveszítse. Mauritius csá
:;zár egy másolatát kérte e miinek s Anastasius, antiochiai patóarchá
hoz küldte azt, hogy fordittatná görög1·e s terjesztené el a keleti egy
házak között ; Alti·ed király az. angolhoni püspökök számára szász 
nyelvre fordítá j a t;panyol és franczia egyMzak a piispököknek min
tául ttizték azt ki j és Nagy-Károly és utódai azt törvényeikb!:'n is 
ajánlották. 

D i a l o g j a i b a n, az olasz szeutekről sok, mondbatni, nagyon 
is sok csodás történetet beszél cl, miket maga látott vagy Italiott 
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s mikLcn az: alapigazságok feltámadt halottak kinyilatkoztatá;;ai 5 

nuis afféle által bizonyittatnak Az itüszct elveti azokat, hanem a ::;zfmt 
férfiu, kit müvei kor~í.nscm tudatlannak mutatnak fel, százada ízlését 
követé s azok felfogásához alkalmnzkodék, kiket megtéritui akart. 
Aztán tá,·ol van a csnlni·nkarástól, miután mind'enütt a kntforr;\st 
idézi. A munka nagy zajt ütött s elküldetvén Theuclolind:í.nak, sokat 
tett a longoba1·dok mcgtéritésére, kikre számos ott elbeszélt csoda 
vonatkozélc Utóbb még arabra is lefordíttatélt s a gilrögöknek any
nyira tetszett, hogy Grrgelynek maguk közt d i a l o g os melléknevet 
ndtak. · · 

A mindig körében tartott különös áhitatu szerzetesekkeli tár
salgása szülte a .fo b fölötti e r k ö l cs i ok t a t ás t. Utóbb Ezechieit 
értelmezé s az evangcliomok fölött homiliúkat készitett. Távol a szép
müvés?.etek becsm(·rlésétöl, az ifjak számára tanadákat állított, éne
keket 1) és a misc összes részeire a n t i p h o n a r i u m o t irt, mellyct 
hangjegyek után kelle énekelni. A római szent András monostorban 
lefestette magát s c képnek elterjedt másolatain a Szent-Lelek galamb 
alakában a pápa feje tolött lebegett i ujabb tanns~tg, hogy a festészet 
azon korban is létezett. 

Ezek után elég lesz fölemlítnünk a ráfogott koholmányokat, 
mellyl'k <>zerint a B i b l i o t h c c a P a l a t i n :í t elégettette s a római 
nagyság emlékcit lerontatta volna, a végre, hogy e?.ek bámultatás:t 
meg ne vonja a szcnt rlolgoktól a tiszteletet; miért is egy valakitől 
irodalmi Attilának neveztetett el~). És hogyan! talán legfőbb ura volt 
ü Rómának, hogy ezt tehesse~ E tény az itészettcl ellenkezik i hanem 
annyi igaz, hogy Gergely nem volt a classicmJok kedvelöje, mellyek
ben csak alakot és semmi mást nem talált, mint a kecsegtetö szépnek 
nszélyct azon korban, rnidün a szépnP.lt az igazznli tusája még be 
nem végzödött. Mikép tehát a IV. earthagói z:;inat eltiltá a püspökök
nek a pogány könyveket 3) i ugy feddi meg Gergely is Dezsöt, a vien
nei püspököt, mivel gmmmaticai tanadákat tartott; és habár p~í,·be
~zédeiben mondja, hogy a beszéigetök szavait meg nem tartA, mert 
mint igen parasztosak nem jól illettek volna 4), másutt mégi:; i1ja : 

----,) Gergely énekei közé tartoznak : Pdruo dierunt omnium; Nocte sw:gentes vi
!]ilemu~ omnea; Ecce jam noclis tenuantw· umbrae ; Clm"Um decus jPjunii; Audi be
''i!Jn& condit~r; Mayno .• aluli• gaudio; Rex C'h,·iste f'actor omniwn; Jam CAristus aslm 

a.;rPudel·at. 
") A fmuczia formdalom nl;ttt a \' ~udome téren több napig tartot: a kéziratok s 

.,,.,,,lPti okmányok ég·ctt\sc nzou Uriigy alatt, hngy a n~mess6g történetót ta1·taln'IIZZák. 

•) Lib1·os !t~ntilimu non le!Jal episcopus. l'. 16. 

• 1 Dial. l. 
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Nem kerülöm t;Cill a metacünnusuk összcütközé~Sét seol a barbarÍBlllUb 
" zavarát; az elüljárók helye- s változásával seu~ gondolok; méltatlan-
nak tartva, hogy az égi jóslatok szavai Donát szabályai alá szorittas
sanak" '). És csakugyan iratai kevés gondot árulnak cl, rajtok ~kor
nak és írójoknak hibái láthatók; ítészetc csekély, tudománya nem 
szabatos, szólásmódjai hibásak, sokszor hosszasan s egyszersmind ho
mályosan és bonyodalmasan ugyanazt ismétli; mindcn fölvett tárgy 
fölött minden dolgot el akar mondani s tulságosan hajlandó a beszéd
másításra ( a.llegoria ). 

Levelei leginkáb lJ a fegyelemre vonatkoznak s tanusitják, milly 
fáradhatlanul müködött éi az egyház kormá.nyzatá~an s mennyire mély 
ismerője volt az isteni éa emberi törvényeknek2). Ö hozta be az akkor 

') Ad Leandrum in comm. lib. Job. 
2) Ide iktatjuk levelét Constantina császámöhez : "Ismervén a mi felséges csá

szárnőnknek a mennyei haza ós !elit~ üdve fölötti gondosságát, igen vétkesnek tarto.
nlt.m magamat, ha elho.llgutnám, o. mit a mindpnható lsten tiszteletcért előadnom kell. 
Értésewre esvén, hogy Sanlinia szigetén még sok pogány létezik s hogy gonosz szo
kásuk szerint bálványaiknak ftldoznak, és hogy ama sziget papjai a Megváltó tanának 
hirdetésélJen hanyagok i egy olasz piispököt kiil<ltem oda, ki lsten segélyével szlt.mos 
pogányt téritett meg. Ha.nen1 ugyanez egy szentségtörö dologrbl érteeitett engem i hogy 
tudniillik az ottani bálványozók, hogy azt tenniök szabad legyen, n birónak dijt fizet
nek. Ezek kö7.iíl némellyck megkeresztelkedvén elhagyták a bálványo7.ást s ama szi
get itélöbirája. a szokott <lijt még mint keresztényektől is követeli tőlök. Megdorgál
tatván a piispöktöl, felelé: hogy elnyert hivatalaért annyi póuzt igért, hogy azt csak 
illy uton szerezheti meg. Coraica szigete továbbá olly túlfeszített zsarolásoknak van 
kitéve, hogy a lakók saj~t gyerrnel<eikct eladva nagynehezen tehetnek eleget. Miórt is 
elhagyva a Iteresztény társadalmat, a longobardok leggyiilöletesb nemzetéhez kény
szeriiinek folyamodni. S valóbau érheti-o öltet a harlllirok részéről nehezebb, kegyet
lenebb csapás, mint, ha saját tinikat eladni kényszcl'iilnck 'l SiciliAhan bizonyos István 
uevii tengermelléki tisztviselö helyről helyre jár s olly zsarolásokat \'Ísz véghez, hogy, 
ha összes tetteit, mellyei\I'Ül érteslilte~n, el akarnám mondani, lllTit egy nagy kötet scm 
volna eleg·endö. Felséges asszonyunk tehlt.t vegye mimlez iigyeket tokintethe s törölje 
le az d nyomottak könyei t. ~;u bizonyosau tudom, rnikép e dolgok felséged füleibe még 
el nem jntottal<, a mi ha történt volna, nem tartandottak mindez ideig. Atlja mindezt 
annak idejében tudtAra legájtatosb urának, hogy saját lelkéről, birodalmáról és fiairól 
tAvo:.tassa el e uehéz lJiint. Ö alkulmasiut mondani fogja, lwgy a mi az emlitett szige
tekiJöl be~zedctik, Italia költségeire hozzánk küldetik ; hanem én azt mondom, adjon 
ink;J.blJ kovc>ielJIJet Italia költségeire, hanem bii"Od~tlma elnyowotttún&k törölje le kö
uyeit. ~ talán azért van olly sok költségnek kevélj látatja, mivel bün hozzájá .. ruUával 
szereztetnek. l'lll'aucsoljúk meg tehát felségtek, hogy Memmi illy IJünös dijs~edés ne 
történjék. í:s ha ek!tÓJl kevesebit fordittatik is az országos költségekrc, mégis rninden
csetre nagyobb javára van is inlu\.IJb kevesbbé legyen gondoskodva a mi toldi éle
tiiukröl, mint,qcm hogy felségtek örök iidve akadályoztassék. Gondolják meg, rninü Ié
lekkP-1, miuö sz i v vPI, minií ldnokkal tPhtltik azt a Mziil\ik, hogy maguk uwgruentéseért 
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dühöngött döghalál alkalmával azon szentmeuetet, melly sz. Mark 
napján mind mai napig megtartatik, nagy litániák neve alatt.. Elsö 
volt, ki a pápa.i breve-ket a mai szokáR szednt n nap és hbnap meg
jelölésével kelteté. 

Akkoráig még nem sikcl"iilt volt m-: egyháznak, liturgiájába is 
az öt jellemzi) egpégf't hozni be. Gergely gon<Ha m-re is kiterjedt, 
midön t~jra kidolgozá azon könyvet, mellyben Gelasius pápa az általa 
már készen tnlált imákat rendezte volt el, Igy Mmadott a H a c r a
m e n t a 1· i n m, me Ily az A n t i p h o n a r i u m- és B e n e d i c t i o n a
r i u m ma l a római misekönyn~t képezé, s miután a lényeges rész, a 
szentségek kiszolgáltatásában s ldilönösen a misetartásbnn használt 
formulák a mai sze1·tartásokban is v:\.ltozatlanul megvannak, ez nagy 
bizonyit<. ok azok ellen, kik mondják, hogy az utóbbiakban ujitások 
W1·téntek. Gergely sokat fáradott abban, hogy a római liturgiát a többi 
egyházakba is behozza, Iumern az idö nem jött volt még el, mellyben 
a pápák azon egyenHiséget pa1·ancsolhatták volna. A milanóiak szi
lárdul megmaradtak az ambrus-féle szerta1·tás mellett; Franczia- és 
Spanyolországnak saját, ugy hítszik görög eredetü szertartása volt, 
1nelly az elsőnél Nagy-Károly alatt, az utóbbinál a XI. században 
VII. Gergely idejében szünt meg. Keleten ugyanazon énekek és sze•·
tartások tartattak meg, mellyek Kiew, Moszkva s Konstantinápoly 
egyházRiban még ma il'l divatoznak 1). Ké~iibh, micliín a pápának nö-

saját gyermclteiket adjált el ! A Idnek gyertuPkel v:mnak, tndhatja, meunyire szánan
dók ama szülök ~ Én részemről eleget tettem midön ezeket röviden előadám; nehogy, 
ha fela~ged tudtán kivül maradna, n mi e tartományokban történik, a szigoru biró elött 
én az én hallgatásomért vétkeltess<Jm és fenyittessem." 

E levélböJ (mondja. Bal bo Caesar az ö Stori(t d' Italia-jában) söt amaz olly sötét 
és aljás században olly tiszta s magasztos férfiu leveleinek egész sorából kivehetni azt, 
a. miről a többi összes eredeti okmány t<'hetne bizonyságot; vagyis, hogy minden fény, 
minden tevékenység, melly Olaszhonban, söt az egész világon fennmaradt, amaz idő
ben mind az egyházban és annak iópapjaiban, s különösen Róma főpapjaiban pontosul t 
össze. Ha az idegenek, kiket a főpapok Olaszbon teljes és nyugalmas zsarnoklitsában 
olly sokszor háboritottak meg, öket gyülölettel s boszusan itélték meg, és történeteik
ben amaz emlékeket elváltoztattál{ s roszul értelmezték, ez igen természetesnek látsz
batik. Hanem az lstenért! az már mégis csak ostoba együgyüség, minket kényszeritni 
akarni, hogy történeteinkben, az övéiket követve, hajdani elnyomóiuknak hizeleg:jünk, 
legállhatatos,b védbajnokunkat pedig gyalázzuk. 

1) A szertariárira ~ve ajánlhatók az Institutions liturgiquea, par le r. p. dom. 

Prosper Gueraager, Páris. 1840. Hasznos mü nem csak papoknak, hanem a mükészi
töknek iB, hogy az Ö88zeillöség ellen oll.} gyakran ne hibáz.zanak *). 

*) E szakra nézve honi s legujabb irodalmi termékekre is utalhatunk. l\lind az 
egyMziak, mind a világiak vaJMi lelki t>lvP-:>:ettel olvAShatják : Lonovics József Nép-
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veln·ö teenuöi miatt nem lehetett az olly igen hosszu litnrginn jelen 
lenni, VII. Gergely sajá.t k:ípoln:íjában mrgrövidité a~t, mclly szoküs 
Róma s a világ egyéb egyházaiba is :Hment, hanem n&nellyek Nagy
Gergely rendezet6hez hivek maradtak. 

Eltiltotta temetés{n·t dijt kiv:lnni, nehogy kedves dolognal~ litt
szassék a papok cWtt m:isok hal:íla. Egy levelében panaszkodik, hogy 
a pogányság maradványai még mindig fennállnak ; hogy vannak, kik 
bálványoznak, bizonyos fákat tisztelnek s :illatfejeket áldoznak. Mi
clőn Constantina császámü néhány ereklyét kért tőle, azt felelte neki, 
hogy nyugaton a szent testekhez ho;~,z:ínyulni szentségtürésnek tarta
tik s hogy csodálkozik, mikép a görögök máskép velekednek; Rómá
ban semmi sem adható, csak kis részecske sz. Péter lánczából, szent 
Lörincz rostélyából, vagy posztódarabkák, mellyek ládikába zárva a 
szentnek testéhez közel hozattak. Hozzáteszi még, hogy előde, midön 
szent Péter teste fölött néhány ezüst ékszert kicsorélni akart, habár 
csak tizenöt lépésnyire közeledett, mégis borzasztó Mtmány által ri
asztatott vissza; néhány káplán és szerzetes pedig, szent Lörincz je
lenését látván, tiz nap alatt meghalt. 

A római zsinaton határozá, mi!!zerint a diaconok s más egyhá
ziak komoly visP-letével össze nem illik a hiuságnak kedvező zenét 
tanulni, a mi a lelki foglalkoz:ísok méltóságával annyira össze nem 
fér, és a hangot is emé~zti, melly rendeltctvo van I8tén igéjének hir
detésére s a hiveknek a keresztény erényekbeni erősítésére. Eltiltá 
tehát a diaconok- s áldozároknak a zcnetanulást, a zsoltárokat és sz en t 
leczkóket az aldiaconok- s kisebbrendüekkel énekelteté méltóságos, 
komoly s nyugodt hangon. E végre tanodákat is állitott, mellyekct 
s~emélyesen vezetett s mcllyek utiina háromszáz évig álltak fenn: 
Agoston, ki Angolhonba ment, néhány éneklöt is vitt Illagával, kik 
Galliában tanítványokat szereztek. 

~:szrevevén Gergely, mikép a zene tizenöt hangja közöl az utolsó 
nyolcz nem egyéb mint a hét elsőnek ismétlése, azon gondolatra jött, 
hogy hét jegy elegendő az összes hango km, habár niegkillönbözteté
sével az al- és felhangoknak, az ének, hang és eszközök terjedelme 
szerint 1). Hanem hogy milly !Jtmgjegyek használtattak a g e r g e l y-

sze1·ü egyházi Arclweolo.'liá-jitt., Vfi!J!Ji.• a kath. üm•P-pek, HentségeM, iinMpélyek s szet

tartások értelmezésé-t. I --III. kötet. BécR. ] 857. -- Ennél rövidebb, a kutf'ókben szin
tén gazdag, kiilöniisen ~gylu\.ziak szándtra it·t : LitUI"!]ica ~acm mtholica ex!tiúens 8(1· 

rt·orwn ecclesiae Romano-catholicae 1·itumn oi"'Ígines, cau.sas, 8ignijicationea; scripsil 

Carotus Kozma a-dioecesis Agriensis presbyter etc. Agrinr. 1861. S-ky. 
1 J Abból n mi k('VO~At tndnnk, kitPt.•?.ik, mik~p 11z rgyh{Lzi Hnrk Pl.,intr nng~· ·' 
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fél e é n ek l és 111 ó d b a n , nem tudatik, csak a b e bctliil·öl, knlc~
ról, felsö s alsó v4linalakrúl tétetik emlités. Ama fölséges dnlla1u, 
mellyben o. régi görögök csodált zenéjének becsesb maradványai ,-ol
tak fenntartva, növelte uz istenitisztelet fényét; hanem utóbb feledésbe• 
ment, egész a mi világias kol'llnkig, uwllybon n.?. áhitatot hadi s szin
padi dallamok sz{)l·ako?.tatj:\k. 

TIZBNNYOLCZADIK FEJEZET. 

Tudomány a görögöknél. 

:\Iiként ezer más kérdés, melly megvizsgálatlanul ismételtetik, 
épen ugy jár szájról sz{~jra a beszéd, hogy a barbárok a tudományok 
,-ilágát eloltották. I<'eledniink kellene, mennyire hanyatlott állapotu 
nak mutattuk azt fclm:ír az előbbi ko1·szakban, és hogy az okok fenn
álltával mindig mélyebbre kelle siilyednie ; be kellene szemeinket 
hunynunk azon tény előtt, hogy a görög birodalomnak a barbároktól 
illetetlen közepében egy, épen annyira gazdag és eredeti h·odnlom, a 
mennyire a latin nem volt az, mítr elsatnyulva s tehetetlenül halálos 
tespedésben feküdt, mig a latin hasonlitott egy lombfosztott fáho?.: 
me1ly nem soloint eréís esemctéket hnjtva, ujra kiúildül. 

Bölcsészek. 
Az athenaei bölesészek és szónokok, tisztelve a régi tudományt 

és irodalmat, ~illhatatosak marantak ostromlási tervökben azon vallás 

önkényes keverék!Jöl állott Az egyszerüség természetesen az esllköllök slliik voltálló l 
eredt; azonban a hangrendszerek közöl részint a hé!Jm-, részint a jóniai, részint egy 
vPgyes használtaték. Szent Am!Jrus át akarta azt alaltitni a görög hangászat szcrint .• \ 
görögök hangászatú.!Jan a négyhurrendszer (tetracltm·d) s az ebből eredt változatok 
uralkodtak. Ambrus látván, mikép sok egyhtud ének nem más, miut görög változat., 3 

hogy egy nyolczad határain túl nem mennek, an-ol gondolkodott, hogy a görögök 
négyhurrendszere helyéhe a sokkal egyszerübb s könnyebb nyolczadren(lszert állítja, 
a görögöktől kölcsönölivén a négy eredeti változntot, mellyek az egyMzi ónck alapjává 
lettek. Megállapitá tehát ezen változatokat : 

llóriai 1·e, mi, fa, .tol, la, si, do, ?"P, 
phrygiai mi, Jtt, sol, ltt, si, do, ,-e, mi, 
lydini fa, sol, ltt, -~i, do, ,-e, m·i, fa, 

myaiolydiui sol, la, si, do, re, •mi, fa, sol. 
Ekk.!p rhythmicns ének tlunadt, mclly közele!Jb állt a gorog zenéhez, miut a 

;;wgely-féle énekhez, mclly rnmles11n egy~rtékü hangjegyeken hnladván. egyhaugu 
imonoton) s cadenzák n~lkiili. 
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ellen, melly nem mondathaték többé ujnak, miután a forradalmaknál 
egy jobb eszközzel, az ifjuság növelésével segitett magán. Midőn pe· 
dig Justinián a tanároktól megvonta az évdijt, aztán, mint említet
tük t), tanszékeiket is megsziinteté, ezek boszuságu~ban a p~rsa 

Chosroehoz futamodtak, remélvén, hogy az, mint a birodalom és ke
reszténység ellensége, tervciknek kedvczcnd. A hős azonban egyéb
bellévén elfoglalva, nem figyelt r~jok; miórt is elszélcd\·c a tartomá
nyokba, külön-kiilön önték ki mórgiikct nzon va!Uts ellen, melly már 
nagyon megerősödött volt~). 

Egy vándorló Hieroeles, különbüző a gl"'\mmatieustól :J), ki az 
V. század el<>jén Alexandriában tanár vala, egy értelmezést hagyott 
fel nekünk Pythagoras A r a n y V c r se i fölött és egy értelcezést a 
Gondviselésről, a rendeltetés- és szabad akaratt·ól. Tö1·ekvése Platont 
Aristotelessei összeegyeztetni s megcz:ifolni a staicusokat és Epicur 
híveit, valamint azokat is, kik tí.lliták, hogy a rendeltetést a szi.iletés
ből olvashatni s hogy a felső végzeteket varázslatok s titkos bűbájolás 
:\Ital megváltoztathatni. Azonban a Gondviselés fölötti fogalom körül 
tnlságba esett, miután egy kisel,h miivecskében (m;;.;Toi.; {tEoi.; Xf.?YfiTTBOl') 

:íllitja, mikép az istenek, mint változatlanok, a bünnek megboc!5átá
sára imák által rá nem hozhatók. Tanítványa a gazai Aeneas, kcresz
ténynyé lévén, megtartotta Platon iránti szeretetét s egy P á r b e
s z é dben a L é l e k h a l h a t l a n s á g á r 6 l s a t e st e k f ö l t á

m a d ás á r ó l védi ezen hitelveket s Platon l o .g o s-róli tanának s 
világszellemének ellenébe a 8zent-Háromságot állitja. Különben sok
kal könnyedebb, mintsem hogy bölcsész lehetne. 

4 keresztény vallásvitályok ösztönt adtak Aristoteles D i a l e c· 

t i c ájának tanulmányozására, Világot derített ezen iróra Themistius, 
a platonicusokról birt i::~meretei segélyével. Hermias Ammonius és 
fivére Heliodor, bár Proeius hallgatói, Alexandriában Aristoteles böl
csészetét taniták, vagy jobban mondva, elfogadtak holmit a peripate
ticus rendszerből, mellynek minden nem platonicus, kö\letőjeül tarta
tott. Azonban legvilágosb s legtudósabb magyarázója Aristotelesnek 
a phrygiai vagy ciliciai Simplicius, ki az athenaei tanodák bezarása 
után sziute Pe1·siába menekedett. A régiek erkölcsi müvei közt leg
szebb helyet érdemel az lí E p i c t e t kéz ik ö n y v e ffiilötti magya-

•) L. a VII. k. 2:t fej. 

i) L. az idézett Sehoell-t és Beeren t : Geschichte de! Studiunu der classi~chen 
Literatur. Göttinga, 1797. 

3
) Nem tudom, mellyik HieroclesMk tulajdonitsam az "Ad-ru<& czimü izetlen 

tréfát. 
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ni.zata, mellynek egy darabja 1) utóljára találtatott meg s mélt<i, hogy 
ide iktattassék. Leírván a Lelesnek erkölcsét, folytatja: "Ha olly or
szágban él, mellynek kormánya romlott, tartózkodjék a közügyek 
igazgatá~ba avatkozni; mert vagy azokat bántaná meg, kik kormá
nyoznak, gyülülve azok elveit, vagy ha végrehajtaná az igazsúgtalan 
parancsokat, a tiirvényesség· s becsületJ·öl kellene lemondania. Meg 
lévén győződve elvetemiiltségökröl, ne i~ kisértse meg tanácsaival 
javitni öket; hanem ha lehet, keressen más jobb orsz!l-got, mint tett 
Epictetus, midön gyillölve Domitián zsarnokságát, Rómából Nicopo· 
lisba költözött. Ha maradni kénytelen, vonuljon el a világ szemei elöl, 
saját laka falai küzt örizvéo a maga, s ha lehet mások erényét; ha
nem legyen gondja, hogy el ne szalaszgzon senuni alkalmat, mellyben 
a becsületes embernek barátai-, családja- s polgártársaiért föllépni 
kötelessége. Semmiféle más helyzetben sines olly nagy szükség taná
csaira és segélyére egy hii barátnak, ki részvétével a szenvedéseket 
mcgenyhiti, és szeretete által a veszélyek részesévé lesz. Ha gondjait 
szerenesés siker követi, adjon hálát [stennek, hogy erőt adott a vihar 
idején. Ha a rendes életnek a rendetlenség elleni örökös kiizdelmében 
és a mérsékletnek a mértékletlenség elleni harcz közepett veszélyes 
helyzetekbe ji), épen: akkor illik erényét bebizonyítnia; akkor azok, 
kik magukat a félelemtől leveretni hagyják, méltókul tiinnek fel ana, 
hogy romlott államban éljenek-; mig ellenben azok, kik az illy ese
ményeket a vitézség kisérleteiül tekintik, és mikép a küzdérek, kik a 
nyilvános játékoknál annál nagyobb bátorságot fejtenek ki, minél erö
sebb ellenesekre találtak, és megköszönik a szinigazgatóknak, hogy vi
tézségök kitüntetésére alkalmat adtak, - azok kárpótlást nye
rendnek nem a hematag koszoruban, hanem az erény és bölcseség 
gyarapodásában." 

i;kesszólás. 

Az ékesszólás a·ohanó sülyedtéről bizonyságot tesz Péter raven
nai érsek, ki hiányá.lpan az érzelmeknek, mellyek az örök igazságok 
fölötti elmélkedésből önkényt fejlenek elö, haszontalan szörszálhaso
gatásokat halmoz össz~; csak arra figyelvén, hogy elmés mondatok
és szóvirágokat hasz:náljon s a kisszerü eszméket sokféle alakban is
mételje, hogy a beszed hangzatos és ragyogó legyen. Miért is C h r y· 
so l o g o ~-nak (aramybeszédünek) neveztetett el~). 

1) Schweighauser fifl. heiktatta az "Epicleteae pltilosophiae monumenta" cúmii 
ki)nyvbe. 

') A )IH.gnsokról mondja : Qui habet stellam non habetur a stella, nee iste agitur 
ru;·.;u .;tellae, .~ed ipse ste/la.p a_qit ~•t?wum; C>{ius per cllelum sic rw·aum di1igit, sic mo-
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.Jáno~, ki az ii szerzctesi ~zab:ily fokozntátM (xMpn~), melly ~zc
rint a földi élet fokozatos tökélyesbitésére, az égbejutásig ·harmincz 
lépcsíit kép:r.elt, Climaxnak neveztetett, palaestinai ·. :születésü s na
zianzi Gergely tanitvúuya volt. Sokáig élt Rinai hegyén önllanyarga
tásban s h:ítrahagyott miivei szcnt ér7.clmektiíl vannak ihletve. Ihílya 
tiszta és hü,zias, miért mc:g mn, is ked,·esPn olva~ható s benne p,gy ngg 
remetének bPszúlgetésót vélni>d hallani. 

KtHtök. 
Púl, .J ustini:ínnak titkos tanácsosa, u em minden becs nélkül 

énekelte meg a p y t h i a i f ii r d ök e t s sz. Zsófia leírását, mcllyct 
amaz egyház fölszentelésekor fel is olvasott. Pisidiai György, konstan
tinápolyi levéltárnok Ycrsezetet irt Heraeliusnak a persák elleni had
j:íratáról és az nYarok táborozásáról hazája falai alatt; inkább törté
nész, mint költii. K r is tM, egyik császárnak titkára, százharminczkét 
versi.i satynít irt a Rzenvedélyes cr~:>klye·gyüjtök ellen. A többi cse
kély számu s még csekélyebb elméü verseliil~ a gcirögök régi költői 

hajlamát kiveszettnek bizonyi~jAk. 
A caesarcai Priscianustól, ki jobb:im Konstantinápolyban élt, 

maradt fenn a lcgteljesb nyelvtan, mellyet a régiek hátrahagytak 1). 

Az első tizenhat könyv a beszéd részeit tárgyalja, a két utolsó pedig 
a szókötést. A:r.onldvül irt még az ékezetek ről, névragozásról, a szóala
kokról, a könyvek czimeiröl s más egyebekrőL NálánáJ későbben irt a 

konstantinápolyi Phocas a névről, az igéről sa hehezetrőL Nag·y-Gergely 
panaszkodik, hogy Konstantinápolyban nem volt., ki jól tudott volna 
görög b öl latinra és viszont forditni; s 'l'heodorus helytartó mód nélkiil 
bámult, midön Olaszországban bizonyos ,Janniciust talált, ki a keletri-.l 
jött sürgönyöket lefonlitni s göt·ög leveleket irni tudott; mellyeket 
olvasván a keleti esászár, megkedveltes magához hivatá 2). 

Történészek 
A caesareai Procopius, konstantinápolyi rhetot·, Justinus által 

Belizár mellé adatván, ennek a csatatéren is, irodájában is hasznos 
szolgálatokat tett. Utóbb tanácsossá s a császár·i főváros parancsno-

rleratur incessum, sic viam teutpe1·at, ut 1lfagorum sen;iat et mittatu1• ad gressum : nam 

wnb1tlante Mago, stella amlndat ; sedenie Ma,go, stat stella ; Mago dormiente, excubr<t 

stella; sic senlit Jlagu-8, ut quibu.~ viandi par condit·io e~t, }Jal' sit necessitas servit1ndi ; 
et .~tellam jam non Denm credit, ,,ed Judical esse coil.ven;am, qnam cernit taliter 1mi.~ ul,. 

sequiis mancipalam. 
1) Commeo/tllorian' :van",wJic. lil,?·i X VI II ; vRg}'i' : DP. orto partilm.• omlio"; .• , 

~m·n?11que eon•lmctimiP.. 
') Agnellus. Vitn ThPnr1. r. l!. 
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k~\sá Jwve;r.tct\ én, júl c!rtcl>iilhetett kora viszonyairól, mellynek ií egy 
személyben történésze, magasztalúja és gyalázója ÍR. Utlinozni törek
szik a classicusokat több tehetség- mint szorgalommal, s csakugyan 
eröre és csinra nagyon hátramaradt. Az U története (roiv :m8 avroJ' 
iliro(!ÍOOJ•) nyolcz könyvbill áll, mellyekbUl a két első persa háboruval 
foglalkozik, támaszkodnt Pusant Posdus, konstantinápolyi püflpök ör
mény mnnkájára, mcllyben az iirmény flolgok vannak leirv.a 390-ig s 
melly nagy részben fenn is maradt. A harmadik és negyedik könyv 
~z afrikai, a többi az olaszhoni góthok elleni luíborut tárgyalja. Min
dig jól értesülve, részrehnjlatlannl ÍJ'1 valahányszor nem Belizárról, az 
ii bálványáról vagy .Jnstinián- és Theodoráról Yan szó. 1\Iég hízelgöbb 
magasztalás,;a.l tetézi a császárt a cs rísz á r i ó p ü l e t ek r ö l irt öt 
könyvben, mellyckben azoknak magasztos voltát tulzással il:ja le. Az
után talán felboszankodva, hogy reményei s aljass;igához képest meg 
nem jutalmaztatott, irta titko!:! töl'ténetét ( aJ•Éx8ora ), mellyben az udvart 
irgalmatlanul ostorozza, .Tustini;\nt képmutatónak, 'l'heodorát boszmílló 
s a legfajtalanabb nőnek, Bcliznrt pimasznak s ogy ál'lmínyos és buja. 
nö játékszerének festvén. 

Rút dolog, ha ki öntu(latát meghazudtolva, titkon megtagadja 
azt, a mit nyilván hánytorgatott j ele miután az illy gyalázatos eljárá~ 
nem ritka eset, halljuk, mint mentegeti magát ezért Procopius: "Ösz
szoirtam e munkát, mivel lehetlennek láttam az igazságot kimondhatni 
addig, mig a benne szeroplök élnele Nem lett volna maradásom a k(:
mek miatt s ha fölfcpeztetem, el nem keriilendém a lánpadot; azért 
legkedvesb banitaimban sem bizhattam meg·. El kelle tehát hallgat
nom sok általam elbeszélt dolognak okait, mellyeket, elöbbi müveim
ben elhallgatva, most teszek közzé. Csak azon gondolat aggaszt, hogy 
J ustinián ~ 'l'hcodora életéből olly dolgokat kell elmondauom, mellyc
ket az utókor alig hihetend, s én mesemondónak tartatandom, midön, 
a kik szemtanuk voltak, nem lesznek többé. Ám mégis vigaszomra 
szolgál, hogy mitsem akat·ok mondani, a mi tanuk által nem bizonyit
ta thatuék.'' 

Távol ez utóbbi igéret megtartásától, még a józan ízléstől is 
eltér, midön az ördögök trágár beszédeit hordja össze, mellyek Justi
niant mind trónján mind ágyánál körülállják s őrködnek mellette bor
zadahmts alakokban, mellyeket csak az ájtatos remeték látnak. Azon 
emberi hajlamból, melly szerint könnyebben hiszszük a roszat, mint a 
jót, még szellemeius irók is több hitelt adtak a titkos történetnek, mint 
a nyilvnnosnak j de miután az e1gyik mindoncsetJ·e hazugság, minda
kettönek hitele elvész. 
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l\Tyrinai Agnthias .TtBtini:l.n viselt dolgait !)63-tól iiH-ig írta le, 
de n mellett, hogy müve hosszadalmas, költöi kifejezések- s hibáklml 
teljes, irmodora dagályos és ügyetlen. Azt mondja magáról, hogy 
habozott e mnnkába belefogni, miután nagyobb hajlama volt a képze
Icm s?.árnyain röpkedni. 1:;s ugynn, minii tannságá.t nrlta cnnPk? egy 
epigrammok nnthologiáját gyiijté iissze! Az 1í kicsnpongási modora, 
akat·va vagy nem, olly tndósit:ísokat hngyott fenn számunkra a gó
thok-, fmnkok- é~ Persiáról, mcllyeket kiiliinLen nélkiilöznt;nk. 

A lmnnok1·úl, avaroluúl s m:\.s t:szald s keleti népekről a kon
stantinápolyi Mt>nander tudósit, ki folytatta Agathiast egész 582-ig s 
megőrzé szám n nkm .Jnstiniánnak Chosroi\vali fontos egyezl~edését, 

melly elég arrn, Ilfigy n többi hMzontalamágot kipbtolja. 
Theophylaetus, midön tiil·téneténck egy részét iololvasá, melly

Len Mamitius császát· halálát i1:ja le, a nagyszámu hallgatflknt sírásra 
fnkasztá. S csakugyan az ókesszólás nem hiányzik benne, á hol azt, 
hiHcselési dühhel nem rontja el. 

J{uws Lörincr., Lydus melléknévvcl, Jnstinián kortársa volt s 
mind vet·selésLcn mind prosithan jú írónak tartatott. Fennmaradt tőle 
egy irat a t is z t vis c l ők r ií l római statistica a cs!l..~zári s előbbi 
idökböl ; s egy m{ts miiveeske a j ú sj e l ck r ö l (De ostentis ), magá
hanfoglaló mintlent, mit a hetruscok és rómaiak a madárjóslatról tudtak. 

Byznuti UiJ•féni•l'lZt'k. 

Ez utóbbi közzététetett Párisban 1823-ban, az elübbiek a b y
z a n t i történészek gyüjteményéhez tartoznak, ro ell y egyedüli tekin
tély a középkorban a knnRtantinápolyi kormány és a vele közleke
désben állt országokm nézve. Puszta összeh01·dása ez az eseményeknek 
Constantintól kezdve, Yárosa elestéig, gyüjtve itész.et nélkül, gyakran 
elhanyagolt nyelv- és irálylyal, összehalmozva a régit az ujjal, a vilá
git az cgyházival, olvasás vagy hallomás szerint j végre terv és össze
függés nélkül, m;ak ott ér valamit, hol egykoru történeteket beszél el. 
l\Ii itt egybefoglaljuk ezen, bár különféle korszakhoz tartozó írókat. 

Zonaras .János, konstantinápolyi, tábornok és a császári kormány 
titkára, mint barát halt meg Athos hegyén 1118 után, melly ideig ter
jed az ö, a teremtéstől kezd61:t króniká.ja. Kora eseményeire nézve 
dicsérnünk kell részrehajlatlanságát j az ókorra nézve elveszett irók
ból meritett j s bár nem jelöli meg, kiből vette ki, a mit elbeszélésébe 
fölvett, belátta mégis, hogy mitsem kell hozzá adnia, melly hibától a 
többi gyüjtögetök, kiknek rhetori ínyöket az igazság ki nem elégité, 
nem tartózkodtak. 

Ar.on i<liíponttól, mellyben ?.:onara!'< irni meg·~zünt, fotytatta a 
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ti11·ténetct Niceta!; Acominatuti egés:t. l~OU-ig. Finum bcc~ülöjc aszép· 
müvéHzetclmel<, gyakran sza,valóvá. le~;z l:i gunyoros ~;zeszélyének cn
gedi át magát. Nicephorus Grcgoras, mint a Palamiták párthíve, 
1351-ben egy klastromba záratott, hol meg is halt. Irata. 1204-tül 
1341-ig szenvedélyes és részrehajló a dolgokra, t~1lzáskodó és ncgé
lyes az irályra nézve. Az athenaei Laonicus Chalcondylas látta s el
beszélte a törökök győzelmeit a birodalom fölött 12U8-tól 1462-ig j 
tcttdús, hanem hiszékeny. 

Ezek nevezhetők történészeknek ~okkal szárazabbak az év-
" l 

könyvirók. Ok irataik első könyvében Adámtól századukig jőnek, hol 
aztán kissé kiterjeszkednek. György, ki méltósága után Syncellusnak 
is mondatik, 800 köriil halt meg j c h r o n o g r a p h i ájával nagy vi
lágot árasztott a régiek által annyira elhanyagolt idötanra s különös 
becsünek tartatott, mig az t~jabb időben fölfedezett Eusebiusból ki 
nem derült, hogy amaz c.-mknem egész könyvét ebből v.ette. Csak 
Diocletiánig megy (284.), honnan a konstAntinápolyi Theophanes 
Isaurius viszi a folytatá11t1 ki mint a képtisztelök pártolója, örmény 
Leo által Samothraciába számüzetctt, hol 817 körül meghalt. Az an
tiochiai MaiaLas János s több más, emlitésre sem érdemes. 

Nagyobb hasznuak awk, kik egy életirást vagy egy részletes 
idöszak történetét hagyták hátra. A mát· emlitett Agatlaiason kivül 
Briennius Niccphorus, Alexius Comnenus veje, ki 1096 ban Konstan
tinápolyt bouilloni Gottfried ellen védte, 1108-ban az antiochiai fe
jedelem Bohemunddal békét kötött, és ha több bátol'sággaJ bir, Ale
xius halála után csá.szárrá Iehetett volna, 'l' ö r t é n e t i a n y a g czim 
alatt irt Comnen házáról, hsáktól kezdyo Alexiusig; jó hanem a leg
részrehajlóbb elbeszélő. 

Utána a folytatást neje, Comnen Anna vitte, ki atyja évkönyveit 
irva, kielégité nagyravágyását, mellyct férje nem mcleugetett, fivét·e 
pedig el nem nyomott. ,,Én - monrlja ö ruüve kezdetén - én Anna, 
Elek császár és Irén császárnő leánya, ki biborban születtem s növe
kedtem, és tudományos oktatásban részesülve még a hellen nyelv 
müvelésével is foglalkoztam j ismervén a szónoklattant, Aristoteles 
költészettanát és Platon párbeszédeit is; begyakorolva továbbá a ma
thematic.a négy tudományába, melly által értelmem megerősödött 
(bármilly hiuságnak látszik. is, megbocsáttatik nekem, hogy fölemlítem 
tulajdonaimat, mellyeket részint a természet- és magam ügyekezeté
nek, részint Istennek és a kedvező ·körülményeknek kös2;önök) elha
tározám elbeszélni apám tetteit, mellyck méltók, hogy - mint mond
ják, az idő rohama által a feledés örvényébe ne sodortas:;anak.'' 
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A többi irók alaesony kö11épszerüsége, némi fensőbhséget ad 
Anna történetiratának ; hanem mégis terjedelmes, dagályos és üres: 
hatá1·ozatlan körmondatokban átvitt ért~lmíi szavakba burkolja a ha
f;zontalan gondolatokat, még többet fecseg, mint egy asszony, tudps
ságot fitogtat s irálya virágos, majdnem költői s olly pontos, hogy még 
a tetteket is feláldozza neki. Magasztalja atyja vállalatait s erényeit, 
lllellyek közé sorozza a mrgaláztat~íst is, mondván, hogy atyja bün
hánatból vetette HJagát annak alájn. Gondolhatni, mennyire nem vol
tak ínyére a tudós herczegnőnek a keresztes vitézek, kiknek viseletök 
sőt nevök is durvának tünt fel s kiket annyira sem méltatott, hogy 
nevöket görögre forditotta volna. A koresztesek uralmát Konstanti
nápolyban Acropolita György beszélte el. 

Más byzantiak régiségeket s országismét írtak, mikép a már 
emlitett Lydus. A milctusi IIesychillS évkönyvoket irt az assyriai Be· 
tustól Anastasius császár halálaig. ~gy becses töredok is maradt fenn 
tőle Konstantinápoly crcdctérül. liicrocles gramrnaticus a keleti biro
dalom hatvannégy tartományát s kilcnczszázharmilwzöt város{tt irta le. 

A biborban sziiletett (porphyrogcnitus) Constantin császár nagy
atyjáHak, macedoniai Basiliusnak életén kivül, fiához, Románhoz egy 
iratot intéze a birodalom kormányzásá1·ól, értekezvén egyszersmind 
eredetök-, szokásaik- s tetteikről azon barbároknak, kikkel a biroda
lom akkoriban tusakodott. Az északiakról beszélve, mondja: "Azok
nak birvágya telhetetlen j csekély szalgálatokért tömérdek viszonzást 
kivánnak; azért kéréseiket ügyességgel szükség kijátszani. Ha tehát 
a kazarok, törökök*), oro:;zok vagy más hason nemzet császád ruhákat, 
koronákat vagy más becses dolgokat kérne, azt kell felelni, hogy nem 
emberi kéz által készíttettek, hane1u az Isten egy angyal által küldte 
Constantinnak, midőn öt első keresztény császárrá tette, megparan
csolván, hogy sz. Zsófia egyház1l.ban tegye azokat le s csak vasárnap 
használja j és fenyegetözvén, hogy a me !ly császár kénye-kedveszerint 
használná vagy csak legkisebb részecskét is má1mak engedne, Isten 
ellenségévé lesz s a hivők gyülekezetéből kizáratik. És hogy milly 
veszélyes e parancsot megszegni, kitetszik a kazal' Leo esetéböl, ki 
egy köznapon az egyik koronát a patriarcha akarata ellen fejére tc
vén, szemein olly kelés támadt, hogy meg kellett halnia." Hason vá
laszt tanácsol, ha azon tüzből kérnének, rnelly a vizben ég. 

Constantimlak tulajdonittatik továbbá egy dolgozat a konstanti
nápolyi udvar, az egyh~í.z, a hadsereg s a nyilvános játékok szertartú
sairól. ht a hadtudományról is, habár a minö tih·adhatlan a tudomúny 

•'.' ,Tm·ci', ig·y nevezi Constautiu n Jllag-yttl'okat. :-\-ky. 



kttrid, (,pen olly ügyetlen volt a kormáuyzátib~tn. l\lelaplmv;to~ l::iimon 

;\Ital ü,;:;leslcdette a szcntek legendáit; má:;ok által i~mét a lóon·o~lati 

:; füldmüvelé:si mi.iveket. A kiiuyvek olly dt·ágaságában nagy érdemérc 

~wlgál, hogy a HzálllOti kiiletLöl kiszedette azt, a mi leghasznosabb 

nda. Nagyszerii s gazdag· könyvtArral hirván Constantin, hogy a tu

dománykedvelöket segitse, uwgparanctiolá kiti Theodosiusnak, hogy 

;u in deu egyéL kiiuyvet pótló t n d om á n y ö:; z l e t c t (encyclopae

dia) szerkes7.szen. Kirekesztettek a kepzelmi müvek, mellyek tenné 

,zdöknél fogva fiil nclll dal'al,olhatók, aztán a tisztán miitudományiak 

i", hogy csupán küzlw:;znu :; világra termett embernek való t1irgyak-

1•ak adassék hely. A gyUjtemény anyagra nézve ötvenhárom könyvre 

l):;ztatott, núnden könyv egy-egy különö,; czimmel, minö példaul : 

A cs ás z á r ok r ,j l é ~ fc j e d e lm ek r ii l, kik l em o n d o t t ak; 

--- a z e g y lu\, z i ü g y ek r íj l; -- a c so d á k r ó l ::;aL Csak két 

.;zakasz lllarad t feun: a kij v e ts é g ck r ü l, aztán az e l' é n y ek-
0 ,; v é t k ek r ií l. · 

Az első a rómaiakhoz küldött köveb;é·gukrül tudósit, ré,;zbcn 

dve~zett, részben eidarabolt kutforrá,;okból meritve 8 épen ez mond

ltat.J a nuísikról ií:i. lia végig menve rajtok, elgondoljuk rnilly roppant 

:;ok jeles mü forgott az akkori görögök kezeiben, núndig jobban győ

zödünk meg, hogy a tudományosság a leghaszontalanabb dolog, ha 

esak ana szolgá.l, hogy fölmenttien az önmagunk fejéveli gondolko

d<i;;túl. Ama görögök saját nyelvökön nagy::;zerü iróknt olvastak, é;; 

lucgis :,cm egy természettudományi fölfcdezést., fóem egy a régi gon

rlulkot!!)k fölötti vaJ,íban bölcséí:izeti ét·tclmczést, sem egy eredeti e;;:t.

llll't, scm egy vig- vagy szomoruFttékot, de még csak egy méltó nuí

,olatot sem hagytak hátt·a. Fölfogták ök a classicusok szellemét, elc

lllcztl~k az aesthetieai szépct; de mikep a banezkés alatt a lélek, a régi 

méltó:;ág valódi érzete eltüut előlök; s bár olvasták saját nyelvökön 

a bazatiuság lelkesedését, mégis gyáva császárnak csak gyáván porba 

ltUIJni tudtak, s ragyogó szálamokat használtak, hogy semmiségök :-; 

:djasságukat eltakarják. Dii!:ös szcuvedélylyel csődülve a plilyakörbe, 

y,I utánozni hitték római eliideiket; bölcsészeknek titog.tatták magn

kat, mi\·cl haszontalan szörazálhasogatással bibeliídtek; ékesszólók

nak, mivcl szavalgattak; tudót;okuak, mivel fbiélesztettek egy-egy n;

'Zce!:ikét az Ölli bölcseségböl. l<~kkép történt, hogy a tudó:; hitvány 
letteket classicus szólamokba burkolt; a hadvezér uton utfélen Home l' 

Hrseit szórta, i:l az uralkoclúk, ajkaikon Aristoteles é::; Piatou elveivel, 

sem erővel nem birták a régi nagyságot uj életre hozni, sem alázattal 11. 

Kri:<ztus hirdette szerény, <le annál termékenyebb tudományt felkarolni. 



4 Hi 

TIZENKILENCZEDIK FEJEZET. 

Latill nyelv. 

Nyugaton ez idiiszakban legfontosabb tény az irodalom történe
tében a latin nyelv átváltozása, melly már csak az iratokban használ-

' tatQtt s ujabb nyelveknek készült helyet adni. Es minthogy a nyelv 
a népek szellemének igaz tükre, jellemöknek kinyomata, benső éle
töknek nyilatkozványa, nem átalikadtunk e tárgy fölött hBvebben 
szólani. ' 

A classicus hazafisághoz tartozott sajá t nyelvét másnak kizárá
sával szeretni. T11emistocles halálra ítéltette a persa követekkel jött 
tolmácsot, mivel megszcntségtclenité a Ilellen nyelvet, átforditva erre 
a tüz és föld követelését '). A earthagóiaknak eltiltatott hellenül ta
nulni 2) ; a római tisztviselök még a görögöknek is latinul válaszol
tak 3), s csak ezen nyelven adathattak ki a praetari rendeletek 4). A 
szolgasághoz, melly alá Róma a legyőzötteket hajtá, a latin nyelv rá
eröszakolása is tartozott:.). Claudit1s császár megfosztott polgári jogá
tól egy lyciabelit, ·ki neki nem tudott latinul felelni 6). Csodatevő szent 
Gergely mondja, hogy majdnem elfeledte a görögöt, miután a római 
törvények rettentő, büszke, parancsoló, neki nehéz s a görögöknek 
harbár nyelven voltak irva 7). Molon, Cicero tanitója volt első, kinek 
megengedtetett a tanácsban hellenill beszélni, a mi utóbb mégis kö
zönségessé lett~); hanem a gyül és ben lwmoly vita tárgya volt, hasz-

') Plutarchas in Tltemist. 
~) Justinus, !ib. xx. 
") Jriagi>lmtuJJ pri>ci, quautopere Sll(t/1! populirjlte ?'Onutni 7lutje.tatem ·retittente• 

se gesserint, hinc CO!Jnu•ci pofe•t, quod inter caete1·a obtinentlae gmvitctt·ís indicia, Ulud 
quo q ne magua cm11 l'e,·severm!lia cu.,tvdiebanl, ne (h·aeci.. unquam nisi latüte ?"esponsa 
dm·ent. Qwin etiam ipsa linguae vol"bilitate, IJ"l' p[",·imwm valent, excut~sa, per in
terpretem loq1.i cogebant ; ·non in Ul·be tantur~t nostra, sed etiam m Graecia et Asia ; 
quo scilicet üdínae vocis honos per omne. gentes venerabilior dilfuntleretur. Nec illi•· 
dee1·a11t studia doctrinae, sed nultct in 1·e pallium logae subjici debe1·e a;·bitmbantur ; 
indignum esse cxisthnanle• il/ecebris et sl<lwitate litemrnm impe1·ii po~ttlus et auctwita. 

tem domm·i. Valer. Maximus. II, 2. 
') Tripboninus, gc. L. 48. ff. de ,.e jutlic. 
") Sz. Ágoston : Opera data est ut ir~tperiosa civita.Y wn 110Z.uvt ju.gum, vm·um 

etiam linguam mam dom·ilis genlibus pe1· pacem societatis irnponeret. 
") Dio !ib. X ; Sypbllinus io Claud. 
i) 'Exrr(Ja68-Í1'rt<; eJt xai tra~aOofJ·irrrl:'~' T'fj fll)tJJ/ut.iwv fi'(Jivfi xa-r:rur).'1x-r:t.~<j/ xru 

áJ.á~ovt, Y-<Ú avrf7.'11'"--r:t~oi<Ív~ ruÍ'r:biv -r ti t'~o"t1i~<, r~ flat1,).<x;~, q·or:rtY-F ,Ji ;;·"''''·l.uuí. 
Origenes dicséretéről. 

") Valer. Max. II, i. 
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nAlhatni-c vagy nem c vagy ama görög credctü t~zót, s Tiberius ct~lÍ.

szá•·, hogyscm m o n o p o l ium-ot mondjon, inkább köriiliráshoz fo
lyamodott. 

Innen a régi nyelvek amaz egyt~égc, ama saját jelleme, melly 
nem változik a szánnaztatás- és összetételben, mikép-az a különbözö 
töredékekLől alakult ujabb nyelvekben szétmegy, mcllyekben nép
szcrübb levén az irodalom, az alak is kevesbbé tiszta. A latin nyelv, 
melly testvére a phrygiainak, heh·uriainak sa görögnek, emennél töb
bet hasonlit közüs anyjukhoz az ind nyelvhez, több szót tartván nwg· 
ebből, mint a görög, melly viszont a szóvéghangzatban (d es i n e n
t i a) változatosabb, mint a latin. Ennek saját fő jelleme a fe n ség, 
melly testvéreinél névszerint sem ismeretes. Végnélkül alkalmas nyclv 
a kormá.nyzásra, miért is rajta iratott a legjelesb tö1·vényhozás, rajta 
későbben a vé1·engzéstelen uj birodalomnak szent szabályai; a mü
veltség nyelve, melly összevegyül az összes barbárok nyelvei vel, hogy 
fiilszabaditsa azokat az anyagiság alól j mellyet az egyház egyetemes 
nyelvül fogadott el az egész világ keresztény társadalmában, melly-, 
l>en windennek e g y n c k kelle lennie. Es igy azon határokon túl, 
a hová a római sasok el nem vitték, általvitetett a nemzetek tcstv(:J·i
tésének magasztos eszméjében j s hol a latin nyelvet értik, a wüvelő

désnek ott van határa. 
E nagyságra R zonban nem <'gyszcrre emelkedék, s első elem ei, 

mellyek 'l'hracián át Indiából szá.rmaztanak, az Olaszhonba költözkö. 
dött-kiilönféle gyarmatok, meghódított vagy tá1·snl fogadott népek 
nyelvcivel vegyültek össze. Komoly méltóságával hii képét adja visz
sza a rajta beszélt aristocraticns tlí•·sadnlomnak, épen ugy, mint Ju
daeának ihletett, Indiának papi s Hellasnak népies nyelve. Leg1·égibb 
emlékeit másutt hoztuk n1ár· fel; mellyekböl kitiinik, hogy kezdet
ben, mint épen nem vRgy kevéssé írott nyelv, igen határozatlan vala, 
ugy, hogy egyik emlék a másiktól annyira különbözik, miszerint ko
ruk külsö bizonylatok nélkiil meg nem határoztathatnélc Igy Lu
cius Scipio si1·iratát, atyja- Scipio Barbatusénál régibbnek lehetne 
tartani. 

Ugy lábzik a rómaiak első írásmódja az ugynevezett sz á n t ó
f' o r d u l a t i ((3ova-rf.!OfJ!'t]hÓ") volt, melly szerio t balról jobbfelé a so1· 
vi•gére jutva, a következő sor mindjárt onnan jobbról balra folytatta
tik, épen mint a gazda a földet szokta szántani. Innen van, hogy v e r
sus (fordulat) sort jelent; a r a r e, e x a r a r e, s u l c a r e pedig 
ngyana.nnyi, mint i r n i. 

YIII. 27 
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Az n b c. 

Az a b c hiányos vala, nem lévén benne R, mellyet pótolt a D; 
miként a G-t a C, az X-et szinte C vagy CS, melly Z helyett is hasz
mUtaték. Mint számtalan szót ugy kölcsönözték az aeoloktól a digam
mat is, mcllyböl képezték az F-et; az Y és Z csak Augustus idejében 
hozatott be, s a J és K-nak csak idegen nevekben volt Jwlye. A három 
uj bctü, mellyet Claudius csász1i.r akart használatba hozni, csak az ö 
uralma végeig tarthatá fenn magát 1). Nagy előhaladás volt a latin 
a b c-ben az, hogy a betüket nem különös ncvezettel, hanem mind
egyiket saját hangjával jelölé; mig a görög a l p h a, b e t a, g am
m a-t, a héber a l ef, b e t h, g h im e l, d a l e t h-et, a szláv as, buki, 
v i c d i, g l a c o l, d o b r a, s i st-et, a római a, b e, c e-t mondott; 
hibáz ellenben, midi5n a másst!l!Jangzóknál az önhangzót olt nélkül 
majd előre, majd hátra teszi, ef, c r, e l-t mondván fe 1 r e, l e he
lyett. Önkényes végre az elrendezés, mint melly sem a hangszcrvek
WI, scm a betlik tcrmészctéböl nincs lehozva. 

A fegyver hatalma r> a kereszténység elterjedése mintcgy átalá
nossá tették ezen a b c-t Europában, midiín minoen nép az uj nyel
vekhez alkalmazta azt; benne őriztetett meg, a mi kevés a celta nyel
vekből még fennmaradt; Ulfilas némi változtatással behozta azt a gó
thokwil, mellyből támadt a mai német. Sok szl~v nép is saját nyelve 
l1angjaihoz hajliti azt, mig mások a görög a, b c-t használták. 

l. Korszak. 
A római nyelv szabályszerüséget s finomságat idegen, vagyis 

lmttírozottan szólva, a görög irodalomtól nyert. Nyers és müveletlen 
a salinsok énekeiben, rövid és harezias Enniusban; hanem ettül 
kezdve Ciceróig mindig tisztáLL s határozottabbá lesz. Az első irók 
még némell y betlik hasznríln.ta körül is. tétováznak, fölcserélve 
azokat egymás közt 2) ; néha kiszorítnak egy-egy önhangzót a szó kö-

1) L. a. VI. l<önyv. fJO. lap. 

') E-t a helyett (defel'iscor, emm)1 azt!m i helyett (Menerva, ma[Jeste,·, amecus) ~~ 
o helyett (henw, peposci). 

I-t (t helyett (bacchinal, bene fice?"e), e helyett (luciscit, quatim"', consiptmn), " 
hPiyett (quicum, absqnivis). 

O-t au helyett (coda, plostnun, clostrnm), e helyett ( adv01·sum, voster ), i helyett 
(agnotus, o/li), u. h. (folmen, fonua, se1·vom, vol[JU.9). 

U-t e h. (dicundum, lrgundum), i h. (existwno, optumus, dis.<mpo), o h. (adn-
/e,qrrn.~, fi·u.ns, epistula). 

Ai.t ae h., au-t o h., ne-t i vagy n h. (t1·iviai, cmulex, pop/ae). 
N-t t• h. és viszont, (ferbeo, amavile). 

(.'.t. g, qu, x h. rycnum, cotidie, secus, és vis~ont m·quns, oquulu.•). 
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zrpehöl 1) \'agy végén~); lcgínkábL az ~-et és az M ct, ;;\it c~ósz szö
tagokat is-~), mig ellenben másutt hetiiket söt szótagokat is hozzátol
rianak 4). 

Sok szó fordul elö az első irókban, mellyet utóbb a classicusok 
elhagytak"); sok más ismét, mellynek különbözö értelmet 6) s külön
Lözö végzést 7) adtak; és midön ezek a görög végzetektől nem ide-

seclwn. 

S-ct r és x h, (esil, arbos, nugas). 

D-t l és 1· h. (dacn·umae, medidies). 

F-et h h. (/ostia, fircus), 

M-et s h. és viszont (pl·orsum, domus) sat. 

') Dej1·uclo, auclibam, caldus, !'epostu-s, sis és sos snis és N1tO~ h. pevicluiJI, vinc/um, 

") Volup, facul, luxn, victu., sati, priu. 
") Conia, cicania h., momen, monumentwn h., dein deinele h. 
'! Stlia, stlocua, stlatus, gnatua-j01·etiJJ, frucmentum, trabes, ips-exempl eu, sule

posticlea, mavolo, donicum. 
'•) Anqninae, kötelele j t•plucle hang j aqualis eresz-al j aq1tula vizecske; axicia 

olló j bucco hetvenkedő ; bulga erszény j buatirapus pénzért mindent koczkáztat<> ; ca· 

p vo nae üstök j castm·ia fegyvertár j cm·ina1ius és fiarmneariua sárga- és vörösfestő j col!

spidll~tm ör j cardolium szivfájdalom ; divid·ia fájdalom j est1ú; torkos; fala fato1·ony j 

jamigerato1· hinnondó ; gl'ltllatol' mankós j hamiottt horoggal halászó ; legirupa törvény
szegő ; li>nbolárius rojtkószitö ; luca úos elef.í.nt; mando falánk; mantellurn köpeny ; of

(emmenlum adomány ; per<luellis <' llenség j pe1·lecebJ•a lwcs<'gtetö ; pelm paraszt ; p1'U

secla lmrva; sedentcwius varga; statutus rátartó; struix all<at j mbulo fuvolázó j tru;ppi'O

mu"; algazda j N1tl'a..Y czövck ; sntela ravas?.ság; temetum bor ; tenua tör; te•·ginwn vesszii; 
!J·ico roszfizetö ; ve."l_Jel'lt!JO estveli csillag• Elhullgatjnk a rnhaczil1kek, mestcr~l-g· .. k s 
természettörténet sznvait., mclly az utóbbi irókban nem fordulnak eFJ. 

'') A1~·haúo felpénz értelem lJ en ; cauclc.v pimasz j j{agitiwn jlttgitatio h. ; here., 

tulajelonos h. ; Tw~tis idegen h.; labo1· mint kór; nugae mint gyiLszdal; ''"'u.s, opu8 h. sal. 
7) A régiek egyes számban használtak sok nevet, mellyek utóbb csak töhhl's 

számban voltak szokásban; olly kicsinyitöket csináltak, mellyek utóbb citiinte l< ('li

!]Ílulus, diecula); a harmadik declinatiu szarint hajlitottak sok nevet, mellyek nt<'>hh 
az elsö alá sorozlattak : angu~Jiitas, coucm·ditas, di,beritas, impig1·itw, indulgillt>, "l'"' 

lenlitas, pe.Ytilitas, triol'itias; aztán: am.icitics, avcwitie~, lu:rnries, dw·itudo, ineptitudo, 

mi .• critudo, rnaestitudo, autumnitc~• ; nómcllyckct más nemben használtak, mint : !flet· 

dinm, nasum, cotl1~~. deliqttio, emenda ; ugy lmsználtat.ott együtt : simililas és simili· 

lttdo; vicissitas és vicissitttdo; dnfcitas és d·ulcedo; elaritirA és clm·ittulo; btania é>< Ílllt· 

,,itns; cnpedia és cnpiditas ; lal·gitas és lal'.'JÍlio; aztán al'tus h. artua, mplus h. •·tt[Jtiu; 

!Jdwn, cO!'!lltm, gennm a másotlik tlcclinatio sl'.r.rint hajlíttatott. Az clsö tlcclinatio g"ui
tivn~a minrli~-: ai v. as-szal végződik g(irögüscn; a másoilikbnn sok IM végzetii ng-y 
hajLttatik mint a nrgyc<likbcn. Az ius és ium vóg;oetiiek genitivusa egyszcrü i-vclmrgy 
ki; a;o ,. vég>~ctiicl< vocativust\.hoz e bctiit 1ttlunk (puere). A töhi.Jes geuitivmt sok
szor úm-ba hm~zák össze, a harmadik 1lcclinatio nccnsativnsa s dntivusa hatílro· 

zatlunnl majd im, majd em, majd i majd e j a többes nominativust Ü-szel, n g<'uitivust 
'tin va:;ry inm-mal képzil<. A második neclinntiót sokszor f'ólcserP.lik n ncgyrdikkcl s a 
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gcnkcdtck, a régiek azokat tulságosan használták '), s olly ösz
:::zctételeHd éltek, mellyek Augustus korában szörnyckül né
zettck 2). 

Határozatlan volt még nemcsak a- declinatio, hanem a nemek 
is :1); a mclléknevek alakitása szabadabb 4), az utóbbi használaUól'el
térő dcclinatióval 5) s néha különbözö értelemmel 6). Igen sok, a régi 
iratokban előforduló ige 7) meg nem szenvedtetett a későbbi szok:í.s 
~utal, melly a beszédnek fötörvényhozója, vagy pedig más értelmet 

genitivust uis-szal képzik (rlomuis, exe,·cilitis), a dativustól elveszik az i·t (anu). Az 
ötödikhrn a genitivus egyenlő a nominativussal, a a dativusban elmarad az i, (facie, 

faciei h.). 
1) ArchitectO?t w·chitectus h., batiola ,s'a-reov-tól, gaulus yai!Áo>·-tól; halophanla 

rd.o'fal•'t'IJI"·böl; homeum bi(Jaiov-tól ; incloetor xÁt.JYi<O;-tól, (ve~szözö); lepada Ámnq

tbl ; sat. 
') A1·gentientereb1'011Ídes, dammige,.uli, deutufmngibula, (e?Ttt?·ibaces, flarvit,·i

bae, ge1·ulifoJ1dus, nucifmngibula, oculicrepidae, parentici da, plagipatidae, aandaligem

lae, aubiculumf?"agl-i sat. 
Nem is ernlitern a Plautus s mások által tréfából kovácsolt neveket; bilbare, zm

bnlicoltabi, buttubata, taxtaa snt. 
3 ) Agnus, lupus, porcus mind 11. két nemre azoigáltak ; aera•·ium h im-, finis, p..ae

sepe és metus nöncmii volt, l.imnemii továbbá: frona, stil·ps, lux, crux, calx, silcx, 
aetas, grando. g·Ltttw·, murmu1· j középnemü sex1ts. 

•) Crucius, (gyötrő) deliqmts, dierectu.a, ellebomrus, exsincemtua, gmvastcllus, 

inanilogus, laboaus, macell<ts, malacua, medioxiuma, munia (mellytül immunis), oculi•
simus, p1ivus, stultividus, voluptobilis. 

") Alter, solu,, null us If az idetartozólmak geuitivusok nem volt iua-sznl; celcr

nek scmlegcse ce{e,·wn. Aztán gnm·w·es mondatott gnm·i h .. gmcila gracilis h., hilcu·ua 

hiln>·i.. h., utibilis util-is h., mnnijicior munificentio>· h., spw·cificus apo1·cus h., tentua ex
tent1ta h. 

Igy ·ipaits ipse h., ipoizuu .• ille ipse h., qui és qnips quis h., ips;.., h., cujnli.s eu 

Jns h., em és im eum h., emem enndem h., hic, lwec iotaec, hi, hae, haec h., hisr.e his 
h., fj!Gojus cuj1ta h., vopte vos ·ips-i h., me mihi h., Sitm, sam sas és sos, >LGum, suas ••ws 
h., ilms i is h. 

6
) Asaid,uus annyit tett mint gazdag, nem szármnztatva a<l-secleo-tól hanem 

ab assibua duendis; cupidu.• kivánatos j Citriosus sovány; immemombilis emlithctlen j 

iucredibílis hitelt nem érdemlő; superatitiosua jövendölő. 
7) Abjugo elkiilönitek j (<tlve?Tunco elforditok; allu-dio czélzok; amlmbedu kö· 

riilrágok; bete1·e menni; calvi•·e cllwptntni; caeculta1·e roszul látni; CU[JCI"m·e bomlokot 
ö~szchmmi j Calt$ijicm·i vádolni ; cicw·m·e ~zeliditni j collabeace1·e megsoványodni j co•·

citw·e l<ö:·iilnézni j clepuce1·e vágni; elingum·e, esitare enni; excloi"S1uwe, ji·ignllire és vi
tulm·i á!ngmni ;/uo vagyok; gnm·i9o beszélek; ;,nbito Lemegyeli j lambem1·e elvágni; 
laz>ire m~glwménycdni ; mut;re beszélni; obsipare meghinteni ; ob.wrduit cla•'ult; pme

stinm·e venni; protolle1·e halasztani j quiritm·e kii~ltani j 1·edlwslire mcgkö~zönni j re-

9'"e.~cel·e nöni ; sa1·dare érteni ; m-vm·e köriilvenni ; vm-unco fordítok. Ném<'llyck Illeg 
cgé~~cn görögök : badizm·e, ltm7Jagare, patrissm·e, protelm·e. 
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nFrtek 1), olly alakok- és végzetekkel, mellyekbiH kivetköztek 
utóbb 2), midön az igehajlitás meg volt állapitva ~). Nem csekélyebb 
volt az eltérés az igehatározókban 4), az elüljárókban 5), és a belölök 
J;}pzett szólamokban R). 

ll Korszak. 

Az ó alakok nyoma némelly jobb irókban s különiisen Cntullus 
és Sallustiusban is feltalálható, kik régieskedni szerettek. .Melengetve 
a hazafiság- és szabadságtól, megerősödve kül- és belharczok közepett, 
a nemzeti méltóság érzefc által szabatossá, más nyelvek zsákmánya 
áital gazdaggá lévén, s tökélyeshitve annyi iró által, megnemesbülve 
az alakokban, aztán teljes értelmességre s egy uralkodó néphez méltó 
csinra tevén szert, a latin nyelv, ugy látszék, sok ideig vala megőr
zendő fenségét, mellyre a köztársaság végszakában jutott volt. Ám 
mégis Cicero, ki a nyelv tökélyét Scipio és Laelius korába helyezi 7), 

már az ö idejében érzé annak hanyatlását S). Egy eredeti terméke t-

1) Corp01·m•e megölni; decolla1·e meg-fosztani; gmssari mcnni v. hízelegni ; la

!rocinrwi katonhslwrlni. 
2) SzAmos ige, melly hajrian csclrkvö volt, ){(\söbb csal< letcvií alnkb;m hasz

náltatott : m·bitro, aucupo, altspico, coltoJ·to, C011!]J•edio, consoln, contemplo, cnncto, di!Jno, 

elucto, e::rpe1·cisco; ellenben mint leteviíl< hnsznftltattalc : adJ,.tm·, úellur, cm·tor sat. Kii

löubözöleg végzödtek : acceplo, necipio; augifieo augco; blatio, blatero; ccmg1·ueo, con
grno; claucleo, viveo, dir-eo, duo (do), c1·ecluo, penluo sat. 

') A négy ige-hajlitfis gyakran f"ólcseréltctctt. Aztóm monrlntott e<litm· h. e.slar ; 

fit h. facitur; orli h. ostts mm; possetw·, potes/ur és pote1·alur; dant h. donunt; ne

'juem1t é~ soleni h. nequinnnl, solinnnt. A hnnnacli]{ é~ negyedi){ hajlitit~ jrivöje ebo és 
ióo-val n•cnt ki; aztfLn 11 p:tm11csolcíban : dur-e, face, dice; siem, t:olam, edim sim, ve.

! im edam h ; faxo és fa::rim fo,cia·m b. ; n sr.cnvcdiJ hatnrt. módhoz e1·-t adtak : ,z;. 
~ie1· ~nt. 

') Aetalem =din; amplite•·, anlidlwc, assnlatim, adu = wstute, eccere = ecce ; 

furatim =fuJ·tim; ·insanum = va.lde; nox = noctu; nullu.s =non; nnmero = nimiwn 

•:ilo ; simuli és unose = sim1Ú; topper =ci/o; tnalim, vicissatim. 

;,) Am= circum; a)JO/· =apud; a-r és ab = ad; af= a; .ve= sinc; endo = in. 

';) Adh·e manum nlicu.i; galiam bi/,ere ac nrga.~ conduce1·e ventri; cr,edere srr

;uones; co/. re vill•m; quarln1perlem constr·iur;rre ; dapinarc victum ; dare biúm·e; snmn 

d•ji·111lm·e genium; !ted)(orn ll."-e; folfiti-m ductitare; pamthn <l11ctare; emnngere aliqne:m 

ltl·!Jenlo; ex al-iq,to erepit-um polentarinm exr·ie1·e; expoJ·!}eJ·efnmtem; curr:uliunculos mi
rwlos t'aúnlari; exepeculiatns fieJ·i; frmulem frausu.y est; nmlsa loqui; datatim Z.ndere ; 

o{,.,izHu·e aqunlam ; obl1·wlere prr.lpum; 01-nm·e fugam; os occil/nre; pe..cute1·e aniumm ; 

,"1, átallt praeliari ; sP.I'11JOnen~ :mble!]Cre; frd111enlas suppin!Jere soccis; tlteJ'11WZ!Olro !JUI

tw·em; pug/lir.e et alhleth·e t•alere; asyrwebolum t·enire í de 81Jmboli~ esse; ac.,tit·c vill
licrwi. 

7) Aetat-is -ilfius istajtlit lmc.s tnnqnam inrwcenliae, •ic laline loquendi. Cic. Dc 
dtie. J, :37. 

') T!<.WJ.l. Quae~;l. II, 2. 
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lenség nem engedte azt a hellen nyelv módjára meggazdagodni j a 
szellemi vihíg s magasb eszmék körében hiányos volt, a népiességet 
visszataszitá s midőn kizáratott a szószék·röl, az ő küzdhelyéröl, az 
udvarba menekedett, hol a caesarok szeszélylítől függve s hivatalos 
közlönyi.il szolgálva, az alávaló zsarnokságnnk Jön eszközév{·. 

lll. Korszak. 
Ekkor kezdett a csuszás-mászás olly szavakat behozni, miket a 

köztársasági egyszerüség sohasem lmllott. Ha nem volt elég a c o c
l e s t i s és d i v i n u a czim, mondatott c o e l c s t i s s im us j a fejc
delem foglalkozásai s a c r a e, szenteknek mondattak, személye pedig 
maj cs t as-nak, melly előtt az embernek meg kelle semmisülnic, 
nem beszélvén többé magáról, hanem csak p a r v i t as 1 m e cl i o c r i
t a s-1 s e d u l i t as-áról. Ezen elvont nevek összetes mcllékneveki.il 
használtatva, egyik első jeiét adják a hanyatlásnak, mellyet az ujabb 
nyelvekben is a frnncziák utánzása által napról napra jobban látunk 
elterjedni t). 

Illő, hogy elhallgassuk a fektelenség szavait, mikkel a finomult 
fajtalanságok jelöltettek j a hellen szólamok egész serege jött divat
ba 2) j a tisztán csak költői szólamok behozattak a prosába is a), s mig 
egyrészről régieskedés üzetet t 1 másrészt·ől uj szavak alakittattak, 
vagy uj végzést s érteményt ~) nyertek és más szóvonzat fogadtatott 

1) Gazdagsághoz ~ zárnitjuk : & 11auperismus, 1wtabilitaa, ca.pacita.y s t. ctl"élc 
nzavakat. 

") Opu.8 habere, dm·i genus, animum coltvei•si, laetus animi miles, motlic1uJ paP~Il

niae, cane1·e tibiis, doctu.Y, bon·us militia mirul Tacitu~ ~z6lamai ; ngyszintc amare, so

lere h. ; >tztán lutaeria, monopolium, barba ri8'11ws, anafogi a, apologare ( aJto!.oyuv) ma
lacizo ,uaArnci::,,J, sat. 

") Pmemia = spolia: clau4e naves, 11w1·iens libe1·/as i exedere rempu.blicam; 
landw·e annis , miud 'l'aeitusnál. 

•) Uj uevek : breriari1!111·, conversatio, dormitodum, gratitudo és ingmtitndo, in

qnisitio, li!Jalw·a, suzJerjluita.y, v01·acita.s, pue1·ilita.,, swmnitas, (ulversitas, nimielas, su

s/entaculmn, salt•ato1·, d~ffugimn. 

lTj mcllélmcvek : a.manuensi.,, fictitiu.s, imnwctúatua, inteWgibilis, visíbili.s, invi

sibilis, >·atioiwlis, l"alionab/li_., neulralis, Jll"nesentaneu-•, ,·orulentus, sapid'U8, sponlane><>', 

supenJiliosiUJ, fi·i!JÍdfWÍWJ, .fam·igemllts, induúius, .faenelwis, e:csurdatu.s, ·ine1·rabilis, ut

ji·u.itns, lapsabu.ndu.<, lycluwbiu-,, O<'Ca/lafus, valetwlinariu .. ,, 8e!J1"C:J.', .ytigmo.YI~Y. 

ll j felsíífolwk : jitli$simus, piissi1111UJ, p1·u.dentissúnu.s, caelestÍ.Y8Ínm-Y. 

Uj igék: wlu11are, explanüwc, col/alrm·r, colurnbm·i, SU.'JÍtla.re, annoctare, con

Ji•care, reslallrare, i"CIIIediure, ex/imerc, aurtitare, COITOiundm·e, ne]>otm·i, molestare, 
,".u~ifigere. 

Huctenus idörül is haszn[dtaték; arllmc, mclly mmyit tdt miut : eddig, még 

irtelemben is vétet~ t t; inlc1·im = ,:11terdu.m; .YUIJin.de =saepe i olmi>:e ,·ogare. l'jak : 
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el 1), néha akkor is, midön azt uj eszmék kifejezésének, vagy uj böl
t:scleti szabatossig szüksége nem igazolhatta 2) .. 

A dolgok, mikép várható vala, bomlásnak indultak, midön a bi
rodalomba annyi idegen tódult be, s Rómában az egész ismert világ 
bm·b:í.rai polgárjoggal birtak s tehát hasonjoggal kövctelhctték, hogy, 
ha néha a nép elütt vagy a tan:ícsban beszéltek, nemzeti kifejezésci
ket lmszmilhassák. Aztán ha a fi)méltóságokra sőt a császári trónra is 
Latiumtúl s Italiától idegen vezérek emelkedtek 1 követelhették-e 
czekWl a nyelvtanárok, hogy a nyelvet ptírtolj:ík és tisztaságúban 
tartsák meg? 

IV. Kcn·szak. 

Itt állott be azon id(i, mellyet megkülönböztetésül az arany, 
ezüst, és réz korszaktól vasnak mondanak, minek ama kor íróiban 
csakugyan siralmas bizonylatait.tal:íljuk fel. A mindig növekvő csu
f>z:Í.s-mászás nagyhangu minü;;;téseket tal:ílt fel, hogy hizeleghessen a 
fo r t is s imus, fe l i c i 8 s imus 1 i n c l y t n s 1 p r o v i d e n t is si
mus és v i c t o r i os is 8 im u s malkodónak, meg aztán az i ll u
s t r i s , 111 a g n i t i c us és s e r c n i s s i m u s grófok , patríciusok, 
ud,·armestcrck sat. egész seregének. A császárok nagyságuk s hatal
muk lassankénti hanyatlásában önmaguk is fölfuvalkodott czimokkcl 
szóltak magukról ekkép : n o s t r a s c r e n i t a s, t r a n q u i ll i t a s, 
l e n i t u d o, c l em c n t i a 1 p i c t as 1 mans u e t u d o, 111 a g n if i
c c n t i a, su b l i m i t as sőt a e t e r n i t as iR, mit Constantius mon
dott magáról. 

aliqualenn~, clamo•e, exade, {avumbltile>·, irnz>ltlienter, ·recenle>·, "l'ecialitu, solummodo, 
addu~le = seve1·e, neole>1re, ol;iter, in.imul, an-an e. h ut>~trrt-an. 

t: j összetételek : tra.nsmutatio, coaequalis, conversm·i = társalogni; imprecm·i, 
concit'is, conle>'l'aneU/1, 

1\Icgváltoztatott vagy kiterjesztett értemény : aerp·itudo betegség l advocul in 
halasztás, .fiscns, famOB'I~~ (hires l j in,qenÍwn I..Jket(en nolgokra alkalmazva j avu.~= 

aiaru.~; ,'Jene>· 11 fiu özve~ryénelt nj fé1je. (L. Tacit Anna!. V, (;, Y l, S.) aubaudi>·e alat
tonalJan érteni ; decol/m·e lenynkazni ; imputa.,·e = kérni, hogy valami számLa vétcs· 
s~k ; .1tudeJ"e átalánosan. 

Megváltozott végzetek : com~m·tium, sternulalio, t·alicinium, vit·or, aemulabts, 

uwlentia, Sltpr,l:fluus, voluplu.Qirus, corpo>·alis, occidentalis, m·ientalis, >·ube1~~. J!Cmicia[,;. 

t; ... Cl'C)laX, nu.tricius, mellyek elö!Jb igy végzödtek : CO'Mortw, ste·mutamenlum, valic·i
'"!lio, virilitas, aemJUlátio, audacia, mpe>:fluena, voluptarius, corporcus, occirlens, m·ien.•, 
n>f~ts, pernimali~, crepans, nutricatus. 

1 ) In videre alicui >·ei, e h. aliquid; versm·i ci1·ca 1·em e h. in 2'e ; quod me (J.t/i

Nl c h. quod ad ms ; e,qredi u1·bem e h. 1trbe ; adipisd alicuju,a rei ; wlvcnMi aliquid ; 
l,enetlicere quenquam ; jube1·e alic·ui ; paenitentiam agere sat. 

') !Ilyenek luttek volna ens és eaaentia. 
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lgen ook kölcsönöztetett a görögből nem 
nyos1 l1anem a hivatalos és közéleti nyelvben is 1 

rodalom áthelyezése után 1). Maguk azon irók is 1 

hez ragaszkodtak 2), nem maradhattak tiszták az 
nétiíl :1), az uj összctétclektiíl 1), uj vég?.ésektöl ") 

esak a tudomá
különösen a hi
kik a régiség
uj szavak özö

s uj útemény-

1) UüriígLiíl vett ~zúk : wt:;w·iw·c, a:;un, ayuni:;are, nmúumiu, neutuicu.Y, decapm

tia, sitona, a,nalhem", wwthematizare, lmptizare, ola.!phemare, hypocrisis, chaos, monasle

riwn, coenobhon, eulogia111, agape, acedia, rliabolus, cance1·oma, npor:1·isru'Íu.,, idola11·ia, 

rleemosyna, eremu.v, CI'Cillila., eth,..icus, callwlic1~9, marly1·, orllwdoxus, propheta, scanda
lnm, apostata, masticare (l<a.6r:i:;Etv), monacltu, clcricus, laicU8 sat. 

2) Akkori avult szók : 1·eperlere = reddere , sublimare, penitudo, ·rhetcn·icm·e, 
ulw.udire = ol,edi1·e; jurtiL'ite1·, mncescere, Úúe1·ibi és postibi, prolnbiwn, piym1·e és l'e

J•iyrarc, usio e h. u.su.s. 

") Uj nevek : bealil1!dines, sanetimani um, cervicu.~itas, collU?·cinatio, localitas, con

sistm·imn, jigrnentwn, incent01·, incentivum, inonlinatio, constellatio, juml.io, jn·otertio, 

l1·iumplwtm·, ma.gi.,tmtio, cavitatio, bu,·gus, dcsolatio, ymt-il·udo, 1'Cctitudo, su[ficientia, 

pra.walentia., latruncn/a/or sat. 
Elvont. szavak: visibilitru, populositas, swmnita.s, possibilita.~, un·ifm·mita.,, ni-mie

tc~, ':alamitas, deitas, acce.Ysibilitas, injinita.~, sup,·emitas, ne!Joliositas, te1-nitas, nescientia, 
,,ecabilitlls, christ·ian·itas, antistatu,s, almitas, sat. Aztán: fm·inr•rium (malom), di.cipliM 

corpomlis (testi LiintetéH), cambinm, allodium, ma118Um, adjacentia, epistolariu.,, bene

factor sat. 
Uj mcllúlmevck : óestial i.f, incitator, supe1·beatus, lllbilia, populosm, sensat us, 

.m"malis, vassiona.lis, passiúilis, aúecedarius, coaeL'l!s, aequ.aneua, 11W!JÍstl'al-i-'l, CQ·rnalis, 

SJIÍI·itualis, )Jart,:bilis, flectibiZ.is, caminatn.•, clericafis, affectnosus. 

Uj igék : unil·e, repatr·iw·e, calculare, ccrtiorm·e, deuiare, dceima1·e, ex01·bitarP, 

intimm·e, 711eliorare, mÍiiOI'l/J'e, teneb;·w·e, salva1·e, subjugm·e, jPjunm·e, excommunicm·e, 

Justifica?·e, latinizare, lwmilim·e, jnJ,clificare, meJUJW'm·e, cassare, contra1·im·e, aptificare, 

uqueslntre, asser~trare, fmnilim·cscerP, coinfantiare 8at. 
EzekböJ ismét számos név 8 ile;- vegzctü igehatározó képeztetett; azonfeli il : 

;,,erlio c h. meclioe,.ite1·, e runtra e h. e contral·io, qnoquam c b. unquam ; non utique e 

h. net1tiqumn ; effica<·itet· e h. cet·te ; tal·iter, i]!utlitm·, ubi c h. quo sat. · 
') Ilistorio!Jl'apltus, psalmog1·r<plms, autecantmnentum, suppedaneum, munilipotens, 

8emijejunu->, [Jl01·ijicare, cm>gaude?·e, s töLL eífúle ; multiluur.lus, multiscius, rmtltivi?·a sat. 

di.vunire, abfn·edat·e, exambi1·e, compatÍUI', complex, conjoerleral1~•, snpe,·int-.nden.Y, mul
fimodu.•, urbicremu.•, ventl·iloqnus, pw·vipentlulus, ot·izm·rus, blandificua, dulciosus, Íntu'
"essibilis, incanwtio. 

'') Változott v.\gzések : allenwrnenlmn, exe·rcitarnentmn, r.ffiwten, bapti.rnum, et·-

1'alu.s, alta.,· ium, {avmn, collu.di11m, eX&JJectamen, interpulamentum, otiosita.•, v·itupno = 
ritupPrlllOr; nif;rerlo, pecramen, p1·ojunditas, tmio, scrutiniurn, albedu, cautela, dubieta.•, 
ff/'{lliosili•N, lwnm·ijirentia, signa.cnlnm., sen>1w.lita-•, !'efriyerium, interprelatm· és interp,·e
lamentum, ?'e'jimentnm, speculalio és speculamen, creamen, devotamentum, in{ol'lunita.•, 

ma.lila.•, dulcedo, missa, 1·emissa = missio, remiasia ; cruciat;o, ·rruciatus ltelyett ; paarua

ritJm ==p{(scu.u/m; ag1·ariulll ~ age'r; p'raeconiatio ==Pl* ünium; oram,en ::--:. uralio; 

v;ll,licium = vindicta; C1'a .. ysedo, aedife.r, caneinnalio sat. 



töl 1); az auuyi 1·észiut ujou kovácsolt, résziul kic::~iuyitctt vag-y mcg
nHisitott melléknevektül; nem ket·iilhctték ki aszokatlan igenJilzatot 'i) 
,; má.s nyeh·hibákat (soloechuui) J), mellyek elh•n nem hit·tnk tiibiH'· 
,·,y,)t<zcnel a folyónyelvnek tisztat~ágában. 

Mindez csup:\n n;o: it·odalmi nyelvre vouatkozik, melly a IIIÜ\'clt 
t:'tt'sadalom n~·clv étöl egy l'é:,~zben, n közuépéW l pedig <.•gész('tl kiiliin
hüzütt. Az első :íllitás igazllága, l.a nem c::Htlódum, cléggó bcbizon}·n\ 
az által, lut Livius- és Cicel·úval összevetjük a comicnwkat, kiknek 
a szinészel~ szájába tet·mészete~en a beiizélt nyel vet kelle adni1•k, 1:;, 

('ae:>át't (11z egyetlen Rúmáu:m szülctett prúzait·ót), ki C om me n t a

r i us a i t, gyet'lllllk:;égc óta ha<;zuált nyelvé11 mestm·kélctlcnül adja 
el ü. Benne valami nt Cicet·o és barátainak leveleiben az olvasó távol 
érzi magút a bunyodalma;; körmundatoktól és ar. el'iHctett clrakástúl, 
mellyct uémellycl<; a szép latinságtúl elv1i.lasztlwtlanuak tartanak. S 
ki tudja, ~zon p a t a v i n i t as, mellyct Pollio Titu::~ Liviusban meg
rótt, nem étwn a;r, a~ ct·ötetctt..;ég-e, mnllyet n njabb nyclvekhenmin-

A kö,·etke~Ü igél< i; clvitltoztatlák végzetökl't : ej)i:Jictrc, lwuunjiNu·c, .,l,riar". 

e.d•e•·ctliúwe, 8iynific«re, ma:Jnificw-e Hat.; ugys:-.inté11 e mcllékncvek : additit i us, .,oliWv· 

/e,tlu;~, <'Oit!JI'If.lt<l, clnbiu<11ts1 dubitulivus, partil'ipali<~, s~tpienliatis, mwtdi1tlis, conntJ!Í8ci
/"'/i.;, creabili;~, abomiuabifi<~, aete1nali;~, no/uriu<~, acce.9sibilis. iot(enutlis, 11/.CI'ididis, Íll

.rinttÍ-<, .,cholari.,, uo·baniciwtlt·<, JICctdiuri~, cu•·tla:r, vi!]ilax, <lc.'l'icallili;~, illuslCI', anxialtu, 
a~tJ·eaus= astricu.s; f'fl(•lif·u--;, prat?.di<·,ctm·ins, db_,ionli~, }Jf/!}eusis: J,rulfiJ'Uct~s. ''oart·i''·~·, 

,;.!•il,ilill, sat. 
1) Változott í,rtdmü :tzavak: Gentiti,< é~ plt!]<tttU8 = lúlviLuyozú; sirala út; t·icc 

" ourtio;Ímnevekkel : p1·ima, ucuncla vagy tJI'I'o<a; iufi·adu<~ = aun ji·adas ; benetfi
··ar =eu liocerarc; bellu.m = pmelium; eleputarc:::: delc:Jarc; llllmilila<l jú é.rtclcml>cn: 

i:u1·a = sor; deli'juium = t.lelictum; tluwlu~ = daela8; edaliwn = col!t·iviwu; lracla
'"'·· := ><:ctltirás magyarázo); eccle.ia = le~~tplum,; latitutiv = m.u.ltitudo; •:apella =tem
plomocska; prusa1'ia, JHWenlc~, pude•tol11, sae.c1daria, det'Oliu; fide~ = vnllá~, a miböl 
.'id elia= hivv; creolulila8, l'eNeculur, ;~edw·ere, cundulere; i•walas =t/U ot nu las; mayna
,,;,;tiltn, di~l"ltiTere, fc..ticitas, 1·am·ur erkölcsi érll'lenobcu ; iotnti•IILltts tag-miólag; ;", 
•••ÍIIei'C = .YCrt'Írc ; ÍJtdÍ!]Ílm·e =Ujjal lllUta til( ; Jli'UI/Wt'UC, YOIIZIIl lt(llkiiJ ; i11ride1·e = 
•'<nt vitlet·e; igy .salle/us= szcnt; .dw/a.,tic"" = tmlo'•s; utio•us = hen~élkedö; !JI'a
lun., = f,~,~.(e""; su beli/u$= nlattvoló; aU ini.• = eonso;·.y; puerascet·c, decrescet·e; dh· i· 

•JCt·e = ;uandare; [lrae•umere = mcrészelui; "JilJlicaJ·e = hozzáatlui; a{jil'lhiii'C = loi

'""~·imi; ampliao·c = gyarapitui; deslitvere = neglige•·e. 
' .. Uenedicue. jungi, ji·ai, el'll(lire tárgyesettel; incumberc, 'Jiteri, .-elluotcia.-e, 

, ... ,,frolte.-c, Jleleo·e tulajolonitóvo.l; anuo·e itt aliquo, p;·it•a,·i" .-e, ambi.-e ,.,z aliqnid sat. 
") Pacem alicui tribue1·e ; t:ili<~8ime 11atw•t cs/Je ; botut OJ•e•·a facet·e ; J Ieeeala l'e

mitlet·e; homo pleraque (= in i'let·i~Jqne) ha·ud ittdulyens; c ita inte1jice.-c ; cuutempla
!ione alicujtu = Itabila ;·ati<me alil'ujns ; a,U'ectiunent Itabere = Itabere in ani nw; in pell
deuti es/Je; iols~tper Itabere, •l in sermu·te = nwtot· entl; indterc swtyttine11t = ye»us 
(/lll'l'j'J'!. 
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dennap végetlen különbség gyanánt látha tunk azok kö:t~t, kik a:~; t miut 
;1ny:wyclvöket, és azok közt, kik mint megtanultat i1ják ~ S bárami 
gyakorlatlan fülii11k nem képes többé a nagy történészben e hibát 
fölfc(lc~ni, mi mégi~ hajlandt'd;: vagyunk hinni, hogy ő a valódi római 
irl•któl kiilönhiizik. 

Köznépi uy11lv. 

Eg-y köznépi nyelvnek létezését, ha ucm volna természetes do
log, behizonyitná Pl:tutus, ki n o b i l i s-t és p I c b e j á t különböztl.'t 
meg. Kiiliinbsóg tétetett tovább:\. a városi és vidéki nyelv között, mi
ntán az cL~ö u r L a n a- vagy c l ass i c a-nak azaz : az elsü osztályok 
nydvének, a m:h<ik v u l g a r is- vagy rnstic a-nak mondatott. Ez 
n tc'. b bit Qnintili:in q u o t i d i a n a·, V egetius p e d es t r is-, Sidonius 
n su a l is-nak nevezi. Ugyancsnk Quintilián panaszkodik, hogy az 
egész szinház sa pályaköri küzönség nem ~uall 

!l ok sz o,. i nk á b b b a r b á r m i n t r ó ma i sz a v ak b a n ki
á l t o z n i 1). Innét a sziikség latin mcstereket adni a gyermekek 
nwllé. Néha a köznépi nyelv az inísba is átment; miért is Caecilius a 
nyelvhibáknak egész sorát mntatta fel, mellyet kerülnie kellett annak, 
ki hib:itlnn iJ·ónak akart tartatui '1). Curió1·ól mondaték, hogy n em a 
l e g r o sz a b b n l beszélt latinul, holott mindig csak a házias szokás
tól vezettetett s tudománynyal épen nem birt a). Cicero kivánja, hogy 
a szónok latinul beszéljen, a mit nevelés s tanulmány általérend el 1). 

l\rartialis bizonyos paraszt szavakat enllit, mellyekre a miivelt olvasó 
uevetni szokott :,) ; Virgiliusnak hibául rovatott fel, hogy paraszt ki
fejezéseket haszn;\.1 6); Hellius megjegyzi, hogy a mi barbarismusnak 
nev~ztetik, nem a barbároktól jií, hanem a köznép szakásaiból 7), ó~ 

,:1.. Agoston i~ némi közndpics és kevésbbé latin módokat idéz 8). 

-:\agyon hibázna, a ki ;t;:t hinné, hogy a rómaiak a meghóditoU 
tartonuiuyok nyelveit teljesen kiirtották. Uicera inti Brutust, hogy 

') lnolit. l, f>. 
') lsldorus, Ktym. l. :r!. 
o;·~ Cicero ia Brnt. ;,s. 
1 \ De oral. III, 10. 
·'• .Yun tw,, ,·ustiw, dilica/c lectur. 

Ride11 nomina! 

") Donatus egy parorliát nmtat fel Virgil harmadik cclogáji\.uak ke"rlef,:n• : 
Dic 1niM, Dameta, cujum pocus ? an ne latinum ~ 
1\ron, vei"O Aegoni.<, nost1·i sic l"ttre loqnunlw·. 

7) Quod mmc antem /,m·bare quemque loqni dirinws, irl t• Í/i,,,",. $e;·",o"i.;· ''"" 
l,u,·hm'1nn esse sP.rl rnsticom, et cum eo 'l:itio eloquenle.~. n!.vlil'o lorpri dit'fitoiH''''· \ll r li. 

"', ·"

1

fl1"Jri011.Cnt ·cul.'/rn·em el male latinau1. ll(• \"ita IH•nta l. 
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linlliában, hovt'~ procomminak volt sz;iuva, Uúndtban ke\'(·.,.,q·~ l"l'~llált 
(p a r um t r i t a) kifejezéseket halland; és a történet följegyzé, mi
kép Decimus Brutus, a köztársaság véglehellctében, Boiognától Aqui
leja felé futásában ama tartományok h'~jbeszédéuek értése által segit
tetett 1). Az oscus ny elvben az Atelhin-dalok folyvást énekeltettek, >l 

a nép gyiinyörküJiitt Lennük; és Pompejns Festus fítjlalja, hogy a la
tin nyelv nem ismertetik tübbé azon Latinmban, mellytöl nevét vette~). 
Qnintilián megjegyzi, hogy tiszta lati nsággnl nem mondlmtni : d u L', 

t r e, c i n q u e, q u a t t o r d i c e; s nekem némi képzetem van arról, 
hogy az annyira külünböz~ olasz tá.jbesz6dek az olasz nyelvének leg
régibb eltéréseit bizonyítják, mellyek függetlenek voltak a barbát·ok 
berohanásától, me ll y tán kevesebb befolyást gyakorlott, min t n{l
mellyck gondolják. A gúthok soká uralkodtak Spanyolhonban, éo: 
mégis azon ors:111íg nyelvében góth szavakat alig fogsz tah\Jni. V elen
ezét semmifele lJfu·blirok sem szálloth\k meg, Veroná.t mindny:íjan; é8 
mégis a ketWnek nyelve többet közelit egymáshoz, mint a veronai a 
szomszéc.l bresciAéhoz. Megerijsittetem c véleményben, millün h'ttom, 
milly keveset foly be a külön bözésre a távolság; mert hisz egy hegy
gerincz, egy folyú medre a milanói tájbe!'.zédet a hergamóitúl, a tosca .. 
nait a bolognaitól ki.ili>nvt'tlasztja. 

Mennyivel inkább kelle fennállniok a régi nyelveknek Itülián 
kivül? Caesar mondja, hogy a belgák, celták s aquitanok nem csak 
intézményekre, l1anem nyelvre néz\'e is kiilönböztek egymástól: é~ 
;;z. J e romos ht'trum nyclviie knek nc\'cZÍ a marseilleieket. Claudius a?. t 
\'ette észre, hogy Görügot·szli.gba olly konmí.nyzót is küldött, ki latinul 
nem tudott :•) ; sz . .Agof:iton dicscl<szik, hogy e nyelvet vessző nélkül. 
flajkái enyelgései közt tanulta •). Slmbo szükségesnek tartja megje
gyezni, mikóp déli Gallia nagyobb réo;ze a latin nyelvet fogadta cl :.). 
Septimius Severus elnézte, hogy a hitbizományok ne csak latin vagy 
görög, hanem i n l i n g u a p u n i c a e t g a ll i c a n a is megenged· 
tethessenek 6). Cicero azt találta, hogy egy roszul beszéJöt hallaui 

1 J Sumpio cal/n gallico, ·•wn iynam~ el üngno.• . fnyiebat prae Ili.<panis , p>·o 

fJallo hobitu,s. Valerius llfax. Lill. III. 
') l-aline loqui (l Latio dictum est, quae loct~lio adeo e&t versa, nl vi~: uüa ~ju~ 

,,ars maneot in 1wtitia;. De verb. Aignif. 
"! SJile>uliduo> vi1·u.m. "rnrm ... .,~,·u.m lrltini .• e,·mmti.• iqna,·u.111. Svetonius iu 

Clanrl. lfJ. 

'! Cvnfe.Ys. r, l•l. 

'·)Lio. III. 
'') Ficleiconunis•a, ljttOCwaque 5ternwne ,-etiq·ai pos•:..nt, non ;ola.", lalÍntL cel :Jmen•. 

·"''l ~limn pnnica et ga.llir-an.a. Digest. XXXII, 1. l. ll.; és sz. Ágoston: Pl·ot·abinm 



(;pen oll,y ncyeb(·g-ro~. mint p,gy carthllgóit vagy egy spnnyolt 1). Sit\IJ
uin>; .\ pollinario; i)l·iil, hogy 111. (í országának nemessége serm o n is 
c c l t i c i r; C( ll a m a m d e p o s i t u r a, n ll n c o r a t o r i o st y l o , 
11 n n c o t i nm r. ll m o o n a l i b ll s m o d i R im b n e b a t n r~). Alc
xnnllPI' Sevcrn.; c.~ásznrnllk egy rll'llidnn(í mntattnték be, ki szeren
cs(•tlc·u><égckct jiHwlt gall nyeh·c11. SulpiciuR Severus fél, hogy ő, mint 
gnllnf:, H?. aqnitanok kényes fiilcit pn1·asztos bl'!szódével megsértondi ~). 

A tartományokhan állom{tRozott h:Hlosztályok, nztán u idege
nek kii?.IJI tobm·zottak, mellyck késUbb Tt:UiMJan telepedtek Ic, szíik
,.;égk<·p igen sok, ll miivelt irók előtt i~nnel"etlnn sznYn.k (Ss módok vc
gyülPI<'~t l10zták be. A latin nych·nek legszebb vil'!Í.gz;ísában is, midlín 
a classieusok igy irtnk : ess e, h y ems, m i n a c, p e r c 11 t e r e , 
o s , p 11 l c h e r, r n b e n s , e q u n s , a köznép igy beszélt: es s e r c, 
v c r n n s, m i n a c i a, h v. t u e r e, b n c c a (Plautusnál), b e ll n s, r uS· 

~us (Cntullusnál), (~s c a b a l ln s, mit Horatin~; is használt. ServitB 
tudósit, mik{~p fi m n s helyett a kiiznép l c t nm e n-t mondott, Gai
Jins szerint rwdig p u 111 i l i o helyett n a n o használtatott 4), mclly 
két szó Olaszországban mn is él. Petronius rabRzolgákat léptet fól, 
hogy nyersen s olly szólamokban beszéljenek, mellyck a mai olaszhoz 
j,; );:özelitnek : "Nem kaphattam egy falat kenyeret- az volt az élet 
- már ruháimat ettem - :;). Még a jobb korszakban sem volna ne
héz alakokat találni, mellyek mai nap olasz szójárásokul tünnek fel 6): 

>wlum e"t 1m,,;,.,wt, quod >jltÍdel/1./a.ti,,e t·obis di...-w~, quia punire non oNmea nosl.ia; pu.ni

CI'm ~n im proverl,ium est antiquum: nwmwon quaP1·it pe.•tilentia, duoa illi da, et durat 
sc. :-;,,rm. HiS. D~ vrrh. apost. 

1) Tamquam si Poe11i o.ut lli.•'l'mli in .Mnn/.u. no.•ll·o ai-ne inle1'p1·ete loquerentu1·. 
llt· rlh·. l. II. 

"; Lib. Ill. el'· ;;, 
3 1 ])-un~ CO:Ji.lo ?Ile, honti/teitt yolltJJJl, inlf't' aqu-ilanos t'f?.J'ba far:lw'U'lll, t'CJ·em· ne 

otii·ndat ce8t1·as nim.iwn urbo.uas aw·es >r1·urn rnsticim· Dial. I. 
1) Servius ad Geor.'J·; Gellins XIX, l :1. Igy moll/latott: !Jranariu.m, acoparc, 

.iu',ifro·e, biro/u.~ sat., mellyck e•inosabb n~· .. Iveu ig·y hang:tanak: lwrrenm, ven·err,, 

'!";J';taJ·e~ emTu~· :-;at. To,·úbbá .vaH.rJJ~i:-ru.,qa == hint du; maJale == veJTes; i'a,'IOI'e~· ==nu

,.,.,."f"e; c!OJJ)JU .. Y = cl~tw/u .. <; }WJ'ellfe• = affirtr.< ~at. L. Oalvnni J{uw~nak illy ezimii 
lllllllk;\ját : Dr/le ,qenti e d elte fut·e!IP {o,·o in Italia. Florencz, 18-i!J, 

: .. So,, lwrlie brW'IWl pwn:, iar'ell,"re pol ui - ilf11<l e>·nt vit•m·e ! - tan'iuam unu.> 

·l~ nobi.~· - icn," cnmclli pa~uw.~ 1tlP•J~. 

') Horatius : Pmete>· plvrare. 

Lucretius: Ad l P'''"''' .•itim (ontc., Jlucii'J"" v<waba.,tf. 
JustiDUS: Fctre!'e mllir·itiam, litf.'ms, fvrdu.,, dns>e.<. 

O.uintilian: s;,. ilP8CCJ'»P( haec di.•cendi mugi.•ter, IJUUmvdo P'•lestricu-a illP rl(j'.yo

' l' tt·i,,t, r•>d.JW!Ji/P.n> fl.nl f11rlalr>!'rm. H, R. Omn eR tres dP. boni.• ron!endu11l. 



r:~ ha kie~inyletesrn ~zavakhoz ragaE<zkodnimk lltr•gmutatlwtnúk, 1111-

kc'·p a mostani olasz szólarnok a latinban egyti\l egyig meg voltak. 
S valólJttn 1\ latintól eltérií v:íltoznsok leginkább csak nyeh·ta

niak, minií példani a viszonylatoknak cliilj:lt·ók :~Itali jelölése, aztán a 
kii[i)nbözö végzetek s némelly csdck\ri) meg az üsszes ~;zrnvedií idök
nck segérligc általi képezésr. Az illyen haszn :.íJat pC'dig, melly a töLbi 
inrlo-grrmrin nvelvckben, teh:\t a persa- és németben is feltalálhatú, a 
latin nyelv szcllcmétiíl idPgcnnek épen nem m ond a tlmtik. ~~s bizonyo~, 
mikép Pz ntóhhiban sokszo1· vétC'ttck igóny be az eliiljárúk majd ::~. v i 
lágossá~, majd a v:UtozatoRság kC'dvcért. Angnstnsnnk~ kinek Snto
nins hibául n'tjn. fel, l10gy ink:Utb a kiejtés, mint helyC'sir:ís szcrint it·
dn, hctiiket, siit egész szM.ngokat is elhagyott l), clsíí gondja volt 
magát világosan fejf'lzni ki; miért Í!'l az igékhez eliílj:ir6kat csatolt, a 
köt~zi>lott pedig megisml-telte ~). Illy szok:í.s nem ritk:in a clnssicusok
n:il is cl<if01·rlnl J), kik n P.! n névmá.snak olasz mrídn haszn:\latM. is fel-

Marc. Capella VI. Omncs trP~ li,leas iHtm· ·'" ina,qunles habet. 

Plantus: Quid hir vos nuae, agilis? Mo.•tel/. - Et ne.9cio qníd t·o.• velilati esti., 
inter ,-os dnos. l\Icnoech. 

Oato: De ,.e ?~t.•t. l ·12. egy imát ir le a;r. istene khl'z ~ ldilönösen Marshoz, hol a 
többi közt áll: u.li lu.fru1Je.•, frumenla, eina vil·,gullaque .'l•·andh·e, beneque evenire sinas: 

" mi a;r. olasz in.gt·andi,·~ és venil· bene igével egy. 
Virgil : Di.9peream nisi me pe,.didit Ülte pntns. C a t a l e c l a. ~ Igy Ausonins

l.an cap1ú helyett testa; Palladinsban cribella1·e; Apulensban múzm·e=menare; Senc
~aná.l j01·nus = giorno; tonn.• = tuonfl. MÍlsokb an ismét: J•etoJ'Ilal·e, put illa, p uta, sint/a 

c helyett : 1·edú·e, puella, via. 

Henrieas Stephanus : De latinitette falso suspecta, szAmos szúlamot hoz fel n 

"lassicusokból, mellyek maiaknak mondathatnának. L. Bonamy-t is : Reflex. sur la. 
langue lati>te vrtlgai1·P. Mém .. W, l'acrul.. XXIV. é8 Quadrio-t : Storia e mg·ione d'ugni 
poe.1ia I, L 

1) Jt.·on litteras modo, sed ,oyllabo.s aut pen11utat aut Jn·aelel·it, COMl\ltJNIS HO
m~Ul\1 ERROR. In Aug. c. 88. 

2
) Pmecipuam l."'tl'am dnxil sensum anim i q1~am ape1·assime ex}JI·imm·e, quod 'l"" 

Jf!cili•t.v efjiceJ'!l, ant necubi lectm·em vel auditOJ'eJn ol.tu.rba1·et oc nw..aretm·, neq11e prae 

positiOJtes verbis adde1·e, neque conjunctiones itemre dubitav·it, qna.e detr·actae oJ}"et·unl 

rdiquid obscuritatis, etsi !Jl'aliant anyent. Svet. in ÁM!J- 86. 
3 j Terentins: Ne pm·tis exper8 e.Mel de 1wstris b011i•- Heant. IV, l. ··-- Si t·es 

·le mrwl·e secundae es.•ent. Adelph. 
Horatius : Oaelem d~ genere JtQ,, - D e me dio potan rlie - -- Uaplo ele fratre rlo

l~ntis. - Ep. I, 14. 

Svetonius : Purtea ele coe•w. 

Ovidius: Arbitet· de lile jocosa - De tluro c•t ultima. (ei'I'O. ~lot. I, l "t 7. -- Set 
~1~~ ple~e detltS. I, 595. 

Virgil: Sr.Zirlo rl.t> ",",,-mnr~ IPntpln Ta-<lit uom, fe,lo.•qn• rlie.• r/P nn'lltine Pho-.bi. 
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talállwtni 1); a miböl aztán nem volt nehéz az átmenet a határozott 
névelőre ; a mi pedig a határozátlan névelőt illeti, etTe is elég púlnAt 
találunk~). 

Kell-e több, ha már az igét is olasz módra látjuk hajlittatni '( 

Plinius: Uencra 1le ul11to. X VJ, 17. 

Lu eretius : Portenia de _ge~~e,·e hoc. V, J t>. 
Vicero: Jlomo tle aclwla. Dc or:tt Il, 7. -- Dcclamalol' lle indu. V. o. lf1. 
Phmdrus: Dr r,·,·ede,·e, "gy czimhen. 

Plautus: Filiu.~ de .•nmmo lom. 
Cicero : Au.rliebam de 2'm·ente no.1tm. 
Ovidius: De cespitP vi,·yn -•e levat. 
Plautus : Lassu.• <le via. 
Terent. De Davo au.divi. Adelph 111, J. 
Virg. Que1·cua de coelo laclas. 

()msar: JJfaynmn haec 1·es cvntemptiourm nllnlit. Bell. ci v. III, 60. 

Terent. Ale1·e can~-• ad venandwn. Andr. I, J. 
Livius: Pat1~nn supPJ·bi<u,, ad 1'1ehem criminm·i. III, 9. -- lncautoa all -•atieta

tem lrucida.1,itis. XXIV, :l~. 

Cicero: Ad mnnM inlroit"·• ormalo.v OJ1ponit. C'o.--cin. 8. -- Allmeridiem "1""· 
la11s. Divin. I, JI. - Qnid ad dextrm,~, 'f'lt.id rul .• ;";_.f,·am. sit. Phil. XII, 11. --- Esse 
sapientern ad liOMIUtm aliruJu .. • Amicit. V. 

Varro: Tw·di eadem 1·evolanl ad a.eqninoctimn vemum. Hes Rnst. r,. 
1 j Jude n gy hasznáUntott mint az olnsz onrle vagy ne. 

Ovi d. S!cmt ra/ic~-'• minor inrlc fitóa.•, ohtB alte1· hahebal. Fa~ t. V. 

Plautus : Oadu-• rml vin i; iiHlP implevi ri1·neam. A mphit.-. T, l. 
Cicero : Romani .•a.le.• sal.•im·e., quam. illi Atticm·wn. 
J~s :~z Pvaog<:liombün : F::riii l'eh·n-< Pl ill<' ali11 .. , rliscipnlu-9. -- Otu·rel)(l.ut rlno 

_"·1}/"t et ille al·iu.s prarr.wút. 
') Cicero: C'mn tlUO .fol"li ci ro loqum·. - 8ic,,t nnus paler(mnilia.,. IJc orat. l, 

:!~J. -- Ita nvbil-issimo, G1·aeciae dúta.• sni r.iei•· nnius arnlissimi monmnenlum ignura.•
sel. Tn,c. v, :!:.l. T(l;llt'l"Umll mihi rnm c,.o .• ,Yfl <"fll1.lenlio P-88~1. llllll Cll!)). uno rtla<liatore 
lleqaissimo. Philipp !J, :1. 

Curtius: Alexander lllrtllll w>Í111al e•t tcou:mriu."'· t•e,:o,·s. 

Horat. Qni 'lxt~·iw·p cupit ,·e>;t 1n-odigrditC1· unam. Art. p. t!J. 

Gmsar: lnle>· a,,_.,·es nuum roi"J>.n M'istit. D(' hello gall. \"J. 
Seneca: llistm·ir·i r11m nnam aliquam 1'Pm nalnni spondere, adjiciunt et~. Ep. t:1. 

Plautus : Qois est is 11o7ltu t uuns ne amalo>·? Tmc. II, l. ;)t. - Est lwic mnl' 
·'CITI/~ -eiolentis.·Ínllt8, II, l. :39. ; IV, a. ~'- -- Cnnm vi<l-,: 11!0rl1t"U11t e.fferl·i fora",. Mo~t. 

Plinius: 'l'ahulmn apietiam pir.tnme anu.· una C1tBtodicbat. XXXV, 10. 
11}. Plinius: Ta-11/tt- _qmtia, tanla aa<'lO>·itus in nna ~·ilis9'ima. tmtica. Ep IX, fi. 

Terent. Forte uuam (/,(lspicio orlol~-•r-entulwn. Al/(lr. l, 1. 91. --- Ad nnum ali'l""'·' 
··oujilyielmnt. u. o. r, :J. 

Ig-cn fo u tos c tckiutethcn a m ag-yar!t~at, uteilyet Donat nkkor irt, midőn a latill 

uyeh· még· élő Yolt: b:-.; eonsuetudine dicit uuam, 1'1 dicim·ua nnus est adolescens. Uuaru 

~I".'JV 1:1•) uYto-r:tt1ftbJ dixit, •:elnnam Jll'O qua.mdam .. L. Oorn. Nepost. ·in llannih. XIII. : 
Tacit. Am>. H, 30. s/lt. 



-r'it lll'nl eleg, hogy a jövö helyett 1nult jövőL lm~zwUtak, mclly rnc;:;·
riiYiditvc az olat~zszal egyen W 1): lwucm i~lllCrték n h a b c r c~~ (·~ 

~ t a r e::) segédigékct i:<, mdly 11 tMJhibt'll Jc.tt nz oln!'z f; t a t o, n z. p~
~ ('r c igének igesza va . 

. \ztán YCjl:yiik lwz?.<Í, ltoj!y a kit:jü'·shrll az l\T, C 1:~ S vógl)ctiik 'J 

•j )J,,,.av e ru é. dww·u, •·e~pÍNcVC/'U és respiraro e h. <lnraúu, re:~piraúo. - A jU\•Ü 
id;; /,a[,ro-Ya! is képeztethct<•tt : adirP- lwúeo = mlir ho, adh·b. - Viszont az oln~z is 

lllf>ll<lja : f•r nain P h. nnr.rrnP- .: .fn '·"''·to; ebbte 11'0\'alo = lrm,(>; free o.ffehsione = o.f-

1 P."'P, ~R. t. 
') Cicero : Satis hoc tempUl·e dict·um ltabeo. Philipp. V, 28. -- Olocl·ii animu"' 

[IPrfecle haheo eognitum, indicatum. -- Belhu11, nescio quod, habet susceptum con.9il· 

/"t''·' cw11 tribunalt<. Pro lege ".'!''· ll. - Domitns habere fiúidines. De m·. I, 4i). -
Si ItaLes jmn stntutum, qnirl tilH' agcadnm pa/es Ad Fam il. IV, 2. -- Aut mmdw,, 

'""".w/is hnbes eognitnm? XIII, 17. -- Y.irn'ium .,aepe expertnm hab~muA. X,~-!. -
Jlo-.r (e1·e dice1·e halmi de natm·a deo,""'·- Habe o ~tiam dire1·e. - Habuisti sto/ltlum. --

1/.t/;Pl'P. nolaln; conductas haberet; - és végre : Bellwn habere indietum diis. 

Cmsar: ],lque ae 1n·ope iant effectnm habere. - Qtw1·mn habetis cognitam vo
lunta/em 'in 1·empublicmn. - Praem'i&it equitatwn omnem quem ex o7nni provincia I'Oill'· 

111111 hrrbcbat. -- l"ecti,galia 1'(11T0 J11'elio reuempt!t habere. Bell. Gall. 

Lucretius moudjn, hog-y 11émrlly lúilcs.\~z"k hi b!tznnk amplc~··i quocl hnbrnt 

)'P>·~e•·-'c Jn·ima viai. 
Plinius: Cognitum habeo inaulaa. 

A. Gellius egy ré~i praeturi rendel etet hoz f,,J azok fiilöt.t, rpti fl nm ina retando 
1'"blice redern ta habent. XI, 17. 

Terentius : Qtw pacto me habuel'Í~ pmep<uitnm a11wri tuo. l fc e. lY. '!. , . 

({or< e nu.<, nos/J•m••'Jl•e (tdulescenüam hnbcut úespicatam. R uo. ll, :\. H l. 

Igy fordul elö ig"" g-.ral11·au : rompm·/um lurbei'P. 

Plautus-uál a habe1·e még e-•·•' hcly~tt is hn'z"A Ita til<. "'"'z mod01·hau : f,Jairl 
/, ,,.. '!"id isthic habet? (ch c ei ha 1) 

És Tertulián-uál: J<Jtiwnjiliu.:~ Dei 11wri habuit \~bbe a 111orin ... -- :di ;";",;,.,._, 

.i"'''"'"~' difr~•Jei'C, 'JII~''' habt>mus odisse? {ablJiam arl ocliare' sat. 
PompPjibeu irva találtatott : Al,iat t•ene1·e 110mpejw•a 'iJ·alu 'l"; u•' le!fe•·it. 

·' Lucret. Hl. l/w1118 Pl fJ/?11 al'JUP oculi Jmrtea animnntis /"lia> ''xstHnt. 

Hor at. Kat. r, i;, Hoc 1niseme pl e/,; stallllt crnmn'nn.e sepulcmm. 
') .\ régi költök ~zokú~án kh·iil, kikuél p~ldaul a hexameter igy vt\g·zödil< : ifi 

1;", Sc.r/u;, vagy Op/Í1l!'U-9 lt.mge; bizuuyitja ezt Victorinu~ f. <!-Hi7 : Scribcrc 'J'tider.t 

•n>wiba~ liller-i;s op01·tel, emlintiando ctale·llt 'l''·asda1n litte·rus elidllf·e. llniuliliitu lllúlldja. 

hug·y az m kiejtése alig hallatszott: A.tq·ui eade1n illa lile9·a, ljUOtÍe-• ulti"'" est "' "o
··alem t•erbi seq·uent·i~ ita rmth'ngit, td in eumt ll·an•il·e ll08BÍI, etiam si sr;n'ln'tUI', IUI•Il··• 

J•ru·w>l e3·p1·imitu•·, •d )fultnm ille, et Quantum cmt, adeo ul pene cuJu•clam 1wt:ar t:lle· 

;·c•t so num ··reddat. .Yrqne enim eximitm·, setl obscUI·atw·, et ta·nt·ttnt ali'J""' i••ler da a' 
l'()<'(/ les t,e[ut r!OI<t e-•l, ne ipaoe coeanl. l n. t i/. IX . • l, -· eassiodor de orlU!JI'. l. Col'

uutusuak eg-y hel,,·ét i(lézi, m<'llyhcn momlulik, hogy az '"kiejtése lltagimhangzó elüti 
rl,,~·~,~~~ ac ba,·barunt .·wuat; pa,~ enim atque ·ide·m etJt vititwl ·ito. cu1n ·vocali, Nicltl cwn coll
"'"""m''; 1;1 lite1·um e . .,·pJ·ÍmP1'f'. Finnm UHl.g·l.;iiliiulúhdf'tP:-; volt. (·z. lllr.ll;\rct a 1u~p llC.'Ill ki;. 



gyakran elhagyattak j uztúu az U O-val ( ~; e r v om, v o l t i ::; )1 a ;r. U 
E-vel és AU-val (vostri;;, olln=aulla), a V B-vel vcllu1n= 
L c ll um) cset·éltetctt föl j mclly uton a c ul p a, m u n d us, fi d c~, 
t r cs, n u l' um, sc t' i b c r c, si e {·s p e r h o c-ból c o l p a, m o n d o, 
fc d c 1 t r e, o r o , s c r i v c r e 1 lj i és p c r o képződött. Quintili:ín 
mondja •), hogy Augustus c a l i d a helyett c a l d a-t mondott. S vn
lóbnn, hogy a régi latin nyelv kiejtésben többet közelitett a mai olasz 
nyclvltez, mint írásban, mutatják nzon hibák is, mellyek a feliratok
han észrevehetők. l\lidöu a PompejiLen kiásott Faunus-háznak egyik 
székén HA VE-t láttam felírva, azt hivém, hogy ez u kisvárosi tudat
lanság hibája; azonban, midön az érdekes salernói székesegyház egyik 
kövére 2) ugyanazt láttam felírva, azon gondolatra jövék, hogy ama 
felirat azuu partmclléki kiejtés ercdméuye. i;zámosnbban liinnek 
!'cl e hibák a keresztény~ég clsö korszakáunk felirutain, ruiket Bian
chini, D onat, Grutcr, lU uratori lj Holdetti őrzött meg : olly hibák, 
mellyck által a latin szavak a mai olasz kiejtéshez közelitnek 3) s 
mcllyck köz t még fiiggclékcs (c p h e l e us t i c o n) I is találtatik 4), 

a mi pedig· az olasz közByclv sajlits1ígtinak tartatik . .Azon köl'iilmény, 
It ogy ama felirati hibák töbhByire az együgy ü keresztény osztálytól 
erednek, mindig jobbau megerö::;it véleményembeu, miszerint a mai 
olatiz uyclv a régi Rómán&k köznépi nyelve volt. Tehát mikép Quin
tiliáu mondja, hogy a 111 i l' os z u l i r a t ik, a z sz ük ség k é p 

,-etett. Az nL suk feliratbau j,; dmarad t, mik.Jp Unuer gyüjt.otnéuyéhcu lil.tuatl>, példaul: 

o»>e a1·" JlV8iln eo·l. 
1) Liu. I, 6. 
'l A gyóntatószékhez vezető l.;pcsö fölött á.ll. 
'1 .\ ,.,-,",,li '~- Ilona tellletöheu q;y Ill. "'41'Y l V. s:d1zaui fclirntvu ez ali : 

TEWm DECU!L' C.\LENU.\:-; FEllHAIL\K 
DECEt:il:ii'r lN PACJ~ QUINTU~ ANNUlW 

OCTO ;\fENSOlWM DE( 'E IN P.H'E. 
Eg,r má,ik feliratou pedig: 

G.\.L'DBNTlU!:i IN PACE QUI VIXI'!' ANNlS XX 
ET \'III MEi:H!:i CJNQUB l>lES BIGINTI 
AliET DEl'OS!:iONE X. KAL. UCTOliHE!:i . 

.Muwtori a Nwus Tlteo·au1·u.a-ban (IV. köt. 18~9. l.) a r6nuti szcnt Cu.ecilia te
meWjébeu kiásott feliratokat idéz biwuytalan <le régi k01·b6I, mellyek igy hangzanak : 

QUI JACE'l' ANTONI ~IADONNA JOANNA 
DIO TE CHL\IWI 

ET JACOBA ::!UA L\.01{ 
,\ C'11pitulitull alatt pedig-: 

UXOR DE CECHO 
DELLA SIDTA. 

ITE DELL.\. DlCTA ECIUEH.\. 
1

) .A{, Í=<JH!ciu$tt1 olnl>tutilt a vaticaui feliratok eg·yiliéu. 



r u ~ z u 1 i::; c j t e t ik ki; ezt megfordítva elmondlJatni, h ugy a mi 
roszul ejtetik ki, roszul is íratik. 

Ha igy volt Róma közelében, mi 'aörténhotett a tartományokban, 
mellyck távol el:ltck a helytül, hol mégis a beszéd és kiejtés jobb vala? 
l~:ít még, a hol a. benszüliittek nyelve fennmaradott? Erasmus beszéli, 
hogy midün au::;ztriai 1\liksát, miut cs<iszá1·t Europa összes nemzetei
nek követei iid\'üzölni jiittck, mindnyájan latin beszédet mondtak, 
hanem mindegyik saját országa kiejtése. szerint; mintcgy azt lehete 
Linni, hogy mindegyik anyai nyelvén fejezte ki magát. E~gondolhatni 
tehát, mennyit kelle a római nyelvnek változnia annyi különböző.száj
ban; B mennyit szenvednie a hclyesirásnak, miután a müveltség csök
ken tével, az irók inkább a. szokásos kiejtésre, mint a tudományos sza
bályokra ügyeltek. 

Később, ,ruár ak:ir esetleg nkár valnmi okból, a latin eredetü 
irók egyszerre megszünnek, s a fővárosba a tartományokból s külö
llÜl:lCU Spanyolhonból romlo.tt elemek s példák özönlenek. Seneca, ki 
maga is nagy rontó, panaszkodik, hogy· a jó latinsúgból ki tanultak '), 
s hogy sok szó, mint történni szokott, a gyakorlatból kijött 2); aztán 
kineveti azokat, kik csak régi szókat ha.jhásztak,· mig. mások csak a 
legszokottabbakat szenvedték meg; melly részletesség által a sértett 
nych·nck természetesen romolnia kelle a )• Gellius is fájlalja, hogy az 
ö korában a latin szavak valódi értelmöktől más, vagy hasonlóra vagy 
különbözöre vitettek által, visszaélése vagy tudatlansága által annak, 
ki a szavakat haszm'tlja, mielött értelmöket megtanulta volna 4). 

Az ,A r a n y sz am á l' b a n' egy kntona kérdi egy kertésztől : 
q u o r s n 111 v a c u um d u c i s as i n u m? amaz meg nem érti, s a 
katona ujm kérdi : U b i d u c is as i n um is t um 't ezt megérté s 
felelt reá. Nem tünik-e'ki ebből, hogy a q u o r sum nem vala többé 
használatban'! IHmos ló helyett b n r i c us, irásban nem, hanem a 
közbeszédben használtatott:'). 

A latin nyelv megromlásának vagy jobban mondva, átalakuhi 
:sának különüs emléke maradt fenn a katonai parancsszavakban, mik-

') Haec qttlte IWILC vulgu Breviarium clicittw, olim, cum latinc lvqnei'P-II!!U', 8wn

mw·ium vocabatnr, Ep. 39. 
z) Az :J~. lev -ben motHlju, hogy az ö korában a.vylum !IYIIIL s~ó volt; és Pli-

nius ll, :!S. ·3-L ez L irja: <~<~ilu sive tahanwn dici placet. 
·1) Ad Luciliwn Ci'· lB. 
') .Voct. Au. XIII, 27. 
") Diynitate p~1jlati, "Vias 1mblicas 111anniln1<1 (mann is = equus) 'J!Ws vulgu Imri· 

•!C•> appellant. Sz. Jeromos, i·n Eccle6. X. 
lill 1>' 
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kel a vezérek a c1mpalokat vezéuylék : ~i l c n t i o 111 a u d a t a i JH· 

p l c t e - ~o n v os t u r b a t is - O r d i n em sc r v a t e- B a n
ll um se q u! t e -- N cm o d im i t t a t L a n d nm - E t i n i m i
c o s se q u c 1). Látnivaló, hogy itt a h a n d u ITI vexillum helyett 
van s hogy a s e q u i t c PS t u r b a t is szokatlan parancsoló módok és 
elözöi azon bizonyos clferditéscknek, mellyckct a katonai parancs
szavak miudcn nyelvhe Lehoznak 

Miclőn az udvar s a tehetö::;b osztály Konstantinápolyba tette át 
székét, s a szószék s a tanács elnémult, még inkább változnia kelle a 
nyelvnek, mellynek tisztán tarbíl:iára scm az irók, sem a fóm·i J"CtHl 

szokása nem folyt be többé. Az akkor uralkodott formákban semmi 
barbárság sem volt, hanem a nép természetcsen a pontos név- és ige
mgozás helyett, inkáLL az elüljárók és scgédigék átalánosságát hasz
nálta, a tárgyakat a névcW által jobbau mcgkülönité s a szavak vég
tagjait elvagdosta. Röviden én azt hiszem, l10gy a finomabb latin 
nyelv cgyszeriicbh6 lett, melly a mai olasz nydvWI keveset vagy 
semmit sem különböziilt j s tch:í.t a beszéd, mcllyct vas korszalmnak 
neveznek, nem volt utás, rnint azon lonlnlat.a a uyelvnck, mclly sze
rint az irási a bcl:lzélt nyclvhiíl Hokkal ti> bb ~z{,t és ~zólamot vett föl~). 

Az illyetóu forrarlalmat dtillegiték a világiak helyébe jött egy
házi irók, kik imtaikkal nem a üit·sadalom tinou1 osztályához fordul
tak, hogy a nőket mnt~ák, a tanultak eWtt pedig tetszelegj enek; hanem 
leercszkcntek a néphez, hogy ah lm az c:lct rs remény szavait sugaljük. 
,\ szent Atyák nem a mü v cll 11yelvct vették fül, hllucm a lcgközün
ségescbhct, mclly közditett a rabszolg~ikélwx (v e J' 11 a eJ, kiknek ur
vétő) v c r n a c u i a-nak monrlatott. Tehát litint minden egyéb, a 
nyelv is a kereszténység által alakittatott át. A szcnt Atyák megvetni 
JátHzanak a Csint, ::;i)t fl l~j~~~ít)auK;Lgot i.; j SZ •• \go.;ton ll10rtnja, hogy 
az Isten megót·li a tudatiaut is, ki i n t c r h o 111 i n cs helyett i n t c r 
h o m i n i L u s-t IllOIIG j és sz . .T eromos bevallja, hogy az olvasó küny
ll}"ebbsége végett a köznép nyelvét tulságosan is használja~). A ki 
tehát csak Augusttul konínak tisztaság;ira iigycl, annak a sz. Atyák 
,;zólamaitól cl kell szaladnia K ííkct barb;iroknak szidalmaznia 1). 

1) Gö1·ög betüklwl v au ir ..a Urbiciu•-uak egy IaLi u codex0beu, melly badtudo

'"Au,,·i 1111111ka az V, ~zltzad végéről való; mellyet lemásolt Fabretti, V. k. i:HJ(J. lap. 

'' l'H.o;tieri tábláiu cgé~zen a mai V<Ígzettel áll pustqua111 helyett puí, a:.:t•Ín : 

l'rtuf, fapro, poreo, óne, alro, jerina, aont"to. 

·') Voto, pro lr.'Jenlis facititale, ab uti 11el"tiW11e vulgalo. Ep. 1td Fubiol. 

')Figyelemreméltó, milly uyelvtani töredelemmel panaszkodik Runten David 
'.~·"heller latin-Lrlgn s~r}tádllwz irt rWJJc~zédében. LP~·tlrn, 1789.) 'l'ertnlliAn irAl.v11 



Es tuegts a keresztény i1·odalom egy, a keleti és ncptcs közé 
tett uj oltovány által képes volt a latin nyelvnek vén f:íját mcgifjitani . 
.-\ clas~icuc; irók a mcstcrs(~gcs kiirmondatok azon szövcvényét hoztlik 
be, uwlly nem tah'tllw.tú fel a;-; egyszrl'l:iLLen irókmil, mikóp irt az utól
érhetlen C:wsar. A Sílent.ir:ls fonlit:isában számüzcttck a mintcgy le
kijWtt s~Jdamnk s inluíbh a kii;dwszé<l Yétetctt figyelembe, s igy a 
hibliafor<~it:is mendc egyswrii, a li:itétcl gycl'llwteg. A tanárok, kik 
sohascm a szcrint, a mi van, hanem szeszélyök rögeszméi szcrint itél
nek, romlottságot s barh6rs:ígot ldabálnak, mivel az aranykot·i irók 
által nem használt szbkat és szólamokat találnak benne 1). Pedig nem 

ellen : Perit hic, quod twle eum m·bitJ·m· .fer:is.ve neminem. Etenirn rum. ·in alionrm t•tl 

·'""'mw infanlitt appm·eat tamen t·olulllcts et cuJrrtll.t/J bene loquentli, hic, nescio qua in .. 

•te ni i p~n·u.,itale, ''"'" ml'i iorilms lu't"'i uolu.il, el sibimct ipse linguam finxit, d·uram, 

hrwn'dam, lalint:~,.fjne iuaufli!rtht, nt 110n 7,Lhum i:ill 1JCJ' ea,m, u.num, 2>lura rnonslra in lin

qna?ll. latinrtm, qnam JH~I' ornur..'( .'Jcriptores :U?hLibm·Oaro~·, esse invecla. ]~'(·re tibi úu7.irem 

rotru1,, 1W>tcorwit e mu1tis N!Tl,o,·mn, qnaP ·viri.• tloctis non pudu.it in lexicn recepisse : 

Accenrlo ]n'O hwista, eaptatrla 1n·u capirtlio , <liminoro l"'" rliminuo ; extromissimus, 

inuxorius, irr""'issibilis, libirliuosus gloriac pro cu1'idus .r;lm·iac; lingnatus, multinu

l.entia, pro I"''!J.'J'Wiia ; nmlt.irorantia, noseiiJilis, nolcntia, uullificanoeu pro contemptu.s: 

nhsolcto 1"'0 ol,.w/etnm ,·erlrlo; o!Pnti:t p1·o otlm·; pigTis~imus, posütmo pro poste1 io1· 

x1w1 ; pol<'Htator, reeapitulo, rcnidl"ntin, Hpc~eiatuH, tentplat.itn, tP.lllJJOralitas, virginor, 

visualitas p1·o facultas t•ieewli; vi•·iosll~ zn·o ~·irihus J>l'aestan.~. 
1) Én azt állítom, loogy a szcntirítstu1.k állitMagos nyelvhibái valódi népies szó

lamol< Yoltak, mellyelmel< nyomai a mui olttsz kiizru\p nyelvt\h<m ÍB fcltalálhatt',k. Ime 

példAk : ~lcnsnram hou:un ct ·'"1'e,·ejlnenlem <lrrlnwl in si111Wt ·ve•tnt?n ; Lukacs VI, 38. 
Uepouc in nuam pao·tcm mole.•ti.•.vinut tilo~' ""!tilwnen/a; Esdras IV, 1-L El nemo mittit 

rinum JWVmn in illres veteres; Luk. V, :~7. Poptt!as HliSJ>rllsus •·rat, aud·icns il/um; 

XIX, .J$. Quaerebf!.nt mitterc in iflum n.:tlllls ; XX, Hl. 1\'on enim virles ·in facicm ho

,niwn.r.; Mark. XII, 14 Xon male tradat•e•·w1t emn; Red. XLIX, r1. 8e<l ne,,w misit 

mper e nm no an !ls ; Jan. 'V II, .J .J.. Quasi nb•cumlitus ~:ultus ej us et des1'ectus, et non re

putaYimus cum j lsaias LIII, '!. Non ,._,..t diePrP, 'fllÍ<l col hoc, uut 'Jnid est i>lnd? JJcrl. 

XXXIX. '!ll. In t"-"'J"'r~ rcdtlilioni.v postniahit tempus; XXIX, (i. llabebat Jutlam 

YClnllCi' r:anrn1 e.r animo, et erat viro inelinal.tts; Machab. r( k. XIV, '2 L lp•i diligwzl 

ri,zacia ut·m·twt; Oseas UI. I. Se,z 1'fll' ""cepto gHstu andaciae .lrtdaeomrn; Mach. Il. 
k. XIII. ll'. Etiam t'OfJD et te, gernuwe comp•u·, arUu-cn illa.~; Pál n philipp. IV, ;1, Muy

•es granrli,; faetuH; U. a. a zsirl. XI, '!4. Cnllt clixerint omne IIHLlnm atlver8Uln ros j Mat. 

V. ll. Et om"es male habentes "'tnwit; Ylll. 1!1. Mulie,· 'juae >a71fJUilli.~jlu:rrn!l pntiP

lmtur: IX. :!O. Corripe e run iutm· le el ÍJl81Wt •olwn ; X YIIL l;,, A1md ll! faeio paschaj 

X X Y I. l·"· l'a1' lnrtu,·um; Luk. IL ~4. Spei'U os a<l u.~ loqu.i; Jan. II. le Y. l'!. Oblatus esi 

rt "o'' aperuit o.v .•unm; Isai. LIII. 7. l\linclezcl< olltHZ IIJÓcloni ~zóhunok, mint: clar 1:1 
buona onisuta, nocttere dn nna handa, essere iuclinato nil uno, pr{'JH]erci gu~to. com· 

par·e, eliventar grande, clir tutti i maii, "''cr 111alc, patir nn malP, tra siJ e Ini, far ]'nsqn", 

Ilocea n bocca , nou apl'ir bocca, star ~ospeso, nocttor le mnni arltlosso sat .. Megjegy

zendií még L•Ikacs-nál : (,.Il, 40.) Simeun, Itabeo tibi ariquid dicere. Igy találta til< 

::·,·nkran határozatlan uévelil i• : Et prce 111111. mu/ie1· Jragmen nrolae <lesupPl' Jw:iril-• 
. 2R* 
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Leliene feledniök, ltogy a l<'grégihb ugynevezett olasz fordit:i~ a leg
esinosabb latin nyelven tö1·tént, s a ki olvassa. ama zsoltárokat, ugy a 

mint azok még az Ambrus-fólc szertartás szerint énekeltettek, érezni 
fogja, mikóp Latium nyelve uj erőre kap; találand hangzatosságot, 
küWnbözlit attól, mellyet a p1·6~airók a körmondatok kikerekitésében, 
a költök pedig a helleu nH;I·trk uUtnzá,;:íban kerestek; egyszóval 

ollyat, mellyet az énekmcsterek 1nagánnk az olasznak is eléje tettek 1
)· 

Ezen fiiléledése a népies nyel vnck, ezen, visszafordulás kelet 
ff' l P, me !ly RZ ereddet :1d ta, n_1egi(jithatá a latin ny d vet, a sz ép a r am 
nyelvek eriJtPljét s a: görögnek egyszerü szerkezctét lehelvén bele. 
Azonhan et·liszakos események megzavarták a dolog menetét, és az 
irodalom ujj:if;zilletése a hirodalom felbomlásakol' scm volt rt"mélhctö. 
Hih{tznak tehát mwk,· kik a latin nyelvböJ eredt ujabb nyelvek alaku
lúsá.t fiíkópen a h arb:irok herolwná:sának tulajdonítják. Ezek vélemé

nye szerint hinni kellene, mikép egy szép napon az ol"'sz nemzet 
megválvún a maga római nyelvétől, a barMrokét fogadta el. Miért 
lett volna r~ ? A~ olasz nem kó1·t a lt úrlitóktól, csak irgalmat, azok 
ellenben nr. 1\let összes sziikllégeiért a legyözüttekhcz folyamodtak: 
td1.ít a hóditó Yolt k1;nytclcn az ií nyelvét az olaszéhoz alkalmazni és 
uem ellenkezőleg. ~ hogy ez igaz, hizonyitja az is, hogy az olasz 
nyelvL1m igen kevós teuton ererl<>tii szú maradt meg, s azok is vagy 

illiait capiti Al,imeleelt; Birilk l~,;,;), l'elrlt.;, 8etlebal fori8 in atriu, ct acce;sit atl ew>< 

llllit aacilla, rli··ens; Mat. XXVI, fi!l. l'el' diem •ultutntllt f'UIISI(e·ve>·at rn·ae.e; ]!OjJUlo di

>ni!lue lll>lllll Ú•te/t•m, 'filC/il. ·eol•lÍsse~tl; XXVII. Fl. Et videns .fici aróorelll unam, ~·eni/ 

w l eom ; X X l. i !l. lute>·J'"!Jn.f,o t'"" el e.'/o llllllln <.:erfmm ; Mark. X r. :w. Un us au/e''' 

<JilÍtl:tlll de eii'C/t'lll.slalltiba•; XIV. t 7.- A •tnin és quod ugy használtatik, mikéut a 

dte: Ct C0fJIIVvit <Jllo<l w:r:nlmi>SP/ in dulilO l'fuu·isaei; Luk. \'ll. :)7. P.raccl-icate dicen
!es, quia "1'/'l'u]Jinywwit I'C!Jitnllt r;ueloJ'WI! ; Mat. X. 7. A~ in/ro éR (ori.v cliilj!trók is 

"la.<zo"''" ha>zn(dtalual<: ln.'J>'e»a.v in/ro; Mal. XXVI. :-1s. E!J!JI'e>u.s furas; XXVI. 
l~>. ll.IJ)JO<:ri/ar;, •tllia muudntis 'l'""l d .. f,,,-i,. e.vt crdi,.i.,; :\XIII. '!:'i. Af uri" quidem pa

n·ti.< f= varel'e = Selllhnu·c) hominibu •. i•t.>/i; x x lll. ~·"· Kumues jt>'I'M de domo; x. 
].J, val.',~ág·os olasz pleouasntus. - Praeveu it eun~ .Je.Yus, <licens sat. XVII. :!l. 

') ,\ szeut.iritsuak uéhány uévics szé,lanta lalállwzik a n'>mui vigjátékiré•k IIWII· 

datui\'al; igy en11"k : ln .<aeculum saeculi, megf0lel Pla11tu~ ezeu sr.ólamu: l'erJHiuu 
l'tL'If.ltt "[; oner:11lo ad saeci"'" (1\lil. G lor: IV. II, .ll.) .. Virlemut Aegyptii mulie>·ent, 'J«<nl 

~s.1et j)(llclrm nimi• r, G ell. XII, 14.); eu nek nwgfelelií l'latn8uál : Le.giones eduewd 
·'·•ws nimis )1/lh·fo·i., et11ni1< praedilas ( Alllphitr. I, l. (t\.). Se,·vitutent qua servi·vi tibi 
l Ueu. X XX, :lH.J. = A'lllanti huo se1·vitutem se1·vit (AulnllV, l, 6.). Ignoro vos (De11t. 

XXXIII. ~J.).= Ne l!t me ig>to1'es (Captiv. II, III, 7-l.). J:t'eci omni" ve1·ba haec (Ill. 
Heg·. X\' lll, ilfi. ). = Feci eyo io•thaec dicla qurte vos dicitis (Casi na, V, nl t. 17. ). B unum 
est coujirlere in Dominu quam confide!·e in !tom·ine (Psalm. CXVII, 8.).= Tacita bona 
Pst mulie1· semper 'Jlteon loqneus (Plaut. Huden. IV, IV. 711.) Lft,d Dom Martin l E.r·
)'>li·~alio",. de plusiemw /er/es d(f.ficile-Y d~ l'Éc!·itu1·e. 
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fc;;yvcrt vagy az elnyomás uj nemeit jelentik, vagy némcllyek Hl

elet szükségeire vonatkoznak, de mellyekre éli> latin szava. is van az 
olasznak. 

Az olas:-. nyelv tch:it a többi rt'nnai eredetüvel együtt nem má:o:, 
mint a n;gi latinok által beszélt nyel\', természetesen azon módosnlá
sokkal, mcllyeket husz S?.li:r.ad leforgá.;a, minuen nyelvbe behozni 
s?.okott. Uj bizonylatokat talál, a ki figyelenthe ves:.r.i, mint használ a 

mai olasz szavakat, mikWl a elassieus iró vRgy mint elavultaktól t) 

vagy mint megromlottaktól tartt'1zk0<lott; de mcllycknck a n(~p között 
divatozniok kelle,·minthogy füléledni lA~juk nzokat, midUn a tudomá
nyos nyelv megromlik vagy elnómul. De mivel a lllai olaszok nem 
néhány tudóstól, hanem a nagy ·latin népségt<íl szánnaznak; azért a 
mai szavak egyértelmiiek az nlrendii latiuokéi\·al, de nem oz arany 
irúk sza v ai nt! 2) . 

. Jnstinián uralmának ltar111incznyolez::ulik évébiíl egy lhwenn;'t
ban kelt imt maradott fenn, melly mát· trle van ola,;z szúalakokkal. 
mint : D o 111 o q u a e es t a d s a n c t a A g a t a, i n t r a c í v i t a t (• 

R a v e n n a; v a l e n t e s s. o l j (l o u 11 o t t i n a c l u s a, L n t i c c ll n. 
o r c i o l o, sc o t e ll a, l1r a c i l c, L a u ll i l os~). Ammianus l\Iar

cellinu~:~ monujaJ hogy a koraheli l'Óltlaiak i n e a r l' n c is' su l i t v 
a l t i o r i b 11 s 4) jártak, e a r r o c i a-t peu ig e a r r o z z a helyett ma 
is használ a lombardi kiiznép. A ,V c g y e~ t ii r t c n e t' Lesz(• li, mikél' 
583-ban, Mauritius esász:it· alatt, 'mitl15n Commcntiuln~ tábornok a 
hmmokkal hauak?zott, egy liszvér lcv(;tette terhét, 1nirc a katomik az; 

öszvérl~ajtónak :in y ai nyel v ökön kiáltlik : '1' o r 11 a, t o r n a, fr a
t r c! j) mit a harczosok ana értvén, hogy l1átat funlitsanak, mcgsza
ladtak. Ajmoin beszéli, hogy miuiín Jnstini{tn egy, fogs<lg:í.ha esett 
barbár királyt maga mellé ültetett s parancsolta neki, adná vissza a 
meghódított tartományokat, midU11 a barbár igy felelt : N o n d a b o, 
a császár ezt felelte : d a r as; a mi valóHággal az olasz d a r e igének 
rendes jövője volna n). 

1 ) :Fönehb láttuk, mikép az amnyk<>l' ir<'• i Pllmgythk a küvetl,ezö irhst : <.'f,,. 

~lrwn, roda, -cu].'lu-•, mage-•te-r, au.rlibam, caldns, 1·epo.YtM, r.ordnliurn, ~nt. ng-ysziutp " 

finis 1\s frons-nak nönembeni használata, n mi egészen olaRzo~. 
2) Elég egy tekintetet vetni a. fönebb felhozott pélrlákr:t 
") Látható Mabillon Diplomaticájának végén; t\s Terrasson Lau : Hist. rle /a 

jw·is]'r. róm. Lásd még Manded-et: Hist. de la langue I'Omaine. Páris, lS-10. 
') Lill. XIV, 6, ~~. 10. 
'') Tij 1l'C<T'("''a q>ovfí, n: l?''" -ro("'" q<"i-r("· Theophan. Cft1·o1w!J1'. fol. t p;, ,;, 

Theophilar.t. Hist. II, 15. Enexol?i"' -r,ii yÁo'rT:fl, tiUoq tiUw, ("'rÓl!''"'· 
") C'u.i ,:1/P, non (inqnit) claho, Ad hn.Pe .Tn.•linio.nu.• 1·e.9pmulit: dara,, L. II.;,_ 



T gy közeledett a latin a mai olasz nyelvhez ; de meg nem sziin t 

lw~zéltctni Srntnyollwnban, a római Helvetiában s déli Galliliban 1). 

Mint Pmlitcttiik rajta irattak a barbárok törvénykönyvei, mellyckbcn 
gyakran a latin kifejezé~ hez a küzndpi hasonszú is hozzácsatoltatik 1). 

Annyival ink:~ub kellett ezt tenniök s népies szólamokat hasz
wUniok az iratokat s évkiiny1·ckct szerkcsztií bárdolatlan íróknak, s 

aHJa kornak lcgfoHtosb türt•:~n(·szc, püspük és udvari ember, bevallja, 
]•ogy himnemiiek helyett nőneműeket s az elüljárók eseteit föleserélve 
has;málja H); annyira Hem volt sz,5gycn a nyelvet csak a közszokás 
tiZerint tudni beszélni. Ekkép akarjuk mi az olasz nyelv eredetét ku
tatni, vilgy jobban mondvn, a r{·ginck n mai ra fokozatos átváltozását, 
miglcn azon pontra jntott, hogy nz uj szMamok alakot és állandóságot 
nyertek. 

HUSZADIK FEJEZET. 

L a t i n i r o d a l o m. 

A világi irodalom, mclly már csak elmomlott dolgok ismétlésért~ 
:-;zorult volt, a barbárok eljöttével teljcsen elJJa!t, s némi kivétellel 
Olaszhonban, csupán a papok tanultak és irtak, majdnem kizárúlag 
vallási tárgyakról. Az egyháznak, miután czólja a pogányság mcg
diintésc volt, korán kellett annak fegyvercit venni fel; s minthogy 
,;cnkit scm fogadott kebelúbc, ki a sarkigazságok ismeretével nem 
birt, sziiks(~ges vala tanodAkat felúllitnia mindcnhol, a piispökök ol
dal:imll, :t z:ÍJ·d:tkban, siít a falnkon is, hov:i a nevelést átvinni addig 
senkinek eszébe sem jutott, mint.in a t·égiek intézményei csupán a 

Egy tiburi köYön Lan zi lllell..t.t IJmw de.Zm t.ll : é~ Festusban dam'nl e he· 
ly ett : dant. 

1) l\Iirlüu ll. Chlutar fi:!:!. kgyiízt<, a szAszokat, egy ének l1észittetctt, melly u 

uépuek lévén ~z{mva, mntatja, hogy Frmw:tianrszr'tgban 11 latin nyelvet beszélték : 

De Cl olario est r·mtere, 1·ege Fraucornm, 
()u.i irit }JU[jllare rnm .<Jrntr Saxomtm : 

Quam. !JrrwiiPJ' jJJ'()'L'fni.~-'Ml 'iiiÍssi.-; SaxonztiiL. 

Si nonfui.Y-<el i,w/ila., Foro de fJCille !J~trgwtdionuul. 

'j Legg-ynl<r:tblm:r f<ll'<lnl PY. .. 1:; a longobarel tiirnínykönyvhen j igy : Bm·bam . 
. 1notl eNI patmu.,· (Rot. l G l.), no!!CiWrlo, irlest mat1·i11iam (U. o. l 85.) j lJI'Íviynum, ide,./ 

li/io.s!J·w11 (U. o.). Si quis pulwn, qnod est r,aratiu.m, rle vite tulerit (U. o. 2!>8.). Cel'l'lllll 
•1"nrl eslnwdo lai.•rwn, v. hisc1mt (U. o. ao:-,.). 

') Saepin8 Jii'O 71Wscnlinis faemiuea, }JI'O farminc is 11eutra, et Jtl'O n1!11./ris masculiou 

··oml!lHtas; ipsasque }JI'aepnsit.iones loco debito ple?·unuzue 110n locm, IWIII p1·n ablnti·ú, 

"rru•at,ivn., rl l''o-.!mn pro arr"'t .. wlivi.• (1./,/ab'va pnni.Y. Toursi Gergely. 
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vát·osokra szoritkoztak. A sz. Caesarius alapitotta ariesi zárdában 
(:1~G.) kétsz<ÍZ szcrzetes nö füleg könyvek útirásával foglalkozott. Az 
c1 kölcsi vagy hitoktatási tanodák mintegy növeldei voltak a jú pa· 
pok-, prédikátorok- s téritiiknek; azonban az isteni tudományokau 
kivül legalább feliilegesen tanittattak a giiriig, latin és keleti tudomá
nyok, a mennyiben azon népckn!·k, kikkel érintkezniök kelle, nyel
niket, tiirvéuyeik-;; RzokáRnikat ismerni Rziikst:ges vala. 

MicWn a régi kot"lnány mcgsr.iintdYcl a tanárok fizetése meg
~zünt, a keresztény tnnodítkon kiviil minde11 egyél1 iRkola bezáratott. 
A püspiiki vagy széltesegyh:izi tanodák azonhan mindink:íbb szárazakk4 
lettek, a paruchiálisak pedig tndom:íny és szerctet nélküli egyének 
kezeibe jutottak; hanem a mono;;to1·nkLan állhatato~ szeretettel folyt 
ugy az elemi mint a fcbiíLimemii tanitlts, mcllybiíl támadt az előitélet 
.il tal s c h o l as t i c a n óv vel helyc·gzctt uj LiikRószet. K iilonös hírre 
mnelkedtek a toursi, reimsi, rlail·mnnti, lerinsi és párisi tanoch'tk Fran
cziaországLan j a monte-easRinbi ós IJOLLiói Olaszhonhan j a canter. 
buryi, yorki, we.~tminsteri, a1·nmghi és cloghari Angolországban, hogy 
ne emlitsiik az irhonialmt, lllPllyckbC'n lmr.gó npostolok növelkedtek j 
ngyszinte Germani:íban a salzlmrgi, regensLHrgi, he1·sfeldi, corvey-i, 
fuldai s st. lllasieni tanodálcat. A vaisoni zsinat (52U.) meghagyja a 
plebánosoknak, hogy házaikban i~jakat tanitsanak az egyházi szalgá
lattal összeférií tndom:inyokban, "az cg(\Rz Olnszlwnhan gyakorlott 
üd v ös szokl4s sze1·int." 

Illy kezekbe kr.riilvén az uktntás, 11agyon természetes volt, hogy 
az valóban a Rzent tndományokhoz mgaszkodott, fejtegetvén az örök 
eszméket s értelmezvén a szent könyveket a történószet, bölcsészet, 
beszédmásitás és erkölcstan segélyével. Az értelmi gyönyöröknek 
nem egyedüli vúgya többé a szépnek bülványozása, mclly a társada
lomra csupán esetleg foly be; hanem az irodalom és tudomány az 
emberek kormányzásának gyakorlati czólja felé fordulnak, meghatá· 
ruzni a hitet s megjavitni az erkölcsöket. 

Irodalom azonban, mint azt közönsége,; értelemben ve~;zszük, 
nem létezett; hanem az alkalmi i1·atok, hittani viták, homiliák, ser· 
kentések s magyarázatok sokfélesége biztos tanuság arra, milly sok 

veszhetett el s maradt kiadatlan, melly körülmény meghazudtolja 
azokat~ kik hiszik, hogy a szellem rnunkássága megszünt s a gondol
kodás ésak a vallásm szoritkozott. ~~pen ellenkezüleg; vizsga mozga
lom fejtetett ki az uj társadalmat mcgal::tkitanclö rend fogalma körül, 
ós a fölött, hogy az ifju s l'Omlatlan elmékbe a valhis cszméi c:;epeg
t~:;;senek, melly~k egyrdiil \·oltak ltépesek a vadR:i.got szPliditni. A 
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piispökök minden héten szónokoltak, téritük kiihlcttck nz igazság tet'· 
jesr.tésérc, miutún maguk annak ismeretC:re ugy megtanittattak, hogy 
az ellenvetéseket megezáfolhassák; a pápák me! engették a tudo1m\ny 
iisztönét s sz:í.mosaktól egyh:lzi tn<lom:inyoss:í.ggal teljes levelek ma· 
radtak fenn. 

Theodorik, haL d.•· a tudományoka 1: rontóknn k tart:í, annyira, 
hug-y góthjainak el is tilt:í, n:rómaiak küllt mt:gis p:írtfogolta azokat, 
visszaállitá a föorvosok gróO:ínak mc"dtós:lg:ít s kevés iircs ide.Vt is 
Cassiorlor tcrmé!"r.ettani értc·kr:>a:scinek hnllgatlí:s:ira fol'Clit:í. Ez utóbbi 
rgy nych•-7 rgy f:zónoldnt· s egy jogbn:Íl'l'ÚI bcsz!:J 1), kik a cnpito
liumban tanítottak, s bín csak is ldrman volüde azon hPiycn, micli.in 
i(j. Theodosins otla lt:írom !":'.Í>IHJklnt·, tiz latin nychtan:irt, iit ~ophistM, 
tiz görög nyeh·tan:irt, egy biilc!'!észPt· és kM jngtnn:l!·t kiilrlött. Enno
!lins dics(~t·i a Thcodot·ik nlatt vidgzott milan?ti tnnocl:ikat, ngyszintc 
a liguriai kitiinií elméket, hol kiizmondáss:í. lett '1), hogy ott Cicerók 
sziilctnek. A többi bnrh:ír· királyok keveset vagy épen nem kegyelték 
a tudom{myokat; csuk a mProvinginknak Vennntius FortnnntnH költii 
iránti kegyességöle említtetik ós nz nrany s eziist bot, m<>llyct Kuni
bcrt. longobm·d kir:íly Felix nyelvtnmírnnk ajándékozott :•). 

('nssiotlo•·. 47~ - ;,7;;, 
Cassiodot· Scyllaceumb:m (Rqnillncc) előkelő családbúl szülctctt. 

Odoakcr öt a magániigyck ;; ~ijtntos adakozások ügyvivií grófjává ne
H zte ; késöbb pedig titkára lett Theudoriknak, kinek és utódainak 
nevében sz erkesztette a leiratokat és rendeleteket, mellyek V a r i n
r u m l i b r i XII. czim aint t tétettek közz,'·. Az elsü ötben a Theodo
rik nevében irt rendeletek vnnnak iisszegyiijtve; a következő kettö
ben minták és a különféle polglit·i s katonai hivatalok számára okle
velek foglaltatnak; ezután Mrom könyv 'l'hcodorik ut6djainak 
lcvelciböl úll; a két utolsó végre a eassiodor mint örségi paranc!>nok 
által kiadott rendeletcket tartalmazza. A darabos irály- s örökös da
gálynak) a szellem-, ékesszólás- és tudomány-fitogtatás diihös vágyal
m!inak megbocsáthatunk azon érdekből, mellyet kelt az akkori olas;o; 
tödénetnek ezen egyetlen emléke. Bámulatos azon időre nézve az ál
tala nyilv:ínitott vallási türelem, midön Theodat nevében Justiniánnak 
ezeket i1ja : M i n t á n Is t c n me g c n g c d i, h o g y t ö b b v a 1. 
lás álljon fenn, mi nem háto1·kodunk egyet megpa-

') Lev. ,j;\:1-ból. 

') Melly elöfonlul AJariknak Aratorhoz irt levelében. 
'l Pál diacon VI. 7. R. 
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r n n cs o ln i, m e r t em l ék c z ü n k, h o g y o l v a:; t uk, lll t

szcrintlstennek önkénytésnem a felsőség paran
cs á r a k c ll sz o l g á l n u nk 1). Megdiilni látván a trónt, mellynek 
erős t!l.maszát képezé, a vivari i monostorbn · futamodott, hol életót az 
~hitatnak és tudományoknak szcntelé. 

A szcrzetesek közt azt kivánta, hogy n. kik a tudományra nem 
alkalmasak, azok kézimunkával s jelestil fülclmiivcléssel s a mezei 
gazdüszat npn'•bb dolgaival foglalkoz:.~anak, miut/tn ez, moncÜ ö, nem 
csak· a foglalkozókunk van hasznára, hanem módot nyujt a szegénye
ken és betegcken is segithetni. A nyngalom ót·áiban könyveket m:í
s0ltak, melly végre ií, kit mát· kilenczvenhárom év terhe nyomott, 
helyesirási szabályokat irt. D e a n im a c:.~imii könyvében, barMai 
ál b l eléje Wzött tizenkét kérdést oldott meg, micliín még világi állást~ 
volt. A zsolt:it·ok értelmezését sz. Agofltonból s másokból vette ki. A 
vizözönt/í l 51 !J-ig tcrjed/í krúnihAja az utols() századhoz némi tudósi
tásokat nyujt, kíilönben semmit sem ér. Tizen két könyvben irt gót h 
története, mellynek .Jorriandes által csnk kivonat:'tt ismetjiik, valóbau 
sajnálandó. Fájlalván, hogy rnig a világi tudomá.nyok diszcsen tanit
tatnak, az isteniekre nem találkozik mester, s Agapitus pápa is az 
olaszhoni bonyodalmak miatt a bajon oltajtása szerint nem segithete, 
f~assiodor megkisérté a hiány pótlását, írván a keresztény tudomá
nyok elemi folyamatát. Az ö ohajtása szerint ai oktatás a szentirits s 
kiilönösen a zsoltárok betanulásával kezdödjék ; azután a szent Atyák 
" irásértelmezök tannltassanak, nem melliíztetvén az egyház és zsina
tok története; végre tanittassék n világeredet, a'földrajz s a classicut; 
it·ók, azon tartr)zattal, mellyel öket a szent Atyák tanulmányozták 2). 

A tudományokat észlelet-, ismeret- és a dolgok megítélésébe helyezi, 
vagyis elméletiek· és gyakorlatiakra osz~ja azokat fel; az. elsők közé 
sorozva a nyelv-, szónoklat- és észtant, az utóbbiak kiSzé a szám- é~ 

mértant, a csillagászatot és zenészetet a). 

1) T"arim·. X, "26. Cum divinitus putiatur diversas religiones esse, nos unam non 
Rndemus imponere; rctinPmus enim legi~~e no~, voluntnrie sacrifieandnm esse Domino, 

nnn cnjusqnam co gentis imperi o. 
2 i De institulinnP divinm-um liltemmm. De m·tibus a~ dis('iplÚlÍ.'/ l·ibeml i unt 

nrlium. 

") E tuuumányok, mellyek Marcianw Capella feloszt.'Ísa szerint három (trivium 
mgy nég): évi ( quadrivinm) folyamatot tettek, következ H barbár két h~xamctPrb0 fog

laltattak : 

Gram. /oquitm·; dia. vem docet; rhet. verba colomt ; 
Mno. canit; ar. numerat; geo. ponderat rast. colit ast•·a. 

"""bhPn ta]{dtatnak ~'g}'bl'foglalvn n "Snmm. fill. de ma,qist>·is"-bPn : 
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Ezen, általa Marcianus Capella példájára kifejtett tanöszleti 
rendszer a nagy példányképek közvetlen tanulmánya helyébr nyo· 
morult böngészetet hozott be j lumem azolmak ismeretét talán ö maga 
is, müveltebb kortársaival egyiitt csnk a IV. és V. századbeli kivona
tokból birta j mm-t sevillai Isidor előtt Cicero s QniJJtili:"ln !"zúnokh\ti 
müvei olvasásra hossznlmak tetszenek. Azt:ín a gyalwrlati tudomá· 
nyok is Unssiodor áltnl alighogy érintetnek; a szúmtan csak két leve· 
let foglal el, a kiizönsége~ szabályok alkalmazása nélkül, ellenben 
haszontalan s képtelen állitásokkal a számol{ erejér;;]. A mértan 
ugyanannyi lapon néhány meghatározást s főelveket ad; a nyelv- é~ 

szónoklattan is rövid és bcvégezetlen ; esak nz észtan valamicskével 
terjedelmes b. Küliiniise n t:írgyaln a zenét, mellynek Theodorik udva
ránál mii\•eltetnie kellett; miután arról BocthinR is irt, s Chlotar ki
rály Theodorik tM egy zen észt ké1·t, ki nz ímeket hang;;zerrcl ki
sértesse. 

BoetltluN. 4 70- ;,i4. 

Boethius Sevel'inus Rómában született kevéssel elöbL, mintsem 
ez nyugat fölötti uralmát elveszité. Atyja, ki nagy lnéltóságokat vi
selt, tíz évig tanittatta öt Athenaeben a görög tudományokban, hol 
Boethius tizennyolcz évig tartózkouván, Aristoteles néhány müvén 
kivül, Ptolomaeust, Nieomachust, Euclidest, Piatót és Archimedesi 
fordította. Ezek fölötti magyarázatai 1) a. középkor szabályaivá lettek, 
s elterjeszték Olaszországban a stagirai bölcs ·müveinek ismeretét: 
ennek rendszerét alkalmazta ő az isteni egység és háromság tárgya
lásánáL Visszatérvén hazájába megnyerte Theodorik kegyeit, ki öt 
tanácsosi méltóságra emel é s titkos ministerév é tette. Az utókor föl
mentette öt az árulás hünétöl, mint fölment mindenkit, ki titokban 
ítéltetett el. 

Börtönre vettetve, ott irt a b ö l c s é s z e t v i g as z t a l ás á
l' ó l , folyó párbeszédet, vegyítve különféle mértékü versezetekkeL 
A b ö I cs es é g megjelenvén szerzönek, vigasztalja öt, mutogatván, 

Grammatica. Quidquid ayw•t arte~, ego sMIJler praedica 'jJa.·te~. 

Dialectica. Me B"ine doctores fruat1·a colue1·e so1·orea. 
Rhctorica. Est mihi dicend i 1·atio cwn flore loquendi. 

:\[usica. Invenere locun1 pe1· nte modulamina vocum. 
Geometria. Re1·um mensuraa et rerum signo jiguras. 
Arithmetica. Explico per numerum quid sit Jn·oportio ,.e,·um, 
Astronomia. Astm tnasque poli vindica mihi wli. 
1) Ime igy hatArm~zn ml'g n höli'RÓRzet.f't. : }1,'.•1 .•".piPniilr r·m·um quae sunt ~O>•>

i''·PltPnsio. A rit. l, l. 
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1nikrp a világot Isten kormányozza az ö örök s a halandó által me~
közelithctlen végzetei szerint. Nem kell tehát a szerencse állhatatlan
sága ellen panaszkodni, mellynek kezei csak hiu s veszendö javakat 
osztogathatnak ; söt nem is neveztethetik egyenesen rosznak, a mi Is
tentől j ö, s boldogitni csak az erény képes. V égezettil különféle kér
déseket tesz a vé!etlenrül és n Gondviselésröl s azonmód fölött, mikép 
kelljen ez utóbbit a rosznak létezésével iisszcegyeztetni. Eclecticus 
ink:ibb mint katholikus a legnehezebb két·dés körül, azonban kora 
,·;sszes tübbi írói t mcssze maga ntán hagyja, s a régi jobb szerzök Ui

kélyes ismeretét úrulja el. 
Pr1\zája, melly rendesen foly, de néha mégis döczögös és barbár, 

hátrább áll, mint költészete, melly könnyüsége mellett, nemes képek
kel gazdag, bánatos hangzattól•) van átlengve, s némelly a classicu
sok által nem használt mértéket s alakzatot mutat fel 2). 

1 ) Ccmniaa qni qumtdctn< studio jlcrrente pe1·egí 

FleUli1, heu! maestos CO!J01' inil-e modos. 
/:<Jcce mihi lacerae dictant ,,c,ibentla Uamenae, 

Et vivis elegi fietilms UJ'a J·i,gant. 

Has saltem nullu.s potuit pm'Vincere teJ"''ot' 
Ne nostrum comites p1·osequerentur ite1·. 

(ilm·ia felicis ol·im vi1·iclisqtte jnvenlae 

Solat·ur maesti nunc mea fnta senis. 

Fenit enim properala malis inopina aenectu8, 

Et tlolo1' aetatem. juss·it -inesse suam 
lntempe.•tirn' .funduntw· vm·tice c1ines, 

Et tremit eff'oeto corpo1·e laxa cutÍII. 

Mo1·a ltominmn felix, quae ae nec dulcUnta annis 

InseJ·it, et maestis saepe vocata venit, 
Eheu qoom 81tnla miseroa ave1·titu1· au1·e, 

Et jlentes oculos claude1·e aaeva ne9at ! 
Dwn levibus malejicla bonis fortuna faveret, 

Paene caput t1istis merserat hora meum. 

Sunc quia fall(tCeln mutctv·it nt!bila vultum, 

Protrahit in!Jmlaa impia vita 1noms. 
f,Juitl me felicem toties jactatis amici? 

(Jui cecidit, stabili non ef'at üle yradu. 

") .h ugynevezett adonicu.a verseket, mellyek a régiektöf csal< n "a ppht\i od~ 
),;,,."", h:'trom sora után használt.nt.t.ak, ;; ön!tllólag gyiijti össze: 

.Vttl,ibu.y at1·is Miaceat aestnm. 

Can<li•la nullunt 

J. 'unde re posswil 

Sidem lumen 
Si mare volven., 

Tu.rhitlu.• au-•ler 

8aepe resistit 

Rupe soluti 

Obice saxi. 
Tu qu,oque. ,,i vis 
Lumine rlm·n 
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Ennodlu!oi. 473-521. 
~okkal alantabb áll Ennodius, paviai püspök, ki tanodaias sr.r

kentéseket s más ó-modoru szavalmányokat irt. Fennmaradt még tőle 
néhány egyházi tartalmu levél, sz. Epiphanius és lerinsi sz. Antal 
élete, egy homályos és dagályos dicsbeszéd Theodorik fölött, végre 
nehány sirirat és epigramm t). 

Ce•·ne•·e ve•·w11, 
Viti·ea dudum 
Parque JJe>·eni.v 
l .Tnda. dielnt11 

Mox •·esoluto 
Sm·dida caeno 
l'isibus obstat ; 
Quiqu.e vagatw· 
llfontibus alti.v 

Defiuus amnis 

A kö,•ctkezö szerkczet is uj : 
Quid tantos jut·at excitw·e nwta.;, 

T•·amite ••ecto 
Cm-pere callern : 
Gandia pelli!, 

Pelle timm·em, 

Spemque fugatu, 
Nec dolo·r ad<Jit; 

.Vubila mens est, 
Vincta.que fi·ew'.y 
ll nec u/,j regnant. 

Et p•·opria fatum sollecitare ma;m ? 
Si nuwte•n zJetitis, '(YI'opÍnquat ipsa 

Sponte sna, vol1tC'l"es nec remoralu•· efjaos. 

Quos .verpens, leo, ti,gris, ursus, oper, 
Dente ]Jetunt, iidem se tamen ense petunl. 

An distant quia, llissidenlque m.ores ? 
lnfe.9tas acies et (era bella movent ; 

Alte>"'1.isque volnni perh·r. telis, 
Non est justa .Yatis sevit-iae mtio. 

l'is apllun me1·1'ti.9 ••icem •·eje>"l'e '? 

Dilige jure bonos, et miseresce mali8. 
1) :-iirirata a páviai sz. Mihály-egyházban igy hang7,il<: (Mura.tori 17G·L.) 

Ennodius vatis lucis 1·editw-us in o•·tu 
Hoc posuit tumulo ~m-is exuvia.•. 

Cla1·us 11I'Ole quidem, generosio1· ipse lWOJJÍIUJu.i; 
Qnos functus laudum jussit ltabe1·e diem. 

Redelidit hoa caelo vivacibus ille figuris 

Cumfecit famae vive•·e conloqniis. 
fJnid mil·unt -•i . mO!·te caret post buata tmpe1·stis 

Qui cm1.aanguineoa rest-itnit superis ? 

Quantus iste foret mundi celebmtu1• in O!'llt 

Nec silet o~cidui cardini.s ocea~us. 
SciSinala con_junxit dudum disco•·dia legt: 

Atque fide•n Petri •·eddidit ecclesiis. 
Polle11.a ewquio doct•·inae nobilis arte 

Reatituit Christo innumei'Oa lJOJiulos. 

T.cu·gzta i.•el sapiens dispenaatm-que benÍ(Ji11'8 

!Jivil.ia.• ~~·eden.• qn11~ d~dit P-•·•~ suos. 



Kri:;ztu:; jótéteiről hagyott Initra egy költeményt Hm;ticus El pi
din;;, Theodorik orvosa. 

(;. Maximianus .. 
Cornelius Maximianustól nélníny idyll mamdt fenn, mcllyekböl 

kitiinik, hogy ö testgyakorlatok közt s szónoknak növeltetett s tán 
egyike volt az Anastasiuslwz küldött követeknek, midön Theodorik 
olaszországi királysAgát a esásziÍr által elismertetni törekedett. Kon
stantinápolyban egy lánykába belcszcretvén, előhaladt kora öt hol· 
dogtalanná tette, mit is cclogájában hosszasan sirat meg '). Sok hib:íja 
rncllett olly gyönyörü l{épci s ném~lly helyt a classicusoknak olly 
;;zép utánzatai vannak, hogy cclogái sok. ideig Cornelius Gallusnak, 
Yirgilius barátjának tulajdonittattak. 

Ő is a tizenkét p o ö t a sc h o l a s t i c u s köze számíttatott, 
kiktől különféle gyakorlatok maradtak fenn 2); ugymil1t huszonnegy 

Tempiet Deu facieus !ty'"'' i·• clecOI·cu·it et e<UI·u, 
Et pm·ies fwtcti tlogrnata nunc luquitUI·. 

DC[losii<I.B liUU. c!. XVI kal. augu-11tas 

Yale1·io V. O. consul. 
Nénwlly olaszhoui felimtolwu nem épen becsnélküli költői rnüvecské(, talftlha 

t.',J,. IllyP11 11 g-ai'tai piispiik sidrata ugyanazon város székesegyházában 530-ból: 
Pantle tuas, Pm•(ulise, fores, aedemque beatam 

Antlreae 1ne1·itUin BU-IIcipe pontijicis. 

Crdto1· justitiae, doct1·inae et 11acis amato1·, 

Q-n~m vocat a'l suntmum vitet beata bonum. 
PleJws mnore Dei, nescivit vive1·e mundo, 

Et jlmwlo O !tristi glu,·ia 0/wistU-11 e1·at. 

Quae meditnla fitles et c1·edita Nempe1• inhaesit 

Haec te U-llque w.l caelos et super ast1·a tul-il. 
Nunquam de manibtts tibi lex divina rec68sit, 

Eloq<timlt Dumini ·vixit ·in m·e t'UO. 
Romattamque PI'ÍUB decOl·avit rwesbyter urbern 

Oulmin·is anctus ho·rw1· hic. ded·it esse patrem. 

DistJ·ict·us sub Jure piu et maderamine CiJ1·to 

Utque bontl-ll pa•lor 1·exit ab 01·be !Jregem. 

Ho8/Jitibus g•·at•~. se ipswn donavit eyeni.s, 
Illos eluquiv, hos satiabul ope. 

Pmesule sub tanto jfm·ens Ecclesia mnte1· 

01•evit muneri{ms, Cl'eVÍt et officiis. 
1) Nuyae maximia.nae, vagy De ·incmnmodis aenectutis. 
')·A tizenkét költ.ö nevei : .Asclepiatle•, Asmenw, BasiliU-11, E1tplun-bus, Eusthe· 

oi~t.•, llilasius, JulianU-11, Maximianus, Palladius, l'ompejus, Vilctlis, l'omanus. BaRi· 

lin~tól (·nlcmcs ide iktatni n követhezö epigramrnot: 
/\'ee Veneris, nec tu v·ini cap·ia1·is amo1·e, 

['no nmnqne motlo vÍJ>a, Venusque noceut. 



sirvers Ciccróm: tizenkettő l1á1•om párven;bcn (d is t i e h o u), tizen
kettő pedig kettöLen; továbbá változatok c fiiliitt : Ma n t u a rn c 
g c n n i t; más tizenkettil Virgih·c ugyanannyi párversben ; az Aeneis 
énekeinek foglalatai, mindegyik m:'ts-más kiiltiitiíl iit ver.;;hen készítve; 
tizenkét hatrnérctii vers 1t szerencse j:aéka fölött (D e r a t i o n e t a
b u I a e); huszonnc'•gy párYcrs a nap fiilkeltéröl, negyvennyolcz a négy 
évszaluól, Ovidnak V c r q u c n o v ttm st a b a t-ja szcrint: tizenkettő 
n;gre egy befagyott folyi• fölött : valóságo~ crötctdt fagyoss:\gok. 

A.ml01·. 
A Iiguriai Arator, ki hihetőleg Milanóban szülctctt, dc bizonyo

san ott neveltetett, ügyvédi p:\Jyára adta magát. A dalmaták (it kö
vetül kiildték Theodorikhoz (527) ; utöbb Athaiariimái udvari grúffá 
lett (534.); végre megválván a polg:iri gondoktól a römai egyh:iz al
diaeonává lett (556.1. Itt az Apostolok rflcldtedeteit két könyvre ter·
,icdő hatméretü sorokban írta Ic 1). 

lll Venus ene•·cctl vú·ea, sic <'opia ·vini 

Et lentat 9l'C8&zts, debilitalg-ne pedes. 

Multu8 saemM Am01· royil se<:nla J<tleri ; 
Arcanum demens dele!Jit elJI•ieta;·. 

!Jellum Sitepe pm·it fer11s e~•itial~ Ca.pido; 
Saepe manus it·idem Bacchns acl anna nwvet. 

f'e1Ylidit hun·endu Tm}mn Venus ionzn·oba bello ; 
At Lapilltas bello pC'I·dis, IaccltP, gmvi. 

T>eniqu.e cwn menles hominum fariavit uterque, 

Et pudo•· et 1n·obita.v, et metus omnis abe.~t. 

f"umpedibu~ Venerem, vincli.v cmMtringe Lyaeum, 

Ne te mwwrilms laetlat ulergue snis. 
l'i,ta :~ithn aedenl, natia Venus al111a c•·ea.ndi., 

Sen·iat : hoa fines tmnsilu.·is.ve nocet. 

') [me cg·y ki8 mutatvány: 

{',·imus apostolico pm"Va de 'P"'1'1'e vocalu;; 
A!JmÍne Pet,·lt.v erat, guo 1Jiscatu1·e &olebat 

Squamea llwba capi, anbitu de litlm·e cisus 

Dum tmh.it, izJse trahi 11te.·nit : piaertlio C'll1'isli 

Discipulmn cli!Jnala mpit, 'f"Í •·elia laxel 
llunwnu"' capluNt gewts ; qn~te !JCssel·at hwnum 
Ad elavim tmnslallt manus ; guigue aeqzwri.v imi 

Ardebal madidas ad lillcn-a vertere 1Jraeda.•, 

El BpOliis implm·e mlem 11te/ icwiblt'' w ul is 
JVww alia de pa1·te levat : nec deserit m·lem. 
Pe1· latice& sua lucra seguens, C'lti t1·adidit agna.v 

Quaa puasus salvavit ovea, tolumque pe•· m·bem 
Hoc auget pastm·e ,rp·egem. Quo mw1ere S1,mJ.m.9 

S111~qit, et inainnana divina negotia, coram 
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V. t'orhmatu!l. 
Feliilmulta ezeket Venantius Honorius ClemeHtianul:i F01·Luna·· 

tus, valdobiadenai szülctés 1), ki Ravennában nyelvtant s költészetet 2) 
tanult, mitsem gondolva a bölcsészettel s a szent tudományokkal. 
~zembajban szcnvcdvén s szent M1írton egyik oltárán égett lámpának 
olajával mcggyógyittatván, háláh."tl a szcntnek sirját tisztelendő, 

Toursba utazott (565.). Itt jól fogadtatván Sigebert királytól, ki Bru
nechild;it épen akkor vette nöül, nász- (;S dicskölteményt irt, utóbb 
pedig a thm·ingiai Radegun(lának meghittje s alamizsnása lett 3). A 
poiticrsi püspökségre emeltetvén, kora jcleseh·ellevclezést folytatott. 
Megírta hét szentnek életét, szent Múrtonét pedig, mellyet Sulpicius 
Severus irt meg, hatmérctü vct·sckbe szed tc, melly munkAt Pm·igucnx 
Pál (P c t r o c o r us) is nlCgtcvé. ht még hittani leveleket pt·ózában 
:; kétszáznegyvenkilencz 1larab kiilönfélc mét·ték ü versezetet egyhá
zak alapitása vagy fi.ihszcnt·lésekot·; n<;mcllyck toursi Oct·gely neve 
alatt vannak, némellyek egyencsen hozz{~ vagy m:í.s személyekhez 
intézvéle Többnyire v idot· s rózsaszinii kiiltészcte ama t·oppant komot· 
i1liiszakban igen érdekesen veszi ki magát. Öt tartják szent Atl1ana
~ius symbolumának szcrzőjeül, mivel magyarázatot it·t fölötte 1). Í~ne
kei azon idöre jók és hangzatosak ; hatlClll prózáját eh·utitja a sok el
lentét (a n t i t h cs is) s ri111es szc.'lhangzat. 1\Iidi.ín Radegundának H. 

Sic t•encraudus ait : Nu.tis qttant p;·uditu•· amel/., 

.llerredem •cefe1ü •ulvit sibi etc. 
1 ) !'er Cenelmn .'JI·adiens, et amicus duplavicense,,, 

fl,tut ua/(f,le solum llst mifti. 
]'il<• •ancti Martini. IV. 

') .bt ryu sewrus i·ttol>•, italae quo/a p01·tio lingvae 
f'aece yrat•is, sel~•w·tte levis, •Ydione pigrescens, 
lllenie hebe.Y, m-te cfweus, ·usu rudis, m·e nec expet·s, 
L'm"VUla yrmwnatiwe lmnbeus refluamina guttae, 
Rftetu•·icae exiyu·wn praelibans gw·yitis h(u•slwn, 

Co/e llX jm·idica cui vix mbigo recessit, 
f.,Juae priu.y adtl-idici dedi.w~e""• et c1tÍ tantnm 

A•·tibu,y ex illi.y otlm· e.y/ ;". nw-i(,u,.v isti..•. 
u. o. I. 

:-lzulgáljon ez tanu~ágattl miud költői érdeméne(;, mind az akl1ori tanulmányok
ualc :\legjegyzcn<lö az iM, hogy itt t1ultomrn ciils?.Ör emlittetil1 olo.Yz '"!Jelt•, jóllelu•t m: 

odall. a lati»t kell érteni. 
1 J L. fönellb a 218. éM 't 27. lapokat. 
'i Quesnel disR. XIV. Vigiliusnak, az utolsó tapsói katholikus piispöknek, 11'1. 

ariallll,ok és IIIOIIO)Jhysiták ostromlójának tulajdonítja, ki sok miiv~t t.ett. (;;izzé mh~uk 

'"'"'' ;olatt; a 1ni aztftn sok tévcdé~J'I' n<lott nlknhnat. 



.Ju:stin császát• az igazi szcnt ket·csztböl egy dm·abkát küldött, akkor 
ir ta Fortunatus a V c x i ll a r c g i s p r o d c u n t éneket s egy ke
resz talakba rakott clcgiát, mclly igy kcr.dődik: C l' n x m i h i c c r t a 
s a l u s , c r u x e s t : q u a m s e m p c r a d o r o. 

Ez önkénytes s kdlcmetlcn nehézségek gyakran használtattak 
fel a csín és hibátlanság pótlását·a. Innét az anagrammák 1) s más ver
selési elménczkcdésck; iuuét a rimclés szokása is, mclly már Dama
sus pápának egyik epigrammjában viiiigosan nyilvánul. A rímnek 
hangzatossága tetszett a fülnek,.mclly nem volt képes többé mindcn 

1) Hogy fol ne ho~zuk n l<önyvckLcn is fcltnlállmt6 anngrammhkat, c~ak a:-.t az 
<'gyet iktatjult irlc, melly a vcrccllii székesegyházban találtatik n IV. vngy V. ~:-.á

'-llrlból: 
t-<i-mine virgineo hic splendida mendna qu.iescunt, 
....,n.>ignes animas easlis velam·ine sacro 

c-:1·iuibus ·imposito welunt petiere soro1·es, 

.... mwcltae villte meriti.~ operumque bono1·twt 

~oxi a vincenles, Cin· isto Jnvanle, venena 
....,nvisi anguis palmam tennere pe1·ennem 

1>--spide calcato, spo-ns·i ·vi1·tute h·iwnp/wnt. 

t-<aetanlti1"']1!C 11imul pacalae ·iu secullt mis.,ar 

t>:victis carnis vitiis saevoq1te (lracone 
Obluclante dht subig·tm,l tlw·issima bella, 

~am cwtclis exnta 1nal-is, hic cm·pom condunl . 

...::ant ltS amor tem.it semper sub luce sacratus 

...... unge1·et u.t tumulo sanelant711 ntembra sororiW!, 

:>...Zt•u8 qttas mat1·is nmndo emiseral una. 

'"":.lo1·ibns et ·cm·iis opcl'Wit gemmisq1te nitente• 

t-<ucis pe1-pel1!tte mctgno potiwtlm· honore 
:..d centum sponoi nunc prac~tola~·i jubentur 

~e8te sae~·a domiHo compiac domante beatae 
....,mnwl"lale Deu"' nunterosa p1·ole 1Jarcnle8 

~ ete·mo reg i fitlent pietatc saaa·runl. 

:..t~ coetum 111ittet pariter dom1tS u·ua sepulcri 

"::::.i1·ijico genill "ÍJ; faelu, quae quatuor aynas 
~rola.lil clecli!S, clm·is quae qual-uor ast1·is 

~micuit, caslo douu cumitanie Maria 

t-<aelat-ur 9awle1tS yen~tanis 8ezlllt puellis . 
.....,n91'C8sae templ-um Dom·iui, t·ene?·abile nmnus 
::..cciz,iwtl dnros ']<tu•ticmt ·vicere lctbo1·es . 

• 'l"omina aanclm-um, lector, si fm·te requiris 

Ex onmi ve~·su te littem p1·ima docebit : 

Jl"nc z>o>uit titulum neptis Taurína sacratmn. 
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szótag mértékét fölismerni, s igy a költészet, melly mértékes volt, 
lassan-lassan rímesre változott. 

Nyolczvannál több apigramm maradt fenn bizonyos Luxorius
tól, ki Afrikában Thrasamund vandal király alatt élt, ki alatt Flavius 
Felix is virágzott. Remnius Fanniusnak három költeményt tulajdonít
nak, mellyek talán Priseianus nyelvtanúréi; az egyik a sulyról és mér
tékekről, a másik a csillágokról szól, a harmadik földiratot tartalmaz 
ifjak számára, melly világos és egyszerii. forditása Dionysius Halic. I t i
n c r a r i u m-ának ; hanem a hol pogány eszméket talált, kereszténye
ket tett helyökbe, Solintól véve az arra vonatkozó ismereteket. Az 
afrikai Flavius Cresconius Corippustól Justin császárnak magaszta
lása maradt fenn négy énekben, melly mutatja, mennyire aljasulhat a 
liizelgés, hanem egyuttal fenntartattak általa különféle részletei az 
akkori szokások- és szertartásoknak, ngymint a császár temetése, uj 
császárnak vagy egy consuinak beiktatása körül. 

Ugyanezen korba való egy, mintegy félszázad előtt fölfedezett 
költemény, A t t i l a hadjáratáról s Gualtier, aquitaniai fejedelem tet
teiről. Némelly, a történészek által elhanyagolt részletek merithetök 
belőle. Az irály rosz, de ehirulja mégis, hogy szerzöje a classicusokat 
s különöscn Virgilt olvasá. Ennek utánzataval iratott az ajtatos Eu
chcria is, ki nőiil kéretvén egy rabszolgától, bántott érzetét harmincz
két versben fejezi ki, mellyek a nagy mantuai költő nyolczadik edo
gájában majdnem egészen föltaláltatnak. Sokkal szabadabban mozog
nak a Commonitorium fidelium versei Krisztus sziiletése 
fölött s más énekek, miket Orientius, Illiheris püspöke irt. 

A l· itus. 527? 

Alcinus Ecdicius A vitus azon Arverniának fia, me ll y Gallia 
egyik legszebb részét képezé, atyjának a viennei érsekségben utód
jává lévén (490.), szent hivatalában nagy buzgalmat fejtett ki, külö
nösen az által, hogy a Dauphinében uralkodó arianus burgundoknak 
dicsöségesen ellenállt. Számos irataiból fennmaradt száz levél kora 
eseményeiről és öt költemény. Az elsö három, mintha egy hőskölte
mény énekei volnának, bennök az elbeszélés a teremtés első pillana
tától egész elsö szülöinknek a paradicsombóli kiüzetésökig foly : "A 
foldre esnek mindaketten ; belépnek az elhagyott világba s rohanva 
futosnak majd ide majd oda. A föld mindennemü fákkal s virúnynyal 
mosolyog feléjök; zöldelő mezők, források és folyók; és mégis milly 
semmi ez hozzád képest, o paradicsom ! mint irtóznak ök mindettöl és 
siratják azt, a mit elvesztettek! Nekik keskeny a föld s bár nem lát
ják határát, szorulva érzik magukat és zokognak ; a nappal sötét az 

ffiL ~ 
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ő szemeiknek s a napfény égfltése alatt a világosság eltüntéről pa
naszkodnak" 1). Ő teh:ít megeliízte lV[iJtont, ki néhány eszmét töle is 
vett, hogy mcgszépitse az emberiség bölcsiíjét. A szépség azonban 
azé, a ki felhasználja, mikép a lant nem azé a ki megvette, hanem a 
ki kelle mcs hangokat hallat rajta. 

Sz. t'ulgcuU us. 4Gt> - ;);13. 

A vitus~al az egyh:ízi irók egész hosszu sor át kezdhetném cl, kik 
püspökük és szentek voltak, s az igaz, inkáLb szcnt buzgalmuk s áhi
tatuk tettei által ncvezctcsck, dc mégis tudományos tekintetben sin
escnek énlcrn nélkül. Sz. Fulgentius, ruspai püspök Afrikában, Bos
suet által ama kor legnagyobb hittudósának s legnagyobb szcntéuck 
neveztetik. Anyja, a legvallásosabb nlí, miclött a latin nyclv1'e tanit
tatmí, előbb azt kivánta, hogy egész Homert s l\'lenandcr egy részét 
könyv nélkül tudja. Sz. Ágoston tanitvány{tnak vallá mag:ít, dc bár 
kortársait világosság és rendre f elülmulja, irályra nézve mégis sz. 
Ágostonnál sokkal alantabb áll, és szintngy hátd.bb áll Tertuliánnál 
erőre, Cypriánn:í.l könnyüségrc nézve; egyátalában Fulgentius inkáb h 
hittudós mint szónok. 1\Iiclűn egyszer Theodorik udvaránál vala, s ki
rályi fény- és disztiíl l:ttta magát kürnycztctni, bámulatát félLesza
kasztva, moncl:í : H a i l I y f é n y k ii r n y c z i a f ö l d i k i r :í l y o
k a t, 1,11 i n ő n ck k c ll a z é g i J c r n sa l cm fénydnek l c n
n i c! Es h a cm b c r ek, kik e sa k m n I a u cl ó s ~í g n ak fc j c i, 
annyi tiszteletben részesülnek, minö dicsUséget 
s b o l d o g s n g o t é l v c z h c t ll ű k a z ii d v ij z ü l t e k a z i g a z

s á g ö l é b c n! Midün az arianus vandal 1'hrasmnund a katholikuso
kat üldiiziíbc vette, .F'nlgl'ntiw; hatvan püspükt:írs:íval Libyitlm mcnn
kült, kik közt, bár ö volt a legfiatalabb, mégis fűtckintélylyel birt, R 

a legtávolabb vidékek is tülc kértek tanácsot. 
Sz. Remigius reimsi érsektiíl (53il.), ki arról nevezete:-;, hogy 

Chlodvigot mcgkCI·csztclte, hiruli k négy levelet és végrcndcletét. Az 

') Ig-y ösztönzi E va Á.Júntot, hogy ar. alud•h.-,( (•gy<':!< : 
Smne cib·wm <lul~is vitali ex ycnnin~ ronj-u:J.:, 

Quod simitem summo faciet te fm·te tonanli, 

Nwninibusque l'a·rem. Non hoc tibi uescia donum, 

Sed j am doc/l! fc•·o. J',· imus onea v~certb .'JIUJ/us 

AUigit, audaci <lissolvens ll acta pe1·iclo. 

Credc liben-", mentem scelus est du"itasse vú·ilem 

(/1wd mulie1· 1Jotui. Po·aeccdere for/e timebaa, 

Saltem consequae, atque animos altolle jacentea. 

Lmnina cur jlectis ? c uo· prospe-ra vola nw•·ao·is ? 

JT,·nlun''Jl'.n d li' lChl.jU(~· j'lf?'a1'l>J lwnort' t 
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armorieai Fnustw;1 lerinsi apát, kés\íbb riczi piispök (462.), kit a nyn 
gati-g-1',th Emik az ariunusok clleni irataiért számüzött

1 
a szcnt rna

lasztr{,J s a szabaJ akat·atrM beszél s kissé a pelaginnusok felé hajlik. 
~z. ('ncsa•·ius. 470-fJI~. 

~z. Caesarius, arlr.si ÓJ·ack, nyugaton a szcrzetcsség rgyik leg
lmzgúbh rlőmo~ditöja, Chrdons-sur-Saonc-ban sziilctctt nemesség s 
állitat által kitiinö házból. Tanulm:ínyait a lcrinsi apátságban végzé, 
mrllyd már nnnyiszor a tntlom:iny, szcrctct, hit s minJannák, a mi 
vignsztalja, gyiinyürködtcti s ujj~Hercmti az emberiséget, mcncdékeül 
etulittctiink. Elgyengülve a préclikálásban 1 hogy helyreálljon, Ar
lc~bc mcnt1 hol püspöknek kiúitatván az agdai, arlcsi, carpcntrasi s 
orangei zúnntokat mint elnök vezette. Alarik, nyugati- éa Theodorik, 
keleti-gúth királyok gynnuba vették, mintha a Provencet a burgun
dok l{cz<',rc akarná játszani, miért is az els() számiiztc, az utóbbi pedig 
lúnrzra verve Havcnnába hozatta ; hol meghatva a férfiu méltósága- s 
rcttcnthetlcns(·gétöl, szabads{tgba helyezé s egy, hatvan fontot nyomó 
arany crlémyt s Iniromszáz arany pénzt adott neki, mit a Hz. férfiu fog
lyok kiv:í.ltásá•·a fonlitott. A köznép számára it·t százharmincz beszéde 
lJüvclkcJik ellentétek- s a közélctblil vett hasonlatokkaL Idegenkedve 
azon tanodák tól, mellyckbcn a kereszténység cl pog~inyosittatik, in
ldbh apostoli s egyszerU fórfiunak mntatja magát s beszédcit maga a 
tcnn\~szeti érzelem, magn. a szcretet s a nép iránti benső vonzalom 
lengi át. 

Sz. Columbán viharos tevékenységének emlékeiböJ a szcrzete
seinck adott szigoru rendszabály marndt fenn, aztán tizenhat sz. be
súrl, tele tiizzcl s képzelü crüvel1 hanem o Ily szigorral egyszersmind, 
mclly kizár mindcn kényelmet s olly szorgossággal, melly szcnvedély
nek mondatbatnék. A m é z ajk u czímet, mellyct Lőrincz novurai 
vagy navarrai pih;pöknek adtak, hútrahugyott homiliái nem igazolják. 

Tö•·tí•nészt>k, 

Ezen kornak kevés és hiányos történészeit, Marcellint az illyriai 
grófut ki vén, ki Valenstől 53-1-ig terjedő krónikát irt, a papok ki5zött 
kell keresnünk. Victor, vitai püspök, vallása miatt számiizetvc1 Kon
stantin:ípolyban írta meg a 487-i vandal üldözés történetét. Bölcs Gil
da~, Bndonicus mclléknévvel, mivel Chalcedoniitban épen azon évl1cn 
sziiletctt, mellyben a szászok az angolok által B a t lmúl (490.) meg
verettek; pappá lévén, Ih·itanniába ment, hol ffi(•gnlapitván a rnysi 
monostort ú-W-ban írta meg ama tartunuíny viszontag:;úgait illy czim
md : L i b e r q u e r ul us d c c x c i J i o 13 r i t a n n i a c. Kis Dénes 
(:')-±U.) Heytha vagy Fekcte-tungenuclleki, Hómábn jüvén, szcrzctcssé 

2 fl* 
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lett s a már emlitett egyházi törvényeken kivül, a husvét évi fordu
latait (cyclus paschalis) dolgozta ki 95 évre, kezdve az f.i31-töl. Ö 
hozta be a Krisztus születesétöli számítást, Augustus 43-ik évére ha
tározva azt. V enerabilis Be oa, az ö D e s e x m u n d i a c t a t i b u s 
a b o r b e c o n d i t o a d a n n um 72G. czimü történetében, a vérta
unk szerinti időszámitás helyett először használja ama Krisztus szüle
téséti)li évfolyamot, mclly a:.~tán átalánoss~í lett. A gó th szülctésü J or
nau dcs vagy J ordanes1 egy alán királynak titkára, ut ó b b talán ravennai 
püspök (552.) kivanatot készitett Cassiodornak részrelwjM s itészctlcn 
góth történetéből. Florusból is egy kivonatos római történetet irt ki 
Romulustól Augustusig. 

Victor, tunnunai püspök Afrikában (564.), Konstantinápolyba 
idéztetvén1 hogy számot adjon, miért keveredctt ö is a h á r om fe
j e z c t körüli vitába, ott egy klastromba záratott, hol meg is halt. Ez 
.folytatta aquitaniai Prosper krónikáját 444-töl 566-ig. Őt ismét János, 
nyugati-góth püspök, Biclarus melléknévvel, mcllyet az általa a Pyre
naeusokban alapitott monostortól nyert, folytatta 5~10-ig. Leginkább 
a spanyol történetre nézve l1asznosak. Egy másik folytatója ama kró
nikának 581-ig Marius, avranchesi püspök volt. 

Sz. Izidot·. 
Sz. Izidor, sevillai püspök (601.) O r i g i n es vagy E t y m o

l o g i a c czim alatt husz könyvet irt, mellyeket barátja Braulius, sa
ragof>sai püspök fejezett be. Az akkori tudományok encyclopaediáj:i
nak mondható e rnunka1 mellyben először a nyelvtan és történészet, 
a szónoklattan, bölcsészet, számtan, zene, csillagászat, orvostan, jog
tudomány és időtan tárgyaltatik; azután a biblia, a könyvtárak, kéz
iratok, zsinatok és a naptár ; majd fölemelkedik az Istenhez, angya
lokhoz, emberekhez, valláshoz; mellyek után az eretnekségröl, a si
billákról, mágusokról, istenekröl) a különféle nyelvekrül, a népek ne
veiről s a méltóságokról értekezik; végre sok roszul értett szónak 
eredetét kntatja. Bár sokszor helytelenül beszél, érdemül kell neki 
mégis felrónunk, hogy számunkra a régiségnek sok töredékét őrizte 
meg. A szók különsége- és sajátságairól is iz·t és számos magyarázat 
szinte neki tulajdoníttatik. Hátramaradt még tőle egy kr6nika a világ 
teremtésétől Heracliusig, 626-ig, melly az utolsó időszakot illető némi 
uj tudósításokon kivül, korábbiakból van kivéve ') ; aztán két törté
netirat a germán népekről, mellyek az V. században Spanyolhonban 

1) De tempm·ilm.,, vag-,v Aób>·eviatar temporum, vagy De sex mundi aetatibus, 
\"ll-gy Imago m'""Ji. 
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niapitottak országot 1)1 egy függelékkel a va.~dalok- és svévekröl. Ő, 
ki köztük élt, hitelesen beszélhetett róluk. O volt végre sz. Jeromos 
,e g y h á z i i r 6 k so r o z a t á n ak' folytatója. 

Tanítványa, sz. Ildephonsus, toledói érsek, tovább irta a góthok 
történetét 64 7 -töl 667 -ig, me !ly évben meghalt. G 70-ig vitte Julianus 
Pomerius, ugyanazon vát·os érseke. Utóbb n XIII. században Lucas 
Tudensis, tuyi püspök egész 1236-ig nyujtotta azt. Ime ezekb/il áll 
Spanyolország történészete. 

t;gybázl történet. 
Epiphanius scholasticus, Cassiodor kérelmére összegyüjté Sacra

tes, Sozomenes és Theodoret egyházi történetét, mcllyhcz Rufinus 
hozzáadván Eusebius folytatását, megalakult a H is t o r i a t r i p a r
t i t a tizenkét könyvben, melly nyugaton az egyházi történet kézi
könyve lett. Gennadius, marscillei pap 492-ig folytatta sz. Jeromosnak 
tudományos történetét 2)1 mellynek száz szakasza kiizöl az utolsó ma
gáról a szerzöröl szól. 

Toursi 6l'l'gel~·· fl39-fJ95. 

Florentius, ki ösatyjá.tól, a langrosi püspöktől Gergely nevet 
örökölt, Auvergneben született egy máe több püspök által diszesitett 
tanácsosi családból. Gyógyulásaért csdcklendö, toursi sz. Márton sir
jához mcnt, kinek későbben utódjává választatott. Ugy látszik, Ró
mában is volt, s a czivódó frank királyok közbenjáróni őtet használ
ták. A franczia történet atyjának neveztetik H is t o r i a e c c l cs i a
s t i c a Fr a n c o r um czimü, tíz könyvii munkája miatt. A czimröl 
nem kell következtetni, hogy csak egyházi dolgokat érint, mert i) al
kalmat vesz az összes történtekről szólani. "Vegycsen beszélenelem 
el a szentek erényeit s a népek szcrencsétlenségcit; nem is hiszem, 
hogy különösnek tünnék fel, ha az elbeszélésben, nem az iró kényel
meért, hanem az események menetének követése végett a boldogok 
életének szarencséje s a boldogtalanok nyomornsága együtt tárgyal
tatnak." 

Az első könyvben, Ádámtól kezdve, elbeszéli a választott nép 
történeteit, Krisztus és a császárok életét, a kereszténységnek Fran
cziaországban elterjedését, egész sz. Márton halálaig; a tmisodikban 
átmegy a tulajdonképi frank történett·e s Clllodvig halálaig viszi azt; 
a többi nyolcz könyvben 592-ig halad. Bár látszik, hogy Virgilt, Sal
lustiust s G clliust ismeri, irály a mégis nyers és szcnvelgő, erő, szine-

1) De hist01·ia, sive Chronicon Gotlw1·um. C!wonicon b1·eve 1·egni Visigothorum. 
2) Catalogu.s de viris illustribus. 
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zet és núnden rend, még idiírcnd nélkül is, núntha csak, a mit itt-ott 
hallott ir:í,sba foglalta volna. Bs li mégis feljajdul a tntlományok ha
nyatlásán! "Sülycdvén, vagy inkább kiveszvén a tndomúnyok müvc
lése Gallia városaiban, közcpettc a bennök elkövetett jú és gono~z 
tettcknek, midön tudniillik a barhúrok szilaj vadságnknak, a királyok 
dühösségöknek engedték magukat által, és az egyházak felváltva 
majd meggnzdagittattak az ájtatos hivi5ktül, majd meg kifosztattak a 
hitetlenek által, nem találkozott egyetlen tanult ember, ki a dialeeti
c:íhan elég crös lévén, ama tetteket folyó vagy kiitött beszédLen Ic
írta yoJna. Sokan panaszkodtak tehát ck kép : 1\1 i s z c r c n c s t: t l c
n ek! a t udom á n y ok ki v es z n ck s n cm t a l :\.1 ko z ik em
b e r, a k i ko r u n k e s e m é n y e i t l e t u d n á i r n i. Én te hú t 
ezt látván, jónak tartám, bár durva irályban, fenntartani a Wrtént 
dolgok em l ékét, hogy eljuthassanak az utókorhoz." 

Benne nincsen meg sem a régiek iiszintesége, sem az ujabbak 
ítészetc; fontos tetteket clmelliiz, hamisakat és kétcseket fülvesz 1). 

S minthogy ü nem csak kortárs, hanem gyakran a tettek szemtaunja 
és részese is volt, bizonyos buskomorság vonul 1ít miivén, mert ií 
látta az emberek és dolgok, n büniik és erények zürznvarát, mcllybcn 
hahil:ít lelte n régi müveltség. Miivészhez mélt6, jellemző vonásokkal 
fest, elbeszélésében megható, kifejezése- s érzelméLen vnn bizonyos 
valódiság, s ekkép korának hü rajzát adja, habár akarata ellen, mi
után ö maga is a tettek részcse ; fcltiintcti azon fajok, állapotok s 
osztályok küzdclmét, mellyeket a hóditás ugyanazon füldön állitott 
egymással szembe. 

t'n•dc•gnrius. 

Frcdegarius, kirül nem tuduuk egyebet, mint hogy bm·gundi 
volt, a VII. század közepe táján élt s hihctülcg ban"tt volt. .Egy egye
temes krónikának első három könyvében kivonatkm mlja Julius Af
rieanust és lflacinst; n negyedikben toursi Gergely clsü lwt künyv<H 
némi hozzá:vlással; az ötödikben nztán folytatja iH G41-ig. A bttrgund 
kir;ílyok iránt az illemen túl résuchajlú, Au;;trasi:it s n tübLi Fran
czinországot mcllözi, s válnsztott pél<lány:inál az elbeszélésben h<'ttrúl,b 
:ill. Ö maga scm adván a régi tndmn:ínyoss:ignnk semmi jeiét, mégis 
felkiált : "A világ elvénhcdik; a szellem ereje eltompul, senki scm 
mérkiizhetik ma n hajdankor it·óival, de nem is követeli azt."- Va
lamivel jobb Aimoin flem·yi bar:tt, ki szintc i:it könyvben irt::t meg a 
frankok történetét; inílya hosszadalmas és utczai, a tények és részle
tek megválasztásában semmi iigycssége. 

') Erélycsen Yéili lit Hninart Eliíbr.fzédc1,P-n 
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r .. egendák. 
Az irodalom uj ncmeiil tüntek föl a leg en dák és a szentck élet

rajzai, mcllyck gyakorlati czélból, nem az értelern gyönyörködtetése
vagy az ész kielégítésére, hanem az akarat megindítására irattale A 
nép hőseiről, a mint mi a szenteket nevezzük, különfélc rnondák ter
iclltek el, mcllyek egy része költött volt, gyakran nagyitva vagy ro
~zul fogva fel; s igy a képzelődés azokban néha csodákat látott, miket 
a tudatlanság a természetesen magyarázható tettekben is feltalálni 
hitt. Ismétcltch'e s növesztve a hir által, végre igazság gyanánt fo
gadtattak cl azon nép által, mellynek több szüksége volt hitre és 
szerctctrc, mint a vitatásra. Görögország is hagyomány által ismerte 
azon trójai hiísük tetteit, kik talán sohasem léteztek; és déli Olasz
honban minden város majd fegyvereit, majd si1:ját őrizgotte Acneas 
egy-egy társának, a Ici az olasz partokon talán sohasem kötött ki. 

Ccrán, párisi püspök az összes papokhoz iratot bocsáta, kérvén 
tiJlök vidékcik szent hagyományait. Mosch János Alexandriából Ró
mába jiivén, ott írta a L c lk i l i g e t c t, mcllynck kétszáztizenki· 
lencz fejezete csodákat tartalmazott. Ugyanezt tár gyalják Nagy-Ger
gelynek már emlitett párbeszédei; s Metaphrastes iratai is, Toursi 
Gergely is a vértanuk dicsőségét vagyis csodáikat százhét fejezetben, 
a hitvallókéit száztizenkettőben; a sz. Atyák életét huszb:J,n1 sz. Julián 
brioui püspök csodáit pedig ötven fejezetben írta le ; ugyszintc sz. 
András, különüsen pedig sz. Márton esod<íit, rnelly müvek akkoriban 
jobban tetszettek, mint a türténet. 

Ollykor a barátok illy életrajzokban gyakarolták tehetségeiket 
s a körülm(:nyek feltalálásában tulságig mcntek. A jobb dolgozatok a 
monostorok levéltAraiba tétettek le, honnan sok esztendő mulva elő
vonva, régiségök miatt hitelcsséget nyertek, miglen eljött az itészet, 
hogy megtisztitsa azokv,t a salaktól s beleolvaszsza azon történeti ha
lomba, mclly tizenöt századot, s az összes országokat, összes szoká
sokat és rangokat körülkarolja. Ruinárt kinyomatta az elsö atyák és 
vértanuk tettcit; a nagytudományu lHaLillon a ?enedekrcndi szentek 
életcit szed tc össze; Baronius is az E g y h á z E v k ö n y v e i L c so
kat vett föl; hanem a lcgjelesb gyüjtemény az, mellyct Boiland Já
nos antverpiai jezsuita l 643-ban kezdett meg, melly 1794 ig folytat
tatva s ötvenhárom kötetben mintcgy huszonötezer élctet foglalva 
még csak oktober közcpcig jutott cl 1). 

') J\fost uyomatik fulytatá~a. lia valal<i :t joLLal«tt iz léK- K itészettcl ;,lü~zcrint 

rr·mlcz11•": •·l, nac;y sr.olg{datot h'llll<' a t<irténés?.otllek. 
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A legendák mintegy a képzelöm·ö visszahatását képezék azon 
kornak erkölcsi rendetlensége ellen, jóságot s igazságot tüntetve fel, 
midön azok a világból kivesztek vnla. Azt:ln a legendai szendeség és 
részvét ama kor fájdalmai közt tápot nyujtott a képzelemnek, melly 
ugyis, minden egyéb éleménytől meg vala fosztva. Vigaszu) szolgált 
ama korban az annyira Mnyatott életnek, l:itni a Gon<lvisclés folyto
nos jelenlétét. A Bibliában a kép:.~elödés a hit határai közé vala szo
ritva; a legendákban szabadon röpke<lhetett, változtatva tiszteletét 
helyek és idők szerint; a vértanuktól a remetékhez, a nagy piispö
köktől a müvészckhez, a tudósokhoz, a hősökhöz s végre egy uj világ 
uj apostolaihoz fordulva 1). 

BUSZONEGYEDIK FEJEZET. 

Tudományok és szépmiivészetek. 
FOidlraf. 

A tudományok és szépmüvészetekre ama kor nem volt kedvező. 
Annyi uj nemzet közeledvén egymáshoz, a világ ismerete tágult; hanem 
s~::nki sem találkozott, ki azt tudományosan írta volna le, Rz egyptomi 
Cosmast kivéve, ki I n d i c o p l e u s t e snek neveztetett el, indiai s 
aethiopiai utazása miatt. Cosmas az első, ki megnevezi Ceylont. Pto
lomaeus rendszerét, melly a földnek kerek voltát s az cllenlábuak lé
tezését vitatta, Lactantius, sz. Agoston és Chrysostom a szentirással 
ellenkezőnek találták, s egy mást képzeltek; mintha a sze nt könyvek, 
mikép örök üdvet, szintugy tudományt is igértek volna. Ezek nyo
main Cosmas (536.) nekifogott megmutatni, hogy Ptolomaeus rend
szere istentelen, a mivel utóbb néruelly hittudóskodók Copernicus 
rendszerét is megtámadták volt. Cosruas tana tehát szeut szertartá· 
sokkal hirdettetett ki s k e r e sz t é n y czimmel ruháztatott fel ("t.Qt

rrmt.tJtx~ -ronorewpltr.). Szerinte a föld lapos, kétszer olly hosszu mint 
széles, az oczeántól körülvéve, mellynek négy utja áll nyitva, a Föld
közi- s Kaspi-tengercn, azután a Persa- s Arab-öbölben, Az oczeánon 
tul egy más vihí.g van, mellybe az emberek el nem juthatnak, bár ré
genten egy részét lakták ; ugyanis ott áll keleten a földi paradicsom, 
a négy folyóval, mellyek most a mi vizözönutáni világunkra földalatti 
ereken át bugyognak elő. Ádám az :édenből kiüzctve azon földrészen 
maradt mindaddig, mig a vizözön a bárkát a mi partjainkra nem hozta, 

1) Példákat hozandnnk fel a XI. könyv 12. fejezet~ben. 
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A mi világunk négy oldala fallal van körülvéve, melly függölegesen 
emelkedik, aztán be-be hajlik minden oldalról, ugy hogy a világ fö
lött az égboltozatot képezze. E boltozat alatt futja meg a nap és hold 
napontai pályáját, nem a világot kerülve meg, mivel ezt a fal nem 
engedi, hanem csnk egy kúpalalnt hegyet, melly északon fekszik s 
megmérhetlen magas, Nyáron a nap a hegy teteje felé emelkedvén, a 
nappaJok meghosszabbodnak, ellenben mindig rövi(lebbek lesznek, 
midön a nap tél közeledtével a hegy magasabb része mögé ereszkedik. 

Ezekhez hasonlóan fejtegeti Cosmas a hold szakait, a napto
gyatkozásokat, s a többi tüneményeket, épen olly elmés, mint képte
len modorban. 

Orvoshtdomimy. 

A mi az orvostudományt illeti, némellyek a Justiniánéval akar
ják összehasonlítui azon gyüjtcményt, mellyet a VI. század közepe 
táján amidai Aetius, a korábbiak s különösen Galenus orvosi müvei
nek pontos felhasználásával készitett. Saját rendszere nincsen, dc 
gyakorlatilag sok tapasztalatot tanusit; azonban a készitmények s 
ápolgatás körül nagy kedve telik a babonáskodásban '). 

Thralle Sándor, ki Olasz-, Franczia- és Spanyolországot orvos
kodva járta be, meg tud a régiektől válni és saját fejével gondolko
dik, ajánlván, hogy az orvos ne hagyja magát clvakittatni a rendszer 
szelleme által, hanem figyeljen a beteg korára, erejéres életmódjára, 
ugyszinte az éghajlatra az évszakokra s az idöváltozásra. Az iránt 
közömbös, mellyik részen kelljen eret vágni, bár néha a bajhoz leg
közelebbi ereket nyitja meg, mint példaul torokgyuladásnál a nyak
és békaereket (r a n i n a e). Roszalja a mákonyt a fejgörcsnél, az ösz
szehuzó szereket a hasmenésnél s a burogatásokat a köszvénynél; 
érzi az erkölcsi velebánás fontosságát, bár utóbb ö is a gyakorlatba 
istenbölcseleti s lélelddézési eszméket hver 2). 

A protospatarai Theophil, a császári őrség parancsnoka, Hera
elius alatt, ki vonatot készitett Galenus- és Ruffusból ; inkább hit- mint 

1 ) Hogy a torok egy fennakadt testtöl rnegszabadittassék, érinteni kell a beteg 
nyakát és mondani : Mikép Jb:us kivon ta Lázá1·t a sh·ból és Jónást a czethal gyomrá
/,ól; ugy jöj ki te i.• csont, vagy szálka a torokból ; vagy pedig: Jöj ki szdlka! Biagiu,a 
t:értamt és Krisz/us szolgrija parancsolja neked. 

2) Kü,zvény ellen leginkább Horner ezen versét adja : 
Ttr('~XH <)' ayo('~• t::rro <>·' t6rovaxiEtro yai«. 

Holdfogytakor egy arany lemezkére ezt iratta: !«t, &(Itt', rpo(', "rf1•E, ~a, E'''"' 
.'}E, i.ot•, :>:r!'• E,, p, ''"'· Legjobb rnf'ntöszcrnek azonban ~gy olajfalevél tartatott illyeu 
felirattal : xa ('Ot a. 
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orvostudományi munka, miután a tagok használatában az isteni gond
viselést akarja fdtüntetni. 

Ac g in ai Pál, ki az araboknál nagy hirben állott, különös figyel
mct foruitott a gyermekszülésre. Kivonata a régibb orvosi müvekbül, 
különösen a scbészctre nézve, nem érdcmnélkiili. 

Különben a nép olly gyógyszerekhez folyamodott, mellyeket az 
orvostud01miny nem ismert. Szembajban ráborultak sz. Márton sir
júra Toursb:m, vagy megkenték szemeiket lámpájának olajával. A 
v{tltó-hidcp;lázban szcnvedük 1) Beneventum b a mentek sz. Deodát po
rait tisztelni. Igy folyamodtak m!ÍS bajokban is János agustaldi püs
pök, szent Ida, Egbert sz!\sz király ne jének s más szanteknek ma
radvímyaihoz. 

A barbárok inkább arra gondoltak, hogy ejtsenek, mintscm, 
hogy gyógyítsanak sebet. Ha a keleti-góth Theodorik az egészségligyi 
felligyeletre egy főorvost nevezett ki, a nyugati-g6th törvényben ez 
úll : "Egy orvos se merj cn egy szabadnőnek eret vágni atyja, anyja, 
fivére, fia, vagy nagybátyja jclenll·te nélkül; nagy szükség esetében 
egy beesületes szomszéd vagy cseléd legyen jelen ; kiilönben a félj
nek vagy a rokonoknak ti z soldót fizet; mert az érvágás ürügye alatt 
igen könnyen más valami czél rejlhetile Ha az orvos meggyógyit egy 
szemhályogot, fizettessék neki öt soldo. Ha eret vágva, egy szabad 
embert clerötlenit, fizet száz soldót, lm halúlt okoz, adassék a rokonok 
hatalmába 2). Ha elront, betegebbé tesz vagy megöl egy rabszolgát, 
térítse azt meg. Ha orvos hivatik, mihelyt látta a sebet vagy a fáj
dalmat, a beteget ui~onyos biztosíték mcllett vegye gondja alá, s ha 
az meg hal, biztositéldt az orvos vissza nem kapja." 

Sz(•J)III ii\·(·szetck. 

A szépmüvészctek, mellyck múr az utolsó római idökbcn ha
nyatlani kezdtek, minuinkább alább szálltak A harhúrok nem csak 
hogy Ic nem ronttik a régi emlékeket, hanem Theodorik még tisztvi
selökct is rendelt azoknak n1egörzésére á polg~í.rok gondatlansága cl
len. A középületek helyreállitásúra egy ta paszta it épitészt nCVC'zctt 
ki, évenként kétsz{tz aranypénzt s a még akkor cl nem pusztult lucríni 
kikötií vúmjövcdelmcit szcntclvén c czélra. Eloroztatván Cornúl>au 
egy rézszohor, száz arany soldll t igért an nak, ki a tolvajt följelen ti, 

1) A chiunpor ~7.Ú%atlfd.Jm> is .;u mag·nm láttam, hog·y n Lctcg a v(tlt(,J;h cllcui 

hiztos i:!:YÚ!!)'IIIást aLLan kerese-tt, hogy a palcnut.'•i kH(lltczinusol{ csodás sirholtj«iufd 

P-::';Y ''Zcntnek t<'stvúza e].; Lornlt. 

''J (ít 't""r! rl,c co fw:crc vn/11/:J'I-111/tal,emtl]'"lcslnl~lll. Lil>. XI 
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pana;Szko<lván egyszersmind, hogy mig ö a város diszeit gp.~·apitni 
tiirckszik, a régi emlékek ve~zni lmgyatnak. Rómábajövén nem győzte 
esodúlui az akkor még fennlev ü remekmüveket 1 a Capitoliumot, a Fo
mm Trajúnumot, Pompej us é~ l\Iarecllus szinhúr.át, a C o losseu m-ot, 
mdlyck az i(lii s az ellenség rombolása után is bámulanclók maradtak; 
a vizvezctiikct, az appiusi utat, mellycn kilencz század arnkott kövek 
kiizt egyetlen hasacl·~kot scm tudott felmutatni ; az A(1ua-Cl:mdia-t1 

Jnclly n, Hahini hcgyckbül egész az Aventinns tetejébe harmincznyolcz 
mérfüldnyi (=~)'h fd. mfd) távolhúl hozta a vizet. Azon dagúly, mcly
lycl Cassiodor a Quirínál tiizes lovait, l\Iiro tehenét, a Via sacra sár

garéz-clefímtjait leiija, bizonyítja, hogy a ::;zép é::; nagy még akkori
Lan is ismcrtcték. 

Theodorik c tokinteiben az egykori cs~\sziÍrokkal még versenyre 
is kelt. Havennában egy di::;zlakot emelt s vizvezetüket építtetett, 

melly vúllalat nnnyival nehezebb volt, mivel Ravennát n hcgyektiil 
moc~t'trok vúlaRztják cl. Egy 1mít~ik diszlakot emelt Diclen temcllett az 
A penninek olilnl:íhan ; egyet ismét nagyszerü esamokokkal V eroná
ban, hol a vizvezetlit s a védfalat is hclyt·eállitá. Paviübnn is vizvc

zctíít, mcleg fürd üt s pályaszinkört :íllitott; ugy an azt tevé az a ban ó i 
fürdök közelében. 

illilly Iliinisan neveztetik a hegyes szcglctü épitúsmodor góthnak, 
ezen épületek bizonyi tjúk. Az utas, ki egy ltangu ntjúban a pontini 
moes~í.rokon :.'ttlwlaclott, clkomoritva azon gondolattól, hogy a hol ma 
néma pusztaság terül cl, lwjdan huszonhárom város és olly gyönyör
teljes mezei bkok emelkedtek, végre mégis felvidul a tenger látására, 
midün szmnéiJe ötlik a balra fekvü Terracina, egykor népes és vi

rúgzú, most nyomorult és VI. Pius gondjai {dtal csak númilcg hclyi·c
hozott város. Ez szolgúlt a görög uralom felé lmt:írvárosul é::; védfalui 
a tenger fdé, miért ia Theodorik hosszu fallal vétette körül, felváltva 
n(·gpzcgü é:-; gümhülyü tornyokkal. Aztún a várost uraló domb tetc

jében is egy crilsR((gct vagy inldbb egy diszlakot úllitott fel, melly 
m(~g ma is fcnnúll s b:ímulatos szép kil:itást nynjt Latiumrn, Cnmpa
niftra és a tengerre. Ama tornyok s ezen épiilct valúban a hanyatló 

rÚlllai mo<lorhan ópitvék, és hasonlitnak Otlin templomához Upsala 

mdlett ~h·édhonhan, a csuesof; holtoznt mindcn nyoma nélkül. Ra
\'cnn:í.ban egy fal, mclly ma a fercnczrcndi z:írda cWrészét ]H;pezi, s 
Theurlurik kir:ilylak:inak maradvúnyani tartatik, az oszlopoknak a 
f(:bií n:sz~zcli rosz össr.eillcs:íltósére s ar. iv arányúra nézve egy fokon 

úll Di•Jdcti~mnak spnlatrúi <liszlakával. Igy az ugyanott 'l'lteoclorik 
:'tltal felállitott sz. Apollinaris tcmplnut<Ín ös egy :u·ianus l<:ercsztt-lií-
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edényen ugyanazon modort találod fel, melly akkoriban Rómában di
vatozott, ékitményekkel, mellyek a folytonos hanyadásra mutatnak. 

Amalasunta, atyjának kerek boltozatu mausoleuroot állitott, egy 
kúppal, mellyen négy oszlop emelkedett, tizenkét bronz-apostoltól 
környezett porfiredényt tartva, mellyben a király nyugodott. Ba a 
Jeirás nem meseszerü, e mausoleum nem más, mint a Santa Maria 
della Rotonda, melly mindenesetre az V. század végéből vagy a VI
nak elejéből való. Az átaJános elrendezésben a régi jó hagyományok 
látszanak megőrizve lenni; a terv egyszerü, emelkedése nem fenség
nélküli, kúpja bámulatos, egyetlen egy köböl faragva, mellynek át
mérője harmincznégy láb ; a tömegnek tehát, mellyböl vágatott leg
alább kétmillió fontot kelle nyomnia, mintán a kivágott kö kilencz
száznegyvenezeret nyom; hozatott, mint látszik) az istriai kőbányákból 
s fölemeltetett száznegyven lábnyi magasságra, a mi különösen ügyes 
erőmütanra mutat 1). Az ékitmények szerencsétlenül helyez vék el, 
nehezkés és kellemetlen vésetüek, önmaguk közt és az egészhez ké
pest aránytalanok; az elosztás rosznl van kiszámítva; az ajtók rajza 
roszul felel meg a többi résznek; a gyámkövek rendetlenül osztvák 
el, a falpitérek párkány helyett ízléstelen hornyolatot tartanak. 

eassiodor ismeré s fel is rontatta a korabeli építészet hibáit : 
rendkivuli magasság az épületekben, vékony oszlopok, tnlzás az ékit
ruényekben 2) 1 mellyek a góth modornak hibáit, de nem lényegét ké
pezik. Hason alakot mutat fel egy emlékpénzen Theodorik király laka, 
vékony oszlopokkal s ke r ek ivekkel. A gó th épületeknek nérnelly 
spanyolhoni maradványa kellem nélküli erőt, vastag piléreket és 
semmi ujat sem mutat fel. Nem létezett tehát góth épitésnem, hanem 
az csak a régi izlé:mek átaJános megromlása volt ; s ez annyival iga
zabb, mivel Tiberis festői hid ján, mellyet Róm:.\161 három mérfóldnyire 
( =% fd. mfd.) 565-ben Narses építtetett, a szép az erőnek van 
feláldozva ; pedig ez nem a góthok müve 3). 

l) A számitás Soufjlot épitész é. 
2) Quid dicamus colamnaru.m }uncemn procerita/em 1 mole8 illaa sublimi33Únas 

jab1·icarum quasi qw:/ncYdan e1·ectis hastilibus contine1·i, et SMÓslantiae qualilates conca

vis canalibus excavatae, ut magis ipsas aestimes jttisse transjwJas, alia.Y ceris Judicea 

factum, quod metaZZ.is dw·issi1ni.Y videa.Y expolitwn. Varinr. XV, 6. Fm·",. de fabricis et 
architeclis. 

3) Ime milly gőgös volt n felirat: 
Qui potuit 1·igidas Goth01·um subde1·e mentea, 

llic docuit durun• flumina {er1·e Ju11um. 

Traján midön sol<kalnnve7.etesb győzelmek után az appiusi ntnál épittetett hi
dat, csal! ezt iratta rá : Tra}anWI imp. 1J· m. strarit. 
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A keleti birodalomban is hanyatlásnak indult az építészet 1). A 
Constantin által épitett annyi egyházra nem vala annyi anyag, mint 
Rómában, dc nem is háborítá az ízlést annyi korábbi épület, mint itt, 
s igy ott a templomépítésben a keresztény modor fejWelbetett elő. Az 
oszlopok hiánya miatt mellözni kelle a Lasilicák hosszu szárnyait, ha
nem ügyesség szereztetett viszont az ivek és boltok alkalmazásában. 
Egy négyszegü térség, mellynek oldalai négy hajóra nyuJtak ki, egy
arányos keresztet képezett; ennek belső szögletein négy pilér (pi
laster) állott, összekötve Lolt-ivekkcl, mellyek ollyformán emelkedtek 
és hajlottak, hogy tetejökkel kört alkotának, melly a kúpnák támaszul 
szolgált. 

A byzanti építészet jellege tehát az cgymásbafüzütt bolt-ink
és kúpokban, a gürög templomok egyenes és szijgletes vonalainak 
hajlottakká változtatásában áll. Talán már Constantin templomai a gö
rög kereszt- és kúp-alkattal lJirtak; ezzel egyezik ama le irás, me ll y et 
nazianzi Gergely az Apostolok-templomáról ad; ugyanezen alak szám
talanszor ismételtetett a J ustinián korában emelt ezernyolczszáz egy
házi épületben. 

A keleti templomok legragyogóbbja, Sz.-Zsófia egyháza tanu
sitja, rnikép az építeszet ott is hanyatlott, hová a barbárok el nem ha
tottak; ékítményein inkább gazdagság mint izlés tetszik meg; az osz
lopok aránytalanok, az oszlopfejek tulhalmozottak, a bolt-ivek fölött 
hiányzik a párkányzat. Constantin szokott hamarkodásával épittetvén 
azt fel, a tartóssággal olly keveset gondolt, hogy a templom alig felépít
ve, összeomlott. E példa s annyi embernek szerencsétlensége rá nem 
birta a thrallesi Anthemiust és miletusí lzidort, hogy azt erősebben 
építsék. Ezek a templom kúpját négyszegü oszlopokra fektettélc Hu
szonöt év mulva ismét beszakadásától kelle tartani; s az építészek 
nem találtak más módot, mint kivülről erősítö-iveket alkalmazni, 
a templom nchezkés és nyomasztó külsöt kapott. 

Kiipok. 
A kúpok, mellyek a mai templomoknak legfőbb részét képezik, 

az akkori építészet legfontosb ujdonságaul tekinthetők. A régieknek 
nem voltak valódi kúpjaik; vagyis nem ismerték ama, fölfelé gömb
alaku, többé-kevésbbé magas és széles, oszlopokon vagy alapfalakon, 
mellyek négy- vagy sokszöget képeznek, nyugvó kerek alkatot, melly 
tübbnyire három részböl áll, tudniillik : g y ámos z l o p ok b ó l, 

l) Heyne u gijttiugai egyetem éviapjaiba a byzanti építészetre vonatlwz6 szá

mos cmléket vett fol. 



mellyeken a d o lJ nyugszik, ez pedigak ú p o t tartja. R<Jm:í.ban Ci-iY 

rógi, a r a bs z o l g :'t k t o l' n y a nevii épületben csak félgiimb-alaku 
kúp áll nyolczsziigletii. térsóg fiilött. Caracalla nagyszedi fiinliiinck 
egyik, Herculesnek szentelt tcrmúhen nyolcz oszlop marauvúnyai lát
szanak, mellyek egy fólgiimb-alaku kúp fenntartására voltak rendel
tetve. A Pantheonnak k1'1pja is félkörü. A kúp mindig az alaptérbiíl 
kiemelkedi) bengeren (cylindcr) nyugodott. Csak Sz.-Zsúfia egyházá
ban kezdenek fdt.iinni a nagy ar:inyok s a gyámoszlopok helsii fejW
dése, mellyck a négysziigü alnptórböl emelke<lve, bolt-ivekbe mennck 
át s a kúp l<öralaku alapját képezik; e fölé n merész fenséget kifejező 
doh-alak csak késiihh alkalmaztatott. 

A Sz.-ZsMia temploma beszakadása által figyelmeztetve az épí
tészek, a kúpokat eriisebb oszlopokra fektették; a négy pilastcr-rc 
homlokzatot tevének, hogy ennek fiiggélycs nyomása a gyámoszlop és 
bolt- i v fm·de nyom{u-;át ellensnlyozza; mi az épületnek egyszersmind 
változatossúgot és ki>nnyiisóget kölcsünziitt. l !ly múdoíiitásokon men
tck át a kúpok. A p:iviai Sz.-Mihály-cg-yház:inak kitpja egy nyolcz
szcgii :t!nptéren ny11gszik, melly gy:ímoszlopok segélyével a nrgy
sziiggcl van iisszekötve : a dob-alak clsö eszméje. A velenezei sz. 
1\Iárk öt kúpja majdnem egyszcl'ltczetii a sz.-zsófiaiakkal; a piíiai szé
kesegyházé hosszu kerekdeu; alrészét nógy roppant i v kbpczi, mely
lyek fent uyolez kisebb ivbc mennek :í.t. Hosszn kerekded Corneto 
egyhádnak kúpja is a XII. századból j mellynck hat íve egyenetlen 
szegletii négyszöget k<'lpcz. 

A kúpok egy m;'~sik kiiWmílget kópeznek a vr. sz:ízadi Í!S a 
gúth építészet kiiziitt. Ifa maj1l a góth motlor ft':nycselJb korszakához 
érünk, vilúgoss{t lesz eliittünk, lwgy ezen elnevezés nem igazolható. 

A lJyzauti építészet emlitett njit:ísához tartozik az ill, hogy hiá
nyAban lóv<:ll a n:gi kón oszlopfejelmPlt s nj akat kc':szitui nem birv:ín, 
júnak t:ll:'tlta az oszlopok fiilé négyszög darnLolmt rakni, mellyeknek 
egész ékc~silgök vésett l1wdck- vagy keresztvonalakben úllott; a mi 
a konstantinápolyi sz. ZsMia egyházán kiviil a ravennai sz. Vitali:-; és 
a velenezei sz. Mark rgyházAban is feltalúlhatú. 

Az ívek Is csak teljes kerektied alakban alkalmaztat
tak j dc különbiizö oszlopokon nyugodva, egyenl/í átméröj i ik miatt, 
alsó részök egyenes vonalban meghosszíttatott, mi annyira tet
szett, hogy a kis iveknél is a teljes f1!lkürtöl eltérés történt, B ezek 
majd csúcsivckké szorittattnk össze, mnjd patkl)-alakLan husz
szittattak meg, m:1:jd vógrc homlokfal-alakot nyertele Ezentúl egy 
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nagy boitivben Hláf> kisebb, kis oszlopokon nyugvó ivck jclcn
Hük meg 1). 

Konstantinápolyon kiviil sok m;í.s helyt is illy rnodoru építészet 
divatozott; illyen mouoru V elenezében is1 hogy sz. l\Iúrkot ne említ-· 
sük, Santa Fosca di Torcello a IX. szúza<lb,.,J j Anconában a. szent 
Cyriacus egyháza a X. századból j Pola J.'Istriában sz. Katalin; Salo
nichiben sz. Demeter és sz. Zsófia.; Aleppo mellctt sz. Simoné (8tyli
tes), melly a lX. száznelban lm·onta.tott s mellynek kúpja alatt eme 
szcntuck oszlopa állott; aztúu Francziaorsz:ígban sz. Caesarius egy
húza. Arlesben, sz. Vincze és Anastasiu!;é pedig Párisban, hogy ellmll
gassuk a kúsiibbi sz!imos utánzatot. 

Ravenna, mclly a keleti határon fekszik, jobban mcgilrzé a ke· 
leti jelleget s tehát a római-byz anti modort itt kell keresnü11k. Sz. Vi
talis cgylHíza kivüh·ill kiiziinHúges ús egyhangu; ele !Ja hcl(~psz mint 
egy keleti úlom ötlik szenJelllH.) az öszl!augzó széps<'·g : egy szab:íly
szcrü nyolezszüg, két egym ásföliitti karzattal, mellyek a kerek kúpot 
tartják; az aJs,·, karzat nyolez, görög és egyptomi márv:í.nynyal bori
tot, vastag oszlopon (p ilaster) és más tizennégyen, mcllyck gü~ög si
kos múrv:í.nynyal Lcvonvák, nyugszik j régi~H:gi maradvúnyok kiilii
niisen az amphitheatt·umbúl, aztán a rakmüvek ékítményekül vannak 
felhaszn~dva. llly rakmüvekkd vannak körülvéve az ajtúk, ablakok 
és az oltárok minden illy modoru épitményckhen. 

Szent Vitalis mell ett úll Galla Placidia cmlúke, sz. Nazarins és 
Celsusnak szontclve, latin kere:sztben, mcllynck köwpén oltúr áll há
rom nagy keleti alabas t rom Ut b lábú l, me Ilynek felsej e négy oszlopocs
kún nyng.;zik. A Theodorik {dtal épitett szelit Apollinaris uj egyhúza 
háromhaj új u és hosszu n6gy:szcg alaku. Felismcrhetií benne a byzanti 
lliOllOJ'1 mkmüvckkel, sirboltold-.al, fPlimtokkal, alabast1·um, porfi1·, p<Í.· 
rosi- é:; kigyús-márvúnymüvekkcl; valúban sajno:;, lwgy illy remckmü 
u barb:í.rok vagy inkább a javitúk által cléktelenittetett. Ugyanazon 
városban 417· Len fejeztetett Le sz. Agatha egyháza, mellynck három 
hajúját busz gd.nit oszlop üí.maszt:i; hanem idővel, az alapot kivéve, 
winclc11 mcgv:í.ltozott. C:sak egy keresztecske cmlékeztet szeut Lörincz 
egyhúzára Clas~:~i:dmn (Havenna egyik vúrosrésze), mclly llouoriu~:; 
itlejúlJou épült s IGG3-ban romboltatott le; ugyane::;ak Classis-Lan sz. 
Apollinaris te1uploma, melly 534-ben emcltett, egészen ujon épült, a 
szeutélyt kivéve, mclly rakmüvckböl van csimílva. 

Illy építések nem csak a római tartom~myokban történtek j a 

1) l\Jill<krri!J pélclitayt. uyujt. a mvenuai s?.. Vitali~ cg-yhflo:a. 
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vallásoi'l áhitat minden helyen templomokat emelt; az építészet, mi
ként az irodalom egészen egyltázivá lőn, s a ki jól tudott írni, jól'fes
teni és jól vésni, az az első egyházi méltósAgokra nyitott magának 
utat. Leo a toursi püspökségre emeltetett, mivel az építési szerck ké
szítésében igen iigyes volt; szent Eligius, mint hires aranymüves és 
rézmetsző noyoni püspökké lett; a jelvek szerinti építési mcsterség 
papi tulajdonnak tekintetett. Egy szent pap, megtéritvén néhány bál
ványozót Bourges mellett, papokká szentclte sa liturgiára és templom
építésre tanitotta meg iiket. Maga ezen szó : a c d i fi c a r c, erkölcsi 
értelemben annyi, mint jó példával jó hatást gyakorolni. A paviai 
székesegyházat Epiphanius püspök, a parenzóit Istriában pedig Eu
phrasius püspök épittette (540.) számos rakmüvel. Más szcnt férfiak 
által emelkedett ismét a montecassinói egyház és monostor, aztán a 
nápolyi, luccai, sipontói, s florenczi egyházak; a pápák közöl is alig 
volt, ki építéseket nem tett volna. 

A longobarel királyok is szaporiták az egyházakat; 'l'heudolinda 
a monzai diszlakot és sz. János egyházát emelteté ; leánya Gunde
berga ugynnazon szent tiszteletére Paviában, hol Aribort a Sa n Sa 1-
v a d o r e templomot emelteié (GGO.); Grimoald sz. Ambrus egyházát; 
Pertharit a S a n t' A g a t a a l M o n t e monostort és S a n t a .Ma r i a 
i n P e r t i c a egyházát (675.); Liutprand Sa n P i e t r o i n c i e l 
d'a u r o (aranymcny czetii sz. Péter) egyházát (732.) s egy sokszögü 
kereszt-kutat, mclly a bolognai sz. István-egyházhoz van csatolva. 
Kunibert Coronatc mellctt, hol fényes gyözelmet vivott, sz. György 
tiszteletére templomot emelt; a civatei sz. Péter, a bresciai sz. Julia 
egyházak, a milanói Maggiore és sz. Vineze monostorok Dczsőnek, a 
bresciai kerek föegyház Grirnoaldnak köszönik létöket. 

Ugyanezen korra vitetnek vissza San Pietro d e D om o Bres
ciában, szent Hilarius V o g h era mellett Staforában, sz. Zen o s a veró
nai székesegyház, különösen pedig sz. Mihály egyháza Paviában. Nem 
ide tartozik vitatni, ha vajjon a fennálló egyházak mostani neveik 
alatt leteztek-e a longobard korszakban, vagy hogy mennyire alakul
tak át azóta; hanem lényegben valamennyien a birodalom vége felé 
divatozott sz er kezethez hasonlitnak. Ám mégis a külszerkezet, a hom
lokzat, az oszlopfejek, emberek s állatok legfurcsább alakjaival is az 
alaptól az épület tetejeig nyuló vékony oszlopok, az ívek és párkány
zatok bizonyos ujitást tanusitnak az épitészetben, melly utóbb átalá
nossá lőn. A veronai sz. Zeno egyházában a templomhajók oszlopok 
által különitvék el, mellyeknek fejcik állatszörnycket rontatnak; ezen 
oszlopok kis kerek-iveket tartanak, s ezeken ismét egy ablakos fal 
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nyugszik, mdly a tetőt tartja; hanem r gy nagy diadalmi i v helyett, 
me! ly a hajót a szcntelyt/H \'Úlasztaná el, oszlopokra fektetett kis ívek 
Yágják keresztbc a templomot. A sirboltot oszlopok futj:\.k körüllom
bardi oszlopfejek- és kerek ivezetckkel ; ezekre nehezedik a pompás 
szentély talaja, mcllyrlil a templomhajóba tizenkét a templom széles
ségével egyenlő lépcső vezet bC'. 

Az egyetlen egyház, melly belsejével együtt v:íltozatlan maradt, 
a luccai sz. Fridinn egyháza. Megemlíttetik egy 685-i pel·gament-ok
mányon, mint mcllyct Flnulon, Kunibert udvanncs!eJ·c állitott helyre, 
mclly még ma is a lombm·dok basilicájának neveztetik. Belszcrkezetc 
basilica-modoru, legcgyszerübb; van három hajója s két nyilt oldal
ld.poln:ija, mellyck talán szintc két hnjót képeztek. Mindkét oldalán 
tizenegy oszlopa van, néhány görög, néhány római; roppant magassá
gukat tekintve véknyaknnk látszanak. Ugynnott longobm·d eredetü
nek hiszik a Sa n t a Ma r i a fo r is p o r t am egyházát, melly 
800-ban ujittntott meg, s azt is ~íllitják, hogy sz. Justus terén, hol most 
a Lucebesini marquis-k laknak, hajdan a herezeg palotája díszelgett. 
Még sokkal régibb sz cn t Sándor egyháza, haMr csak l 056-ban em
littetilc Ugyancsak Lucca város gazdag levéltárának egy 7G3-i ok
mánya 1izonyos Auripert nevü festészt cmlit, kinek Astolf király San 
Pietro-Somaldi-t odaajándékozá, mellyet ez Aurideus püspiiknck enge
dett által. Longobardnak biszik szcnt János egyház~ít is a hozzákap
csolt kereszt-kúttal együtt; s 778-ban szcnt Mihály egyháza cmlitte
tik, mclly szintc longobm·d építmény lehetett. Nagy-Károly elöttinek 
tartják a Sa n t a l\II a r i n i n C am p o egyházát Florcnczben. 

Azt senki sem fogja hinni, hogy a Iongahardok valami építési 
rendszert, vagy legalább saját épitészeket hoztak volna magukkal; 
még a kik itt-ott emlittetnek is, azok olasz nm·üek 1). A benszülöttek 
pedig azon minták szerint dolgoztak, mellyek szemeik előtt voltak; 
de a longobardok olaszhoni uralmának egész hosszu ideje alatt semmi 
haladás sem látszik, annyira, hogy 600. körüli építményeik keveset 
különböznck a XI. századbclicktöl) midön a sokkal haladóbb norman
noknak adtak helyet. A spoletói tornyok hasonlitnak a paviaiakhoz, 
s egy a városon kivüli egyház, mellybe lépcsözeten kPll fölmenni, 
mint a paviai sz. Mihály-egyház, :\.llatfejekkel van ékesítve. 

A templomok és tanácsházak Italián kivül is az egyházak és 

I)L. Maffei-t Verona Illuslnüa. T. I. c. 2., és Seroux d'Agincourt-t. A longo

harel törvé11yck 8okhclyt beszélnell magistJ·i comacini vagyis comói épitészekről ; még 

ma is n lombard kíimiiv~Ack nnl!yohh re,;zo Como J,criiletéböl való. 

YIII. 30 
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monostorok mint:ijára épültek. A mi ujonan emeltetett, az barbár :; 
egyszersmind keresztény jelleggel Lirt, magán hordva jelvi és szer
tartási alakokat, s a régiség romjaiból vett ékitményeket. Szent Ger
gely Dijonban szent Benedek egyhá.z:H alapítá, melly a forradalom 
alatt Jeruutatott s mcllyben egy közös központ körül három köralakn 
karzat emelkedett száznégy márvány oszlopra üímaszkodva. 1\Icg
jegyzósre méltó, hogy az épületek egész Europában egyenmodoru ala
kot öltenek, a mi a góth építészet korszakában még viMgosabban tü

nik elő, s a mi, nem tudjuk, eléggé van-c megfejtve, ha föltcszsziik, 
hogy a szabad-kiímüvesek társulata már akkor létezett. 

llnkmüvek (mosaik) 
Rúmában a tarka márvány ízlése már a császárok idejében ho

zatott he j még mesterségesen is festetett s aranyoztatott s bizonyos 
talaj ok, mellyck görögöseknek (g r a e c a n i c i) 1) neveztettek, akkép 
készültek, hogy fehér márváuyon kígyós márvány s porfir darabkák
ból festmény alkottatott össze. Folytatták ezt a byzantiak s nagyban 
üzctett másutt is, külünösen az olaszhoni barátok által. Rakmüvckct 
Cassiodo1· is említ, B alig képzelhetnők m:tsféle miinck azon B z o b
r o t, mcllyct Procopius szcrint 2) a nápolyíak Theodoriknak emeltek, 
s mclly egészben tarka kis kő-darabkákból készült. A rakmüvek épíi
letek talajám, dc meg inkább falakra, oszlopzatokra, püspöki karszé
keine szoktak volt alkalmaztatni. Kemény kődarabkák rakattak be a 
gazdagon faragott márványba, néha zománczozva vagy bearanyozva. 
Én találkoziarn Rómában egy jeles francziával, ki egy munkájúhoz 
középkori emlékeket gyüjtögetett s az örökvárosban csak tiz napig 
tartózkodott, mondván, hogy ott ama korból senuni sÜJCscn. Csak sze
meit kell vala felnyitni, s észreveendé, hogy ott az építészet minden 
korban folytattatott j azonkivül tanulmányozhatta volna a minden 
korbeli rakmüveket, mellyek elegendők volnának egész szépmüvé
szcti történet összeirására. A legTégibb talán a szent Sabina-egyházé, 
mellyet Coelestin pápa 424-ben rendelt meg; legnevezetesebb pedig 
a ravennai belvárosi sz. Apollinaris egyházé nyolcz lábnyi magas ala
kokkal, mcllyek az összes oldalfalakat betaka1ják. 

A rakmüvészetet nem csak a görög kezekben maradt városok 
iizték, a longobardoknál is nyomára akadunk. Rakmiivekkcl birt a 
paviai Sa n-P i e t r o in ciel d'auro és Liutprand is azokkal ékesítette 
fel sz. Anastasius egyházát Corteolonában a Po mellett. Italián kiviil 
nem láthatni illy régi rakmüveket. 

1,! Plinius lliat, Sat. X xxn, <!5. 
') n~ bell o .'lot li. I, ".!l. 
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. .-\. feHtett ü v egek a byzantiaktól tökélycsittettck, miután az uj 
epitészd szerint ezekkel kelle az ablakokat bevonni, A nemes fémek
ben i miivck, minök Monzában láthatók, azt:ín az ai·anymüvesi ügyes
ség, mclly a púrisi sz. Eligiusnak tnlajdonittatik, bizonyítják, mikép 
c miivé><zct sem volt kiveszve; hab:ir a?.: akkori pénzek átalában 
durvák. 

Az évkönyvek gpluan ernlitnek festvényeket Nagy-Gergely 
.Ümll;árnnak áldozabí.t látta, melly olly élénken (t am c ff i c a c i t e r) 
volt visszaadn1, hogy a sirástcíl nem tartóztathatta magát. Toursi Ger
gr· ly beszéli, miké•p Numalitius piispük neje, midön Antun elővárosá
b,w sz. Ish·án templomát épittetné, azt festményekkel akm·ta disze
sitni, s c vi-gre egy könyvet hozott elö s régi tetteket olvasván abból, 
R fe~té~zelmek tárgyakat jelölt ki, mellycket a falakra felrajzoljanak. 
3Iet!.ocliufl ugyanazon században egy U t o ls ó i t é l e t e t festett, 
mellynck látú~a megtéritette Bogorist, a bolgárok királyát; illy hatást 
a J\Iichelangelóé sohasem gyakorlott. 

Z Á R B E S Z É D. 

A törté-neti időszakok között adatokban talán ez a legszegé
nyebb; mcrt Procop után ugyszólván csak Agathiast; P:il diacon után 
csak a valois i Névtelent; toursi Gergely után csak Freelegariust lehet 
nevezni; ezeken túl csak tapogatózni kP.Il kevés klastromi irat, né
h:\ny szcntek élete s a törvénygyiijtemények kiizött. Annyi azonban 
kidlúglik, hogy ezen ir:lií a zürzavar időszaka volt; miután a. régi épü
let lerontva, az ujnak alapja pedig még nem VQlt megvctve. 

Azon állam, melly k c l e t e n még mindig a római birodalom 
czimét bitorolja, mint hiborba öltöztetett hulla, csak fővárosának rend
kivüli jó fekvésesarégi intézmények hagyománya által tartja fenn 
magát, annak köszönvén, hogy a barbárok és persák ellen néhányszor 
~zerenc~éscn kiizd. A legnagyobb eröködés, mellyet a rómaiak valaha 
kisérlettek, fejtctik ki, az egységnek egy törvénykönyv általi beho
zatalára; ám lehetett-e sikert várni ott, hol benn az állam ban vissza. 
vonás és eretneksl\g dúl? Pedig nem a népnek a föul'ak elleni, sem a 
községeknek a hübérrendszer elleni nagyszerü harcza a;r., hanem gyer
mekes p~írtoskouások szekeres pályá;r,ók vagy fondorkodó heréltek 
miatt : nem szorongása a terhes és n bizonyosság- s tisztábajövésre 
komolyan törekvö öntudatnak, melly még tévedéséhen is figyelmet 
?rdcmd; hanem tiirelmctlen vitatás-tan, mclly nem a lényeges hit-

30!< 
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elvek körül gyakorolta magát, hanem a másodrendii pontokat rostál
gatta, alaptalan alkalmazással s tehát megoldhabisi képe~ség nélkül. 
Ám mégis e vitály olly makacscsá lett, hogy végre azon szakadAst 
idézte elő, mellynek alapja nem a kereszténységben, hanem a mel
lék-eseményekben keresendő. 

l\Iig a keleti egyedurság ekkép sorvad, n y u g a t o n számtalan 
apró nemzet fejlik ki, külön nyelvvel, külön szokásokkal, külön rnü
veltséggel, össze nem kötve csak azon megmagyarázhatlan közét·zet 
által, melly szerint a multat ök maguk lwlyettcsiték. A longobardok
kal bevégződött a germánoknak déli Europába özönlése, melly a ke
reszténységgel kezdödött; s miután állandóán letelepedtek, mint be
ütőket tekintik a normannokat, saracencket és magyarokat, kik iíket 
hadrohamaikkal háboritják. 

A régi germán társadalom felbomlott, a harczos társulatok meg
semmisiték az egyenlőséget, melly annak jellemét képezé. A fegy
veres erö tulnyomó maradt a barbárok l{özségei s a r<;gi birtokosok 
fölött, kik részint füldészekké, részint rabszolgákká lettek. A beütök
ben vegyületét hitjuk a júnak és rosznak, a gyöngeségnek s hatalom
nak, és látszólag összeütköző érzelmeknek; miut:in természeti saját
ságuk hazájok odahagyása után igen megv:tltozott, s természetiikkel 
a legyőzöttek sajátságai össze nem egyeztek. A római földün ük je
lenlétökkel, dc meg odahozott intézményeikkel is hatnak, habár nzok 
a meghódított népekkeli viszonylatok által módosnláson mentck :ít. 

Mig Rómában mindcn a:i államnak áldoztatott fel, a germánok 
az egyéni szabadság érzetét hozták be, melly szerint az em ber csak 
azt teszi meg, a mit önmaga megvizsgált és elhatárzott. Azon szaLad 
tetszés, melly szerint mindPnt lehetett tenni, a mi másnak ártalmút·a 
nem volt, ismeretlen vala a régi társadalom elött, mellyben a fösze
mély, akár egy akár több, kénye kedve szerint gátolhatta a magán
embert, és a nyilvános hatalom törvényesen rendclkrzctt rnindcnncl, 
s az embert a polgárnak áldozta fel. A hóditúktól cred tch~í.t a mai 
müvelt::;ég föeleme, mint szinte a valti haladás, mclly a tróntól a ma
gánosnak hajlékáig terjed el. 

A római név, melly egykor annyit tett, mint vil~tg fiilött mnl
kodó, most mint gyahizat, a leigázott nemzetre illesztcték. Ám m{•gis, 
a római tát·sadalom, mellyet az előbbi korszakban bomladozni látánk, 
legyözetése s leveretése után ujra föléled s utat tör magának, javítva 
s átalakitva a hóllitók társadalmát; némelly helyeken fenntartja a 
helyhat<Ís~ígi inth,ant'myek0t, mindr.nfölött pedig az i)si törvények cm-
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!ékét és az irodalmat, mellyet hóditóival elfogadtat, ,kik törvényeiket 
is a legyőzöttek nyelvén írják meg. 

Legtöbb befolyást gyakorol azonban a keresztény társadalom, 
melly mig a római birodalom bomladozik, megszilárditja saját egysé
gét, függetlenül idő-, hely- és uralomtól ; miután nem esetleges dol
gokon, hanem az eszmék örökkévalóságán alapszik. A barbárok árja 
felforgatja a tr•)noknt, de megtörik a kereszt lába alatt. :Mig a bero
hamis északról délre özönlik, a térítés müve ellenkező irányban halad; 
amaz uj vért önt a kimerült társadalomba, ez megjavítja a barbársá
got ; amaz erőszakkal rohan, ez lassu, de tartós. A kereszténység a 
társadalomba a rend és béke eszméjét oltja be; szet·etetet, szemérrnet, 
kötelesség- s becsületérzést, nemes önfeláldozást tanit; tanítja, hogy a 
saját meggyiízödéshez dicsöségcsen kell ragaszkodni, nem ismerve el 
semmi füldi hatalmat, melly a lelkiismeretet megszorithatná; hogy a le
győzötteket nem kell megülni vagy emberi jogaiktól megfosztani; miért 
is ezek a kiméltetés s a személyes szabadság biztositásának reményé
ben kevcsb keserültséggcl tUlnak ellen, s a hadak vesztenek régi vad 
kcgyetlenségökböl. 

A mint minden hatalom összcrlölt, a népek, érzetök által vezetve, 
figyelmüket arra függcszték, mclly mint egyedül valódi, egyedül állt 
fenn, a szellemi társadalom hatalmára. A lmrbár berohanás előtt az 
egyház bel-összefüggés nélkül, kifelé kevés hatást gyakorolhatott s 
befolyása kginkáLb csak a városokra szoritkozott, miután minden 
egyéb a r(•gi gép ;íltal vitetett. Dc midün ez üsszezúzatik, a világi és 
lelki hatalom közti korlátok szinte lehullanak, egymásba vegyülnek, 
összeütköznek, módositják egymást s elkezdik ama küzdelmct, melly 
a társadalomnak olly élénk lenJületct adott. Külünösen a pápák 
Krisztusban összetársitják a győzöket a legyözöttckkcl, felállítva ck
kép az erkölcsi egyenlőség elvét, miglen utóbb Nagy-Károly alatt a 
politikai egyensui y képviselői,·é s a társadalmi igazság űreivé lesznek, 
s egyuttal a legyőzötteknek a hódítók ellenéheni egyesülése is ben
nök pontosul össze. 

Egy átalános csüggetegség beálltával, midőn a világiak a köz
ügyektől egészen visszavonulnak vagy a győzök megvetése által visz
szaüzetnek, a püspökök és papok magukra vállalják ezen terheket, s 
uj küldctésök buzgalmában, fölveszik mindazt, amit mások odahagy
ta~; melly bitorlás a lcgjogszerübb erkölcsi hatalom, melly meggyő
ződés-, h:ila- s érzelemre volt alapit va; egyetlen gát a nyers erö ro· 
hama ellen, mellyel bizonyos rend s emberinél fensőbb törvény esz-
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méjét állitja szembe ; s bíztossá teszi a lelkiismeret sznbadságát mind 
az aljas leselkedés mind a nyilt erőszak merényei által. 

Azonban az egyház épen nem bit· annyi külsö lwtalommal, l1ogy 
a világot igazgathassa ; s hosszu időnek kelle lefolynia, mig az össze
bonyolult elemek helyöket lelték s nzon egyetlen elv köré pontosnl
tak, melly azokat megérlelendő vala. Azalatt fl rnonarchia, democra· 
tia s thcocratia egyik a másik mcllett tilnnek f·~l, mindcgyik külön 
müködve s erejét gátolatlanul fcjtve ki, ugy, hogy a ki csak az egyi
ket tekinti, egyedül azt vélné uralkodónak; ami tanusitja, hogy mind
annyi együtt létezett. A barbárok rnonarchiája utánozni törekszik a 
rómait s legalább részben megnyerni a császári örökséget; a birto
kosok földesuri aristocratiát ügyekeznek rncgalapitni; a papság részt 
ve~z e törekvésben s bár e társadulmi tényezök közöl, a végezél t, honi. 
törekszik, egy sem ismeri, egy sem vallja be tisztán, feléje mégis a 
körülmények túlhatalma által sodratott 

Innét a dolgok zavart mcnete, melly inkább meggondolatlan 
erilszaknnk ruandathatnék; innét a különhöző elemek vegyülete: 
helyhatósági, egyhá~i s germán korm:\nyzat; római, egyházi, longo
bard, frank s burgundi törvények; nj törvényltönyvek, mellyek a üir
sadalmat átaJános elveknek ügyekeznek alárendelni; fajok, nyelvek, 
állapotok, szokások, eszmék, erkölcsök, rnindez eltérő s különbözö 
egymástól. A vándor nép lakhelyet és birtokot keres, a barbár némi 
polgári~odásra \'ágyik; a legyőzöttek visszaszerezni némi hatalmat; 
az egyház a világi hatalom oldalán!íl foglal állást, hanern ez visszahat 
rAja s az adományozás a hiíbérrel, a püspökpálcza a knrddal zavarta
tik össze; a rabszolga földészszé törekszik lenni; az alhiibéres kibon
takozni azon békók közől, mellyek l:ít a föm·hoz kötik; a szabad tu
lajdon adományozássá lesz, az adományozás örökségi sajátságot nyer; 
a védur korlátlan urrá, a paranc~nok birtokossá, aztán fejedelemmé 
akar lenni; a fejedelmek a hasonrangunk közti elsőséggel nem elé
gesznek meg többé s kit·álysággó. töreke~znek azt átváltoztatni; az 
or~zágoknak nem szab többé határt a nemzetiségi elkülönöztetés; 
azért a thuringiak, dánok és szászok a frankokat, ezek a longobardo
ltat, a szlávok a germánokat fenyegetik; a nyers erő, nem rnérsékelve 
még erkölcsök által, rnindenhatónak hiszi magát; azonban mégis a 
keresz~ény igazság, jog és szeretet határainál ellenzetre talál. 

Es rnindamellett, hogy ama korszakban a boldogtalanság napjai 
folynak le, s az egyén irtózatosan szenved, mint a régi zsarnokosko
d:\s alntt; az emberiség mégis halad, mivel a müvelöJés uj elemeket 
vesz magába fel s uj népekre tCijed ki. Azonban századoknak kell 
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elmulniok, mig a földterületi tudat a faji fölött tulnyomóvá lesz; mig 
a törvényhozás a személyiségtöl az átalánosságra tér; mig a nyers 
barbárság a fegyveren kivül más zabolának veti magát allí; mig a 
család, a középkornak ezen föeleme, állammá alakul, és a fegyverek, 
törvények s igazgatás megváltoztával, nemzeti egység erecl ujra azon 
lassu és f<íradalmas összeolvadásból, mellyre az eHibbi társadalmak 
mindegyike befolyással birt. És igy hol a Liguri-tenger a nyugat kel
lemes partját csapdossa, minden hull<irn megtörik és visszatolódik; 
dc mindcn hullám egy-egy sziklatöredéket, egy kis tengeri füvet vagy 
egy kagylót hoz, mik együttvéve tovább terjesztik a partot és az idi5 
megszilárditja az uj üledéket, melly az emberkéz segélyével termé
keny földdé lesz, s bár előbb csak hinár és káka, utóbb vadbuza fo
gamzik rajta, végre mégis gyököt vernek az örökmosolyu olaj- é;; 

narancsfák : és az ember, ki ott kellemes lakot állit, hálát ad az Ur
nak, ki lassan, de biztosan vezeti az emberiséget haladásában. Idlí és 
remény! 





FELVILÁGOSITÓ JEGYZETEK 

a vm. könyvhez. 

(A) 125-d ik l a p h o z. 

A kileU gyermekek. 

A régieknÉ-l az apa gyermeke fölötti korlitlan hatalmát akkép 
gyakorlá, hogy kitette öt az utczára, hol hideg, vagy inség miatt el
veszett. Spartában az idomtalan ujszülöttek a Taygetes nevü bar
langba dobattak, melly kegyetlen gunynyal raktárnak mondatott. 
Thehae megtiltotta a gyerrnekölést, hanern az eltartásm tehetetlen 
apát arra kötelezé, hogy gyermekét a hatóságnak adja át, melly azt 
az állam nyereségével eladta. Az igy eladottakból rabszolg;\,k lettek ; 
me Ily sors, nem tudom, nem volt-e kegyetlenebb a halálnál. Maguknál 
a hébereknél is, hol Is r a c l n é p é n ek c g y l é l ek k c l i sz a
p o r o d ás a áldásnak tekintetett, a gyermekek ha egy fa alatt a vá
ros közelében s a zsinagóga kerületében ruhákba takarva s körülmc
télve találtattak, mint bizonytalan eredetü korcsok vétettek föl; de 
ha ágra akasztva, mcssze a várostól és az uton találtattak, törvényte
lenekül tekintettek és a polg:ít·iságból hatodíziglen kizát·attak_ Philo 
mégis biztosan állítja, hogy a gyermekkitétel a hébereknél bünnek 
tartatott : "Lex gravius quiddam prohibet, expositionem infantium, 
quae apud mnltas gentes propter nativam inhumanitatem vulgaris est 
impietas. Nam si prospiciendum est ne ante praefinitum tempus nati
vitatis vim patiantur in utero, quanto mag is conservandi sunt jam edi ti, 
et quasi novelli coloni adscripti ccteris hominibus, ut una fruantur 
natm·ae donis : haec tanta bona quisquis adimit pue~·is, ct alimenta 
statim a nativitatc denrgat, sciat se violarejura naturae, et hoc modo 
incidcre in magna crimina, libidinosus, immanis, homicida, atque adeo 
it.fanticida prolis propriae." A miivelt A thenae a kitevésre kagyló 
alaku agyagedényeket készitett, mikép Rómában füzfából font kosa
rak (c o r b em su p p o n e n d o p u e r o) használtattak, mellyekben 
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a két kitett tin által alapitott város gyakran lütott egy-egy fa vagy 
oRzlop alá kitett kisdccleket. A történészet bizonyítja, mikép az ujon
szülütt ]e;ínykák, nztán a vézna vagy hibás fiuk többnyire megGlettek, 
azonkivül a gycrmekdhnjtás szabad kegyetlenséggel üzetett. Romulus 
elrendelte, hogy a leány Ita elsőszülött, eletben b.:gyas,,,·.k : E so l is 
fc me ll is n u u q u a m e x p o n u n t n r p r im i t i v a c ; és a többi? 
A római szomo1játék sokszor, a vigjáték majdnem mindig a gyerme
kek fölismerése kiirül forognak, mellyck \'agy szerencsétlen csillag
júsint vagy bünpalástolás miatt vag-y ctmpa szcszélybül kitétettek; s 
a róÍ1wi szinpacl Lorzalommal tült el, midön anyák és apák Rousseau 
hiJcg~égével vallj:ík be, hogy gyermekeiket elvetették. Terentius 
egyik darabjában a fé1j megtah'tlván husz év előtt kitett leányát, ne
jéhez ekkép szól : "Ha ugy akartad volna, mint én, meg kellett volna 
öt ölncd; és nem szinlelni ollyan megölést, melly neki az élethez re
ményt hagyott." 

1\lenander világosan mondja : "A leány terhes és alkalmatlan 
jószág. A fiukat még a szegények is fölnevelik; a leányokat még a 
gaz(hgok is kiteszik." Ovid Á t v á l t o z :í sa i b a n (IX. köny v.) 
Littus megparancsolja. nejének, hogy, ha. leányt szlil, ölje meg : 

"Edita forte tuo fuerit si facmina partu, 
(In vitus mando; pietas, ignosce) neeato. 

Apulej us az ,A r a n y sz am á r' X. könyveben beszéli, hogy a "pator 
peregre proficiscens mandavit uxori suae, quod enim sarcina praegna
tionis oneratam cam relinqucba.t, ut si SEXUS SEQUIORI:-:l" (ez a 
szokott kifejezés) "edidisset foctum, protinus quod essct editum ncca
rctur." Költeméuyek, de mellyck a szokásokat leplezik fel. 

Az elsö törvényekben meg volt irva: "Pater insignem o b defor
mitatem puerum cito necato. Ezt még Theodosins korában is ismétel
tetni találjuk l\Iacrobius által, ki a Sa t u r n a l i á k XII. könyvében 
igy ir: "Pmtenta prodigiaquc •:omburi juhere oportet." Azt mondjá
tok talán, hogy itt csak a szörnyetegckröl van szó? De a vitázó bölcs, 
Seneca világosan bizonyítja, hogy a gyöngeall;:atuakat is e sors érte : 
"Nascuntur quidam aliqua parte corporis multati, infirmi, et in nniiam 
spem idonei, q nos parentcs >'Ui projiciunt magis quam exponunt.'"' 
(C o fl t r o v. 33. lib. V.) És ismét : "Portcntosos foetus extinguimm:, 
liberos quoque si debiles, monstrosique celiti sunt, mergimus" (D c 
i r a I, 1:3.). Az illy szülötteket a rómaiak baljóslatnak tarták, azértJ 
hogy szabaduljanak tőlök, veszni hagyták öket. 

A gyermekhajtás olly tökélyre vitetett volt Rómában, mint 111a 

a Hzi.íléstitkolnR. Reneca, anyjának, Helviának magasztalásai kiizt (I> r 
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c o n:; o l;-, t.) dicséri őt, hogy magzatát soha sem el nrm rejti! !'Icm el 
nem hajt:í. : Nunquam te faecunditntis tunc, quasi cxprobrarct aetatem, 
puduit; nunquam, more nliarum, quibus omnis commcndatio ex forma 
pctitur, intumcscentcm uterum abscondisti, qnasi incleeens onns, nec 
intra viscera tua concrptam spem liberorum elisisti." E dicséret majd
nem tnPgfcjtlwtlcn volna, ha föl nem fcdné elöttiink .Juvenalis ezen a 
gar.dngok kiizt ~ttalános kegyetlen szokást : 

"f:-iecl jacrt aurato vix ulla pncrpern lecto ; 
Tantum nrtes hujns, tantum mcdicamina pt·ostmt, 
Qnae steriles facit, et hornines in ventre necarrdos 
Conducit." 

E közromlottságot maguk n bölcsészek is hclybenhagyták. Ari
stotelcR azt java8lá, hogy n nagyon szapora nő gátoltassék; mig Plato 
azt !Jittc, hogy a mag a méhben elevenedik meg, a stoicusok azt álli
ták, hogy a magzat csak egy a női testhez tarto7.Ó rész; mclly tan, 
mint sok más, a stoicu~ csnrnokból a római törvényhozásba ment át s 
Ulpián i~ja: (Dig. leg. l. tit. D e i n sp i c. v c n t r e) "Partus, antc
q•.tam eclatur, mulieris portio est sen viscerum; és Papiniá.n : (Leg. 
n, tit. A d l e g em fa l c.) "Partus nonclum editus homo non recte 
fuisse dicitnr." Csak akkor büntetteték meg a gyermekvesztő asszony, 
ha azt férje gyalázatttra vagy káním tette, mert - mondá 1\larcián 
jogtudós - (leg. 4. tit. D e e x t r, c r im i n.) "indignum vi!lcri potest 
eam maritum libcris fraudassc. Itt semmi szcmélyiség nem engedtetik 
sem az anyának, scm a mngzatnak s a dolog csak annyiban Lün, a 
mennyiben a fétj megbántva érzi magát. 

A gyennekkitevé:mck a régieknél hatalmas indoka volt a vég
zetbeni hit. A csecsemő megszülctés'e után a csillag- s egyéb jósok 
viz;:gálódást tettek a gye1·mek sze1·encséje körül ; ha roszat jövendöl
tek, az npa föl nem emelte azt a fölclröl. Fi1·micus Maternus megjelöli 
a gyermekekre nézve kedvezőtlen csillagállást s a VII. kö.1yv 1-ső 
fejezetében huszonegy csillagállási esctet számlál elií, mcllyekhen "is, 
qui natus est, statim exponetur ;" nyolcz ollyan esetet, mellyekben 
nem csak kitétetik, hanem a kuty:íknak vettetik : "Is, qui natus fue
rit, expositus et a canibns laceratus cxtinguetur ;"két esetet, mellyek
ben a gyermek megfojtandó. 

nliJön Germaniens meghalt, Tacitus által a közfájdalom jelei 
köz t a "partus conjugum expositi" is előszám láltatnak. V égre azon 
gyermekek is kitétettek, kiknek törvényességökről az apák kétel
kerltck. 

Hn egy csecsemő közhelyen tétetett ki1 mindjárt találkozott, a 
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ki mint nyerekedési tárgy at, birtokába vette j némellyck magtalan 
házasok által fogadtattak fiakul, mások rabszolgákul adattak el j miért 
ez egy különös üzletet képezett a lclencznevelök számára, kik mégis 
azon esetre, ha az apa kivánta, és az ápolási dijt megtérité, kötelesek 
voltak a gyermeket visszaadni. Későbben a jó Traj:in Pliniushoz irt 
levelében azt akarja, hogy a lelenczápoló díjkövetelés nélkül is kötc
les legyen a gym·mekét követelő apának eleget tenni. Lipsius e rend
szabúlyt méltán nevezi "novum ne dicam, impium j" melly a kegyelet 
kárára, a biinösöknek pedig hasznnkra szolgált. Hanem aztán mégis 
mcgengedtetctt, hogy a ki fölveszi a gyermeket, Wle azt senki vissza 
ne kövctelhesse. 

Először a keresztények itélték nyiltan és minden esetben hUn
nek a gyermekölés t. Minutius Felix 1 O c t a v i u s párbeszédében 
g y i lk o ss á g n ak nevezi a leendő emberek elfo j tását j és Athena
goras, védvén Marcus Aurelius alatt a keresztényeket, mondá : "Mu
lieres medicamentis abortivis utentes1 hornines occidcrc ct rationem 
Deo reddituras." "A nők, kik gyermekhajtó szereket használnak, 
gyermekgyilkosok és Isten előtt fognak számot adni." És 'l'crtulliáu : 

11Nobis vero homicidio semel interdicto, etiam concoptum in utero, 
dum adhuc sanguis in homine delibet·atur, dissolvere non licet. Homi
cidii festinatio est prohibere nasci : nec refcrt natam quis eripiat ani
mam, an nascentem disturbet. Homo est ct qui futurus, ct fructus 
omnis jam in scminc est." Azért az egyház olly szigorralsujtá e b ü nt, 
hogy a gyermekvesztő asszonyt a hivek gyülekezetéből mindenkorra 
kizárta, melly szigor az ancyrai zsinat által 314-ben tízévi hünh<í.natra 
szelídittetett (Can. XX.). 

A kitett ártatlanok rendszeres összeszedésének eszméje a ke
reszténységgel ~z ületett meg, mclly már akkor, midőn üldöztetett 
még, üldözőit azzal boszulta meg, hogy erkölcseiket átalakitá. Példá
ját és szavát még azok által is hallatja, kik szemeiket az igazság elött 
behunyják; és a római jogtudósok Paulus Aemilius által a II. század
ban igy nyilatkoznak : "~:n gyilkosnak nevezem nem csak azt, ki a 
magzatot a kebelben, mellyben fogantatott, elfojtja, hanem azt is, a ki 
elhagyja, megtagadja tőle a tápot, küzhclyre teszi ki, mintegy mások 
kegyeletét kérve, mellyet önmaga megtagadott." 

Alig hogy trónra jutott Nagy-Constantinnal a keresztény vallás, 
a gyöngék- és szerencsétlcnekről legott gondoskodik; a talált ártat
lanok számára menhelyeket nyit, a gyermckt:wtásra tehetetlen szülíó
ket ruMval s élelemmel látja cl j felhíja a kegyeleirt n srgély:1.dásrr~; 
felszólítja a megesett leányokat, hogy biineik ártatlan gyümölcseit a 
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templomokba hozzák, mcllyckbcn néhol oldalrejthelyek s bölcsők is 
tartattak a csecsemők elfogadására. Constantin 315-ben Ablavins ör
Rt'·g-parancsnoknak mcghagy:i, l10gy Italia összes városaiban hirdesse 
ki : miszerint a ki fiakat mutatand ciii, kiket t:lplálni s ruházni képte
len, az ií magánpénztúr:lhúl segdyt nycrcnd, csakhogy a gyermek
gyilkolás elhárittassék. (Cod. 'rhcod. L. I. Dc alimcntis, quae inopes 
parcntes dc pnblico petere dcbcnt) : "Aeneis tabulis vel ccrussatis, 
aut lintcis mappis seript.a, per omnes civitates Ttaliac proponatur lex, 
quae parenturu m~nus a parriridio arccat, votumquc vertat in mclius; 
officiumque tuum haec cura pcrstringat. Ut si qui;; parens auferat so
holem, quam pro paupertatc oducare non possit, nec in alimentis, nec in 
veste imperticnda tardctur, cum educatio nascentis infantiae moras 
ferre non possit. Ad quam rem ct fiscum nostrum, ct rem privatam 
indi~c1·cta jussimus praebere obscquia." 

Intcive bár a kercszténys(·gtöl, a cs:íszárok nem tudták vagy 
nem akarták a meggyökerezett visszaélést rgy;;zcrrc kiirtani. Azért 
'l'crtulliün nem csak a köznépnck, hanem még a tartomünyi helytar
tóknak is szemökre lobbantja. a gycrmckkitcvéHt: (Apolog. adv. gen
tes e. IX.) "Sed rpwniam de infanticidio nihil intersit sacro an arLitrio 
pcrpetrctur, licet de parricidio intersit, convertar ad popnlum. Qnos 
vultis ex his circumstantibus, et ipsis etiam vobis justissimis ct seve
rissimis in vos praesidibus, apud conscicntias pulscm, qui natos sibi 
liberos enecent '? Si quid dc genere mortis differt, utiqne crudelins in 
aqua spiritmu extorquctis, aut frigori, aut fami et cauibns exponctis. 
F..'I'ro enim mori aetas quoque major optavcrit. 

Határozottan csak I. Valcntinján, Valens és Gratián által tilta
tott cl : "UnusquisqLlc sobolem suam nntriat; quod si exponcndam 
putavcrit, animadvcrsioni quae constituta est snbjacebit." E törvény 
azonban be nem iktattaték a thcodosiusi codcxbe s azért nyugaton 
nem is ismertetett, rnig Tribonián a justinián-féle törvénykönyvbe föl 
nem Yette, clfcrditvc azt egy képtelen hozztíadás által. JustiniAn tör
vényhozása tudniillik mcgtagndta az apáktól a kitett gyermek vi;;sza
követclhetési jogát, a mi ugyanannyit tett, mint cltürni a kitevést. 
Egyútaiában ez ügy körül olly tétovázó ama törvény, hogy a valódi 
~zcllc·Juet fülismerni lehetetlen. 

llllc itt a törvény szövcge, ,Dc ihfantibus cxpositis' 
czim alatt : 

Saneimus nemini licerc,".ive ab ingenuis gcnitot·ilms puer parvulus, 
procrcatu~, sive a libertina progenic, sive sorvili conditione macniatus 
r:xposit11~ ~it, 011111 fl1F'I'Ill1l Ín Slllllll Gominimn vindicarc, sive nominc do-
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mini, sive adscríptítíae, sive coloníuriae conditionis. Sed neque iis, qui 
cos nutrienclos l:lustulerunt, licentiam conccdimus peuitus cum quar1am 
diBtinctionc ita cos tiJllere, et edncationém eorum procumrc, sive roa
sculi sint, sive f[wmin:Jc, ut cos loco servorum, ant loco libcl·ton11n, 
vel colonoi'Um, aut adscriptitiorum habeant: se<l null o discrimine ha
hi to, ii, qui aL hnjn:;modi hominibus educati sunt, liheri et ingenni 
appareant, et 8iLi acquirant, ct in potestatem suam vel in cxtraneos 
heredcs omuia quae haLucrint, quomodo vnluei'Íut trasmiitant, nulla 
macula senitulis vel adscriptitiac, vel coloniariae conditionis imbuti: 
aut quasi patranatus jura in r(;bus eorum, iis qui cos susc<'perint, prae
tendere concedimus, sed in omncm terram, quae romanae ditioni sup
posita est, hoc obtinere. Ncque enim oportet cos qui ab initio infantes 
nbjeccrnnt, et mortis forte spcm circa eos habucrunt (incertos consti
tntos si qui cos susccpcrint) hos iterum ad se revuearc conari, et ser
vili necessitate subjugare. Nequc enim i,i qui eos, pictatis ratione sua· 
dente, sustulerint, fprendi sunt denuo suam 11mtantes sententiam, et 
in servitutem eos retrahentes, licet ab initio hujusmodi cognitionem 
habentes ad hoc prusilucrint; ne videantur, quasi mercimonio contra
cto, ita pictatis officium gerere. 

Aztán Justinián; uj törvényeinek 153-:iban rendeli: 
Crimcn a sensu humauo aliennrn, et quod ne ab ullit=~ quidem 

Barharis admitti crcJibile est, Dei amatissimus thessalonicensis Eccle
siae apocrisarius Andreas ad nos rctulit, quod quidam vix ex utcro 
progressos infantes abjiciunt, inque sanctis eos relinquunt ecclesiis, et 
postquam educationcm atque alimoniam ab hominibus pietatis studia 
exercentibus promcrueriDt1 hos vindicent et servos suos esse pronun
cient, cupicntes crudelitati suae hoc etiam apponerc, ut quosin ipsis 
vitae primordiis ad martem exposuerint, eos postquam adoleverint, 
defraudent libertate. Ex quo igitur hujus generis factum multa simul 
in se absurda complectat, caedcm videlicet ac calumninm, et quaecum
que aliquis in tali actione facile enumeraverit, aequum sane erat, ut 
qui tali<t }Jerpctraverint, vindictam quae proficiscitur ex legibus non 
cffugerent, sed quo magis alii exemplo horum tcmpcratiores fierent, 
extremis poenis suLjicerentur, ut qui per actionis impudentiam sua 
detulerint .flagitia. Id quod in pasterum custodil·i jubemue. 

Qui itaqut~ in eum modum in ecclesia, aut vicis publicis, aut aliis 
locis projecti fuissc comprobati crunt, hos omnibus modis liberos esse 
praecipimus, licet ei qui praejudicin contendit ad lwc, manifesta cxi
stat probatio, ct possit ejusmodi persanam ad suum pertinere domí
nium ostendere. Nam ;:;i nostris praecipitur legibus, ut acgrotantes 
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scn·i, a dominis suio pro dcrelicto habiti, et quasi despcrata jam vale
tudinc, cura domini non dignari, prorsns ad libertatem rapiantur; quan
to wagis cos, qui in ip~o vitae principio aliornm hominHlll pietati l'C

licti, ct ab ipsis 1mh·iti fucrnnt, non substincbinms in injustmu servi
tutem protrabi '! Quin saneimus ut tam rcligio~issinms 'l'hcssalouiecn
simn archiepiscopus, quam sancta Dei snL ipso ennstituta Ecclesia, ct 
gloria tua his opem fe~·at; uentiqumu illis flui haec patrant, h•giLus 
nostJ·is constitutas pücnas effugicntibns; nimirnm qui omni inhnmani
tatc et crudelitatc referti sint, tanto d etcriores holllicirlio pollutis, 
quanto calamitosioribus id infcrunt 

Quae igitur nobis placuerunt, et per hane sacram nostrarn de
clarantur legem, ca tam gloria tua, quam qni eundem pro tempore 
magistratum suse-epturi sunt, et obtemperans vobis cohor:'l, cffectui nc 
fini tradere et observarc studento. Qninquc enim librarnm auri poena 
irumincbit tam his qui haec ü:msgredi pcrtentaverint, quam qui nlios 
transgredi pcrmiserint. 

l\Iég különöscbb látni, mikep ugyanezen .Tustinián kcves évvel 
korábbi két törvényéLen parancsolja, hogy a törvénytelen sziilöttek ne 
nevcltesscnek, a mi annyit tesz, hogy ölessenek meg; s igy a kitevést 
kegyes cselekvénynyé tette (Nov. 74. et 89.): "Neque natu:·alis no
minan<lns ncquc alendns est a pnrentibus ;"és a 82-ben: "Ex complexu 
nefario, aut inccsto, aut damnata, liberi nec naturales sunt nominandi, 
omnes paternae substantiac indigni bencficio, ut nec alantur a patre.' 1 

Ha kimondja, mil<ép ebben c~:;ak annyi áll, hogy a fattyugyermekek mi
ként nálunk a házasságtörésből származottak joggal ne követelhesse
nek ápolást, mi ez állitás ellen Jelhozzuk a törvényhozó következő 
indokát: "Sit supplici um etiam hoc patrum, ut cogno&cant quia neqne 
quidquam peecatricis concupiscentiae lwbtbunt filii.~' 

A ke1·esztény z81natok legsürgős h gondjainak egyike vala e ren
detlenséget clháritni, részint a vétkezük fenyegetése, részint a mag
zatok fölszedése által. A hitehagyott Juliánnak a keresztények ellen 
emelt vádjainak egyik legfőbbike az, hogy kegyes tettek s különöscn 
a lelenczek fölszedése által maguknak népszerliséget szereztek. Az 
igaz, hogy ö azt akarta mutogatni, mikl:p amazok a lclcnezeket csak 
azért szedték föl, hogy utóbb mint rabszolgákat cladhassák, vagy ne
hét: ruunk:í.kra kárhoztassák i azonban az álbölcselő elfeledte, hogy ö 
császár is, s hogy az illy bünt, ha valónak hitte, nem szemrchánynia, 
ue megbüntetnie lett volna k;itelességc. 

A ~ylvester által 336-ban Arlesben összehítt zsinaton egyházi 
birság rovatott a gyel'Jlo('kkitcviikrP, elviHetvén tölök a tiz navon túli 
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visszakövetelhetési jog is. Még nagyobb mértékben gyakoroltatott a 
kercszMny szcrctct, midőn a V L és VII. században egész népségek 
olly ínségre jutottak, hogy gyermekeiket az északi tájakról a proven
cei és italini partokra hozták eladni. 

A közrpkorban, mcllyct egyébnek nem, esak a barbárság 'kor
szakának neveznek, a lelenczek fülkaroht~ának kegytettei folyvá~t 

gyakoroltattak; hanem a történet, melly fenntartotta a n(!pgyilkoló 
hősök neveit, a jótcvökriíl megfeledkezett, kiknek vallásos érzetök 
kielégíttetett azon tudat által, hogy tetteiket ismeri az Isten. 

A frank kir:í.lyok tiirvénycii.Jen említés tétetik a betegek, elag
gottnk és lelenczek {lpold:iit·ól; hanem az első lclcnczház, mcllyröl 
történeti emU~kkcl bírunk, Milanóban 785-ben alapittatott bizonyos 
Datheus mibnói archiprcsbytcr által. Tal:i.n fölösleges dolog, ide ile
tatnunk alapító levelét azon kcgytcttnek, melly a milauóiaknak na
gyobb bccsiiletökrc válik, mint hiuságuk és hizelgésök többi összes 
emlékei? Nevessék a pcd:ínsok a tudatla.n irmodort, a pcd:ínsok, kik
nek, a milly gögösök, rpcn olly durvák- és haragvóknak lehetni, örö
kös kiváltságuk. 

"In Chri~ti nomine. Hegnantibus dominis nostt·is Karol o ct Pi
pino excellentissimis regilnu', anno regni con1m in Italia tertiodccimo, 
scxto calcndas martias, inditione X. Constat sancto Exsenodochio, 
quod divina adjuvantc clcmentia Dathcus archiprcsbytcr sanctae me
diolancnsis Ecclesiae, filius bonac mcmoriae Dommatoris Magercarii, 
intm hancl\Icdiolani civitatem juxtaEcclesiam majorem instruere ct con
finnarc vidctur. Si desidcriis snbactis camalihus, ex multis utique sordi
bus animae nostrae nitorem scdnmus, expedibile val de est ut ex multis 
misericor<liarum conatibus animam a contagione pcstifern abluamus, ut 
id genus peccati, quod suaden te hostc occidit innoxios, e contrario genus 
justitiae vincan t, ct vivant perclementiam, qu os consuevit ncgare cru
delitas. Et quia frcqucnter per luxuriam hominum genus clccipitnr, et 
exinde malum homicidii gennatur, dum concipientes ex ndulterio, ne 
prodantm in publico, factos teneros neeant, et absque bnptismatis la
vacro parvulos ad Tartara mittnnt, quia nullum reperiunt locum in 
quo SCITare vivos valeant, et celm·e possint adulterii stuprum, sed per 
cloacas et sterquilinia flnmittaque projiciunt, atque per hoc toties exer
ccntur homicidia in orbe, quoties ex fornicatione conceptus fuerit in
fans: idcirco ego r1ui su pra, Datheus archiprcsbyter, tam pro mercedc 
animac mcae, quam pro universorum civium salute dispono atque or
dino, ct peT pracsentem judicatum mcum confirmo, ut sit Exsenorlo
dlium pracclietornm parvulomm in domo mea, quam emi de Andrea 
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et Bono gcrmanis, filiis quondam Gausoni, cum univcrsi8 rebus, quae 
ex his mihi per cmptioncm vel donationem advencrunt, simul et por
tionern Thomae prcsbytcri germani pracc1ictorum, quam cmi de 
Thoma notario, qui in nno mcmbro se tenere vidcntur, qualiter car
tulao emptionis meac legitur, vel in antea Deo javante addidero. Et 
volo, ut sit ipsum Exsenodochium in potestate et jure sancti Ambrosii, 
seu pontificis, qui pro tempore fuerit, ct volo, ut regatur per archipres
byterum :sanctae medioinnensis Ecclesiae 1 pro eo quod ipsa domus 
Ecclesiae cohaeret, ut ipse absque fatigatione ad officium Ecclesiae 
occurrere possit. Ordo dispositionis meae ita est. 

Volo atque statuo, ut cum tales faeminae, quae instigante adver
sario ex ndultero conceperint et parturierint, si in Ecclesia provene
rint, continno per praepositum colligantm· et collocentur in pmedicto 
Exsenodochio, atque nutrices eis provideantur mercede condur.tae, 
quae parvulos lacte nutriant ct baptismatis purificationem perducant. 
Et cum ablactati fuerint, illi'! demorentur usque ad annos continuos 
scptcm, et artificio quocumque imbuantut· sufficienter, habentes ex 
i pRo Exsenodochio victum ct vestitarn seu calccamentum: et cum ad 
scptem annorum actatem cxplctam pet·venerint, stent omnes liberi, 
et absoluti ab omni vinculo servitutis, cesso eis jme patronatus enneli 
vel habitandi ubi voluerint. Quod si forte archipresbyter noh1erit hu
jus merceclis fieri particeps, ct renuer·it esse praepositus, volo ut prae
fatus pontifex de ipso ordine presbyterorum seniorcm, qualern melio
rem praeviderit, ordinare dignetur, ut ipse hoc Exsenodochium gu
bcrnct et perficiat universa, sicut supra statui, per providcntiam sacri 
pontificis. Et ut communiter omnium nostrorum merces accrescat, ita 
sane ut tres partes sine hujusmodi accessione, vel redditiLus ipsins 
Exscnodochii praepositus, qui pro tempore fuerit, in suo stipendio, in 
familiae gubernatione, vel infra paramentiB tectis habeat, et in lumi
naribus santae Dei Genitricis Mariae, q•1am ego, Deo juvante, mihi 
aedificavcro, vel congregavero. Quartam vero portionern, sinc diminu
tione ex integro habeat, ut diximus, in victu ct vestimento supradi
ctorum parvulorum. Et si forsitan de tali procreatione parvuli nati aut 
jactati non fuerint, quibus ipsa quarta portio tribuatur, tunc ex omni
bus dentur egenis, pauparibus et peregrinis. Et hoc vero statuo at
que contirmo, ut in ipso Exsenodochio presbyteri ex ordine cardinali 
in sala, quam ego aedificavero, habeant hospitium per partem si quis 
volucrit, aut quanti ex his voluerint, ad manendum quatenus ad offi
cium Ecclesiae noctu tdne irnpedimento aliquo possint esse parati, 
nullam dominationcm vel i rupertionern aliarn ibihaben tes, nisi pro Dei 

Y!!!. 31 



amore et ipsius Exscuodochii cxistentes adjutores vel defensores, in 
quantum valuerint, ut participes efficianttu· nostrae mercedis. Cu~todcs 
etiam praedicti Exsenodochii majores sint dicbus vitae suae, quos ego, 
aut quem me viventc ordinavcro, sub cum cautac sollicitudinis ponti
ficis sanctae mediolanensis Ecclesiae. Post vct·o eorum dccctisum in 
curam et potestatem jam fati pontificis dcvcniat, ut supcrius institui 
ordinar.dum; rescrvata autcm mihi diebus vitae potestatc inibi in om
niLus im perandi et gubernandi, nec non in alio modo judicandum hn
biturus. Adjuramus omnes pontificos sanctae Ecclesiae mcdiolanensis 
per inscparabilcm Trinitatcm, atlventumquc aetcrni Hcgis, ut hane 
dispositionem mcam inconvulsam, ct sinc aliqua tmnsmutatione con
scrvent, et nullam suppositiouem Exscnodochio faciant, nisi in quan
tum mea decrevit voluntas: et si fccerint, retriLuatur illis in judieia ju
dicis sempiterni. Quam enim cartulam dispositionis vcljudicati mei, An
spcrturn subdiaconum sanctae mcdiolancnsis Ecclesiae resoribere rogavi, 
ct subter propriis manibus confirmavi, testibusque obtuli roborandam. 

Actum l\Iediolani1 die, regno, et indicFonc t;upt·ascripta. 
Következnek az aláirások. 

Igy a müveletlcn, de istenféló pap. Az ő kegytette nagyon a 
korhoz van alkalmazva, vagyis több Lenne a jóakarat, mint a helyes 
itélet; mintán a gyermekeket hét éves komkban va2;yis akkor szaba
dítja fel, midön legnagyobb felügyelett·e van szükségök; ö gondosko
dott szabadságukról, de nem egyszersmind jó neveltetésükről is. Azon
ban ne feledjük, hogy ez uj nagylelkű tett volt, midön nem tartotta 
meg rabszolgákul azokat, kiknek életüket ií mcntettc meg. A jó fő
papnak a San Salvador egyházban illy felirata olvasható: 

SANCTE MEMKN1'0 DEUS QUIA CONDIDIT lS'l'E DA.TUEUH 

HANC AUL,\i\1 1\IISEIUH AUXILlO l'UEUlS. 

E kegytett megelözője a történet által sokkal késöbb emlitett 
hasonló intézeteknek, minő 1062-ben Montpellierben, 1070-ben Pli
risban alapíttatott. Később, a XIII. században G u y t a n á r a Sz. 
Lélekről nevezett ápoló rendet alapitá, mely csakhawar l\Iarseillebl'n 
Bergamóban éii Rómában házakat nyitott. A hagyomány beszéli, hogy 
midön 1204-ben a halászok Tiberisből néhány elvetett gyermeket 
huztak ki, a pápa elhozatta Guy taná1·t, hogy c bajon segítsen. Fél
század alatt Európa összes tartományai birtak illy intézetekkel, mely
lyeket elszámlál V. l\liklós egyik hullájúban. 144:)-bcn egy fi·anczia 
rendelet megengedi, hogy a lelenczek számára a párisi főegyházban 
alamizsna gyüjtessék. V eleneze 1380-ban, Florencz J 444-ben, ezen 
időn túl pedig Olaszhon többi városai is birtak illyen intézetekkel. 
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A Guy által alapitott házakban szoptató dajkák tartattak ké. 
~zen, aztán fölvétetési lajstrom s mindegyiknck rcndeltetésériH könyv 
vezettetett. Azonban paulai \'incze idejében, a XVI. század polgár
háborúi közt roszra fordult mindcn. A törvény, hogy megboszulja az 
crkölc.>üsségct, megsértette a szemérmct, rnidön a lelenczek szárma
zását kikutatni rendelé. l\Iár pedig jaj akkor, midön hivatalnokokra 
bizatik az, a mi csak a szcretct müve lehet. 

l\Iiuön Vincze, csecsemöket keresgélve az utczán járna, meglá
tott egy koldust, kinek katjai közt egy gyermekcse vala; Vincze hozzá 
fut, hogy köszönetet mondjon ucki, ... de mit lát? A koldus a gyer
meknek csontjait lmzogatta szét, hogy a nyomorékkal annál aikere
sebben koldulhasson. Akkor hallatá ü ama bámulandó szúnoklatu ki
áltást: "'l'c barbár! tc megcsaltál engem j én messziröl embernek hit
telek." :Mindenki tudja, minö részvétet idézett elő a Ke g y cs-N é
n ék n é l ama csecsemők inl.ut, s mint buzditotta öket fel, hogy te
gyék magukat ama gyermekek anyjaivá. 

Gyorsan szaporadtak mindenütt a lclenczházak, és különüsen 
Olaszországban Miani J e romos buzgalma által. Fájlalj uk, hogy az e 
tárgy körüli intézmények vizsgálatát egy jegyzet határai közé kell 
szoritnunk, csak azt jelüljük meg mégis, hogy Hómában (hol a Sz. 
Lélekről nevezett, a nagy és szidalmazott III. Inczétöl felállitott jeles 
lclencz ápoida áll fenn, melly jelenleg évenként 800 kisdedet vesz föl, 
s 2100-at bí.plál) a kis ártátlanak gyakran papi pályára neveltetnek j 
Nápolybanjoguk van a seregbe léphetnij Spanyolhonban egykor neme
sekül tartattak; Oroszországban ll. Katalin ápoldáinak lelenczei sza
bad kézmiívesekké neveltettek s a tartományi rabszolgákkal sohasem 
tétethettek egy lábra; hanem az 1737-i augusztusi ukázban a mostani 
czámak (I. Miklós t 1855.) méltóztatott öket az állam tulajdonának 
nyilvánítani. Genuában a lelenczek vit"tlgokat csinálnak. A kormányok 
gyakr·an pénzügyi kérdésnek tekinték, a roi ernheriségi kérdésnek 
vala tekintendő. Angolhonban segély nyujtatik az inséggel küzdö 
anyának, hanem aztán gyermekeinek táplálására köteleztetik j Porosz
országban amelly anya felfcdezteték, hogy gyermekét a lelenczekhez 
vitte, holtiglan fenyítő htizba záratott. -- Ime a törvény, ime a sze
retet 

lleJ'Dal'tl Benoit Hamilele : Des hospices cl' elifans trouvés en Em·ope 
el 1Jrincipalement en F1·wtcl11 depuis lcur origine jusqu' ci nos jow·s. 
Páris, 1838. 

(iom·roll': Reche1·ches sw· les enfans trouvés et les enfans ale

gitimes en Russie, dans le resle de l' Europe, en Asie et Amérique, 
31* 
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pnJcédees d'un essai sw· l' histoú·e des elifans trouves depuis les z1lus 
anciens ternps jusqn' á nos jours. U. o. 1839. 

Armaroli l .. COJI, Rice1·che stm·iche sull' e.~posizione degli infanti 
pr·esso gli antichi popali at specialrnente p1·esso i Romani. V c
lenczc 1838. 

(B) 209-dik l a p h o z. 

A bnrgunclok ariaams királyának mcgtérités«', 

Szcnt Remigius sürgetésérc Burgund-tartomány számos püspöke 
gyült össze, tanácskozandó a fölött, mikép lehetne Gundobaldot és 
arianus népét a katholikaegyház egységéhez visszaté:·itni. Hogy azon
ban meg ne tessék, mikép ez elölegcsen kiszámított dolog, István püs
pök irt a többi püspököknek, meghíván öket szcnt Justus ünnepére, 
mely a csodák sokaságával roppant néptömeget szokott volt összecsü
ditni. A vitus viennei, A onius ariesi, aztán a valeneci, marseiBei s 
más számos püspökök, mindannyian a katholika hitet vallók, össze
jöttenek, lstv:ín püspök legott Sarcliniacumba (helység nem messzc 
Lyontól) vezette öket a kil"ály iidvözléséi·c, ki a legtekintélyesebb 
arianusokkal ottan egyiitt vala. Miuhín már a katholikus piispökök 
üdvözölték a kinilyt, Avitns, ki babát· scm nem legkorosabb, scm 
méltóságban nem volt első, mégis igen nagy tiszteletben álla, ekkép 
szólt: "Ha felséged őszintén óhajtja az cgyluíz békéjét, mi készek 
vagyunk két dolgot világosan megmutatni: először, hogy a mi hitünk 
megegyezik az evangeliommal és az apostolokkal, másod8zor, hogy 
az arianus,hit scm nem lsten- scm nem cgyházszcrinti. Felségednek 
arianus hivei, kik itt együtt vannak, j1írtasak mindcn tudományban, 
parancsolja meg, hadd ereszkedjenek vitába veliink s majd meglát
szik, képesck-c érveink1·c választ adni, mikép mi készek vagyunk az 
övéikre megfelelni. 1' 

A király mondá: "Ha a ti hitetek az igaz hit, miért nem gátol
ják püspökeitek a frankok királyát, ki nekem hadat üzent és ellensé
geimmel szövetkczctt, hogy országomat elpusztítsa, s nekem ártson? 
Nincs annak hite, ki máséra vágyakodik, és vért szomjaz; a frankok 
királya bizonyitsa be hitét tetteivel." 

A vitus, kinek képén és beszédében angyali szelidség ömlött el, 
válaszola alázatosan: "Oh király! mi nem tudjuk, mi okból cselekszik 
a frankok királya ekkép, hanem a szentirásból azt tanuljuk, hogy az 
Isten törvényének elhagyása gyakran okozta egész országok bukását 
és a ki lsten ellenségévé lesz, az cllenségek csoportjait látja folkelni 
maga ellen. 1'é1:jcn vi!5sza népével egyiitt nz TTr tön-ényéhez s ií mrg-
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szilárdítja a békét az ország határain ; mert a ki Istennel békében 
van, békében van az másokkal is, és ellenségei nem vesznek erőt 

rajta." 
Erre a király: "Hát én talán nem követem az Isten törvényét? 

Mivel én nem akarok három Istent elismerni, ti azt mondjátok, hogy 
nem követem törvényét; pedig én olvastam a szentirásban, hogy csak 
egy Isten van és nem három." 

Ekkor A vitus megmagyarázta neki a Szent-Háromság személyei
nek egylényüségét s midőn látta, hogy a ki1·ály türelemmel hallgatja, 
felkiálta: "Oh király! ha éles elméje beláthatná, milly rendületlen 
alapon nyugszik a mi hitiink, minö javak kutforrása támadna abból 
felségedre és népére nézve ! A mennyei dicsöség szállna ide le, és 
Léke s büség uralkodnának felséged váraiban. Hanem felséged hivei 
cllenségei lévén Krisztusnak, hm·agra gyujtják öt felséged hatalma 
és népe ellen. Ez nem történnék, ha felséged igazat adna intelmeink
nek s rendelné meg, hogy mi itt felséged s népe jelenlétében a felsé
ged papjaival vitázhassunk, hogy tudja meg mindenki, miként az Ur 
Jézu~ az örijk Atyának örüldül val<) Fia, és a Szent-Lélek miml a ket
tötöl öröktől fogva származik." 

Amint e szavakat kimondti, A vitus a király lábaihoz borult, át
kat·olta azokat és keservesen sirt, példájára a tüLhi püspök is földre 
borult. A meginditott király lehajolt, fülemelte Avitust és mondá ne
kik, hogy másnap minden kérésökre felelni fog. Másnap épen midön 
mál' hajóra akart szállni, hogy a Saone-n visszatéljen Lyonba, István 
és Avitns püspököket magához hivat'Í s mondá nekik: "Eleget teszek 
kivánságaitoknak, miuüí.n papjaim készek megmutatni nektek, hogy 
hten mellett senki sem lehet egylényü és Ül'ökléti.i. }~n nem akaron., 
hogy a vita a sokas:i.g elütt történjék, mivel félek, nehogy valami za
var támadjon, hanem igen is tanácsosaim s néhár.y Altaiam vlí.lasztott 
személy eli:ítt, ti is yúlaszszatok ki hiveitekbiH néhányat. Az é1·tekezlet 
holnap fog megtörténni itt hol most vagyunk." 

Ezt hallván a két piispök iidvözölték a királyt, s nztán mentek 
tút·saikat tudósitani. l~pen akkor volt sz. Justus ünnepének elöestéje, 
a püspökük pedig épen azt óhajt:l.k, hogy az él'tekezlet a szentnek 
ünnepén történjék. Elhatárz:ík tehát nz éjt imával tölteni a szentnek 
sírja mellett, hogy annak közbenjárás:ít megnye1jék. Midön azon éj
jen az olvas6, szokás szerint MózsesbiH olvasni kezdett, az Urnak ezen 
szavaival kezdé: "Megkeményitcm szivét, és megsokasítom a jeleket 
és csodákat Egyptom földén, és ö nem fog dm hallgatni." Aztán mi
diín a zsoltúrok után a próféták leczkt~i m.ondattak el, az Urnak kö-
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vetkező szavai hangzottak Isaiásból: "Eltompítja a te néped szivét, 
és félelemből bedugja füleit és szemeit bezátja, hogy az ö szeme ne 
lásson és az ö füle ne halljon, és szive ne legyen fogékony, hogy ö 
meg ne térjen, és én meg ne gyógyithassam őtet." Midön pedig az ol
vasó az evangeliomos könyvet felnyitá, legott az Üdvözítő szavai öt
lőttek szemébe, mellyekkel a zsidók hitetlenségót feddette: "Jaj ne
ked Korazaim! jaj neked Bethsaida! mert ha Tyrus és Sidon a köz
tetek müvelt csodáknak tanui lettek volna, már régen hamuban és 
sanyaröltönybon bünbánatot tartottak volna. 11 V égre a.o~ Apostolból e 
szavak olvastattak: "Töredelmetlen szived keménysége által megso
kasítod az Urnak haragát a hoszú napján.11 •) 

Az összes pHspökök megjegyezték, hogy amaz idézvények által 
Isten azt jelenté, hogy a király szive megátalkodott, s hogy Isten tö
redelmetlensége miatt elfordúlt tőle; elszomorodva tehát, könyek közt 
tölték az éjjelt, le nem mondva. mégis a. szándokról: az igazságot nz 
ariennsok ellen megvitatni. Elérkezvén az értekezlet ideje, mind a 
két rész a királyi lak felé indult. Avitus a katholikusok, Bonifácz nz 
ariannsok részéről beszélt s nehéz megoldásu kérdéseket tüzött ki, B 

midön viszont A vitus is ollyakat adna ő neki, megigérte, hogy másnap 
minden ellenvetést eloszlat. Az ariannsok végre méltatlan Rzavakkal 
illeték a katholikusokat, mágusok és pogányoknak nevezvén öket, 
mint kik sok Istent imádunk. A király, hogy véget vessen a zavar-
teljes jelenetnek,. székéről fölkelt s a gyülést másnapig fölfüggeszté. 

A katholikus püspökök maguknak tulajdonitván a gyözelmet, 
sz. Justus egyházába mentek Istennek hálákat adni. Másnap, midön a 
királyi ]akba mcnnének, Avidius eléjökjött, hogy visszafordítsa öket, 
"E vitályok - mondá ö - rosz hangulatba hozzak a népet és semmi 
jót sem szülnck." De István püspök, ki előtt tudva volt, mikép Avi
dius, bár katholikus, mégis hogy a királynak kedvében játjoo, az 
arianusoknak kedvezett, azt felelte, hogy az igazság szcretetéböl tá
madt vitáktól nem kell félnie, sőt hogy a lelkek szent egyességére 
semmi scm kedvezőbb, mint megismerni az igazságot, mellyet meg
talátva szükségkép szeretni ós hirdetőit tisztelni kell. Beszédét azzal 
végzé, hogy ök a király kívánatának jönnek oleget tenni, melly utolsó 
sza>ak elcsitították Avidinst. A püspökök tehát bementek, s a király 
alig hogy meglátta öket, székhöllegott fölkelt, aztán István és A vitus 
között foglal ván helyet, sok á beszélt velök a ft·ankok királyáról, 
mondván, hogy az ö fivérét lázadásra bujtatta fel. Midőn a püspökök 

1) Könyvek állali jövendölés, mellye-1 mH.r másut-t találkozánk. 
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azt felelték, hogy a vallásegység legjobb eszköz volna a béke mcgszi
lárditúsára s jó szolgálatuk3t ajánlották fel annak eszközlésérc, Gun
dobald király elhallgatott, s mindenki tegnapi helyét foglalta el. 
Amint leültek, Avitus felállt s bizonyítá, miltép a katholikusok soha 
sem imádtak sok Istent ; szónoklatában a világosság és hév oly nagy
szerii volt, hogy mind az nrianusok mind a katholikusok ámultak rajta. 
Bonifácz nem tudott egyebet, mint a tegnap mondottakat ismételni 
bántaimat bántalommal tetézve, lármázott, dühösködve annyira, hogy 
szava elállt, s kevésbe mult, hogy meg nem fuladt. A király fölemelke
dék s haragos tekintetet vete Bonifáczra, hanem A vitus mondá neki: 
"Engedje felséged, hadd feleljenek mind addig, mig felséged megítél
heti, melly hithez illik inkább ragaszkodnia.~' 

Azonban sem Bonifácz, sem a többi ariannsok nem tudtak scm
mi érvet találni, olly bámulatra ragadta öket A vitus tudománya s ékes
szólása. Ez tehát látván hallgatásukat, igy szólt: "Miután nem tudtok 
érveinkre megfelelni, mi gátolhat minket többé, hogy mindnyájan 
ugyanazon egy hitben egyesüljünk?" 

l\Iidön pedig erre az ariannsok felmorogtak, A vitus ferkiálta: 
"Tehát jó, ha az ész okai elégtelenek meggyözéstekre, bizzuk a vita 
eldöntését az Istenre. Parancsolja felséged, hogy az ariannsok velünk 
együtt a.z Isten férfiához, sz. Justus shjához jöjenek, mi kérdést tc
szüJJ.k a mi vallásunk felöl és Bonifácz tegyen az övéről, és az Ur az 
i; szolgája által nyilatkozni fog elöttiink. 11 

A király beleegyezni látszott, hanem az ariannsok ki:ílt:ik, hogy 
ök hitök igazság1inak kijelentése végett nem tehetik azt, a mi Saulra 
az Urnak haragj:í.t vonta, hogy tudniillik biíbájoláshoz folyamodjanak, 
s hogy ök beclégesznek a szcnt-irással, mclly szerintök minden va
r:i.;~slatnál több figyelmet érdemel. N em lehetett az arianusokról más 
választ kapni. A király, ki székéröl fölkelt, kezénél f<Jgta Istvánt és 
Avitust s egész saját szobájaig vezette öket, hol átkarolván kértc 
öket, imádkozzanak érte, elárulván ekkép megütödését s szíve aggá
lyait; ám mégis akkor még nem tért mog a katholika hitre. 

8c1·ipt. 1'CJ". F'ranco1·. et Gall. t. IV. pag. !:19-101. 

(C) 299-d ik l a p h o z . 

.\. p,zt•nu\lll jogról a longob11rdok olatt. 

A törvényirókról (scribae) így értekezik Troya D c ll&. c o n
d i z; i o n e d e i R o ma n i sa t. CXLI. §. ; 
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Elmond~im mily része vitetett át a római jognak Liutprand ál
tal 727-ben a Iongabard törvénybe: hanem egy másik részét a romai 
törvénynek, melly jogtudományinak nevezhető, a Iongahardok ön
kénytelen ül gyakorlatba vették, miután polgári életök szükségei na
ponként növekedtek, s ez által a Iongabard törvény szegény volta s 
szlikkörUségc mindinkább napvilágra jött j elégtelen lévén c törvény, 
számtalan kérdésnek, különösen pedig az egyházak alapítása s ado
mányozásn, aztán a véduri jog, a haszonvétel, örökbér s átnlában a 
kereskedelem és földmívelés körüli kérdéseitnek megoldására. A mit 
a Iongabard országgyülés s a király gyakran tettek, hogy tudniillik 
törvényeikbe a római jog némely határozványait is fölvették, azt a 
magán Iongahardok gyakorlatilag iizték, különösen a végrendeletek
nel j igy Buono János saját javairól a milanói egyLáz javára végren
deletileg intézkedett, mielött Liutprand törvényei illy végrendeietek 
készítését megengedték volna. Másrészröl Liutprandnak a gyilkosok 
clleni szigora elháritá a római é:; langabard törvény közti legnagyobb 
kiilönbséget. 

Liutprand nagyszerű gondolatokat forgatott elméjében. Ű az 
exarchatust s a többi olasz tartományokat, nem fegyveri"el, mint a 
többi Iongabard királyok, lumem mint a nagy Tbcodorik, és ildom ál
tal akarta meghódítani s a Iongabard uralmat megszilárditni. Átlútva, 
milly nagy hatással volna a közös törvény Olaszország különbözö né
peinek egyesítésére, feladataut tűzte ki s keresztül is vitte az ország
gyülésen, hogy a má1· ugy is megszilárdult szokás szerint minucn 
longobanl, szükség esetében, a római jog segélyét vegye igénybe. Ez 
pedig akkép eszközöltetett, hogy az egyezkedő felek összejövén, a 
jegyzök (t ö r v é n y i r ó k, sc r i b a e) által a római jog szellemében 
nlÍntcgy mngán törvényt irattak maguknak, mclly érvényes volt, ha 
az o1·szággyülés által meghatározott pontok szcrint iratott. E pontok 
peclig a következük voltak a longouaru törvénynek szövcge szerint: 

l o. "Dc scribis hoc )ll'OSJICXilllllS, ut qui chartam scripse1·int, 
sive ad lcgem Longobardorum, :quae aptissima ct pene omnibus nota 
est, sive ad lcgem Homanorum, non alitcr faciant, nisi quamodo in 
illis lcgibns continctur. 

2-o. "Nam contra Longobardorum lcgcm, ant Homanorum non 
scribant. 

3-o. "Quodsi nesciverint interragent alios j ct si non potuCI·int 
ipsas leges plcnc scire non scribant ipsas chartas. 

4-o. "Et qui aliter praesumpserit facere, componat widrigihl 
suum, cxccpto si aliquid inter conlibertos convenerit. 
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5-o. "Et si unusquisque de lege sua descendere volnerit, et 
paetiones atque conventiones inter se feeerint, et arnhae partes con
senserint, istud non reputetur contra legem, quod arnhae partes volun
taric faciunt. 

G-o. "Et illi qui tales chartas scripserint, culpabiles non inveni
antur esse. 

7-o. "Nam quod ad hereditandum pertinct, per legern scribant. 
Itt világosan nem polgárokról vagy rómaiakról, hanem csak a 

római jogról van sz ó, melly szerint a Ion go bardok 727 -től kezdve egy
másközt egyezkedést köthettek. A mi a törvényirók fölötti fönebbi 
határoziminyak eredményét illeti, a ravennai görög helytartóságban 
( exarchatus ban) azon id ötöl kezdve, melyben ezen helytartóság Liut
prand hatalmába került, a törvényirók fölötti határozmányok kettös 
uralmat gyakoroltak, elöször a régi longC>bard nép között, másodszor 
az ujon elfoglalt tartományok Iongabard és római lakosai között. Ha
vennában 727 -töl kezdve, a Ion go bardok és rómaiak köz ti egyezkedések 
a törvényirók elött történtek ; hanem Liutprand ura.lma Ravennában 
nem vala hosszú, s ö az exarchatusból csak Bolognát, Imolát és Eren
to várát tartotta meg. •) A törvényirók fölötti határozmányok tehát 
a rómaiakra csak ezen három helyen terjeszkedtek ki; ellenben Lon
gobard országban átalános érvényben maradtak s utóbb állandóan ama 
népnek törvényei közé iktattattale 

(D) 317 -ik l a p h o z. 

1• íu·,·iadal. 

Az istenitélctek l:íJmányos jeleneteinek egyike a párviadal 
melly az északi népeknél volt legszokottabb. 

A v:idlú törvény elé állitja a Lünöst; a biró megvizsgálja a tet
tet; Ita az küztudomásu, vagy világosan be van bizonyítva, a biínüs, 
minden tovúbbi eljárás nélkül, elitéltetik; ellenben kétes esetben, 
vagy ha a vétség oly tcrmészctü, mclyrc nézve a törYény a p:irvia
rlalt mrgcngedi; a párviadal rendeltetik cl, s a küzdésre bizonyos nap 
kitüzctik. A felek zálogot tesznek le, mcllyet a viadal után vissza
yesznek. 

Ollykor a kihivó krz1.yüt vagy egyeLet dobott a biró elé, s a ki
hivott a biró engedi·lyéYel azt fülYCttc, és ezzel a kihiv~l.s elfogadott
nak tekintetett. A felek békére nem léphettek urok beleegyezése nél-

') Savioli Annali bologneai. T. I. parte I. pag. 66. 68. 71. 71l. 77. 80. 
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kül; a kitüzött napig őriz tettek, s becstelennek nyilvánitta t ott, ki sz ö

kési kisérletet tőn. A viadalt megelőző napot imában tölték, vagy fo
gadalmakat tőnek. 

Elérkezvén a kitüzött nap, egy c czélra elkerített helyiségen, a 
látmányos jeleneteket kedvelő néptömegnek közepettc, megjelennek 
a birák és a viaskodók; ezeket követi néhány törvényszolga, kiknek 
feladatuk a legyőzöttet a győztesnek haragja elöl óvni; távolabb ké
szen áll egy gyászpad, mellyen a megsebzettet elvicndik. 

Ekkor a hírnök a küzdtérre lép, hirdetve rendet és tilalmat, ne
hogy valaki akár tettel, akár szávai pártoskodjék; azaz: hogy a küz
dök rokonai vonuljanak cl, a nép csöndet tartson, senki segélyt ne 
nyujtsen a küzdöknek. 

Most a mcgküzdendő felek esküsznek, hogy a küzdtérro egye
dül az igazság érdekében lépnek; megvizsgáltatnak a fegyverek, ne
hogy füve! vagy egyébbel megmérgeztessenek, sem bűvös szerrel cl 
ne láttassanak j végül a küzdtér egyenlően asztatik fel közöttük. Kar
dot és vórtet használnak, v1iszon és bőrruhát ölthetnek, keztyüt huz
hatnak, csak a homlok és lábak maradjanak meztelen. A vétség 
szemrehányásával kezdik ; aztán szóváltásból fegyverre kelnek j az 
egyik győz, a másik elesik, lefegyvereztetik, ügyét a becsülettel 
egyiitt veszti, s a győztestől és a biráktól vétsége elismerésérc kö
teleztetik ; majd a Wrvényszabta büntetésre itéltetik, melly gyakran 
az e;;kiiszegök biintetésével sulyosittatik j és mint hazug nlindig becs
telennek tartatik. Ha egyenlően kiizdöttek, a vádló lön a vesztes. (V. 
ö. "Lcgislazione e Diplomazia. Docnmenti alla Storia únivcrsale di C. 
Cantu." Tmin 1857. 443-483 1.) 

(E) 339-ik laphoz. 

A longobarel pl'rfol~·amat-

Liutprand uralkodásának kezdetén (mondja Troya CXVIII. §). 
igen fontos per támadt Lnperczián arezzói, és Deodat sicnai piispök 
között, melly per mint mondják, bizonyos Ambrus által döntetett cl, 
ki Liutprandnak udvarnagya volt. A fennmaradt pet· némellyek által 
hamis okmánynak tartatik j azonbau soha senki sem vonta kétségbe 
azon irományok valótliságát, mellyek Liutpranrl parancsúra az ő 

megbízottja- s jegyzöjének, Gunteramnak, azután neki magának ter
jesztettek eléje. Arról folyt a vita, vajjon a sant-nnsai imaház s más 
imaházak és parochiák a sienai vagy az arczzói egyház-megyéhez 
tartoznak-e. Gunteraru a legöregebb emberek közöl, kik küzt szá~ 
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évesek is voltak, hetvennégy tanu t hallgatott ki, hogy megtudj a, a 
kettő közöl melyik püspökhöz tartoztak amaz imaházak a rómaiak 
alatt, vagyis Justinián és Justin császárok idejében. A rosdlei piispök 
egy öt helyettesítő cleriens által tette tanuságát; azután kihallgattatott 
még husz áldozár, egy diacon, öt cleriens s negyvenöt sz a b a d cm
b c r. Ausfrit és Matuchis esküvel erösiték, hogy a tonsurát Rómá
ban vették fel, 1\fatuchis hozzáadta, hogy rabszolga volt s hogy pap
nak a passonai sz. Pereg•·in egyházba küldetctt annak alapítója, U•·
sus által, ki a r im a n n vagyis sz a b a d em b e r és longobarel birto
kos volt. Egy másik, Sameris nevU, öregebb pap, szinte esküvel erő
síté, hogy ö is rabszolgája volt Viierat és Rottusnak, kik által a tőlök 
alapitott snnt-ansai kolostorba küldelett el a papi pályára. Semmi scm 
volt tehát, a mi Luperczián ellen rómainak bizonyitotta volna a vita 
tárgyát. Az illető áldozárok egy része longobard rabszolgákból lett 
pappá, s longobardok voltak csakugyan egykori uraik; longobm·d 
volt Warnefrid, királyi gastald és sienai biró, kiről, mint szinte Jor
dánról, az arezzói püspöki jószág kezelőröl a tanuk gyakran emlé
keznek; longobard volt Gunteram, a ki ezeket kihallgatta; longobar
dok végre a püspökök és birák, kik, midön Liutprand az arezzói püs
pöknek kedvezve ítélt, a király mellctt Ul tek. A két perlekedő piis
pök római származatu lehetett, és a per tárgya egészen egyházi volt; 
mindez még sem gátolhatta, hogy a birák, a mit maga Pecchia is be
vall, longobardok legyenek, nem rómaiak, s bár egyházi ügyben, még 
is a longobardok régi szokása szerint, nagyobb részint világiak, ám
bár Pecchia állhatatosan hiszi, hogy amaz egyháziak római törvény 
szerint éltek. 

Ime itt adjuk magát a pert. (M u r a t o r i), VI. 372.) 

"In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Jesu Christi. Sub die 
duodecimo kalendarum juliarnm, indictione tertiadecima. Breve de 
singulos prcsbyteros, quos pro jussioue excellentissimi domini nosiri 
Liutp1·andi regis ego Guntcram nota.1·ius in Curtc rcgia senensis in
quisibi ele dioceas illas et monasteria, de quibus intentio inte1· episco
puru senensis civitatis, nec non ct Aretinc ecclcsic, idemque episco
puru vertebatur. Posita quntuor Dei evangelia, et crux Domini, et san
tum calicem ejus et patena. 

ld est primum omnium intcrrogavimus Sameris presbitcro, de 
monastcrio sancti Ampsani, jam scniorcm, ut nobis diceret veritatcm, 
de cujus diocea esset, aut ad qualem episcopum babnisset sacratio· 
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nem. Qui nobis dixit! Jam Ambroslo misso dorono l) regi de cnusa 
ista profcssionem feci. Et vobis veritatem dico quia ab antiquo tem
pore oracuius 2) fuit de sub ecclesia sancte 1\larie in Pacena, et cor
}HlS sancti ibi quiescit. Nam tempore suo quodarn Viierat et ejus filius 
Rotto eum a fundamentie restaurnsset. Et interroga.vimus eum: Te 
quis saci·avit presbiterum? Respondit: Bon us homo episcopus ecclesie 
Arctine: ipse me consacra vit, ct manu mea in sancto Dona to feci, et 
sacramentum secundum consuctudinem ibidern prebui. Nam in ipso 
monasterio me_ Viierat ct Rotto ordinaverunt. Quia servus eorum pro
prius fui. Et interrogavimus eum : Quando te episcopus Arctine ecele
sie consccravit, in Sena erat episcopus? Respondit: Memoro quia erat 
bonc mcmoric l\Iagnus episcopus, qui post ordinationem rucam epis
copus l\Iagnus de Sena ibidern consac1·avit duo altaria: altare priorem 
renavavit ad ipsum corpus sancte Marie, et sanctorum Petri et Juli
ani. Iterum interrogavimus eum: Quando episcopus senensis ista al
taria consacravit erat episcopus? Respondit . , ... Interrogavimus 
cum: Ad qualern episcopuru abediebas? Qui nobis dixit: Vecibus ad 
sanetum Donatum ambulabam, et sales 3) •••• Arctine ecclcsie pro 
sacrutione mea portaham in me dotem, nec aliquid de ipso monasterio 
cpiscopo senensi nunquam pet• .... excepto per sanctorum benedi
ctionem de civitate senensi portabam. Itcm interrogavimus eum: Ante
cossor tuus, qui ibidern officia facie hat, quamodo dictus est? Respon
dit: Dominiens de ecclesia sancte Marie in Pacena. El interrogavimus 
cum: Ipse Dominiens presbiter, ubi fuit consecratus? et baptistcrium 
ej us ubi pertinehat? aut de qualem crisma accipiebat? Respondit: Ab 
episcopa aretino, unde et ego post eju!> decosso per annos quinrJllC1 

dum ipsa ecclcsia tenni crisma excepi. 

Item secundus presbiter introductus est Gunteram senex, dc ec
clesia et bapti:;tcrio sancti Btephani Acc~nnano, qui intolTogat us di
xit: V c ritatem dico, et non mentior per ista sancta quatuor Dei evan
gelia, et crucem Domini nostri Jesu Christi, quia sacrationem ah 
cpiscopo Arctine civitatis, nomine Vitaliana accepi, ot manu mea in 
sancto Donato scripsi, et sacrationem prcbui. Jijt ab illo tempore us
que modo, jam qninto episcopo l\retinc ecclesie semper inde chrisma 

') A király l.:iildüttje, megbízottja. A franhlmái igen t!tgas kÖrlren találjuk 
a missus dominicus rnéltóságAt. Egy más iraton májor domua-nak neveztetik, melly 
méltósá.g bár a longobardoknál szoluísbau Yolt, fú!Pg mégis a frankoknál dil·atozott. 

2) Orntorinm. 
3) Aznz: salnlaliones -- ki~eh!J kc>clveskcM~nk, njándékok. 
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omnern annum accepi, ct salutationcm ct obedientiam ibidom habui. 
Et quando nobis tctalu!' 1) intra plcbc nostra sacrari fuit opportunum, 
per manus pontifici Arctine ccclcsic factum est. Nam antccessorcs 
mei similitcr exindc sacrationcm habucrunt, nec unquam ab episco
pum senensern condicioncm habuimus, nisi si dc seculares cansas no
bis opprcssio ficbat, venicbamus ad indicom scncnscm, co quod in 
ejns territario scdebamus. 

Tcrtius presbiter Maurianus, dc basilica sancti Simpliciani in 
Scxtano, intenogatus dixit: Per ista sancta quatuor Dei cvangclia, 
et istarn crucem Domini, quia non mentior, sed veritatem dico: quia 
basilica ista dedicavit Vitalianus episcopus de Sena, et me sacravit 
Albanus episcopus dc Arctio, ct manu mea, ibidern feci, et sacratio
nem prcbui. Electus ambulavi cum epistola indici de Sena; ct bapti
stcrium habco in Paccna. Pro ipso baptisterio, episcopa aretino obedi
entiam ct chrisma cxindc tuli. 

Quartus presbiter Onninus, dc baptistario sancti Ippoliti Re
siano, interragatus dixit: Per Deum vivum ct vcrum, et ista quatuor 
Dei evangclia, ct crucem Domini, quia sacrationcm dc episcopa At·c
tinc ccclesie, nominc Bonumhomine suscepi, et anteccsson~s mei, et 
ego semper de episcopa arctino omnem annum chrisma tuli, ct obedi
entiam secundum canones ibidern habui usque modo; et sacramentum 
ad sanetum Donatum prcbui, et manu mea scripsi. Et quando orata
rius opus fuit dedicare per manns episcopi dc Aretio facta est. 

Quintus presbiter Deusdedit sencx, de baptisterio sancti Joan
nis in Rancia, interragatus dixit: Per ista quatuor Dei cvangelia, 
quia vcritatl!m dico, ct non mentiot·: quia misit me Viierat ad Bonum
hominem episcopuru Aretinc ecclesie, ut ipse me consecraret. Ille 
vero erat ab cpiscopo electus, ct non erat adhuc sacratns. Fecit me 
jnrarc secundum antcccssorum mcorum consuetudinem ; et feci mea 
ad sanetum Donatum ; ct sic cum epistola sua misit me ad Vitalianum 
cpiscopmn de Sena, ct per rogum ejus me consecravit. Nam semper 
obedientiam ad episcopum Arctine ecclesie habui, et hodie, triginta 
ct septem anni sunt, quod pt·esbiterato accepi, semper chrisma ad 
episcopa Arctine civitatis tuli; et filio meo in diaconato et in presbi
terato episcopus aretinus consegravit1 et oratio aut ablatio in plebe 
nostra similitcr. 

Sextus presbiter Theodeus de Ecclesia suprascripta sancti Jo
anms interragatus dixit: Per ista sancta qnatuor Dei evangelia et 

l) Talán titulu8, egyház, paruchia. 
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erucem Domin i, quia cum epistola W arnefrid ambula v i ad Aretio, et 
me consccravit Lupcrcianus episcopus de Aretio: et chrisma inde 
tollemus, et obedientiam ibidern faciemus semper. Et manu mea 
scripsi, et sacramentum prcbui, secundum consetudinem antecessorum, 

Septimus presbiter Garibaltes de monasterio sancti Archangeli 
in Funduluco, intert·ogatus dixit: l\Ionasterio isto fondavi t Totto, et 
pccunia ibidcm dedi. Et per ista sancta quatuor Dei evangclia, et cru
cem Domini, quia me conscet·abit bonc mcmorie Vitalianus episcopus 
Arctine ccclesie, per rogo quondam 'l'ottoni, quia epistola eius ad 
cum ambulavi. 

Itcm introductus est Germanus diaconus de ecclesia et baptiste
rio sancti An1lraee in Malccnis, qui interragatus dixit: Per ista sancta 
Dei evangelia quia veritatem dico : quoniam preleetus a plebe cum 
epistola 'Varncfrid rogaturus ambulavi ad Lupereinnum Arctine ec
clcsie episcopum j et per eum consegratus sum, et sacratienem ad 
sanetum Donatum prcbui et obedientia, sicut deeet ad cpiscopum 
suum ibidem habernus et nos et anteccssorcs nostri usque modo, et 
chrisma semper exindc tulimus. 

Item introductus est Audo presbiter dc baptistcrio sancti Petri 
in Pa va, qui interrogatus dixit: Per ista sancta quatuor Dei evange
lia et crucem Domini, ct sanetum calicem ejus, quia sacratienem ab 
episcopo Arctine ccclesie suscepi diacono per manus episcopa nominc 
Bonushomo, presbiterate per manus episcopa nomine Vitaliano, ambo 
Arctine civitatis episcopos : ct chrisroa semper usque modo susccpc
mus ct nos, et suo tempore antecessores nostri, ct obedientiam se
cundum canones cpiscopo aretino fecimus j ct sacramentum in san
etum Donatum prebui, et manu mea promissa secundum consuetudinem 
ibidern feci, quia diocea sancti Donati fuit et est, 

Item introductus est Rodoald presbiter senex, dc baptistcrio 
sancti Quirici ct J o an nis in V i co Palluino, qui interrogatus dixit: Per 
ista sancta quatuor Dei evangclia, et istarn crucem Dornini, quia cum 
epistola \Varncfrid ambulavi ad Aretio, et per manus Lu perciani epis
copi sacrationem, hodie annus est tertius, eo quod Sena mit1ime epis
copum habehat; nam exinde chris ma nunquam tuli, nec obedientiam 
ibidem habui, nec manu mea feci, nec sacramentum prebui, nisi po
stcris cpiscopis in Sena est ordinatus, semper ct obedivi iuxta canoni
carn institutionem. 

Item introductus est Tanígis pt·esbiter de suprascripta ecclesia 
sancti Andt·ee Malecino, qui in terrogntus dixit: Per is ta sancta quatuor 
Dei evangelia, et crucem Domini, quia in ecclcsia Senenso ad Calic 



4\15 

militnsi, ct per manns episcopi senensi, ·nomine Magno, sacrationem 
presbitcrati snscepi, hoclio sunt anni duodccim, et per ipso in ecclcsia 
::;ancti Andree ordinatus sum, ct obedientiam episcopo scnensi feci, ct 
chri~ma exinclc snscepi. Nam tlincono mco, Germano nomine, Luper
cianlls episcopus Arctine ccdesic consccravit, per rogo "\Varncfrid 
judici meo, pl'O co quod in Sena episcopus in dicbus illis non essct: 
similiter et uno altario. 

Item inh·ocluctus est Mauriuuus presbiter·, dc ecclcsia sancte Ma
rie in Pacina, qui interrogn tus dixit; Per ista sancta quatuor Dei 
evangelia, ct istarn crucem Domini , quia me consacravit Albanus 
episcopus dc Arctio, ct manu mea fecit, et sacramentum prebui ct 
chrisma cxindc tuli. Nam ct quoties de Scna tuli chrisma; nam habeo 
aliarn basilicaro sancti Simpliciaui, ubi resecleo. lila episcopus sencn
sis sacravit, nomine Vitalianus. 

ltcm introductus est Florentinus presbiter de baptisterio sancte 
Restitute in fundo Rcsciano, qui interragatus dixit: Per ista sancta 
quatuor Dei cvangclia, et istam crucem Domini, quia cum epistola 
rogatoria VtT arncfrici indici ambulavi ad Aretio, ct sacrationem ab 
episcopo ecclesie Arctine, nomine Luperciano, susccpi, ct mann mea, 
ct sacmmcntum p1·ebui secundum consuetudinem. Nam antecessor 
meus nomine Aunigis, in p!;ecatis incriminatus est, nam et ille ibidom 
halmi t sacrationcm. Et chrisma, quamlo non erat, suscipieban de Sena 
aliquotics, ct de Husccllas accipiebam chrisma. 

I tem introductus est Firmolus presbiter, dc baptisterio sanct i 
Felici in A vala, qui intenogatus dixit: Per ista sancta quatuor Dei 
cvangclia, ct crucem Domini, quia electus a plcbe cum epistola War
ncfrid iudiei ambulavi ad Arctio, et per manus Lupcrciano cpiscopo 
Arctine ceelc.;ie consacratus sum, ct ibidern manu mea feci, et sacra
mentum prdmi, sicut ct antecossor meus. Sed tunc episcopus in Sena 
non erat, et chrisma inde tuli. Nam post cjus episcopus in Scna factus 
est, scmper dc Scna suscepi chrisma. 

!tem introductus est Bonttshomo Jll'csbiter, de baptistario sancti 
Viti, qui interragatus dixit: Per isto palio sancti Quirici, et evangelia 
que hic lecta tmnt, quia me conscgravit presbiterum Bonushomo epis
copus dc Arctio. Et fontis ct ecclesia ipsa, ubi se1·vio, consagravit Vi 
talianus episcopus aretinus; ct inde semper chrisma tollern us, quia di · 
occa sancti Donati sumus. 

Item introductus est 1\'Iauriciu~:~ cleriens senex, de suprascripto 
baptistcrio, qui dixit ut supra: quia semper diocea sancti Donati fuc
mns, ct inde fuct sngratio, et chrisma inde accepcmus. 
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Item Goclclricus, dc suprascripto baptistario sancti Viti, qui di
xit: Habeo annos perre cento. Semper diocias istas sancti Donati; et 
chrisma inde tolemus. Et si covcs infantes interroga, ipsi vobis simili
tcr veritatem dicunt. 

Item introductus est Leo presbiter, de baptistario in Massala 
sancte Matris Ecclesie, qui interragatus dixit: Per ista sancta qua
tuor Dei eyangelia, quia me consagravit presbiterum Bonushomo 
episcopus de Aretio, ho die sunt anni viginti; et manu mea in sancta 
Donato feci, et sacraticnem prebui, et chrisma, juxta anteccssorum 
mearum consuetudinem, semper inde accepi et obedientiam ibidern 
habuernus, quia arctina diocea sumus. 

ltem introductLlS est Bonifacius presbiter, dc ecclcsia ct bup
ti~tcrio sancti Valerrtini in Casale Morsina, qui intcrrogatus clixit: 
Per ista sancta quatuor Dei cvangclia, quia ab infantia in ista ecclc
sia sancti Valentini militavi, et semper antccessorcs mei in ecclesia 
::.retina, et ab eius episcopa sacrati sunt, et obedientia ibidern feccrunt. 
Nam me, dum episcopus in Aretio minime essct, electus a plcbc, am
bulavi in Aritio ad lordana viccdomino, ct ipse cum epistola sua, ct 
sacerelotum ct iuclici, co quod episcopum non habebat, misit me ad 
episcopa senensc, nomine Magna, rogandum, ut ipse me conseg1·are 
eleverit 1) quod per ipsa eius petitione factum est. Nam post sagratio
nem meam, hodie sunt anni numerum quindccim, .>empcr obedicntia 
ad sanetum Donatum feci et chrisma omnern arrnum inde suscepi, 
sicut ct antecessores mei numquam fecerunt. liabeo annos penc sc
xaginta, nec vidi, nec audivi, nec a parte Sencnse usque modo malcs
tatus nunquam fui. Sed, ut dixi, voluntatem de cpiscopo sancti Douati 
semper obtemperavimus et fecimus. 

ltem iutroductus est Ausfrit p1·esbiter, de monasterio sancti 
Dona ti ab Abso, qui interragatus dixit: (~uia oracuius iste fuit anti
quus dc sub ecclesia sanetc Marie Cosona, et quando veniebat Angelo 
de sancto Vito, Ausfl·ido domnus p1·csbitcr de Cosona, et faciehat ibi
dem officio, ct quod ilweniebat a Christianis, totum sibi tollebat~). 

l) Megjegyzeudök ez okmányban a száwos olaszos kitételek : cento j me, e 
helyett ~ego ; misit me ad episcopa senense !"ogandum ,ut ·ipse me consecmre deverit, 
olaszul : mnnd6 me al veseovo die Siena preganelo elle esso mi dovesse consacrare; !w

die sunt anni viginti j omnent anno e. h : ogni anno; liabeo annos sexaginia; in Roma! 

a lwnen e. h. nl lume; nisi duo sunt anni quod . · . e. h. non son che due anui stl:l. 
') Látogatás alkalmával a püspökök magukkal elvitték mindazt, amit a hivek 

az egyház ~zámára összchoztak, miután az, a mit az eg-yes egyházak kupta!í, miutl 
együttvéve az egyházmegye tulajdouánal1 tekintetett. 
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Et interrogavimus eum: Presbiteros dc ecclcsia sanetc Marie 
Cosona, n nt sancti Quirici, cuius erant? Hespondit! Aretio cpiscopo. 
Et interrogavimus eum: Tu uLi tonsus? Respondit: In Roma; et ab 
infantia mea postea fui in Cosona: militaYi in diocea sancti Donati ; 
et hic veniebam cotidic, facieham officio. Et interrogavimus eum: Te 
(luis sacravit presbiterum? Respondit: Lu percianus episcopus Aretine 
ecclesie adhuc per rogo de presbiteros suos de ecclcsia sancti Quirici 
de Palecino, et dc ecclesia sancte Marie de Cosona. Et am bo pt·esbiteri 
mecum fum·unt, quando sacratus sum, idest Urs us presbitet• dc Cosou a; 
ct Rodaid presbiter de sancto Quirico, pro eo quod ipse oraeulus sancti 
Petri anteccssores eorum ab antiquo tempore. Et Dominicus presbiter 
senex, qui tunc supererat in ipsa. ecclesia custos. Et postea n ipsi oc
currebant, et officio faciebant. Nam isto monastcrio domnus Aripertus 
rl:'x instituit, atque donavit propter suam mercedem. Sed 'Yarnefrid 
gastaldus de sua substantia hic beneficio fecit. Nam eum epistola 
\\T arnefrii} fuemus, ct to ti tres Ursns, Rodald, et ego per mam1s Lu
pcrciano episcopo Aretine- ecclesie insimul sagrati sum u 3. Et tunc 
~ena cpiscopum habehat nomine Adeoclatus, qui nunc est. Et hec om
nia per evangelia, quia omnia veritatem locutus sum. Nam et iste Ur
HIS sacratus fuit, ut esse in ornculo sancti Donati in Cintiliano, quia 
tunc barbas ipsius Dominiens presbiter erat in Quosona. Et tam ipsa 
ecclesia sancti Quirici in Palaceno, ct isto sancto Petro ad Apsubiano 
Doegosmn presbitet•; ipse Dominicus presbiter de sua manu habebat. 
Sed post eas mortuus est Dominicus ; sic ibidern ordinatus est supra-
8criptus Ursus presbitet·. Nam et sancto Donato in Cantiliana Vitalia
nus episcopus de f:lena Mg1·avit per rogo sacerdottun Aretine ccclesic. 
Et mibi bene constat, eo quod tunc episcopum non habebant. Et post 
eas super ipse ot·dinatus de sub presbitere ecclesie sancte Marie Quo
~ona fuit, qui est, ut dixi, diocea sancti Donati. 

Item dixit nobis supsascriptus Ausfrit presbiter: Hornines fue
runt scncnses: ambulahant ad sancto Felice, diocea Clusina. Postea 
ftuvd Yiderat subtraxit eos de plebe clusina. Illi vero fecerunt sibi 
basilica in honore sancti Ampsani. Dedicavit ea episcopus de Scna, 
per rogo sacordotum Arctine ecclesie, co quod in eorum diocea erat. 
Nam ipsa baselica usque in anno semper sub presbitct·os ele 11ancto 
Vito fuit, qui est diocea sancti Donati. Et ipse ibit, et missa ct omnem 
ofticio fiéri faciebat. Et ipsi hornincs ibidem ad sancto Vito. Et ad 
sancto Quirico, ct alii in Quesona baptisabamur. Sed postea ego pre
sbiter factus sum, semper ego ibidern missa faciebam. Nam in isto 
:umo inft·a quadrage~ima fecit ibi Dcodahn cpiscoptB de Sena fonte~, 

YITT. ;~~ 
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ct per nocte eas sagravit, et presbiterum suum posuit uno infantulu 
de annos duodecim. Antea, ut dixi, scmper ipse Tcdolus de sub ccda
sia sancti ... fuit. 

Itcm introductus est in presenlia nostra lVIatuchis presbiter, dc 
monastcrio sancti Peregrini in loco Passono prope baptistario saneli 
~tephani, qui intelTogatus dixit: l\Ionasterio isto Ursus ariman funda· 
vit, ct cum Jedicavit Bonushomo episcopus Arctine ccclesic scmper 
Tcdolus iste fuit sub preshitera sancti Stcphani, qui est diocea sancti 
Donati. Ego vero fui ionsus in Roma. l\Ionastcrium halmi Presta in 
tincs elusinos. Inde me tollcrunt. Et sacravit me Magnus CJ:JÍScopus 
de Scna. Nam in ista baselica ordinavit me Ursus fondator. Nam cer
tissimc ut Jixi, diocea sancti Donati fuit, et est. 

Item Aucleehis clcricus, custos de ipsa baselica sancti Ampsani, 
jam scnex dixit: Semper ab infantia mc<l scio baselica ista sam:ti 
Ampsani esse de sub ecclesia ct baptistario snncti Viti, ubi est Bo
nushomo presbiter, qui est diocias s::mcti Donati. Et isti homines iLi
elem usque in anno isto prescnte, indictionc tertiadecima, semper a 
baptismum ibidom ambulavcnms, quia diocea sancti Donati fucmue et 
sumus. Nam modo pasca istn. \'Cuit episcopus de Scna. Sic fecit hic 
fontis ct posnit presbiteruru suum. Nam ct in ecclcsia sancti Quirici 
in diocea sancti Donati amlmlabamus : sed quia fuemus homincs sc
nenses, subtraxit nos exindc Viierat gastaldus, at fecit nos plebc sancti 
Donati, nt diximus, quando ad sancto Quirico, quando ad sancto Vito 
intra fines de diocc.as sancti Donati habitabamus. 

Item Manechis cxercitalis dc codcm loco, similiter dixit. 
Itcm 'l'cudo cxcrcitalis, similitcr dixit. 
!tem Audoin exercitalis gm·mano ipsius, similitcr dixit. 
Item Candidus cxcrcitalis patrinus eorum, similiterdixit : (-luia 

ex quo natus sum, scmper ad cpiscopum sanctiDonati habnem us con
scgrationcm, et ipsius diocea sumns. Simili modo fortia patcmus7 ct 
non prcsumemus favellarc. 

Item introductus episcopus de Fesola, dixit: Per piures annos 
in ccdesia sancti Dona ti notrítus ct litteras cdoctus sum. Cum epistola 
Viierat multotics electus clericus veuirc ad ecclesiam sane ti D o nati, 
ct sagrationem ab episcopa aretino suscipcrc, et manus suas facere ct 
sagramcnta prcbcre, idcst preshitera dominicus dc Pacena, ct Uon
stantio dc ecclesia sane ti J uliani, et Constantino, et reliqnas: nam ct 
episcopa dc Arctio quotiens per istas dioceas fui. Itcm Damianus prc
sbitct· dc ecclesiam in l 1 lauscna. Propter saPctuaria ad ipsa ecclcsia 
Ranctificandnm mi:>it me, ut pergere et adduccrc rcliquias sancti Am-
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psani. Veritatem dico coram Domino quia tribui muncra episcopa 
Arctine ecclesie, et ipse misit missus suos, qui mihi dc sancto corpus 
panocias dederunt. 

Itcm Gaudiamus episcopus dc Roselias tcstificatus est per 
misso : Quia dioceas istas sancti Donati esse scio, et multoties per 
rogo dc episcopos arctinos ibidom altaria et fontes sagravi, et presbi
teros ct diaconus multoties feci por rogo de sacordotes Arctine cccle
sic, r1uando fortassis non habebant. Sed et ehrisma per rogo eorum 
dedi. Nam per impositionem episcopi senensi, aut sacordotum eius ibi
deru nunquam nulla feci, nec me nunquam facere imperarnnt, quia 
eorum diocea nunquam fui. 

Itcm Trabonus cleriens dc fines Rosellanus, dixit: Qttia sem
per dioceas istas scio esse arctinas, ct parcntcs per ipsas ecce habco 
multus: cum eos ad Aritio ambnlavi, ct chrisma exindc tollcbamus, 
et altaria multas viccs episcopos aretinos hic sacrarc per istas dioceas 
Yitli, et consignationcm in populo facerc, quia pccunia hic habeo. Nam 
episcopa de Sena nec vidi, nec audivi, quod aliquando eius fnisset, 
ni:;i anno isto cxorta audivi intcntionc. 

Itcm Campanianus clcricus, similiter dixit: 
Itcm Gundoald exercitalis de vico Reunina de prope sancta 

Resti tuta, dixit: Scio ab infantia mea, ct parcntes meos diccntcs au
did, et per me post cis natus sum j scio istas dioceas, sed et isto bap
ti:;tcrio sancte Re.>tituitc scmper sacrationem apud episcopa arctina 
habere, et conscgrationcm in populo facere, et presbiteros sagrare et 
altaria. 

Item 'l'iso exercitalis de eodem vieo, similiter dixit. 

Item Ellerard centenario de vico Pantano, dixit: Avus et bcsa
vus meus tennerunt ecclesia sancte Rcstitute. Semper sagrationem a 
sancto Donato habuerunt j et semper usque modo eius diocea fuit. 

Item Sindori centenario, similitcr dixit. 
Gisulfi centenario similiter dixit. 
Guufrit similiter dixit : Diocea sancti Donati fuit, et iufantes 

nostri consignatione ad episcopum aretinum habuerunt. 
Item Decoratus exercitalis, similiter dixit: Quia ex ipsa plcbe 

sum u~. 
Itcm Troctoald exercitalis, similiter dixit. 

I tem Landoari excrcitalis dc Cosona, dixit: Quia semper dio
cr.a sancti Donati fucruus, et consignationcm in plebe nostra inde ha
hucmus ct nos, et nostri habnerunt parentes. 

112:·:· 
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ltem Alierat clericus,• dixit: Quia ab infantia mea usque modo 
habeo pene annos quinquaginta, semper dioceas istasJ unde mihi bre\·e 
ostendis, a sancta madre Ecclesia in Mcssola usque in sancta Angelo 
Abbolienis fines pisanas, et usque in sancta l\'fal"ia fines eiusinas in 
fu n do Sexta scmper s1.mcti Dot\ati esse scio, ct sacra tionem et ponti
ficem arctine civitatis habere. 

ltem Ursus presbiter senex de sancto Felice fines clueinas, di
xit: Vecinus sum cum istas dioceas, de quibus mihi bt·cvc ostendistis, 
semper sancti Donati esse scio, et sagrationem a pontifice Aretine ec
clesie habere. Nam episcopus senense numquam ibidern habuit nulla 
dominationem nec numquam vidi, quod ad senense episcopo pcrtinuis
set, nisi semper ab aretino episcopo saCI·ationem et obedientia habuc
runt, nisi anno isto in Vico nomini oraculo sancti Ampsani, que intra 
sua diocea episcopus aretinus sagravit nomine Bonushomo. Iste Adoo
datus episcopus isto anno fecit ibi fontis et sagravit eas a lumen per 
nocte. ~t fecit ibi presbitero uno infantulo habeute annos non plus 
duodccim, qui nec vcspero sa pit nec madodinos facerc, nec missa can
tarc 1). Nam consubrino eius coetaneo ecce mecum habco. Videte, si 
possit cognoscerc presbiterum esse. 

Item Romanus cleriens dc Castt·o Policiano, dixit: \Vameft·id 
gastaldus mihi dicebat: Ecce missus venit inquirere causa ista. Et ut, 
!-:Í interrogatus fueris, qnomodo dicere habcs? Ego respondi: Can~, 
ut non intcn·oget; nam si interrogatus fucro, vet· itatem dicere habco. 
Sic respondit mihi: Ergo tace tu viro, qui est missus domini regis. 
Modum invenisti, et non tc potest conccdcrc. Deo teste, quod verita
tem scio. Tibi dico, quia dioccas istas l\Iessolas, et castello Pullicianas, 
que in sancto Angelo fine pisana cum oraculis suis, unue modo mihi 
breve legis, semper sancti Donati dioceas esse scio usque in die isto 
nb infantia. 

ltem Teodal filins quondam Aussioni cxercitalis dc Vico, rpu 
dicitur Amonte, similiter dixit. 

Itcm Po to liber homo senex, dixit: Ecce sunt anni quinqua. 
ginta et supra, que dc Trans-Pado hic me collocavi, semper istas dio· 
ceas santiDonati esse cognovi, et omnern sagrationem obedientiam ah 
Aretio abuerunt. 

ltcm Dominiens liber similiter dixit. 

t) Visszaélés, melly szarint nem csak papi reudek, hanem parochiák is gyer· 
mckclmck adattak, mikép itt i~ egy tizenkét esztendÖH említtetik. 
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Item Castorius exercitalis iam senex, de Vico Cemonia, dixit 
supra: Et meo tempore episcopus Arctine ecclesie hic in plebe sancti 
Petri in Paba tres altares consegravit, et diaconos, et presbiteros si
militer. 

I tem God e gis cleriens 1 c us tos sanct i Marcellini prope sancto 
Petro in Paba, dixit: Hodie sunt anni sexaginta, quos . , . semper di
oceas istas sancti Donati scio. 

!tem Mario de Vico Ceunesam, senex, de plebe sancti Angeli 
in fundo Laeti, dixit: Scio semper ex quo ecclesia ista facta est, sem
per ad sancto Donato sagrationem in presbiteros et diaconos habere, 
ct ibidern obedire1 et dioceas eius esse. 

I tem Marcus senex liber homo, similiter dixit: 
Item Johannes liber homo exercitalis de Vico Grccena, similiter 

dixit. 
l tem Rudulfus senex, similiter dixit: Quia dioceas istas semper 

sancti Donati fuerunt1 sed et parentes meos sic dicentes audivi. 
Item Preto senex, scarion regis de Curte, que dicitur Sexiano, 

dixit: Scio, semper dioceas istas baptisterio sancti Andree in l\falceno, 
et baptisterio sancte Epoliti diocea sancti Donati esse. 

Item Cumoald liber homo, similiter dixit : Omnes istas dioceas 
semper sancti Donati esse scio. 

l tem Arnari homo sen ex, dixit: Scio, semper sancto Pctro in 
fundo Gellino, et baselica sancti Vincentii in fundo Bonuspagi, de sub 
ecclesie sancte Marie in Alteserra, et ipsa ecclesia sancte Marie cum 
suis oradoriis, diocea esse sancti Donati : et sagt·ationem exinde pro
cedere, ex eo natus sum habeo annos septuaginta. Nisi anno isto venit 
Deodatus de Sena episcopus, et fecit in aradorio isto sancti Petri fon
tes. Nam et nos et iste oradarius de ecclesia sancte Marie fuemus: dc 
diocea sancti Donati esse volumus1 si nos propter iud.icem aut episco
puru de Sena liceat. 

Item Bonefazius sonex liber homo de Altiserra, similiter dixit. 
ltem Juvenalis liber homo similiter dixit. 
ltem Gandiosus liber homo, similiter dixit: Quinquagin ta an ni 

sunt, quod de Lusana civitate hic me collocavi. Et sedeo in terra 
quondam !ottani. Semper istas basilieas sancti Petri e sancti Vincenti, 
ubi modo Deodatus episcopus fontes fecit, scio esse de sub ecclesia 
sancte l\Iarie Alteserra. Et ipsa eccleaia fuit, a die fundationis sue dio
cea sane ti Do nati: et modo est. 

Item Gaosoald liber homo1 similiter dixit, 
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Item Vonerioso sencx dixit: liabeo annos plus cento. Scmper 
ecclcsia sancte Marie Alteserra dio cea fuit sancti Dona ti, et oracula 
ista sancti Petri, et sancti Vincentii dc sub ipsa fuerunt. Nam quando 
sancti Vincentii oradarius sagratus est per manus bone memorie Ser
vanda episcopa Arctine ecclesic, interfui. Et posteans tempore novo 
renovcbamus, et ampliare fccim us ipsum sanetum Vincenti um, sic no
bis ibidern Lupercianus episcopus Arctine ecclesie nunc superest ct 
duo altaria consagravit in onore sancti Quirici ct sancti Laurcntini. 

Item Tanoaid liber homo, dixit: Oradorio isto sancti Viti sem
per esse scio de sub ecclesia sancte Marie in Pacena, qui est diocea 
sancti Donati. Nisi duo anno sunt, quod episcopus de Sena presump
tivo more fecit hic fontes contra rationo in aliena diocea, et ecclesia. 

Item ELmulfus similiter dixit : 
I tem Fuscuius liber homo, dixit ut supra: Secund us annus est, 

quod iniquitas provenit. Nam scmper antea diocea sancti Donati fue
runt. 

Item Pitio liber homo de plebe sancte Marie Alteserra, simili-
tcr dixit. 

Item Vitalianus iam senex liber homo, similiter dixit. 

Itcm Secunda decanus iam senex, similitcr dixit. 
Itcm Manulfus liber homo, similiter dixit. 
I tem Piso decanus de plcbe is ta dixit 1 ut supra 1 cum filiis 

suis dno. 

ltem Princulo, Deusdedit, Rodald, Mainaid dixerunt: Quia di
ocea sumus sancti Donati, si nos licebit propter Warncfrid gastaldus 
et episcopa Deodato. Et semper a baptisterio sancte 1\Iarie in Alteserra 
ambolabamus. Et iste oracuius sancti Petri de sub ipsa fecit; nisi 
modo fecit hic fontes episcopus de Sena anno isto ; et invitus nos et 
parentes nostri semper pleve sancte Marie fuemus, qui est diocea 
saucti Dona ti, ct sagrationem et consignationem chrisma, ct nos usque 
in anno isto, et nostri parentes presentes credimus ecclesie habemus, 
et arnodo si nos licet gaudenter habere desideramus." 

Romagnosi (D e ll' i n d o l c e d e i fa t t o r i d c ll' i n c i v i
lim c n t o, p. IL §. 4.) mondja, hogy L i u t p r a n d a z i t é l e t h o
z á s t n é g y p ü s p ö k r e, s e g y G u m e r i a n n e v ii. j e g y z ö r e 
b i z t a, ki k m i n d o l as z o k v o l t ak. Gumerian G u n t e r am r a 
változtatható, de akkor nem tudom honnan vette Romagnosi, hogy 
Gunteram olasz volt; ez azonkivül csak mint jegyző miiködött és a 
közbensz616-itélet egyedül a püspökök által mondatott ki. 
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(:F') 352-dik laphoz. 

A l'&tlászat. 

A vadászat olly régi, hogy eredetére visszamenni lehetetlen. 1) 

Gyakorlata által az ember a többi állatokra nézve, rettentövé lett; 
l1abár a viszonos zsáltmánylási ösztön közte s némelly állatok közt 
a társulásnak egy ncmét alkotta. S valóban az ember, a ló, a kutya, a 
szan·as és a sólyom együtt inditnak hadat a többi állatok ellen. E 
túrsas viszony annál könnyeLben állhat fenn, minthogy a szenvedélyes 
vaJászok elméje keveset különbözik bizonyos vadállatok ösztönétőL 
}Jinden időben s minden nemzetnél, annál átalánosbnak találjuk a va
dJ.szat gyakorlatát, mennél kevésbbé haladott elö a müvelödés. A tu
dományok és szépmüvészetek szeretete, miként a nagy és nemes esz
mék, össze nem férhet baromias és zsarnoki kcdvtöltéssel. Öscinknek 
megbocsátunk, hogy a vadászatot olly hévvel gyakorolták, mert a 
mü veletlenség megfosztá öket a szellemi él v ek s a társas élet kelle
meitőL Azért ök sokkal nagyobb vadászok voltak mint mi; hanem ez 
rájok nézve épen nem ajánló czim. 

A milly kedvező volt a vadúszatm nézve a pogányság, épen 
annyira ellenkezik vele az Isten törvénye, mellynek föladata a,z embe
rek erköleseit szeliditni, s rosz lmjlamaikat megjavilni. Nimród erős 
vadász volt az Urnak szemei előtt, ki ü t me g d o r g á l t a, mondja 
a szentirás ; és ezen a pogány Littan által istenitett kedvtöltés l\Iózses 
últal eltiltott foglalkouís vala. Ám mégis a regetan diadalmaskodni 
látszott a szent könyvek fölött s az ember a vadászat és halászat kü
lünféle nemeit találta fel, hogy az állatokat elejtse; egész tanulmá
nyává tette, rnikép fogjon ki rajtok legkönnyebben; az állatok külön
büzö hajlamaik- és szakásaikhoz különbözö lest és tört alkalmazott; 
kitanította a kutyát, megnyergeltea lovat, dttrdát vett magához s meg
hegyesitette a nyilat; és az oroszlán, a tigris, a leopárd és medve, !ö
vései alatt hulltak el, söt n szelidebb állatok sem kiméltP.ttek meg. 
Ezen állatelejtési mód rnesterséggé vált, mellynek kiváltságát a gög 
magához ragadá 2), és a gazdag, ki szükség nélkül ölte az állatokat, 

1) "Nem taglalgatjuk e mestr.rRégnel< a legrégibb idiiktiil napjainkig tett clii
b:darlá"át, mert erre aclntaink sem voln:l.nak; ÓR az, n mit tanulhatnánk bclölök, ha 
Yolnúnak, nem yflJnék beesiilet<\re az emberi nemnek, és igy azol< hiányát épen nem 
siratjuk." l<Jncyclop. J. k. 

2 ) "A fejedelmek felRégi jogaihoz tartozik a vad:l.szat szabályozúsa; ük el
tilthatják vagy megengedhetik azt, a kinek tetszik." Lebrun, A királyole felségérvl, 

UI. künyv. -l. f<'j. A vadá~zat tilalma eltörültetett a~ 1789. aug. 11-l<i törvény ál-
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vérengzi) törvényeket hozott a szegény ellen, ki azokat éhscgc csil
lapításaért ölte mP.g. t) 

A természet és népjog azonban a vadászat gyakorlatát minden
kinek szabadon engedi meg; s ez a legrégibb neme a vagyonszerzésnek, 
mellyre az embert a természet utalja. Midön a fóldtöl önkényt nyujtott 
gyümölcsök éleimére nem voltak többé elegendők, arra kellett gon
dolnia, hogy a megfogható állatok busával táplálkozzék, mellyek miu
tán ügyessége s azorgalmának gyümölcseivé lettek, méltó joggal vál
tak tulajdonává. 2) Coehin szerint a vadászatnak nem kellene sem a 
király sem a főurak kiváltságának lennie; a. fejedelmek szabályozhat
ták gyakorlatát, de nem rendelkezhettek vele, mint királyi vagy fel
ségi tulajdonnal 3). 

A rómaiaknál mindenki vadászhatott ugy saját, mint mások bir
tokán ; azonban minden tulajdonosnak jogában állott mást a maga 
földeitől eltiltani, vadászni vagy akármi okból jött légyen oda 4). E 
népről azonban nem kell hinni, hogy a vadászatot windig nagy becs
ben tartotta volna ; mert az már Snllustius idejében annyira megve
tett vala, hogy csak rabszolgák által üzetett. Ezen időszakban ellen
kezőleg a vadászat gyakorlata kizárólagos előjogává lett a nemesség
nek, melly, m i n d e n rn ás t a n u lm á n y t e l h a n y a g o l v a, 
semm i e g y é b b e l n cm g o n d o I t, m i n t l o v akkal 1 k u
t y á k k a l és m a d a r ak k a l. A vadászati jog maguk a nemesek 
közt a féltékenység s legnagyobb viszálkodásoknak, a hübércnczek irá-

tul és az ép olly igazsAgos mint természetes jog sajút birtokán mind a vad mind 
más kártékony állatokat megölhetni, a tulajdonjoggal köttetett össze. Leopold, Dict. 

génél·al de 1Jolice adm. et } udic. 
Kivételt akart tenni egy rés;z; a királyra nézve s számára, - mint Clermout

Tonnerre ur mondá, - nnnyit fenntartani, a meunyi ö felsége személye mulatsá
gára elegendő; a kiv{mat a királyi előjogra alapittatott hanl.'m Mirabeau ezt kialtit: 
"A király elöjogának semmi köze o. kirdlyi rnvlatsdgokkal, melyek nem kevesebbre, 
miut huszonö~ mérfóldnyi térre terjednek ki, hol n vadászatnak összes finom zsar
noklatai gyakoroltatnak! Mindenkinek joga van saját fóldén, de nem másén, va
dászni: s ezen elvnek, mint bárki más, ugy az uralkodó előtt is szentnek kell 
lennie!" Barthe, Lea Orateurs franwis t. I. 

1) Vad<iazati törviny. 1601-höl. 

•) Favard de Langlade, Rappor·t de la nouvelle législ. cit•. comm. et ad

min. t. I. 
3) Cochln, Oeuv1·es t. I. XXII. Cvnsult. Maga Lebrun is a vadászati jogot in

kább uri-, mint felségi jognak nyilvánítja, habár megengedi, hogy a király azt tet
Rzéae ezerint osztagaasa vagy elvegye. A kirdlyok felségéröl. III. könyv. 4. fej. 

') .Jnstit. Li b. II. tit. I. §. l<!. 
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nyában pedig számtalan sérelmeknek bö kutforrasa lett, kiknek jó
szágain a vadás~atra fennhagyott állatok sokszor iszonyú károkat 
tettek j a vaddisznók, szarvasok, dámvadak s mindennemü madarak 
gyakran az egész vetést elpusztíták j a földmívelés egész gyümölcse 
elveszett, anélkül, hogy helyrehozathatott, vagy a kár megtéríttetett 
volna. Némell y tartományban az igazsagtalanság annyira ment, hogy a 
paraszt vadászni, aztün a saját maga által fogott vadat saját pénzén meg
venni kényszeríttetett. Egy paraszt, mivel vadászni ment s egy szarvast 
elejtett, arra itélteték, hogy elevenen egy szarvasnak hátára köttessék. 

A frankok, mikép a rómaiak, a vadaszatot szabadnak hagyták l)j 
hanem a sali-frank törvény a vadászat fölött különféle rendszabályo
kat foglalt magában. Eltiltá elrabláslit vagy megölését olly szarvas
nak, melly fölnevelve s az akkori szokás szerint vadászatra kitanitva 
volt. Ha a szarvas vadászatra már alkalmazva volt, s a tulajdonos 
bebizonyitá, hogy annak segélyével már két vagy három vadat elej
tett, az illy szarvasnak gyilkosa negyven soldóval birságoltatott meg ; 
ha nem volt még használva a szarvas, a birság harminczöt soldóból 
állott. Ugyanazon törvény kiilönféle büntetéseket szabott arra, ki már 
egy más vadász által iizöbe vett szarvast vagy vadkant ejtett el. Az 
is megbüntettcték, ki egy másik által meglőtt v:adat vagy kitanított 
vadaszkutyát vagy madarat cllopott. Olly törvény azonban nem talál
tatik, melly a vadászati természetes szabadságot megszoritotta volna ; 
még a sali-frank törvény által is a vadcl.szat, ugy látszik, kivétel nél
kül, mindenkinek mcgengedtetett. 

Ellenben a római tartományokban a vadászat körül szigoru tör
vények hozattak. A dühös vadakat, mint az oroszlánt, tigrist, párdu
czot stb. senkinek scm volt szabad megölni, csak önvédelem esetében, 
mert az ezek elleni vadászat olly időtölté8-nek tekintetett., mellyre csu
pán a királyok és társaik birtak joggal. 2) E tilalom azonban csak a 
dühös vadállatokra terjedett ki, a többi vadakat, tengeri nyulakat s 
más hasonnemü állatokat mindenki szabadon ölhetett meg ; sőt még 
a rabok is föltétlen tulajdonosai voltak az általuk megölt állatoknak. 3) 

Más birtokán is lehetett törrel fogni vadat, 4) hacsak a tulajdonos a 
bemenetelt el nem tiltá. 5) 

1) Merlin, llépe1·t. de jurisp1·. t. 2. 
') Cod. Theod. XV. II. l. 
") J1l8tit. JUIJtin. !ib. ll. 
4) Leg. III. De aquir. 1·erunt d<mt. Lesparat és Dnssans Dict. du Digeste. 
~) Nem volt szabad más birtokán vadászni e. tulajdonos tilalma ellen. Leg. 

16. Dig. de ·•ervit. rwtic. praed. 
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Az összes jogtudósok egyhangulag állitják, hogy a vad:íszati 
szabadság minden nemzetnek polgári joga által többé kevésbbé meg
szoritást szenvedett, hanem azt egy sem jelöli ki, melly időben vette
tett alája bizonyos szabályoknak, s vált kiváltsággá. Annyi bizonyos, 
hogy a frank monarchia kezdete óta a fejedelmek és nemesek kedves 
időtöltést találtak a vadászatban, a béke idején: egy fövadászmester 
neveztetett ki, ki alatt számos erdőörök mind az erdők, mind a ma
darak és vadak fenntartására felvigyáztak. A merovingiek főbenjáró 
bűnnek tekinték a királyi erdökbeni vadászást, s Gontran, egyik sU
töjet, mivel a vassaci 1) erdőben egy hivalt ejtett el, megköveztetui 
parancsolá. E tett gyülöletessé teszi a burgund királyt, mikép Nagy
Károlynak a fekete-erdei adoma becsületére v~mk. Ez tudniillik egy
szer a perzsa követek kedveért bivalvadászatot rendezett, hogy 
megmutassa amaz idegeneknek, mennyire fölüimulják a frankok a 
többi népeket a vadászat mesterségében, -· mondja Eginard 2). Egy 
megsebzett bivallehajlott fővel, neki rugaszkodott a király lovának, 
Nagy-Károly megfordítá a kantárt, hanem a dühös állat lábszárába 
döfött, mellyet a magas csizma nem tudott eléggé védeni. A bival 
épen másodszor akart döfni, midön egy bátor férfi, ki nem tartozott 
a fejedelem kisérőihez, megölve a bivalt, megmenté a király életét. 
Károly tetteté, mintha nem látta volna a vitéz kart, s ~tz udvaronczak 
épen nem hivták fel figyeimét azon emberre, ki több bátorságot s lé
lekjelenlétet mutatott, mint ök. Ekkor mindnyájan vetélkedve siettek 
a királynak szolgálatot termi, mclly nem kerül veszélybe; leakarták 
huzni csizmáját, megvizsgálni s bekötni a sebet, hanem Károly mondú: 
Hagyjatok igy; a mint vagyok, akarom magamat megmutatni IIer
mingarda királynőnek, - ez fiának Lajosnak neje vala. Bemenvén 
csakugyan a királynöhöz, megmutatja neki a szaggatott c~izmát, a 
vérző lábszárt s a bival szarYait a), és kérdi : M i t g o n d o ls z, m i
vel tartozom én annak, a ki engem illy veszélyből 
me n t e t t ki? - A h ! - kiálta a megrémült és sit·ás•·a fakarit 
Hermingarda,- mivel tartozol? nem tartozunk-e neki 
m i n d n y á j a n? -H á t j ó - viszonzá a fejedelern -kér j e t ek 
szám á r a ke g y c lm c t 1 me r t ö n em más 1 m i n t Is am-

l) Répert. rle Jurispr. t. II. n varlászatról a II. §. 

') Quod illi gentilium emt, quia t•i,-c !<lia in te1-ris natio invenitur, q~tae in 

hac arte Francis possit aequa1·i. 
3) Nagy-Ká1·oly é8 Vitichind, Gaillard és Dreux du Radier :\Ital II. 1\ijt, 

3. könyY. -t fej. 
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b a r cl. 1) 1\Iindcnütt csak a feket e-e r d e i szép tctb·öl folyt a be
széd; hanem a fejedelem hálája sem vala kisebb, mint a számUzöttnek 
nagylelküsége. 

A kereszténység, melly maga a szeretet, s melly olly forrón 
ajánlja a szánalmat s részvétet, csak roszalni tudta azon időtöltést, 

melly eltompítja az ember érzékenységét, s hozzászoktatja a véron
táshoz, a fájdalom s természetelleni halál nézéséhez. Ám mégis tet
szett s hasznosnak látszott közeledni a pogánysághoz j s mikép Diana 
istennője volt a vadászoknak, ugy lett szent Hubert a vadak gyilko
sainak pártfogó jává, s e pártfogás vásároltatott, 2) és a vadászatnak 
Isten általi kárhoztatása feledésbe ment, miké p feledésbe mentek a 
zsenge egyház erényei j a pogányságból átvett, állatok öldöklésébeni 
gyönyörködés elökészité a keresztényeket, hogy embertársaikkal 
akkép bánjanak, mintha nem is volnának evangeliom ezerinti test
véreik. 

T o u l o t é s R i v a : H i s t. d e l a B a r b a r i e. 

Nagy segélyül szalgáltak a vadászatban a kutyák. Egy XV-ik 
századi monda szerint sz. Hubertnek, a vadászok pártfogójának ku
tyája So u i ll a r t-nak neveztetett, miért is a legjobb kntyák ezen 
jó jclentésü néven hívattak. Nagy becsben áltak az angol vadászku 
tyák, mcllyek farkas és vadkan-hajtásra használtattak, igen mérge · 
sek voltak, kenyérrel és tyúkokkal tápláltattak, szabadon bocsáttatva 
a hol csak disznót vagy bádnyt találtak, mind megfojtották. Nagy 
számmal tartattak továbbá az agarak és paracskók j VII. Amadénak 
négy vadásza, kilencz vadászszaigája és nyolczvan vadászebe volt. 
Azonban a kutyák- s hálókkal viselt háboru korán sem volt olly mu· 

1) Isamba.rd vétke, mellyet a történószek föl nem lepleznek egészen, dc 
melly sok körülmény bizonyitása ezerint Hermingardára vonatkozik, igen sulyos 
lehetett, miutin összes ja.vai elkoboztuttuk volt. E tett után visszaadattak neki s 
:;\agy-Károly nagylelkü jótétek által bizonyíté. iránta személyes hll.láját. Igy Ga

illard. 

') Az nindaini npátsflg azcrzctcsei dúsgazdagokká lett ck sz. Hubert te;;tének 
birtoka által. Az ö ~tólája, mclly Bohusern kopott cl, többet hozott be nekik éven
ként., mint a chinaiaknak Ispahan gyönyörü kelméi. A kik dühös ebektől marattak 
meg, a szcnt monostorba siettek, hol a jó ezerzetesek a beteget gyógyiták, homlo
kára l<öt,·én a szcnt stólájának egy darabkáját. A hiszékenyebbek még testökbe is 
belevltgatták a !<is ereklyét, hogy ennek hntása annál gyorsabb legyen; mások ele
gemlőnek tarták sz. Huberthez imákat intézui. Áhitatokat mindnyltjan sok mise

pénzzel s gazdag adományokkal bizonyiták. L. Sz. Hubert életét Bailletnél. 
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latságos, mínt az, mellyre a ragadozó madarak szolgálata használ
tatott. 

A vadászat ideje korán reggel, vagy alkonyodáskor volt. A va
dász lóháton ment ki, kezében vivén egy betakart sólymot. Ha észre
vett egy madarat, melly a sólyom természetéhez való volt, vagyis, 
mint akkor mond.atott, mellyet ö kihivandó vala, levette a sólyomról 
az annak látását akadályozó kis föveget, s ez szabadon eresztetve, 
rohanó szárnyalással emelkedett föl jóval magasabbra, mint a kijelölt 
áldozat vala, s keringéséh<íl egyszerre hátára esett, ha a madár ki
c~iny volt ; de ha nagy és hatalmas vala, mellynek esőre- és szárnyai
tól a sólyom félhetett, akkor csalárd és óvatos móddal Keringett kö
rülte mindaddig, mig kiteshette a támadásra lt~galkalmasb időt: ha 
megfogta, nagy keringös szárnyalattal repült a solymász feje fölé s 
elhozta neki a zsákmányt. A solymász vadásztáskájába. tette azt, s a 
vadászmadárnak a. számára készitett eledelt eléje tette. 

A sólymok vagy magas röptüek voltak, mellyek magasan re
pülö madarakat üldöztek, vagy alantiak az az mezeiek, vagy folya
miak, mellyek vizi madarakat fogdostak. 

A vizi madarakt-a különhen kutyák is használtattak Midön pél
dául egy gémcsoport fedeztetett föl, a vadász rejtezve odament, s hir
telen dobzajt támasztott, mellyre a gémek, miclött a solymot észre
vették volna, (mert ha látnák föl nem repülnének,) felriadva, szárnyra 
kelnek, s a vadász ekkor szabadon ereszti a sólymot, s míg az a lég
ben kapkodja öket, az ugató kntyák alant zárták el a szegény géme
ket, hogy a vizbe vissza ne bujhassanak 

A sasok s legnagyobb faju solymok rókák, őzek s nyulak fog
dosására is megtanittattak. A nök igen szive,;en vadásztak sólyom· 
faju himmadarakkal, karvalyokkal, erdei sólymokkal, s fogdostak ri
gókat, foglyokat és fáczánokat. 

A gyönyör, mellyet e nemes gyakorlatban találtak, olly nagy 
volt, hogy egy vastag kötet elégtelen volna a sólymászat egész mcs
terségének előadására; előadására azon szabályoknak és mócloknak, 
mellyel a vadász-madarak neveltettek s a kivánt szárnyasok megfo
gására taníttattak, aztán, hogy a csal-toll hangjára visszatérjenek, hogy 
a kézen, mellyen vitettek, nyugodtan maradjanak, hogy szépen meg
hagyják magukat simogatni, és a látásukat eitakaró kis sólyom-fove
get fejükön hagyják ; hogy továbbá némellyek fennrepüljenek, mások 
a viz fölött a vizi madarakat fogdossák, mások ismét az alant röpke
clöket üluözzék, miben némelly sólyom a különbözö madarak termé
szetét csodálatosan tanulta ki. A keringő sólyom igen erősen repül a 
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szél ellen is j a halász-sólymok a németek által a legislegjobbaknak 
tartattak j a fehér karvalyok igen gyorsaknak, általaban pedig a nős
tények a hímeknél erősebbeknek tartattak. 

A jó sólyommcster helyre tudta hozni s összeszerkesztgetni az ö 
nemes solymának eltö1·t vagy megrongált szárnyait j ugy szinte kör
meit és csőrét j megtudta választani mennyiségét és minöségét az 
ételnek, észrevette rajta, ha baja volt, s megtudta ítélni, jól vagy ro
szul emészt-e. Néha-néha, hogy erősebb legyen, orrlyukaiba tiszta 
fehér bort csepegtetett j cgpzóval annyi gondot forditott reá, mcny
nyit egy jó anyának gyermekérc forditni kellene, kipuhatolta véget
len szorgalommal minden szükségét.és hajlamát. 

A sólymok etetése négy idöszak sze1·int \·olt felosztva j midön 
pelybesedni kezdettek borjuhust és tojást, vagy pedig denevér-, fees
kehust és galambnutjat kaptak j midön tollaik gömbölyedni kezdettek, 
gerliczchus és galamb mellc adatott nekik ; elsií vedléskor a repülni 
kezdő galambok husát, ezentul borjuh us t ettek. Vedléskor éjjel a só
lyom elé egy égö lámpa tétetett, hogy a világosságtól háboritva ne 
alhassék torkán, mi neki cmészthctlenséget s gyomorkeményülést 
okozott \·olna, 

Ha a madár engedetlen volt s a hívásra nem akart visszatérni, 
szája 6jjel lóhájjal kenetett meg, s akkor ugy megszerette a soly
mászt, hogy nem is akart kezéről elrepülni. Hogy növeltessék bátor
sága, galambhus eczettel adatott neki j ha pedig mérsékelni kelle öt, 
hus és borral tápláltaték. Ha nagyon magasra repült, farkát egy ki
csit megkoppasztották, miért is, na magasabban repült, a felsö hideg 
lég kellemetlenül hatván reá, visszatért. Ha sz0relmes volt s a többi 
sólyrnokat kergette, ételébe egy kis vörös egérkö tétetett. lia nagyon 
megkövéredett, száraz darázsokat s egy kis kömézet kapott. 

V égetlen sok volt ezenkivül a szabály a sólymok világos vagy 
rejtett betegségeinek gyógyitása körül, annyi1·a, hogy egy, e fölött 
irt elöttem fekvö könyvben csupán e tárgy ötvenegy fejezetet fog
lal el. 

A ragadozó madaraknál megkülönböztettek az erkölcsi - bo
csánat e kitélelért - tulajdonok, vagyis a bátorság vagy gyávaság; a 
munkásság vagy restség, a mint erre vagy amarra a dologra alkalma
sabbak voltak, aztán hazájok Számláltatott kilencz faja a sasoknak,még 
több faja a solyrnoknak; ugymint: vándor-sólyom, szelid-s or-sólyom, 
kert-, halász-sólyom, mczei· halász-, szelid-halász-sólyom, korcs-, spa
nyol-, tövisorru-s6lyom, szikla-, erdei sólyom, ide nem számítva a hé
jákat és karvalyokaL Legbecsesebb volt a szelid- és vándor sólyom. 
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Ez utóbbi vándorlásától, költözködö természetétől kapta nevét. Nem 
lesz érdektelen leírását adnunk. 

"A vándorsólyom igen szép s magasan repülö madár. Tollazata 
barnás, bizonyos fehérséggel vegyítve, háta s szárnyai majdnem ger
licze szinüek. Czombjai hasszak és nagyok, belülröl mint a hermelin 
hasa, fehérek núnden tarkaság és pettyek nélkül. Láb-ujai vékonyak, 
s héjuk, mikép a lábszámké is finom, s nem olly durva és repedezett, 
mint a hegyieké. Lábai és lt1bszárai szine zöld és kék között játszik. 
Nyaka és hegye fehér, tm·kaság nélkül. Képe tisztafehér, setétfekete 
szemkömyekkel." 

Vége a Vlll. könyvnek. 





I(ILI~NCZEDIK KÖNYV. 

Tnrtnlom: 

A r;, L i a: Mahomed. Az islatu. A kalifák. JI{,dít.ásolc. - S p a n y o l o r sz á g: A 
m•)rok. - G ()r() g L i r o d a l o m : A k~promLolók. - Fr n n c z i a o r sz á g : Az 
udvarnagyok. A m{<sodik uralkodó ház. Nagy-Károly. - O I us z o r sz á g: A Ion
gubardok enyészet.c. A pápálc vi];'ogi hatalma. A nyugati birodalom mcgujulása. 

C h i n a: "Cralkollóházak Y-VII. lludda-vallás. Tibet. 

ELSŐ FEJEZET. 

A r{t b i a. 

Nytlg::tt-Ásia Syriától az Incliai-occán felé egy nagy egyenetlen 
negyszögct nyujt ki, rncllyet Egyptommal a suczi földszoros köt ösz
sze, nyugatról a Vörös-tcuger, keletről Eupln·át locsol, melly határt 
vetvén Persia felé, a Persa-öböibe hömpölyög. Vörös-tengernek ne
vezték el a görögök az Arab-öblöt talán az I d um a c a névtöl, melly 
ugyanannyit tesz; a héberek B a r- so u p h-nak mondák, taHn a szép 
moszatoktól, mcllyckkel néha födve van. Ezzel majdnem egyenvo
nalban, Libanontól egész az öböl végeig egy hegysor fut le, mellynek 
magasságait a rendcs cső, j unius közepétöl szeptember vég~ig, áz
tatj a. 1) A félsziget többi részén nincs egy tó, nincs egy folyó, nem 

•) Az arab, persa és syr történészek átaJános gyüjteményét még nélkülözziik. 
~ok ismeret mcríthdö m{•gis a következökből : 

D' Herbelot, Biblioteca orientale. Páris, 1783. G. k. 
Assemani J. S., lJibl. orientalis clementino-tJaticana. Róma 1719-28. 3. k. 
lllonumenta antiquissima hist01·iae .Arabum. Gutha, 1775 . 
.i.\'ulices et extmits de <JHelques mss. de la bibliatheque du roi et autres bibl., 

puúliés par t' ln-3titut ,·oyal de France. l'áris 1787-1832. Sacy Silvestcr ezekben 
és az Academiai évlapokban, aL. ::rabokra vonatkozó sok tudósitá:;t. vett fól. 

A "Fundy1·uben cles Orients"-ben Hammer-Purgstall s dolgozótúrsai igen nngy
bccsü érteicezésckct tettek közzé, különösen: A lllalwmed-t:allá-8 befolyá•úról a szel-
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egy bokrocska scm vidi tja fel s csak csüggesztőleg hat rá az egyform:\ 
terméketlen pusztaság, a mindig derült ég, s a napnak heve, melly a 
szomjazás kínját megkettőzteti néha azáltal, hogy a délibábban távol
vizek és tavak csalképeit mutatja fel. Ollykor még Sim um szele is 
utóléri öt, s a megfojtottnak bullája egész az ismerhetienségig felda
gad és a homok-hullámok alá temettetik. Az arab, ki a Sirnum köze
lcdtérül a nehéz s kénszngu lég által eleve figyelmessé lesz, arczczal 
földre borul; mikép a többi állatok is, orrukat a földhöz szegezik, mig 
a gyilkos fuvallat elhaladott: épen mint az üldözött igaz, ki meghajlik 
s türelemmel vá1:ja1 míg a gazcmLcr dindalának napjai lcjárnak. 

Ám mégis a homokos pusztaság közepett itt-ott találhatni kuta
kat, miket az ösök önzéstelen szeretete a késö utódok számára á!;lott ; 
és virányszigeteket buja növényzettel s tiszta forrásokkal, mellyek
nck fris vize életnedvet kölcsönöz a gyümölcsdús datolyák-, pálmák
s kókuszoknak, az éPzikéuek (m im o sa) és az illatozó fehér liliom
nak s a nagy csillának. 

Ezen oázok szigetei ama homoktengernek, hajója pedig az egy
púpos teve. A legtürelmesb teherhordó, megedzve éhség-, szomjuság
és fáradságban. Egy neme a sós és kövér dudvanövénynek, az áloe, a 
délvirág, a szakósavar, 8 a mérges mézgaágak elegendök éhsége le
csillapítására; mire gazdájának éneke mellett ujra felüdü!, uj erövcl 
rugaszkodik utnak s elérve a kilüzött helyre, megmenti szomjas urát 
a haláltól. Egész negyven évig él s winden részében hasznot hajtó; 
mig fiatal, busa megehető; teje mindig jó; szöréböl az arab ruhát ké
szít, húgyából becses sót j ganaj:iból tüzet éleszt, s mig e mellett kis
ded lepényeit süti, s a társak egyike haditetteket vagy szerelmi ka
landokat beszél el, a teve, melly hasa o.lá rakott lábakkal szinte nyug
szik, fejét a szakállas férfifejek közé nyujtja, mintha ura figyelmében 
Yagy megindulásában ö is részt venne. 

Épen olly kedves 8 még nagyobb becsben áll a ló, elválaszthat
lan társa az arab férfiunak, ki annak származatrendét épen olly félté
kenyen őrzi meg, mint a magáét; s boldog az, ki a. Ko kl a n ok egyi
két birja, mellyek egyenesen Salamon méneitöl vagy a Próféta öt kan
czájától származnak! Ha egy nemesfaju csikó születik, az arab nem
zeti ünnepet tart; fiaival együtt s hason gonddal ne,·eli fel j beszélget 
Y ele ; szereti mint hölgyeit, mint szülöfölde pálmáit; ha m e g h a l 1 

megsiratja:, mint h ön szerelett barátját. 1) N em is csoda ez olly nép-

1) A~ arabok lovaikat l<~t nagy faj ra osztják : fai'IZIJ kadis-okrn, vagyis k 
llleretlen fajuakra, éR fam< koklcw-okm, ,-"gyis olly luvnkra, mcll,\•elmck szármu-·>··, IX. ;li.J 
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nél, mellynél a hadi-kémle annyira. divatos, olly népnél, melly egy 
távoli tábort vagy karavánt hirtelen szeret meglepni, aztán viihímként 
tünni el, lehet-e becsesebb birtok, mint olly ló, melly evés, ivás és 
megállapodás nélkül hatvan-nyolczvan ( =15-20 fd. mfd.) mérföldet 
halad? 

A szamár is teherhordásra erős, s harczban ügyes lévén, a hö
sökkel együtt, kik között küzd, becsültetik, 

Felosztása. 

Az arab félszigetnek hajdan semmi átalános neve nem volt, csak 
egy részre vonatkozván a szentirás által használt Saba és Dedan, mi
ként a mai Hedsasz és Y emen iB, mellyel majd a törökök által elfog-

zatrendök több mint kétezer év előtt iratott. A kadisok nem becsültetnek többre, 
mint nz európai lovak, s teherhordásra é~ közönséges munkákra használtatnak. A 
koklanok nagy becsüek, csak lovagláBra használtatnak, s áruk is igen maga~. Nagy 
fáradaimat tudnak kiállni , egész napokon át mennek minden élelem nélkül. Az 
arabok, mint némelly uzbék tatárok, nemesfaju lovaikat próbára ezoktá.k kitenni, 
melly alatt sok ló el is vesz j tudniillik mindig kevesebb táp adatik nekik, ugy, 
hogy végre minden huszonnégy órában csak egy marok árpát kapnatc 

A koklan ló nagy bátorsággal rohan az ellenségre. Biztosan állitják, hogy 
megsebesittetvén, ha urát többé meg nem tarthatja, kiviszi öt a csatából, hogy biz
tosságba tegye j ha pedig a lovag esik a földre sebe miatt, a koklan mcllctte ma
rad s addig nyerít, mig segitség nem jö. A koklan ló hazája nem a puszta Ará
bia, hanem Yemen, aztán Syria, Irak és Egyptom szomszMsága. 

A gelfe nevü koklan Yetnenböl származik, felülmulj a a többit futásban, s 
csatában csupa élénkség, csupa tliz j Azomj- és éhségtürö j nem annyira tanulékony 
mint bárányszelid, neJD daczos, nem rúg scm nem har1Lp. Abrakot szüken kell neki 
adni s folyvást mozgásban tartani. Alkatra e faj nem a legszebb, hanem elvitáz
hatlanul a '·ilágon a legjobb j mellyct a tiLpasztalt szem első tekintetre megkülön
böztet. 

A koklanfajról az arabok a leg1·égibb i<lő óta származati lajstromot vezet
nel(, hogy a rendszeres leszármazást hitele!en bizonyíthassák, s egy kancza sem 
húgattatik meg soha törvényes tanuk jelenléte nélkül. 8 bár a hamis eskü az ara
bok lelkismeretét nem igen furdalja, a kérdéses ügyben mégis olly szigoruak, hogy 
ninr.sen reá példa , mi~zcrint valaki egy lónak sz ületésére nézve hami$ tanuságot 
tett volna. Az arab bensöle g meg van győzöd ve, hogy ö és egész családja meg
becsteleníttetnék, ha illy fontos ügyben nem az igazságot vallaná be. 

Ha egy idegennek koklan-kanczája van, s azt egy hasonfaju cső<lör által 
okarjn meghágatni , köteles egy arab tanut híni , ki husz napig a kancza mellett 
marall, hogy biztos lehessen, miszeriut azt senuni közönséges ló meg nem becste
leníté, a kanczának sem szabad nem nemes lovat vagy szamarat még csak mcsz
sziről sem látni. Ugyanazon arabnak jelen kell lennie a szülésnél, s az első Mt 
napb:lD törvényszerli irat szerkesztetik a koklan csikó törvényeA születéséről. Ha 
netalán megtörtént, hvgy két különbözö faj vegyült össze, a csikó mindig alsóbb 
fajbelinek tekintetett. 
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lalt rész, majd az egész ország jelöltetik. Már Krisztus elött három 
nemzet volt megkülönböztetve, a e a b a i ak 1) délen ; az ismaeliták 
vagy agaren ek az ország belsejében, és a saracenok északon. 2) A 
felosztásnak alapjaul csak a különbözö néptörzsek nevei szolgálhat
nak, de nem azon önkényes elnevezések, mellyekkel Ptolomaeus 
Puszt a-, Sz ik l ás- és B o l d o g- A r á b i á t különböztetett meg. 
Helyesebben osztják fel a keleti földieirók hat részre : Hedsasz; bol
dogtalan terméketlen föld, mellyen keresztül csak a Mekkába zarán
doklők járnak; innen az Indiai-tengerig az Arab-öböl partvidéke 
vagyis a sabaiak Y emen je terül el ; Y ementől délre az Indiai-tenger 
Hadramaut tartományt locsolja; Om annak neveztetik a legdélibb rész; 
a Persa-öböl alatt nyúlik el Lahsa (A g i a r) a Bahrein szigetekkel, 
rnellyeken a gyöngyhalászat üzetik ; a félsziget kellö közepében fek
szik Nedsed, melly a vehhabiták elleni. hadjárat előtt nem ismertetett, 
s melly észak felé Siam vagy a syriai, kelet felé pedig Arábia pusz
tait érinti. 3) Ezen hálátlan homoktérség kietlensége Euphráttól az 
Arab-öböiig és Egyptomtól a Persa-öböiig nyolczszáz ötven s ezer öt
száz mérfoldcn (=212 s 375 fd. mfd.) terül el, hegyek, folyók és emberi 
lakások nélkül; mindenütt néma pusztaság, csak itt-ott tenyészik egy 
kis keserü ugorka, tejes ap o czin (k u t y ak á p os z t a), jerikói rózsa, 
tamarinda, egyptomi tövis, mellyböl csepeg az arab mézga (g u rn m i 
a r a b i c u m); arab fa, mellynek gyümölcseiből sajtoltatik ki a mirha; 
kaporna-, pamut- és oleander-cserje. 

A kiváncsiakat és ájtatoskodókat magasztos hagyományok vonz
zák a Suezi- s Ailathi (A e I a n a-i most Akaba-i) öblök közötti félszi
getre, honnan hajdan Salamon hajóhada Ophirba vitorlázott s ma a 

•) Lásd Horváth Istvánnak "Rajzolatnit. a magyar nemzet legrégibb ere-
detéről." A fo r d. 

2) A saracenak neve a különbözö kiejtés s!lcl'int keletieket, rablókat vagy 
lovt.szokat jelent (Scerclliun, Sarikin, Serragin). Valószinüleg öslok6i voltak lllt 
Schialta't' vagy Saham pusztának. A törökök és persák n vándómépeket még most 
is Ssahraniscin néven vagyis homokpuszták lakóinalt neve:~:ik. Vagy tán keletiek
nek neveztettek a saracenak ellentétben a mng1·ebinek- vagyis nyugatiakkaL Való
ban sajnos, hogy Hero•l6t Arnbiát is le nem irta. 

3) Jomard (Etudes géogmpltiques et hiatf)?·iquel au1· l' Arabie . .• auivies de la 
!'daticm du voyage de Mohamed-Aly dans le Fazogl sn.t. Páris, 1839.) Arábiát az 
Inuiai-tet!·ger, a két öböl és a Ras Mohammed ,\Ital Euphrát torkol:t táig húzott 
vonal közt határozza meg, kizárva a Sziklás-, és Puszta-Arábiát, s kelettől nyugatig 
nyolcz részt kiilönböztet meg: Mahrah, el-Oman, cl .. Ha«;.a vagy Bahreyn, el-Ahgaf, 
cl-Hadramaut, d·Nedjed, el-Yemen, cl liedjaz; mindczt Edrisi nyomán. Az A-Syr 
tartomány Jomn.r!l leirá9Rig i~meretleunek mondható. 

33* 
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zarándokok Mekkába indulnak. A határos pu!!ztaba, meJiy a. megsza
badított Israelnek hosszas bolyongásáról nevezetes, keresztények, 
zsidók és musulmanok egyenlő tisztelettel mennek el, megl1itogatni a 
rettenetes Sinai hegyet. Egyptom é,; Palaestina közt, hc.l egykor az 
edomiták, amalekiták és moabiták laktak, alapiták a rómaiak a T e r
t i a P a l a es t i n a tartományt, mellynek fővárosa P e t r a romjai 
napjainkban látogattatnak, s köztük és a felásott nagyszámu sirboltok 
között egy gazdag s eredeti építészet emJel\:ei födöztctnek fel. 

Termén3·ek. 
Y emennek B o l d o g A r á b i a nevet kölcsönöztek a vizzuha

moktól elevenitett völgyek s a termékeny síkságok csodaszép s hasz
nos növényzete. Buján terem itt a pizangfa (b a n a n), a betel és sze
recsendió, dinnye, ugorka, csodnfa, szenneslevclek, a storaxfa, az olaj
termő sesam, a finom tamarinda, melly festői látványt, árnyékot s kel
lemes italt ad; ott tenyészik a pamut és az indigó, mellyek a beduinnak 
ruházatára kelmét és festéket nyujtanak; a cserje, melly megrázatva. 
ízletes mannát hullat j és az, melly tömjént, álomszert (laudanum) s 
galbánt izzad j ott a szélesárnyn ákáezok ; a czukornád, melly onnan 
Syriába, innen pedig Sicilia- s Amerikába ültettetett át, és a mi vala
mennyinél becsesebb, a balzsam·, pálma- és kávéfa. Az elsöböl a leg
illatosb rnézga csepeg, melly mekkai balzsam név alatt egyensúlyú 
aranynyal fizettetik. A pálma nem kevesbbé jótékony az arabra, mint 
a kókusz India- s a kenyérfa az Oceánszigetek lakóira; árnyával eny
híti a fon·ó pusztákat, törzsökébljl házak építtetnek, rostjai csepűt ad
nak, béle hasznos eledelt, gyümölcse pedig ama laltóknak a legfőbb 
tápot szolgáltatja. A kávét a régiek nem ismerték, miglen egy buzgó 
musulman arra a gondolatra jött, hogy álom ellen használja; az él v
vágy nem sokára italt készitett belőle, hogy az, a hol a bor el Yan 
tiltva, ennek helyét pótolja, az összes többi Ol'SZlígokban pedig a leg
keresettebb tápszer legyen. (A). E hüvelyes növény mai nap a Y e
men en átfutó hegység nyugati lejtőin, esö áztatta helyekell terem, a 
legjobb mégis Aden, Kusma s Gebi tartományokból hozatik Mok· 
kába és Aleppóba, s innen szállittatik el k e l c t és n y u g a t núnden 
országába. A keletdéli pm·tokon agyagos és salétromos földböJ nyerc
tik a tömjén, mellyet a keresztények az isteni szolgálatnál haszmíl
nak. Ugyanott szerencsével termesztetik a gabona, durra, a török- é~ 

szerecsenbúza, az árpa a lon1k abrakolására, a teherhordó barmok 
habja, az indigó és az orlean a festök számára. 

Olly szelid éghajla tu földön nem kivántatik a müveltetésre egyéb, 
mint az öntözés; a viz ott a leg is legbecsesebb. Gyakran mógis le-
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pusztítják a vetéseket a. sáskák, miért ie~ egy faja a rigókna'k, melly 
keleti Persiából minden évben sáskairtásra jön el, tiszteletben tarta
tik, Néhány rigófaj kedves falata az a.rabnak, ki vadászni is eljár a 
térségeken a foglyok, az erdökben gyöngytyúkok, a hegyekben fá· 
czánok ellen, a pusztákon pedig a strucz által a fövény melegére bi
zott tojásokat szedi fel. Az ö józnnsága azonban többnyire megelég
súk egy marék gyúrott, tevéje ganajánál megsütött tésztával, s mit 
scm kiván többet, ha van rozskenyere, teveteje, olaja, vaja és zsírja. 

A műveltebb s fényűzö nemzetek óniksz-, agát-, karniol-, berill-, 
topáz- és borostyánkövet kaptak az araboktól. Tőlök nyerte Alexan
dria és Róma az illatszereket, az elefántcsontot, a mirha· edényeket, 
mellyeket az arabok is India-, Caramania- és Sericából kaptak. Azon 
körülmény, hogy az egyptomiak irtóztak a hajózástól, az arabokat 
annak gyakorlatára ösztönzé, s tehát nyomorult sajkákkal keresték 
fel az indiai szigeteket, sőt talán keleti Afrikát is, hosszadalmas és 
ezerbaja uttal, miután a szelek járását nem ismerték. A dseddai ki
kötőben összevásárolták mind azt, a mit Abyssinia és Afrika belseje 
te1·meszt; ezzel áthaladtak a félszigeten s Mekkában megpihenve, 
egész Dserrába, a kősóból épült városba vitték a terményeket, hoa
nét az Arab-öböl gyöngyeivel egész Euphrát torkolatáig mentek fel. 
1\lások Yemenböl évenként Syriába menvén, megkimélték az indiai 
hajókat a vörös tengereni fáradalmas uttól, s a rettenetes H a l á l
s z o r os t ó l (Bab el-Mandeb ). 

Kornánok. 
A szárazoni utazások mind mai napig karavánokban tétetnek, 1) 

mellyek egy főnököt (ka r a v a n - b a c h i) választanak, ki az utat 
kijelöli, a pihenő helyeket meghatározza, s a felmerülő viszályokat 
az utasok főbbjeivel elintézi, a közköltségeket kiveti s az adót be
szedi. Ha a nap heve megengedi, a karaván ugy igyeksZik állomá
sára, hogy elég ideje legyen még világos nappal sátort ütn~ tüzet 
rakni, fózni, s az árukat lerakni és elrendezni ; éjjel aztán néhány ke
reskedő ört áll a beduinok ellen, kik mindent megkisértenek, hogy 
tévutra vigyék, zavarba hozzák, legmélyebb álmukb3n megtámadják 
a karavánokat, vagy bokros tevéiket megriaszszák, hogy a zavarban 
zsákmányolhassanak. 2) 

1)c Karoun arsbuJ jo\rstot, utat jelent. ~'iroazbadi Kamos-s (egy 60. kötetes 
szótár) a Kaii·O'Vem-ct utra egyesilit kercsl[cdök csapatjának határozza meg. 

') A keleti utaz6k gyakran szArnitanak a karavánok n~tpi jll.rata szerint. 
Rennel (Philosoph. Tromaet. T. LXXXI. p. 144.) a tehernélküli karavé.nok napi 
utját 17 1/ 3 fóldirati mérfóldre, a megterheltekét 161/6-re teezi. Walkenaer (Reche1·ehes 
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Mig az europai kereskedő irodájából űzi a közlekedést a legtá· 
volabb országokkal, addig a keleti maga tesz utat, maga keresi fel az 
árukat ott, a hol termen ek, s átviszi oda, a hol eiköltetnek i s mig ezt 
teszi, veszélyekkel, nehézségekkel küzd meg, különbözö szokásokat 
lát, sokat tanul, és visszatérve mindazt elbeszéli s másokkal kö'zli. 
Azért egy karavánnak megérkezése megünnepeltetik, mivcl az nem
csak a szükségeket, hanem a tudvágyat is kielégíti, s igy e kereske
dők utai az ismeretek és müvelödés csatornáivá lesznek. 

Még ma is egy-egy arab karaván Abyssiniába megy, hol má
sokkal áll összeköttetésben, mellyek Afrika belsejéből Kairoha méz
gát, aranyport, elefántfogakat, ebenfát, strucztollakat s ezer meg ezer 
mindkétnemü rabszolgát hoznak, s mindezt szövetek-, csinált gyön
gyök-, korallok-, fegyverek- s szép ruhanemüekért cserélik ki. A ka
ravánok átutazás& s állomásozás& képezi egyedüli életforrását azon 
számos falunak, mellyek a nyugati partvidéken egész Medináig fe
küsznek, melly város épen a karavánok összetalálkozási központján 
van épit ve. Ettől a termékeny el-Safra völgyön át Mekkába vezet az 
ut, hol az Afrikából a Persa-öböl felé ügyekvö karavánok kipihennek: 
és mikép a legrégibb templomokat a kereskedés s cserevásár helyein 
láttuk felállittalllli, hogy a kereskedelem a vallás védelme alatt a nép
csődület által elömozdittassék : ugy emeltetett Mekkában is a nem
zeti áhitatnak egyháza. És igy a karavánokat utjokban a kereskede
lem s vallás, az érdek s a szent érzelem vezeti i és a pontok, mellyek 
felé tartanak, zarándoklat s egyszersmind vásárok helyei. Más váro
sok ott épültek, hol a véletlen vagy az állatok ösztöne, vagy az ipar 
vizforrást talált i szintúgy a Vörös-tengernél vagy Y emen ben, hol bő
viben van a viz, mellynek szüke miatt az ország többi része néptelen 
marad. 

Az olly régi hagyományoknak a kereskedöktől átutazgatott ha
zája, mellyröl a történészek és költők egyaránt beszéltek, még min
dig majdnem ismeretlen ; a régiek tudósításai igen hiányosak, az ujab
bak, hogy szivébe hathassanak, keleti neveket s alakokat vettek föl, 
sőt musulmanokká is lettek. •) Különösen nagy hasznu volt a dán, 
Niebuhr által vezetett járat: aztán Mehemet Ali, egyptomi pasa hadai 
és ezen országnak növekvő müvelödése elősegíték az arabok hazájá-

géographiquea 8Ul' l' intérieur de l' .Aj1·ique. Páris 1821.) 15 egész 17 1/~ mérfóldet 
számit. Lásd a B. alatti magyarázatot. 

1) Vincze Sheik Mansur nevét vett.e t"ól; Badia Aly-Beynek, Burkbardt Sheik 
lbrahimnak, nem régiben pedig Finati János Mohammed Hadsinak nevezte el ma
gát; és Seet:r.en 1809-ben lett musulmanná.. 
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nak leírását, Jilegritkítva a fátyolt, mellyel azt eddig a babonás és fél
tékeny türelmetlenség eltakarta. 

Faj. 

Az arabok két törzsüeknek mondják magukat, mellyeknek el
seje Katan- vagy Yoctantól Heber fiától s Sem unokájától származott 
légyen, ki ismét Sabának, ez pedig Ymiarnak és Kalannak ada ere
detet. Ezek eredeti araboknak (a l • a r a b, a l - a r i b a) neveztetnek, 
megkülönböztetésül a megarabositott fajtól 1 melly Ismaeltöl, Agar 
fiától s azon patriárchától származik, kitől a heherek erednek. Ismael, 
a szilaj vad férfiu, ki kezét mindnyájok ellen 
emelte, és ki ellen mindnyájan fegyvert fogtak, 
ki sátrait összes véreinek sátraivalszemben ütötte 
fe l 1 kiüzetett az apai házból, miért i3 az arabok feljogosítva hiszik 
magukat, rablás által szerezni vissza az örökséget, mellytöl ösatyjok 
elüttetett Ismael Arábiába jövén, a deoramita Modad leányát vette 
nöül, s nemzőjévé lön egy az arabhoz hasonló fajnak, ruelly szárma
zási rendét Adnantól kezdve tudja lehozni. 1) 

Az arabok tehát Semnek fiai : bár némellyek talán Chustól, 
Cham utódjától származnak, kik Kurdistán- és Susianából Euphrátig 
s a Persa-öböiig tezjeszkedtek, miért is Arabia a szentirásban Chus 
földének neveztetik. Nyelvök is sem i nyelv, 2) s egyike a leggazda
gabb- és zcnélyesebbeknek, melly igéinek összetételével a gondolat 
legmerészebb röpkedéseit követni képes, zenélyességével pedig az 
állatok szavát, a habok moraját s a szél fuvalmát utánozza. Kétszáz 
szóval birtak a kigyó mcgnevezésére, nyolczvannal a méznek, ötszáz
zal az oroszlánnak, ezerrel a kardnak jelölésére: olly bőség, melly 
könnyüvé teszi a rimelést, melly még a prózában is gyakori. Mahom~d 
idejében két fó nyelvjárás divatozott, az imiaritáké 3) és a koreisi
táké, melly utóbbi a próféta által is használtatván, tulnyomóvá s irási 
nyelvvé lett. Nem kis dicsöségére szolgál, hogy a régi nyelvek közöl, 

1) Fre11nel három nemzetet különböztet meg : az Aribak-t, melly kilencz 
tisztavéru törzsből áll ; a Mouta-Arribiket (nem tisztó.ltat) , kik Zahtant61 származ
nak, és a MUIIarribiket, Isrnael ut6dait. Almoata1·iba annyit tesz, mint kegyelemböl 
arab. Az arab népismére nézve lásd a C. alatti magyarázatot. 

2) Niebubr régi feliratokról ballott beszélni, miket utóbb Cruttenden és W cll
stcd feltaláltak és tanulmllnyoztak. Fresnel hiszi, hogy a régi nyelv Hadrarn:mtban 
él. Az ujabb utazök déli Arábiában városok s alagok (hypogaeo) rnaradvé.nyait fe
dezték föL 

3) A nyugati Qyclvekben e név omeriták-, imrnirenusok- és omirenn~ol•m 

mÓ<losittatott. 
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az egy chinait kivévt>, mai napig egyedül maradt életben és virág
zásban. 

A törzsek öshazájokbóli kiköltöztük után összeegyeledtek ~ ma 
az a r a b névvel, melly alkalmasint közel van ahhoz, hogy a világ 
eseményeiben bámulatos fontosságot nyerjen, három különböztr faj, 
ugymint a keleti, nyugati arabok és a beduinok faja jelöltetik. Az 
első faj, melly a Vörös-tenger mellöl, vagyis a tulajdonképi Arabiá
ból jött, az egyptomi felláh-k és kézmüvesek között, ugy szinte Afrika 
többi termékeny tartományaiban szaporodott el. Alkata a középsze
rünél valamivel magasabb, izmos, jól képzett, barna s rugalmas bőr
rel, hosszukás :1rczulattal. A nők nem szépség nélküliek, jól képzett 
tagokkal, szabályos és arányzatos lábak- s kezekkel, tartás- és járás
ban méltóságosak. 

A második, a Mauritaniában honos nfrikni arabok faja az elsötöl 
kevésben különbözik, és pedig csak a szokásokban. Juhnyájak, tevék 
s lovak tenyésztésével foglalkoznak, fejöket leborotválják, szakállu
kat hosszura növesztik; a nők hosszu hajzatukat s szemöldeiket is 
többé kevésbbé setét szinre festik, ugyszinte lábaik- s kezeiket egész 
az újak hegyeig aranysárgára szinezik. Mind a férfiak mind a nők 
turbánt viselnek, mellynek kelméje az egyén állapota ezerint többé 
kevésbbé gazdag. 

Beduinok. 
Az arabok közöl mindig csak egy kis rész foglalkozott földmű

veléssel, állandó lakkal és tulajdonnal, a többi földtér közöil1 miként 
a lég s a viz, s a vándorcsapatok (a harmadik faj, mellyet említet
tünk,) szabadon, mint a pusztalakó zerge, a szabad ég alatt élnek, 
Sátorosak (Sc e n i t á k) vagy beduinok 1) neve alatt, törzsekre oszt
,.a, mellyeket egymáshoz semmi kötelékek sem fűznek. Tekintetök a 
többiekéhez hasonló, csak fekete szemeikben több a tüz, napbarnitatta 
arczvonalruaikban kevesebb a kifejezés, alkatuk nem olly erős, de 
igen fürge ; gyermekségöktől kezdve lovaglásban, íj és lándzsafor
gatásban gyakoroltatnak, felfogásuk élénk, jellemök büszke és füg
getlen. Legtöbbjeik Syria pusztái t járják be minden irányban, s míg 
egy rész egé8Z éven át a termékeny földrészek szélein marad, a másik 
csak kedvezőtlen idöszakban közeledik Irak és Chaldaea termékeny 
térségeil:.ez, vagy fel is megy egész Syria hahíraiig1 hogy majd jobb 
idöszakban visszatérjen. Ekkep, patriarchai szakásakkal bolyongva, 
ott tartózkodnak, hol forntst s nyájaik számára legelőt találnak ; s 

1) J:"Jl''Í sútor, beduy térség, puszták lak,\jn. 
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hogyha ezek ldszáradtnk, tovább költöznek sátraikkal, mellyeknek 
száma gyakran nyolczszázra megy. Jó helyre érve, felütik kecskeszőr 
sátraikat, mindegyiket két réBzre osztva, férfiak és nök számára ; n 
családapa a sátor elé szegezi lándzsáját s ahhoz köti békózott lábu lo
vát, mig köröskörül a kecskék és tevék tanyáznak. 

Nyáron a beduin durva gyapot-inget visel, melly fölé a gazda
gok selyem ruhát, legtöbben azonban gyapju köpenyt (h a b b a) ölte
nek, melly alkatuknál még egyszer hosszabb darabból ugy van ki
szabva, hogy közepén a fej és karok számára kivágva legyen. A fe
jet a ke ff i e vagyis körültekert kendö födi, mellynek egyik lebenye 
a nyakszirtre, a másik kettö a halántékokra hull alá. A meghagyott 
hajak hosszu fürtökben a vállakra simulnak. Fegyverök kard, néha 
buzogány, kivétel nélkül pedig n gerely (d 8 e r i d), mellyet csodála
tos ügyességgel forgatnak. 

A nök, nem igen kiilönbözö öltözetben, soha sem teszik le a fá
tyolt, gyűrűk- fülbevalók- s karkötökkel terhelik meg magukat j ke
zeik- 8 lábaikat, mellyek, miként a férfiak éi, sarutlanok, sárgára, kör
meiket pirosra, szempilláikat feketére festik s néha testöket alakok
kal rajzolják be. Ám mégis a szerelmesek és költők mindezt szépnek 
találják, magasztal~án a szemeket, mellyek olly édesen epedők, mint 
a zergeszemek, a hatalmas csipöket, a termetet, melly sugár, mint a 
nád vagy a ds e r i d 1 a kebel halmai t, a fekete hosszu haj za tot, melly 
a teveszerü hosszukás nyakot körüllengi. 1) 

Szokások. 
Minden férfi több feleséget vehet, ámbár közönségesen beelé

gesznek egygyel, vagy legfölebb kettövel j habár annál gyakrabban 
változtatják, miután a férj nejét lténye kedve szerint elüzheti. A ki 
szűzleányt ohajt nöül, megkérés c végett a családhoz egy barátját küldi 
el. Ha a leány beleegyezik, az apa sem ellenzi j nászhozományt nem 
a nö hanem a fé1j ad, melly elY&lás esetében a nöt illeti. Az eljegy· 
zés után néhány nappal a vő n leány szülöihez egy bárányt hoz, tanuk 
jelenlétében leöli s a vér megszcnteli az egyességet. Menyekzö tar
tatik, melly után a szökést szinlelB leány megfogatik s a nászéjre fel
állított oldalsátorba vitetik. Ha a házasság szerencsétlen, a nö vissza
tér szüliiihez, s a férj vissza nem követelheti, csak uj férjhezrpenésben 
gátolhatja öt. ,. 

') Lásd uz l~nckek énekét. Lamartine Keleti Emlékei-ben l!'atalia Sayeghir 
előadása. foglaltatik, ki Napoleon parancs:\ra uti tár~ n. volt a piemonti Ln.scarisnn.k. 
Ezen eléladás egyike kornnk legkülönösebb utijcgyzetein~k ; s már akár hiteles, 
akár nem, az arabnak tökélyes képét taltl.ljuk föl benne. 
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Az arabok nem használnak cEOaládncveket, hanem atyjok nevé
től többnyire akkép különböztetik meg magukat, hogy eléje he n-t 
vagy e b e n-t tesznek, mellyböl az europaiak a v e n-t csináltak; vagy 
pedig gyermekeiktől kölcsönöznek nevet , mint Mahomcd A b u 'l 
Kass em-nek, Kassem atyjának, és az első kalifa A b u 'l B ek r
nek, a szűz atyjának nevezte magát. Ezen előretett A b u valaminek 
birtokosát, urát, feltalálóját jelenti. Az írniarita királyok nevök elé a 
d u, többesben a d v a szócskát, melly birtokost, tulajdonost jelent, tet
ték. Sok név ezen szavak ból tétetik össze, a b d szolga, és k a d e r, 
r a m a n, azaz er ös, kegyes. Sok arab diszes, festői vagy tréfás előne
vet visel, mint: A i a l a , az állhatatlan; D a l d al, a remegő j a l
M e s t h, a részeges ; A s fa r, a vörös ; a l - S e r if 1 a kitünő ; a l
A hm e d, az óhajtott j S a d d ik- A ll a h , Isten tanuja; Em a d 
e l- D o u l a t, az állam támasza sat. 

A lányoknak a kellem ektől, erényekt/51 s a természettül kölcsön
zött jelentésos nevek adattak: Sobeiha, h aj n a l, Redhya, é d es és 
kedves, Nocima kellemes, Zahra virág, Saida szeren
csés, Arnina hű, Seiima békés, Zabira vii·ágos, Safia vá
I as z t o t t é s t i s z t a , Naziha g y ö n y ö r ü , Kengie ki n c s , 
Kethira termékeny, Maliba szép, Lobna tejfehér, Luln 
g y ö n g y sat. A spanyolhoni araboknál a gyermek születése után 
nyolczadnapra családi ünnep rendeztetett, melly az ujonszülöttnek 
elnevezésével végződött; a nagyapa vagy az apa Allah segélyülhivása 
után a nevet a csecsemő fülébe sugta, aztán a jelenlevők előtt elismé· 
telte; a szertartás után a szegények közt ajándok ok osztattak. 

Az arab tüzes mint lova, józan mint tevéje, babonás, vérengző 
és nagylelk ü; végetlen ül szereti az elbeszélést s a kalandokat; egész 
éjeken át képes hallgatni, ugy hogy az elbeszélőröl le sem veszi szc
mét. Ez kellemes zenélyességgel hangoztatja elbeszélését, el nem 
hagyva semmi részletet, sem származatrendet, sem egy párbeszédet. 
A hallgatók részt vesznek a hős érzelmei- s viszontagságaiban, szán
ják öt balsorsában, csodálkozásukat felkiáltassal nyilvánítják, s imád
koznak érte, ha veszelyben forog. 

A bosszuállás, mellyet az apa után a fiu vesz magára, vallási kö
telesség, s a ki megbocsát, gyáva. Néha vérdijt fogadnak el, a igen 
gyakran a bünös helyett az ártatlant büntetik. Az illy boszuállásra a 
magánosak közt az annyira érzékeny becsületérzésnek legkisebb 
megsértése elég okot ad, a törzsek közt pedig egy kút, egy legelő 

egy kis nyáj, egy 16, egy nö; s az illy semmiért hosszu éveken 4t 
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tart a kiütött harcz. A vallás közbeveti magát az illy viszályok alkal
mával, négy havi fegyverszünetet rendelvén minden évben. 

A milly kegyetlen boszuállásuk, olly határtalan háláj ok j a szolga 
urának, a fiu apjának, az alattvaló főnökének vak engedelmességet 
fogadnak. A milly lomhák s nehezkesek magánosan, épen olly élén
kek, ha. társaságba gyülnek j ugrálnak, fegyverjátékot tartanak, rög
tönöznek. Ha idegen jő, nemes vendégszeretettel fogadtatik, akármilly 
sorsu s hazáju legyen j a menekült, ha elérte azt, hogy vele a törzsfő 
kenyerét és savát megosztá, minden les és erőszak ellen védelm<:z
tetik. Midőn Makkában arról folyna a vita, a három shcik közöl a 
bökezüség pálmáját mellyik érdemli meg j ennek megkísérlésére egy 
arab segélykérő alakában küldetett el. Ez először is AbdaHáh-hoz 
ment, ki épen akkor kengyeibe tette lábát, hogy messze utra indul
jon. Meghallgatván a szinlett zarándok kérelmeit, tevéjét, összes eze
reit s négyezer darab aranyat ajándékozott neki, kardján kivül.~ mit 
sem tartva meg magának. A két·egető ekkor Kaiahoz ment, kinek 
szolgája felelé, hogy ura alszik, hanem adott hétezer aranyat, vagyis 
mindazt, a mi a házban készpénz találtatott, és elrendelé, hogy a za
rándok egy rabszolgát s egy tevét kapjon j Kais fölébredvén, helye
selte azoigája tettét, csak azt sajnál ván, bogyfol nem keltetett. V égre 
a vak Arabáh-hoz közelitett a zarándok, ki két rabszolgájára támasz
kodva mendegélh s midön ki hallgatá a kéregető t, felkiálta: Sem· 
mim sincs többé, csak ez a két rabszolgám, vedd 
e l ök e t: s feltapogAtva egyedül tét·t vissza pusztult házába. 

Illy elbeszélések s számos más hasonló mondák malengetik az 
arab kandiságát, jutalmazzák s nevelik nagylelküségét. Különben ná
luk a lopás és az egyezkedésbeni csalás épen olly kevéssé szégyenle
tes dolog, mint nálunk a becsületes nyereség. 

Az arabnak örökös függetlensége folmagasztalja önérzetét, meg
nemesíti jellemét, ugy, hogy más nemzettől sem nem fél, sem barát
ságát nem keresi. Távol minden egyéb hetvenkedéstöl, nemességére 
a legféltékenyebb, s minthogy az nála sem földbirtok- sem méltóság
hoz nem köthető, mint nálunk, tehát az ösök hosszu s kétségbevon
hatlan sorára alapítja s apái nevét sokszor a patriarchákig megakadás 
nélkül tudja elmondani, mint szinte azon kedvező vagy kedvezőtlen 
viszonylatolmt, mellyekben őseik a vándo1•lásban minden egyes törzs
zsel álltabak. 

Münllség. 
Vaimak egész törzsek, mellyek irást nem tudnak , habár 

azt az arab 1 és pedig talán az llk-alakút a legrégibb idötöl fogva 
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i:;meré. 1) Kevéssel :Mahomed előtt az imiarita irás divatozott, melly 
ekkép a Yemenben uralkodott háztól neveztetett el. Utóbb a külön
böző uralkodó házak és felekezetek ezerint változott az irás, mig végre 
két fő irás-alak vált ki, az úgynevezett fo r ma c u fi c a (kufai-alak), 
melly a bedeira III. századában kezdödött, s melly ezerint a betlik 
lws- és tevecsontra vés ettek, és a n esk i - i r ás, melly ma is hasz
náltatik. 2) :Midőn a sy r abc a kufai irás ba vitetett által, sok be til 
ös!.'lzezavartatott; miért is a különböztetés végett a hedsira IV. szá
zada táján a különböztető pontok (puncta diacritica) hozattak be. 3) 

Költé~sze(. 

Az eleven, festői, jelentésas nyelv 1 az élénk s termékeny kép
zelem, a szenvedélyek hevülete, az arabokat a költészet felé ragadta, 
melly versek s zenélyes próza vegyületében áll, s mellyre a gazdag s 
hajlékony nyelv bőséges rímeket szolgáltat. A próza gyakran költő
ibb, ru int a versek, hanem egyik ugy mint a másik eszmejátékkal bő
velkedik s inkább csak a szellemet gyönyörködteti, a kedélyt pedig 
hidegen hagyja. Ha uj költő lépett föl, az egész törzs ünnepet tarta j 
vig lakomára hivattak össze a barátok s az uj dalnok dicsősége táro
gatók harsogása közt hirdettetett ki. Aztán az okkadi vásáron Mekka 
környékén a költői pályadij fölött folyt a vita, kifüggesztetvén mind
egyiknek költeménye a Kaaba kapujára, arany hetiikkeL Ugyanott 
őriztetett hét költészeti mií ( m o a ll a k as), mellyek még a próféta 
előtt szerzöik dicsőségét megalapíták. Különben az arabok költészete 
nem müvészeti, mint a mieok, s nincs is lelkesitve regetaní mesék 
által, mint a görögök- s indusoknál j hanem csak önkénytes kifejezése 
az égő szenvedélyeknek, a rohamos vágyaknak, a szerelern lángjának 

1) Job, (ki hihetőleg arab volt) kivánta, hogy szavai vasvesszövei kö- és 
6lomlemezekre irassanak. Lásd 

Lancl lll. A., Dissertazione st01ieo-critica altgli Omireni e loro forme di 8eTÍt:ere 

trotJate ne' codici Vaticani. Roma, 1820. 
Sacy, Mém. sar l' origine et les anciens monuments de la littét·ature pa1"1ni les 

.Arabes. Az akademiai emlék. IV. köt. 
Seetzen, Min. de l' OJienle. Tomo II. pag. 283. 
Oastigllonl, Monete cujiche dell' i. ,._ ·museo di Milano. 
') A neski-irásr61 azt hivék, hogy csak 1000. év tiljAn találtatott fel, most 

azonban bebizonyul, hogy már az islam első korszakában a másik irással egyetem
ben használtatott. A párisi könyvtár koránjában van egy jegyzet neaki betükkel, 
l 81-dik (797) évről. 

3) Nem lévén ml'g e pontok sem a feliratokhan, scm a p.Sozekcn, a megfl'j
th igen megnehezíttetik ; s innen az orientalistAknak olly igen eltérő magyará
zataik. 
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s a boszu hevének j aztán példaképek, rejtélyek s mondatok alako:s 
nyelvben s rendezetlen képekben. Maga sokistenségnk sem költőileg 
magasztositva, sem tudományosan rendezve nincsen. 

Leghiresebb nemzeti költőjök Antar, hadfi és pásztor, ki népe 
szokásait élethh·en rajzolta les még ma i;~ ruindenki által emlittetik,•) 
habár a mi időszámításunk szerint a VI. században élt. A hagyomány 
fekete rabszolgaul mutatja öt fel, ki saját tettei által mind szabadsá
gát, ruind az általa szcretett Ablát megnyerte. 1\Iegénekli saját kaland
jait érzelemmel s az igazsá~;nak ollyan hangjával, rnint a ki valót be
szél el. Többször dolgoztatott által s jelen alakát talán Harun al-Ra
sid alatt nyerte. 

Kormányzat. 
A sheik, a család feje, vagy az emír, a törzs feje kormányozzo. 

az alatta állókat j hanem scm a személyes szabadságot nem nyomhatj o. 
el, scm a vétket nem büntetheti meg j az átöröklött magánhadakat nem 
csak hogy el nem nyomhatja, hanem inkább előmozdítnia kell azokat. 
Tekintélye csak abban áll, hogy ö vezeti a töruet vándorlásában vagy 
a háboruban, ö köt békét s iizen hndat, ö egyenliti ki a viszályokat; 
s bár minden sheik közönségesen ugyanazon családból választatik, 
mellőztethetik mégis, valahányszor mUánál öregebb, vitézebb és na
gyobblelkü férfi találtatik. Némelly sheikek nngyobb hatalomra töre
kedtek, midön a persa uralkodók- s a konstantinápolyi császárokkal 
szövetségre léptek. 

1) .Antar müvei a vándor arab nemzeti költészetét képezik, ezek &Z Ö kép
zeimének szent könyvei. Hányszor láttam az én arabjaimat esténként sátrarn tüze 
köré heveredni, kinyujtott nyakkal, figyelmes füllel, az elbeszélöre szegzett tüzes 
szemekkel hallgatui egyik társukat, ki e nevezetes költeményekből egyes helyeket 
mondogatott el, mig pipáik felgomolygó füstje fejeik fólött álomszerű ködfelhőt ké
pezett, lovaik pedig fejeiket fóléjök fektetve, uraik egyhang·tl szavára, mintegy ök 
is figyelni látszottak. Én nem messze a körtöl szinte helyet foglaltam s hallgattam 
magam is, habár mit sem értettem : hanem értém a szónak hangját, az arczok ki
fejezését, a hallgatók bevületét; tudtam hogy az költészet, s képeztem magamnak 
ájtatos, drámai, csodálatos elbeszéléseket, önmagamnak mondám el 11zokat. Hallgatván 
ekkép az érzelmes és dallamos zenét, azt hivém, hogy a ellavakat is értem ; és az 
éneklett nyelv költészete föltárta s elbeszélte nekem az írott nyelvnek költészetét 
is. Kell-e mondanom, hogy soha sem olvastam ahhoz hasonló költeményt, mely
lyet az araboknak előttem érthetlen nyelvén éreztem; s minthogy a képzeJem min
dig tulszámyalja a vR.l6t, ugy tetszett, mintha a puszták eredeti, vagyis a patriar
chai költészetet hallottam volna ; ott láttam a tevét, a lovat, a zergét; láttam az 
oázok zöldelő pálmált, a vörös homokhalmokat, a csatárok harczát, az elrablott s 
harczközben visszafoglalt arab szépségcket, kik szabadítóikban kedveseikre ismer· 

tel>." La Martine, Voyage en Orient. I. partie pag. 481. 
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Megtörtént néha, hogy több törzs egyesilit s egy sereget, ha pe
dig tovább maradtak együtt, egy nemzetet képeztek. A városokban 
különféle kormányalakok kisértettek rneg; Mekkában egy neme az 
oligarchiának divatozott, hol hat, majd nyolcz s végre tiz tisztviselö
böl állt a tanács, mellynek elnöke a legöregebbik volt. Némelly vá
rosoknak királyaik is voltak. 

Vallás. 

Abrahámtól származván az arabok, ruiként az izraeliták, ezek
kel ugyanazon vallásuk, ugyanazon hagyományaik voltak, s a körül
metélés is divatozott náluk. Minthogy azonban bálványozási hajlamu
kat nem fékezték a próféták buzgó intelmei, már a legrégibb időkben 
té vu tra tértek. A sabaiak egy Istent hittek, hanem imádták egy
szersmind a csillagokat vagy az azokat mozgató szellemelcet Ügye
keztek tökélyesítni magukat a négy lelki erény gyakorlata által, hogy 
ne kelljen a kilenczezer százados kínra jutniok, melly a gonosz életü
eket várja. Háromszor imádkoztak napjában : napkeltekor nyolcz 
imát mondva, mindegyik alatt háromszor vetve magukat a földre, dél
ben ötöt, és ugyanannyit naplementekor. Arczaikat délnek, vagy azon 
csillag (ke b l a) felé fordíták, mellyet minden tör:r.s különösen tisz
telt; az imiariták a nap, a kanenahiak a hold, mások Merkur, Jupiter 
s más égi testek felé. Hét égitestnek ugyanannyi hires templomot 
emeltek, mellyek egyike Beit Gomdam név alatt, Y emen lóvárosában, 
Sanaában V cnusnak volt szentelve. A büvszerekre (talisman) az ál
latkör jegyeit s a csillagzatokat vésték fel, s a hétnek napjait a boly
gókat igazgató hét angyalnak szentelték. 

Ezen angyalokat ök közbenjárókul tekinték az ember és a leg
felsöbb lény között, kit A ll a h T a a l a névvel jelölének, mig az alá
rendelt istenségek neve á 1- I l a h a t vala; rnelly neveket hallván a 
görögök, a nélkül hogy értették volna, állíták, hogy az arabok két 
istenséget imádnak, Orataltot és Alilatot, kik Bacchos és Uraniának 
felelnek meg. 1) Szent városuk vala Haram, Mesopotamiában, aztán 
a mekkai templom, s az egyptomi gúlák, mellyekben alszanak Henoch 
és Sabi, vallásuk szerzöi. 2) 

Mások durvább bálványozást követtek, s az egy-egy törzsnek 
saját Istenén kivül, minden családapa különös házi isteneket tartott, 
minök a régi italusok l a r es e i voltak, kik a házba lépéskor először, 

1) Herodot nr, s. Strabo XVI. Arrián. 
2) Herbelot. - Hyde, De relig. vet. Perst,rum. - Prldeau, Connection of the 

ltiatory of ol d o. n d new Testament. 
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a kimenéakor utoljára üdvözöltettek Némellyek idomtalan köveket 
tiszteltek, melly szokás tán onnét eredt, hogy az ismaeliták midön 
Mekkából távoztak, a honi földről néhány követ vittek magukkal. 
Még a mai mórok is, midön a keresztények elleni szent háborujokat 
folytatták, hazájokból kövecskéket hoztak, s azokat midön imádkoztak 
kezeikben tartálc. . 

Mondják, hogy a Ben-Hanifá·k tésztából csináltak maguknak 
bálványt, mellyet aztán nagy drágaság idején megettek. Mekkába hi
hetőleg az összes törzsek istenségei együvé gyüjtettek, hogy a zarán
dokok annál nagyobb számmal csődüljenek oda; azért is ott mintegy 
háromszázhatvan bálvány létezett, melly naptári szám a bálványozás
nak a sabaeismussali közösségét bizonyítja. Nem is valami rendki,Tüli 
a mit Azraki áilit, hogy a mekkai bálványok egyike csecsemőt tartó 
asszonyt ábráz'Jlt. A tüzi mádást a kettős elem taml. 'Tal együtt a mágu
sok hozták be; s mindez vadul kegyetlen babonával köttetett össze, 
melly szerint az istenek tiszteletérc gyermekek áldoztattak, s szüzle
ánykák ölettek le vagy tétettek ld. 

Az emberi nem elsö atyái, kik a paradics;;mban egy házat lát
tak, melly előtt az angyalo~ imára borultak le, utánozni akarták azt a 
földön, s annak mint.ijára Abrahám vagy lsmael Mekkában a Kaabát 
vagy is a négyszögü házat építette, melly egész Arábiának szentélye 
vala. Ott őriztetett a fekete kö, őscsirája a földnek, az egykor lángoló 
rubin, melly midön az égből leesett, egész Arábiát hajnal fényével 
árasztá el 1); hanem utóbb, midön az emberek gonoszak lettek, sötét 
feketévé lőn, hogy majd fényét csak az itélet napján nyerendje vissza. 
Ama házhoz zarándokoltak az ájtatoskodók minden évben, megke
rülve azt gyors léptekkel hétszer, hétszer csókolva meg a fekete kö
vet s ugyanannyiszor látogatva a szomszédhegyekct, köveket dobálva 
a minai völgybe, s a szertartásokat végre tevék s kosok feláldozásá
val fejezvén be, a gyapju s a körm ök szente lt foldbe takarittattak el. 
Az írniarita királyok a szent ház befödésére évenként egyptomi len .. 
szövetet küldöttek, mint azt ma a török suitán selyem saranyból küldi. 

Történelem. 

A tudatlanság korszakából, mikép e.z arabok a Mahomed előttit 
nevezik, összeszedhetné, a ki akarná, minden egyes családnál az ös
apák sorozatát, hanem biztos történészet nem található. Már többszö1· 
volt alkalmunk látni, milly kevéssé egyezik össze a keleti szellemmel 
az adatok szabatossága, az itészeti vizsgálódás s a támogató fejtege-

') Paphos, Hierapolis és Ephesusban is tisllteltettek B légkövek. 
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tések ; a ruellékes ékesgetések árja eltemeti a valót, és a rózsás felhö 
homályában meg nem különböztethetni a valót a koholmánytól, n 
hősöket az isterrektöl, a tényeket a bizonytalanságtól, az elbeszélé~t 
a regétől; s gyakran a száraz krónika alakjai közt a legképzelemdu
sabb költemény fedezhető fel. 

Az arabok ugy látszik többször hagyták el hazájokat nem csak 
rablásjárat, hanem hóditás végett is, különösen Egyptom ellen ; s mi 
gyanítottuk már, hogy a Nilkörnyék fölött uralkodott pásztor-királyok 
arab eredetrlek voltak. Ellenök ernelé a mesés Sesostris ,Pelusiumtól 
Heliopolisig az ezerötszáz futamatnyi (stadium) hosszú falat 1); s 
mondják hogy az Arab-öblön is átkelt Dire mellett, vagy is Bab-el
Mandeb szoroson, s e beütésnek akarják tulajdonitui az egyptomi 
modoru épületeket a félszigetben. Nagy-Sándor az arabok meghóditá
sáról is gondolkodott, halála azonban megkímélte öt terve meghiusu
lásának kudarczától s ök folytatták Egyptom1 Syria s Persia elleni 
rablásjárataikat. Vizetlen pusztáik belsejébe be nem hatottak vagy 
legalább meg nem állapodhattak soha az idegenek, de nem is volt le
hetséges leigáz ni a nemzetet, melly lóháton s tevéken oda tette 
által hazáját, hol biztositva érezbeté magát. Csak a müveltebb föld
széleken lakó törzs adott alkalmat a rómaiaknak az arabok meghódi
tásával dicsekedhetni. Lucullus támadásokat intézet ellene; Poropejus 
Sziklás-Arabiában Aretát foglalta el; Augustus Kr. u. 24-ben Gallust 
tekintélyes erővel küldte el Arábia meghódítására, mi azonban a leg
rosszabbul ütött ki ; Palma, Traján helytartója engedelmességre szo
ritá a határlakó arabokat, hllnem ez is csak rövid ideig tartott, s a 
latin büszkeség kénytelen vala őket győzhetleneknek vallani. 2) 

A nem arab történészekből is igen keveset merithetünk. Tudó
sitásaikban bizonyos Ka tan vagy Y oc tan emlittetik, ki Y emenben te
lep ed vén le, fiizfaág koszoruval koronáztatott meg. Ez J arabot nemzé, 
ki Yemen atyjának nevezteték s először köszöntetett az utóbb közön
ségessé lett üdvözlettel : 1' á v o z t as d e l a z á tk o ka t! és Dsorha
mot, (Joram), ki alapítá Hedsasz országot, mellyet utódai egész Ismael 
Ábrahám fia mcgérkezteig birtak; a mikor is ama törzs szétveretvén, 
utóbb vizözÖn által veszett el. 

•) Dlodorus Si cuius. I. 
2) Horácz éneklé: Non ante devictia Babeae regibr,u. l. 29. lrúactia Al·abnm 

thesa•wis. III. 23. És Propertius : 
l~tdia quin., Auguste, tuo dat colla tl·iumpho, 

.E:t dom<U intactae te trcmit Ara/JI'ue. 



Jarabt6l származott Jahsseb, aztán Saba hös, ki hóditásokat 
kezdett s a foglyokat a tőle elnevezett város s Mareb tartomány véd
falainak építesére alkalmazta; isteni tiszteletet nyert s n csillng-imá
dást hozta be. Első szülötte lmiar adott nevet az írniarita uralkodó
háznak 1 u:ellyben utóda fivére Kahtan vala. Ennek fiait megfosztá n 
tróntól Naman, ki Moakkernek is neveztetett. Nnman ivadékai 'l'obba 
(hozzátartozó) czímet vettek föl, s hóditásaikat, ha a hagyomány való, 
China !határaig terjeszték. Annyi bizonyos, hogy nralrnokat, melly 
husz századig állt fenn, minden más uralkodó háznál tovább tartot
ták fenn. 

Hogy megtermékenyíttessék Mareb, mellyhen Saba városa fe
küdt, a szomszéd vizzuhamok és fonások vizei egy mesterséges tóba 
fogattak fel. A gátak azonban, bár igen erösek voltak, mcgszakadoz
tak, B a kirohanó vizek elpusztíták a tartományt, mellyet előbb ter
mékenynyé tettek t). Nyolcz törzs hagyta oda az elpusztitott tarto
mányt, B egy rész Mcsopotami:íban telepedett le, melly vidékek az 
arab főnököktől kölcsönzött neYeiket mai napig is fenntartották, mint 
Diar-Bekr, Diar-Modar, Diar-Rabia; a másik rész Gassan és Hira or
szágokat alapítá meg, az elsőt Syria Damascenában, melly hat száza
dig állott fenn, kiilönféle fejedelmek alatt, kiket a görögök Aretáknak 
neveztek; a másikat Irakban, melly ugyanannyi ideig állt fenn, s 
mellynek királyai a persa uralkodók atattvalóivá lettek. 

A Y emenben maradt törzsek tovább is régi fejedelmeiknek en
gedelmeskedtek. Oda menekült számos zsidó, mintán Nabukodonozor 
Jerusalemet lerontá; másokat Titus foglalása üzött oda s még többe
ket zavart ki Aurelián Palmyrából, hová öket Zenobia összegyüjté. A 
kereszténység V al ens alatt vitetett oda, s a syriai szerzetesek megté
ritették a gassanida saracenokat. Theophil, Constantin parancsára az 
imiariták közé ment apostolkodni, hanem Arius tévelyei szerint, mely
lyeket utóbb mégis elvetettek. 

1) Az arabok ez eseményt seil-elarim (gAtszakadás) névvel jelölik. A Kornn 
XXXIV. f. wondjo.: "A Su.bábpl jövök lakhelyeiken mindenhat6ságunk jeleit lát
ták, jobbról és balról két kel't volt. Táplálkozz,.tok -· mondatott nekik - a mi 
Umnk ajándékival B adjatok neki lialát .... Ök azonban fölh\zadta.k, s mi a gá
takllt clsz~ggattnlt. A két kert helyéb~, mellyct celdig használtak, két másikat ad
tnnlr, mellyek csak keserü gyümölcsöket teremnek, tamarindá.t és czeltist (latos).'' 

Sacy, .l!ém. 8Ur diver·& événemenis de l'hist. des A1·abe.t avant Mahomel, o. gá
tal Lockman, Ad fi11 által épitteti, 11 kiszakadá.8at a közöuséges idöszámitás 210. 
vagy lcgfülebl: 170. évére teszi; Goaselin dieuben Kr. elött.i 374-re, Schnitera a Kr. 
u. 30 vagy 40-re ; Pe!'ron a Mnhomed elötti 553-ik évre teszi. 

IX, 34 
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Al-Numan hirai király, ki Abu-Kabusnak is neveztetett, részeg 
lévén, két barátját elevenen eltemettette, mit utóbb megbánván, cmlé
ket emelt mindkettőnek, s minden évre két napot batát·ozott meg egy 
szerencsétlent s egy szerencsést, azon másithatlan határozattal, ho15y a 
ki az első napon eléje jő, az a ltét szerenceétlen sirjánál halálnak ada
tik, a ki pedig a szerenesés napon jő szembe, az kegyességet s aján
dékokat nyerend. 

Egy arab a taiyi törzsből, ki egyszer a vadászatban eltévedt ki
rályt szivesen fogadta s megvendégelte, épen a. szerencsétlen napon 
jött a királyi lakba; most tehát két, egyaránt szent törvény ütközött 
össze, a vendégszeretet s a királyi szó tisztelete. A király az utóbbi
hoz ragaszkodván inkább, a legfényesb ajándékokkal bocsátotta el a 
roszkorjöttet, azon kötelezéssel, hogy azon naphoz egy évre jöjjön 
vissza meghalni. Az alatt egy udvaroncz álla jót, ki szánakozásból 
kezesül adta magát. Az esztendő elteltével meg nem jelenvén az arab, 
a király, ki jótevőjét szivesen látta megmentve lenni, sietteté a kezes 
kivégeztetését. Előbb azonban, hogysem a ezerencsétlen nap lefolyt 
volna, a csal:idjától nehezen elszakadt arab megjelent. A király csodál
va nagylelküségét, kérdé, miért nem gondolt élete megmentésére, mire 
ez felelé, hogy azt vallása, melly a kerosztény volt, meg nem engedé. 
A király oktattatui óhajtá magát ebbens összes alattvalóival megke
resztell{edett 1). Ekkép Hiro. országa jakobita kercszténynyé lett, s 
befogadta a másutt üldözött keresztényeket. Az amboknak két jako
bita püspöke közöl az egyik Bagdad mellett Akulában, a másik Hi
rában a Thaalah törzsbeli scenita arabok piispökének neve alatt la
kott s mindketten a kelet maftianjától függtek. 

Beszélik, hogy az imiari héberek a velök szomszéd kereszté
nyeket nyilvános vitára szólitották fel, melly három napig, szabad ég 
alatt a király, a nemesek sa nép jelenlétében folytattaték, mig végre 
a héberek kifogyván minden okoskodás ból, mondák: Ám j ó l v a n, 
h a K r i s z t u s é l s i m á d ó i e s d e k l é s é t h a ll j a, j e l e n j é k 
meg s mi öt imádni fog·juk. Ekkor elsötétedett az ég, s 
Krisztus mennydöt·gés és villámlás közt az ő dicsöségében megjelent, 
ft~lkiáltva: L áss á t ok a z t, ki t a p á i t ok me g fes z i t e t t ek. 
Ezt mondva, eltünt; a keresztények fölrlreborultak, K y r i e e l e i
s o n t kiáltozva, a héberek vakok maradtak, mig csak a keresztséget 
föl nem vették 2) Ennnek daczára [miarban a héberek voltak tulnyo-

1) Al-Meidavi és Ahmed ebu Jusef Pocoken:\.1, Specimen sat. pag. 72. 
') Greg·entius, Tefra (Dhafar ?) J!Uspöke hc~zéli ezt, (Diap. eu.m J!P.!'bano Ju-
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máságban s Du-Navas~ zsidó vakbuzgóságból üldözte a kereszténye
ket, kik Aethiopiába. futvan ott a negus Elesbaas nem csak befogadta 
öket, hanem L Justin császár kérelmére Arábiába hadat is vitt Du
Navass ellen, ki végt·e magát a tengerbe Yetni kényszeríttetett, Eldi::or 
négy aethiopi fejedelem vette át a Ycmen fiilötti uralmat, miglen az 
imiari ta Seif, sf'gittetve Cltosroe Nushirvántól, kiüzte öket (539.) 
Meggyilkoltatván pedig Seif az aethiopok néluíny párthivétől, Y emen 
a Persiából adott fejedelmeknek engedelmeskedett, kiknek legutób
bika Basan, Mahomednek veté magát alá! 

A vizáradás miatt kiköltözött yemE'ni törzsek egyikét Amru 
ber.-Amer, a kalanidák fónöke, A kk területére ve7ette; a joktanídák 
törzse J atrebben telepedett le; egy ismét Kozai által a 1\:fekka ruci
letti Batt f'l-Marrba vezettl:'tett, s ezek kozaitfiknak neveztettek el. 
Hedsasz fölött a Yoktan harmadszülöttétöl származott dsoramiták 
uralkodtak. Ők birták Mekkát s őrizték n Knabó.t és a Zemzem for
rást, melly szent hivatal a zarándoklatok szempontjából mind politi
kai mind anyagi tekintetben hasznukra szolgnlt, 1\lidőn nzonban a 
8Zent ltáz látogntóival ross)lul bnnnának s ajándokaikkal visszaélné
nek, az ismaeliták elleniik támadtak s ki is verték s Y emen be nyom
ták iíket vissza, A kozniták, kik Ismaci fiainak segédkezet nyujtottak, 
a Knaba őrizetét magukhoz rngadtált 11 harmadfél százndig tarták azt 
meg, miglen Kozai, Mahomed n11gyapjn, a maga törzsebuli Koreis csa
ládra vitte nzt által, melly törzs aztán az arabok közt elsőségre ver
gődött (464). 

Mekkában, mint már mondtuk, minden tör::>:s saját bálványát 
óhajtá. fölállitani, 8 igy azok száma háromszáz hatvanra ment, mi ösz
szevágott a. sabaeusok C!!illagászi eszméivel. A bálványok embereket, 
zergéket, sasokat 8 oroszlánokat mutattak; legkitiinőbb volt pedig 
Ebalnak vörös agátból készült bálványa, kezében hét tollatlan nyillal, 
mik a jós-tehetség jelei voltak. E durva bálványozás ellen hadat in
ditott Abrah el-Asran, Yemennek aethiop királya s Mekkát ostrom 
alá vette; hanem ennek védője s őre Abdol Motalleb visszaverte az 
elefántos hadat (570). Midön egyezkedés volt inditványban, Abdol 
nyájainak visszaadatását követelte1 mirc a csodálkozó Abrah mondá: 

daeo) kl ott a keresztényeket vMte. Egy má.eik ceod!t em lit a mahorned hitü Mas
audi. Midlln tudniillik Du-Navas& nagy tiizet gerjesztete, hogy Krisztus állhatatos 
hiveit belevettesse ; egy ·nö szop6 gyermtkével karján tétovázni kezdett, a cee
csernö azonban megszólal, s emlél,eatcti anyját egy sokkal rettenetesebb tüzre, s 
az nnya fennen vallvAn hitét, gyermel;ével egyiitt a lángok közé vettetett. 

34:+ 
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Mért nem kéred inkább kegyelmemetaveszélyben 
fo r g ó t em p l om s z ám á r a? A koreisita felelé : M i v e l a n y á
j ak e n y é im , a, Ka a b a p e d i g Is t e n é , ki a z t m e g i s 
fo g j a v é d e n i. Es csakugyan meg is védte, miután a madaraknak 
egész serege kövecseket hullatván az ellenségre, ez megveretve, egé
szen összesebzett testtel vonult vissza 1). 

Alig adhatok jobb tudósítást az akkori arab müveltségről, 

mintha idézem Chosroe Parviz beszélgetését Numannal, az arab kis
fejedelemmel, ki a keleti törzsek fölött uralkodván, a pe1·sa királytól 
függött s Hirában Euphrát partján lakott 2). N uman a persa udvarnál 
összetalálkozott a byzanti, indiai s chinai kö>etekkel, s midőn uraik 
hatalmával dicsekedni kezdtek s felhozták az erősségek sokaságát, a 
városok nagy és gazdag voltát, Numan is az arabokat a. világ összes 
nepei fölé emelte, még a persákat sem véve ki. 

Chosroe büszkesége meg volt sértve, s a hirai királyhoz ekkép 
szólt: "N uman! nekem tetszett az arabok polgári s politikai állapotát 
a többi népekével összehasonlitni, kik hozzám évenként követségeket 
küldnek. A görögöknél találtam szép öszhangzatot, poli tik ai hata
lomra nézve a jobbak egyikét, elegendő nagy és kis ebb várost, fölsé
ges épületeket, s olly törvényt, melly meghatározza, mi szabad és mi 
nem szabad, elnyomja a böszültséget, megfékezi a vakmerőséget. Az 
indusoknál ugyanezen előnyöket, s még több mást is találtam, jól ön
tözött földet, buja növényzetet, válogatott gyümölcsöket, illatszereket, 
nagy népességet, bámulatos ipart, különféle szokások at, magas böl
csességi elveket s számtani legpontosabb módszereket. 3) A chinaiak 
közt csodáltam a szilárd társadalmi köteléket, a kézmüvek meny
nyiségét s tökélyét, a hadi gépelyeket a a vasmüveket. Aztán a többi 
összes népeknél rendezett kormáayt találok ; mindnyájan egy király
nak engedelmeskednek, még a törökök éfl kazarok is, daczára nagy 
inségöknek, földeik terméketlenségének, s az erősségek kevés voltá
nak; ők habár a müveltség áldásait, mint a jó lakházakat s ruházatot, 
nem élvezik, mégis egy király alatt élnek, ki üdvök fölött őrködik. 
Hanem az arakok közt ezen előnyök egyikét sem találom fel, sem 
szellemi sem anyagi jót, sem erőt sem állandóságot, és hogy milly alant 

1) VajJon nem bimlőre vonatkozik-e ez? 
2) Az elbeszélés ebn-Abd-·Rabbu , cordovai ö~~zegyüjté:!nek Kitab-AlickdjéLöl 

vétetett, ki a hires rawi ebn-.Alkalbiyre vagyis Abu l' Mundil' Hiaamra támaaz
kodik. 

3) E hely ezerint az indusoknak kellene tulajdonitani a mennyiaégtani talál
lnhyokat, mellyek az arabok dicsöségének tartatnak. 
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állnak az emberi nem családjai között, kitetszik életmódjokból, melly 
keveset különbözik a vadak és ormadarakétól, mellyckkel társalognak. 
Hozzá kell még adnom, hogy a gyermekeket a bölcsöben ölik meg, 
hogy ne lássák l:Sket éhen meghalni ; hogy egyik törzs a másikkal örö
kös háboruban él, s egymást ölik és kirabolják, hogy legyen mit en
niök. Az élet összes élveitől megvannak fosztva; nem ismerik sem a 
szép ruházatot, sem az ízletes konyhát, sem a jó borokat, sem a mu
latságot; annyira, hogy a kik legfinomabbaknak s jó asztalt tartók
nak hiszik magukat, a tevehust igen finomnak találják, melly pedig 
olly nehéz, kellemetlen izü s émelygést okozó. Ha egy beduin sátrá
ban idegent fogad el, s eléje tesz egy semmit, erröl már az egész 
puszta, mint nagy tettröl beszél, a költök fennen magasztalják a nagy
lelkü vendégszeretetet, s az illetö törzs büszke lesz reá. Illyenek az 
arabok oh Numan! Kiveszem mégis a tanukidák 1) családját, melly
nek uralmát nagyapám 2) szilárditá meg, megmentvén azt az ellenség
töl, s mellynek területén némaily emlékek, er8sségek, virágzó váro
sok s más, emberi müvekhez hasonló dolgok láthatók. Hanem róla
tok, szegény beduinok ezerencsétlen fajáról azt hittem volna, hogy 
nyomorotok öntudatában nem szArnitjátok magatokat azon népek közé, 
mellyek allíttetek ismeretlen javakat élveznek. De ime, ti a helyett 
felfuvalkodtok, dicsekedtek, elsöséget követeltek l Kiállhatlan dolog!" 

N uman felelé: "Isten növeesze meg a te országod jóllétét. Van 
a foldön egy nemzet, mellyet a fényes szerencse hasonlíthattanná tesz, 
e azt te kormányzod. Hanem ezen kivül én a te összes vádaidat meg
czáfoihatom s megmutathatni hiszem, hogy az arabok legels8k, a nél
kül, hogy ellenmondanék vagy meghazudtolnám a királyi szavakat. 
Biztosita engem haragod ellen, s nyilatkozni fogok." 

"Beszélj - sz6lt Chosroe - semmitöl se félj!" 
S Numan folytatá: "A mi a te népedet illeti, ki vonhatja két

ségbe elsöségét? Szellemi ajándokokkal, nagy földterülettel, kétség
bevonhatlan politikai nagysággal s azon kitünö el8nynyel bir, hogy a 
te és öseid törvényei alatt él. Hanem a te néped után egyet sem látok, 
melly összehasonlitva az araboktói le llem gyözetnék ... 

"Le nem győzetnék? ... de ugyan miben ?" - szakitá félbe 
Chosro€5. 

"Függetlenség-, szépség-, nemesség-, nagylelküségben; költé-
~ 

1) Azon imiari caalád, melly Yemen fólö~t az islam kezdetén uralkodott. 
2). Nagy-Chosroe segitette Seitet Du-Jazam fiát az aethiopi bitorlók ellen ; 

hanem Abulfeda s:~;eri~t csak 11éh'n;r száz, börtönből kibocsátott gonosztev()t ll.dott 
neki. 
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szet-, közmondások-, szellemi mélyP.n ható eröre, aztán minden földi 
dolog megvetése-, mindcnnemü járom gyűlölete-, jámborsága.- 8 &zó
tartásbani hü:~égre nézve. Szabadon mint a lég, századok óta barátaik 
s vendégeik a Chosro!!knak, eme nagy királyoknak, kik annyi tarto
mányt hóditottak meg, annyi rabszolgát szereztek, annyi hadsereget 
vittek győzelemre, s olly roppant birodalmat alkotának. Ezen kitünő 
uralkodók dicsekedtek az arabok barátságával, fJ meg nem szüntek 
(iket tisztelni, miután függetlenségöket egy sem merte megtá.madni. 
A lovak nz ö erössége>ik, ágyok a föld, fedelök az ég, hástyáik a kar
dok, hadi kiséretök pedig az állhatatosság. Mindez igen különbözö a 
többi népektől, kiknek erősségök- s védelmöket kö- és földtömeg, tor
nyok és árkok képezik. Aztán elég egy tekintetet vetned rájok, hogy 
az arab személyét el~je tedd a rézszínű indusnak, az idomtalan s éhen
holt chinainak, a rút töröknek, s a görögnek, ki ollyan vörös, mintha 
megnyúzták volna. Származatrcndök s a fontosság, mellyet annak 
tlJlnjdonftanak, elegendő arra, hogy öket a többi nemzetektől meg
különböztesse. Arábián kivül alig ta!ti.lsz népet, melly eredetét •agy 
részben el nem feledte volna, annyira, hogy ha kérdeztetik, nem csak 
szépapját de még nagyapját sem tudja biztosRággal megnevezni. Ná
lunk ellenben nem találsz senkit, ki apáit egész huszadízig fölfelé, 
egyet sem hagyva ki, meg ne nevezhelné. Igy őrzik ök meg a mult
nak s a rokonságnak emlékeit, s a beduinok közt is mindenki csak 
saját családjához számithatja magát." 

"A nagylelküség s különösen a vendegszeretet arab erény; a sze
gény beduin, kinek összes vagyona. tevéje éfi a mit ez ad, ha várat
lanul éjtöl meglepett utas jö hozzá, ki megelégednék, ha torkát egy 
korty tejjel áztatni meg, épen nem kétkedik tevéjét föláldozni, s kész 
mindent elveszteni, csakhogy a nagylelküség s vendégszeretet dicső
ségét megszerczzc. Nyelvök, költészetök, bölcseleti elveik, és a mi 
ezekkel rokon, a legnagyobb ajándék, mellyet az ég a földnek adha
tott. Hangzatos, változatos és csengő az arab költészet; rimei 8 a. 
nyelv méretes tökélye a legkedvesebb hallomán y. Ernlitnem ke!l még 
dús szellemét a költőnek s a hallgatóknak, kik valamennyien gyakor
lati ismeretekkel bírnak, kellő helyen közmondást használnak, a le
írásban jeleskednek, s úgy rögtönöznek, mikép azt sehol másutt föl 
nem talál hatni. Lovaikat mindenki az egész világon elsöknek vallja; 
asszonyaik a legszüziebbek ; ruházatuk olly kellemes, a minöt csak 
képzelni lehet; •;annak nrany B ezüst bányáik; hegyeikben az oniksz 
egész rakásban taMltatik, s ök nevelik a jól megülhető tevéket1 mely
lycl~en egyedül lehet a pusztán áthaladni." 
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"A mi a vallást s annak törvényeit illeti, azokat tisztelik s nekik 
föltétlenül engedelmeskednek. V annak szent hónapj aik, sz en t földük 
s egy szent házuk, mellyhez elzarándokolnak, hol a szent titkok ün
nepeit tartják s áldozatokat szentelnek. Ha itt az arab atyja vagy 
fivére gyilkosával találkozik, bármilly könnyü volna öt megbüntetnie, 
a szent föld s a vallás iránti tisztelet mégis megtiltja neki a boszuál
lást. Becsületességéről elég legyen annyit mondani, hogy egy igenlő 
szemintés vagy tagmozdulat elegendő arra, hogy öt holtiglan leköte
lezze. Az arab ha kölcsönt kér, egy ágacskát ad által hitelezőjének, 
s ez nem is kiván több biztosítékot, tudván, hogy a kis lomb tanuk 
elötti kötelezvény erejével bir. Ha egy pusztai ember hallja, hogy 
valaki segélyeért esdekel, de mivel igen távol van, ellenségétől meg
öletik : kötelesnek tartja magát a gyilkost addig üldözni, mlg vagy a 
sértő vDgy a boszuálló törzse ki nem irtatik. A gyilkos és a kit a 
gyülölség vagy az igazság üldöz, ha olly családhoz menekül, mellyhez 
öt sem rokonság, sem ismeretség nem köti, befogadta tik, s azon percz
től kezdve a menokült élete becsesebb azon család előtt, mint saját 
tagjainak élete. u 

"Te szemünkre veted, miszerint a gyermekeket, hogy éhen halni , 
ne lássuk, megöljük. Am gondold meg, hogy csak a leánykák tétet-
nek ki erőszakos halálnak, vagy azon félelemből, hogy a felnövendő 
leányka majd gyalázatot hozand a családra, vagy tulságos féltékeny· 
ség és szemércmböl, melly az araboknál olly gyakori. Egy apa, ki 
férjhez adja lányát, szégyenli azt egy idegen karjaiba adni, ki gyer
mekével roszul bánhatandik." 

"Azt is megrótta d, 6 király, hogy az arabnak a. tevebus legked
vesb étele. De ha te azt durvának tartod, a beduinok majdnem mind
nyájan winden egyéb hust emennél kevesebbre becsülnek; egy szó
val, megvetik azt, a mit te becsül sz. A tevét az arab meg is üli s ételt 
is kap töle ; minthogy teje a legis legfinomabb, busa pedig sok, zama· 
tos, kövér, gyengéd, egészséges s más busoknál mindenesetre jobb." 

"A belhadak s a törzsek közti rablásjá1·atok az arabnak termé
ezetes életét képezik, mcllyet ök a rendes kormá.nyzatnál, hol a ki
rálynak kellene engedelmeskedni, többre becsülnek. A többi társadal
mak, midön alája vetik magukat egynek, saját gyöngeségüket vallják 
be, másokra ruházva a föhatalmat, mintha képtelenek volnának ön
magukiit kormányozni, s maguk közt és a külföldiek előtt is tisztele
tet víni ki; a megtámadhatás félelméből a nemzetek főnökül egy leg· 
tehetségesb s legtekintélyesb embert 'rálasztanak ; ez szolgáltat aztán 
igazságot, vezeti a seregeket, a nemességet a többinek föléje emeli, 
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s a nemességgel méltósá.got a:. egész országban egyedül 8 köt össze. 
Az arab társadalmakban a királyi erények a legközönségesebbek, a 
nemesszivüség, becsületesség, nagylelküség s vitézség olly minden
napi náluk, hogy mindegyikök egyegy királynak nevezhet8. ·Senki 
sem akar adót fizetni senkinek, s irtó:.Gik mindenki a rabszolgasághoz 
hasonló megbódíttatás gondolatától." 

"Kivételt tettél a yemeni arabokra nézve. O Cbosroi:! ! a te apád 
és nagyapá.d tudták, mennyit ér egy imiar király, és az imiar király 
tudja, mit érnek a pusztai arabok. Az aethioptól legy8Ectve s orszá
gából kiüzetve, midön az imiar király nagyapádtól segélyt kért, ügye 
olly uyomorultnak látszott, hogy a nagy Nnshirván nem tartá érde
mesnek érte fegyvert ragadni; ö tehát pusztai szomszédaihoz fordult, 
kik neki ked ve z ö választ adtak: de ha nem talál köztük dárdahajító 
férfiakat, kik az o.hrarokat meggerelyezni, a kuffo.rokat pedig üldözni 
tudták, tartorilányait soha sem látta volna többé." 

Chosro~ bámulta Numan ékesszólását, s midőn bucsút vett tőle, 
ruhatárából egy egész rendbeli öltözetet ajándéko~a neki. 1) 

Mi nem akarunk ezen előadásnak több fontosságot tulajdonítni, 
mint a minőkkel elbeszéléseiket a classicus történészek fölékesiték. 

') Ezen elbeszélé~ 1839-ben fordíttatott le Fresnel Fulgentius, az arab dol
gok l~gjelesb bnvára által. Ö nem régiben átkutatta nma félszigetet, figyelve leg
initAbb a szokbokra s hagyomllnyokra,· mellyek a régieknek magyarllzataul szol
gálhatnak. Az imiariak nyelve be~zéltetik még Mirbat- és Zafarban, igen szlLmos 
héber szóva.l vegyítve, és .a patriarchai hagyomllnyokb61 sok őriztetett meg. Meg 
vaunak különb<iztetve a városok , a mezök és a puszták lakói. Az elsök kereske
dök, birtokosolc, s .kézmüvesek ; n. mezök falvaiban fóldmüv.eliJk laknak ; különösen 
megkülönbözt<•tcndök a puszták lakói, kik idegenek uralmától rnindig szabadok 
voltak, mint szinte a Hedsasz, Tiam11 s a tulajdonképi Yemen közt fekvö Assir nevü 
hegyes tartomllny fóldmüveHii is. A törökök a legnehezebb föladatnak tartj!k Ar.í.
bi4nak ezen helvetiLit meghóditni, kiket az islam föl nem tud lelkesitni, hogy fegy
,·ereikct s vallásukat messzire terjeszszék. Dsezan táján & körulmetélés kegyetlen
séggel üzetik, ruiután a mllr felnöttnek egész tagja megnyuzatik és pedig arllja je
lenlétében, ki öt, hacsak egy jajszót ejtene, visszautaAitná. Gyülölik a tör~köket, 
s el nem mul11eztanak egy nlkolmat sem, mellybPn délfelé Yemenbe, észn.k felé pe
dig a ezent Hararoha beütéRt tehetnek. Yernen több sheik közt van felosztva, s a 
lakók nem hogy gyűlölnék az idegeneket, hanem inkllbb ohBjtanak egy ollyan kor
mányt, melly elég erős volna (;ket védelmezni. A egyptomi pasa teMt könnyen 
tartja meghódi t va Y emen gazdog városait; s Assir szegény faluival csak a kara
vánolt biztositása végett visel ollykor hadat. Uralmin kivül állnak a Medina és 
Nedsed ltözötti vonalon lakó vehhabit6.k is , melly nép a beduin és földmüvelö 
életmódját egyP-síti. Igen szá.mos legjobb lova s tevéje van ; ezeken szi:ikik a pusz
tába, ha az alkirály ujonczokat almr köztük szedni. Lásd: Bulletin de la Société 
de géographie; május ás ju11ius 1839. 
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Ugy, mikép ezek, folleplezi előttünk az akkori szokásokat és gondol
kodást; és annál becsesebb, minthogy tizenkét szazad előtt iratott, és 
még ma is a mai társadalmat tünteti elénk. Mert az arabok híven ra
gaszkod~a szokásaikhoz, · mikép a keleti népek mindnyájan, a gyer
mckölést kivéve, megtartották az ösi életmódot ott, hová a törökök 
cl nem hatottak, különösen az amazék, a félsziget északi részén, és 
a jafék, Hadramaut urai s az is.maelita függetlenségnek utolsó kép
viselői. 

IIÁBODIK FEJEZET. 

Mahomed. 

Az Ábrahámfi Ismaeltől származott Koreis törzsben, melly 
roint a Kaaba örzője az arabok közt első vala, igen jeles volt a Ha
sem család, melly egy drágaság alkalmával, kereskedelmi nagy nye
reményeiből Mekka összes polgárait fenntartot'ta vala. H~tsem fia, 
Abdol Motltlleb, ki Mekkát a már említett (531 lap.) ostrom ellen vé
delmezte, százhusz évig élt, s nemzett hat leányt és tizenkét fiut, kik 
közt kedvencze vala Abdallah. Ez, midön vigyázatlan fogadás miatt 
-honi isteneinek föl kellett volna áldoztatnia, életét csak száz tevével 
tudta megváltani. Mint legszebb Ismael szülöttei között, midön Ami
nát, a Zariták híres családjának virágát vette nöül, a kétségbeejtő 
féltékenység kétszáz más szüzleányk:it halálra gyötrött. 

Ez összekelés egyetlen gyümölesét, midön a fiuszületés szakott 
ünnepélye tartatnék, a nagyapa nem valameily családbeli köznévvel, 
banem_Mahomednek 1) ohajtá nevezni, remélvén, hogy Isten ama fiut 

1) Mahamad, dica~rt, nicaöitett; mell~knen Abu l' Kassem vala. Szület~se, 

melly ezoro.an meg nem határozható, 670 és 1178 kl:ld tétetik. A mueulman nap
tárak azületésnapját az első rabie hónap 12-re teszik. 

Kortárs életirója Mahomednek nincsen, e a legjelesebb Abu l' leda, (De 11ita. 
et !'ein1.11 geatia Moha.media ed. Reiake. KoppenUga, 1789.) már a XIV. szbadban 
élt. Legjobb forrAs a Koran , hanem egynémelly tudós ennek hitelét ie kétségbe 
vonta. 

El·li&CiD (Rl·llakhln) Hiat. Saracennica., ara.bice et latine , ed. Erpenius. 
Leyd. 1625. 

Pr.ideaux, Life of Mahomet. London, 1697. 
Boulalnvilllers, U. az u. o. 1730. 
Gagnler, U. a. Amsterdam, 1732. Az első értekezés, a mtl.sodik dicsbesdd, 

a harmadik jobb. 
Savary, Abrigé tk la vie de Malwmet. Pé.ris, 1783. 
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megdicsőíti. A fiucska két hónap mulva elveszté atyját, hat éves ko· 
rában pedig anyját is, összes öröksége öt tevébé:Sl, egy fekete rabnB
ből s Abdol Motalleb pártfogásából állott. Ez midön haldokolt, a gyer
meket fiának, Abu Talebnek a Koreis törzs fejének s Mekka elsö em
berének ajánlta, ki azt kereskedéere adván, tizenkét éves korában 
magával Syriába vitte. Ott a bosrai monostorban egy Bahira vagy 
Sergius nevü barát öket igen szive8en fogadta., 8 hámuh-a a fiucská· 
nak elmés feleleteit, szabatos kifejezéseit s őszinteségét, első jósolt 
neki nagy jövendőt, s ovatossá tette bátyját, hogy őrizze öt a zsidók 
incselkedései ellen. •) 

A felserdült ifju részt vett a chenanita. 8 avazenita arabok elleni 
harczban, kik Mekka szent területét megsértették vala; és mikép e 
harczban a vitézségnek, ugy adta jeleit dús szellemének is azon fó 
emberekkeli társalkodáso. közben, kik bátyja házát látogatt.ák. Tettei 
s beszéde egyenessége miatt ö B z i n t é n e k (a l- A m i n) neveztetett 
el. Miután egy, illatszereket égetB asszony felgyujtotta a Kaabát, a 
Koreis törzs elhatárzá azt előbbi mintájára, de mégis a növekvé:S ájta
toskodás szempontjából kissé nagyobb alakban ujra felépitni. Midön 
a falak már azon magasságig emeltettok, mellyben a fekete köuek el
helyeztetuie kelle, a törzsek között vita támadt a fölött, mellyiket 
illesse az elhelyezés tisztelete. Má1· ütlegezéara került a dolog, midön 
az öregek nzt javasolták, biznák a dolgot annak határozatára, ki a 
négyszög házba eliiször lép be, Szerencse vagy csel épen Mahomedet 
vezette oda, ki javaslá, hogy a kö egy szönyegre tétessék, mellynek 
széleit minden törzsből egy·egy ember fogja; midön ekkép a kö em

ber-magasságra emeltetett, Mahomed maga vette azt kézbe B letette 
a kitüzött helyre. 

E találékonyság még inkább gyarapítá azon tekintélyt, mit neki 

OlsDer, Moharnnltd. A (ranezia akademiát61 jutalmazott emlékirat. 1809-böl. 
Da Braqulgny, Düs. aur la fondation de l.& religion de Mohammed, et de .ton 

régne. A feliratok akad. emlék. XXXII. kötetében. 
Sacy, Vie de Malwmet. Az 4letrajztárban. 
Bampoldl, .Annali musulmani. Milano, 1822. 
Mill, History of Malwmmedani81n. 
Taylor V. O., Tlte ltütory of Mahommedam'8111 and it8 .tecfA , cUiel-ived chiejly 

from oriental sources. Lonclon. 1834., szerzö az islamot a héber és keresztény hit· 
tan elfcrditéseül tekinti. 

Bammer-Purgstall, Gemiildeaaal der Lebensbes~hreibungen !JI"Oiaer 11W8limüche1· 
Her•cher de1· eraten nebtm Jahrhunder/e der Hid8chy,·et. 

1) Nem alaptalan régi adatokb61 gyanitjú.k, hogy ezen Sergius lett légyen 11 

Koran fd szcrzöje. Mások kö11te 4s Babira köat különséget tesznek, 
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elméje, szépsége, nagy szakt\lla, élénk a átható szeme, kifejezésteljes 
arcza, s szavának hatálya már is szerzett volt. Nagy a tartós emléje, 
dús képzeime a józan itélete mellett a legtisztább nyelvjárást beszélte, 
nemzete első családjánál a finom társalgást is megtanulta, e viselete 
nem csak udvarias, hanem méltóságos is volt, habár nevelést annyit 
sem kapott, hogy legalább olvasni a írni tudott volna. Csak gazdag
ság hiányzott neki j azonban a gazdag özvegy Khadidsa, kinek keres
kedése vezetéséhez egy tapasztalt s becsületes emberre volt szüksége, 
szolgálatába fogadta öt, utóbb pedig hüségétől nem kevesbbé, mint 
szépségétől kecsegtetve, kezét is neki adta, habár ő negyven, Maho· 
med pedig csak huszonöt éves volt, Abu Tale b nászhozomány ba tizen
két obon aranyat a husz tevét adott, és Mahomed Mekka első embe
reivel egyenlö állapotunak látta magát. 

Az ö tervei azonban sokkal magasabbra röpkedtek. Büszkél
kedvén a nemzetét alapitó patriarchátóli származatában, vallásos el
mélkedésekre s hitelvi vitákra. már mint gyermek hajlandó vala, s 
minden ramadan hónapban egy H era nev ü barlangba vonult, hogy ott 
a magánybani szemlélődés által erősödjék. Ott jutott azon meggyőző
désre, hogy a bálványozás nem eredeti vallása Arábiának; s könnyen 
meglehet, hogy hazájában vagy kültoldön tett kereskedelmi utja alatt 
Bosrában vagy Damascusban, keresztények-, héberek- vagy persák
kali társalgás által szltt magába az istenség felől jobb fogairuakat; és 
hallván a különbözö vallások közti szakadásokat, föltevé magában 
azokat mind egybe egyesitni, mclly elveinek nagy E'fo'yszerüsége által 
egyet se zárjon ki. Figyelembe veheté azt is, hogy Asia állapota igen 
alkalmas egy nagyszerü ujitás elfogadására, miután a héberek min
denütt az igért szabaditót várták j a persák az örökös belhá.boruk 
miatt rninden erejökböl kimerültek j Arábia a vetélykedö törzsek, a 
gorög birodalom makacs eretnekségek által volt szétsza.gga.tva. Ti
zenöt eyig, melly idő alatt róla a történet hallgat, érlelte ö terveit, s 
tán azon buzgó meggyőződés, melly minden nagyszerü vállalatnál 
annyira szükséges, hitette el vele, hogy ö hivatva van a világot átala
kítui, h o g y ö a fe k e t e 8 v ö r ö s n é p h e z p r ó f é t a u l k ü l
d e t e tt , h o g y h i t t a n á v nl a z ö s sz e s e l ö b b i e k e t e lt ö
r ö lj e. 

Negyven éves korában, életo teljében (610), midön övéivel azo
kott negyvennapi magányába vonult, s az éjt imával tölté, megjelent 
neki Gábor angyal a mondá: 0 l v as s ! midön pedig felolné, hogy ő 
olvasni· nem tud , Gábor viszonzá : 0 l v ass a t c r é m t ő I 8 t e n 
n e v é b e n , ö a l a k i t á n z e m b e r t c g y e s i t v e a k é t n e-
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m e t. O l v a s 11 a z i m á d a n d 6 I s t e n n e v é b e n ; ö t a n i tá 
az embert a toll használatára, ö ereszté lelkébe 
b ö l c s e s é g é n e k 11 u g a r á t. E z a z i g a z s á g , é s a z e m
ber fellázad az ő jótevöj e ellen; a gazdagság ne
v e l i a h á lá t l a n s á g o t, H a n e m a z e ro b e r i n e m I s (e n é
h e z b i z o n y á r a vis s z a t é r e n d. 1) 

Mahomed elbeszélte e jelenést Khadidsának, s hogy egy szózat 
öt az Ur apostolának nyilvánitá. A nö örülvén, hogy ö az Isten pró
fétájának felesége, elbeszélte az esetet V arca nevü rokonának, kimint 
keresztény pap, jártas lévén a szentirásban, példák után va.lószinünek 
találta az elbe~zélést, s Mahomedet az arabok prófétájának kiáltá.. 
Visszatérvén Mekkába Mahomed, megkerülte hétszer a Kaabát, tet" 
teté, hogy az éggel összeköttetésben áll, és követökre talált. Első 

volt az alig tizenkét éves unokaöcscse Ali, kit Mahomed saját fiaként 
tartott, aztán rabszolgája Said, ki ekkép szabadságát visszanyerte. 
Hanem sokkal fontosabb volt Abu Bekr, egyike a mekkai tiz elüljá
rónak, ki nagy tekintélylyel birt s barátai közt az uj hitet terjeszté. 

Három évig titkon tanitgatta azt Mahomed, végre nyilvánitá, 
hogy neki Isten meghagyá hirdetni tanát az emberi nemzetnek. Ali
nak megparancsolá, készitne el egy bárányt, s egy fazék tejet, mire 
Abdol Motalleb összes ivadékait magához hivátá. Negyvenen jöttek 
össze, hanem midön Mahomed az ebéd végével tanitmányát fejtegetni 
kezdte, Abu Laheb tréfálózva szavába vágott. Mahomed fájlalva ezt, 
de el nem rettenve, másnap ujra lakomát ad s kihirdeté a legdrágább 
ajándékot, amit ember adhat, elégülteéget a földön, s boldogságat !US 

égben azok számára, kik elhagyva a bálványozást, istentársak nélkül 
egyetlen egy Istenben fognak hinni. Aztán hozzátevé : Ki ak a r 
köz ö l e t ek se g é d em (v i z i r) l e n n i? Midön az ámulattól 
mindnyájan hallgatnának, Ali szót emelt s felkiálta: É n ; é s h a 
v a lak i e ll e n e d me r ke l n i, ki v e r em fo g a i t, kis z u
r om B z em e i t, össze t ö r öm cs o n t j a i t és ki h & sit om 
b e l e i t. Mahomed átölelvén élt, így mutatta be a jelenvoltaknak: 
I m e a z é n k a l if á m (h e l y t a r t 6 m) ; t i s z t e l j é t e k ö t s 
e n g e d e lm es k e d j e t ek n ek i. Az egész társaság nevetni kez
dett B Abu Talehhez fordulva mondák: Sz ó p, m os t t e fo gs z 
fiacskádnak engedelmeskedni. 

A Koreis család tekintélye a Kaaba őrizetén alapult, Mahomed 
tehát, midőn az abban fészkelt bálványozást megtámadta, ama család 

1) A Koran 96, fejezete. 
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hatalmát szinte aláásta. Rokonai tehát a helyett, hogy tanait hallgat
ták volna, elleneivé lettek j csupán csak Abu Taleb fogta pártját, bár 
tanait ez sem fogadta el j nem birhatván azonban az egész összeesküdt 
atyafisággal, inté unokáját, hogy, ha nagyobb veszélyeket kikerülni 
akar, ·terveitől álljon el. De Mahomed, mikép egy ujitóhoz illett, ha
tározottan felelé : H a a n a p o t j o b b k e z e m b e , a h o l d a t 
b a l k e z em b e t es z i k is, v i s sz a n e m l é p ek. 

Egy félreeső kastélyba vonult el Mahomed, de midön it.t egy 
a:-abtól becsméreltetett volna , Amza, Abdol Motalleh fia az egész 
atyafiság jelenlétében vadásznyilával ütötte meg a vakmeröt j mi~ 

dön pedig látná, hogy emennek rokonai vérboszut szomjaznak, mind
nyájok előtt musulmannak 1) vallá. magát. A felingerült Koreis törzs 
elhatárzá a próféta halálát s a szilaj vad Omar illy kegyetlen szándék
kal el is indult már ellene, hanem utközben betérvén egyik növéré
hez, felolvastatni hallá ottan Mahomed müveiböl néhány fejezetet, 
mellyek által ant?yira elragadtaték, hogy ö is rnusulmanná lévén, szi
lajvad erejét a próféta szolgálatára szentelte. 

Mahomed folyvást téritette nemzetét; ollykor fejezeteket olva
sott fel, miket neki Gábor angyal az égbiH hozott, s mellyekböl utóbb 
szerkesztetett a Ko r a n. Erre 8 a régi hagyományokra nlnpitá ö apos-, 
tolkodáslLt, mint igaz mu8ulmnnokat tüntetvén fel Abrahámot, Ismn-
eit 8 az ezek elötti pa.triarchákat. A héberek ohajtva várták a közel
jövö Messiást, sok keresztény felekezet is a Krisztus által igért Szent
lélekre várakozott még; miért is l'tlahomed másokat is, magát is azon 
meggyőződésre hozta, hogy a ki váratott, ö benne érkezett meg; a 
Korannak sok helye szinte illy Szentlélekre, természetfölötti malaszt 
elárasztására., s a vallás megszilárditására czéloz. 

Els6 Hedslra. 
Ellene volt Mahomednek a mekkaiak érdeke, kik azonkivül, 

hogy honi isteneikhez híven ragaszkodtak, a zarándoklatból gazdag 
jövedelmet huztak, s tehát ennek felbeszakitását61 féltek. Az ekkép 
elkeseredett üldözés mia.tt, 1\lahomed beleegyezett, hogy hivei mene
küljenek (első hedsira) j s tehát nyolczvan férfi, tizennyolcz nő s né
hány általa ajánlott gyermek az abyssiniai negushoz szöktek, ki is 

') Llam arabuJ annyi mint Isten elötti önodaadá.B. Seilama igének igeneve 
11101lemon, 'lnellytöl van a mu.sulm.an név. Maguk közt a musulmanok mvminin azaz 
hivőknek, hiveknek nevezik rua~t,ukat; miért is Mahomcd elsö utódjai Em·ir al-mu
minin vagyis hivi:lk fpjedelmének cúmezték magukat, mit az europai történészek 
m:ramolirwa ferditettek. Al-Koran annyi mint az olvaada. Kitab-nak azaz könyv
nek, Kitab Allah-unk, Isten könyvének, és Kelam sche7·yt szent. szóne.k is hivatik. 
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vendégszeretettel fogadva öket, kiadatásukat n. koreisitá.knak megta
gadta, s a r.élkül, hogy Krisztustól elállott volna, Mabomcd apostol
ságát elismerte.· A Koreis törze ckkot• rettentő átkot mond a Hasern 
családra, s megszakítván azzal mindcm közlekedést s kereskedehuet, 
bősz harngának okmányát, pergamenre irva, a Kaabában teszi le·. Ha
sem fiai, akür musulroanok voltak, akár nem, Abu Talebbel s Maho
tliCddel a hegyekbe vonultak s ott maradtak három esztendeig, melly 
idő eltelte után Mahomed azt hirdette, hogy amaz átok az lstennek 
visszatetszett, minek jeléül molyt külde a gyilkos iratra, melly azt a 
kezdeti "Isten"' szónak kivételével összerágta. Abu T:.! eb tudtul adta 
ezt a Koreis törzsnek, kérv~n azt, gyúződnék meg a dolog felől, e ha 
ugy tnlálná, sziintetné meg az :itkot. Minthogy pedig Mnhomed álli
tása igaznak találtatott, a kiátkozottak jogaikba visszahelyeztettek. 

A gyászév. 
Kevéssel e:mtán meghalt Abu Tale b, s utá.ua minrljárt Khadidsn, 

Mnhomed legfőbb támasza s cl~>ő hi ve; Abu Sofián pedig az oromiáh
dok sheikje, főembe1·ré lévén Mckkában, mint buzgó báldnyimádó 
meg nem sziint h:íboritni Mahomedet imája-, asztala- és hittanitásánáL 
Midön pedig utóbb a zarándokint idején tonát a sokaság elött hirdette, 
Abu Laheb ellene támadt, vagy szavait nevetaégesekké tette. 

"Mit tartasz azon emberről, ki háboritja Isten szaigáját imája 
közben, s midön az égnek rendeletét tölti be és az áhitatot ajánlja?" 

"Mit kelljen hinni a hitlenről és hitehagyottról? nem tudja, hogy 
Isten látja őt?"' 

•l 
"O tudja ezt; s ha még sem hagy fel az istentelenséggel, mi ha-

jánál, gonosz és hazug hajánál fogva hurczoljuk el őtet. Híja össze az 
ő hivei t, mi a mi őreinket egyesitendjük."' 

"Ezen szavakban van az igazság: ne engedelmeskedjél az isten
telennek, imádd az Urat és hozzá közelits." t) 

Igy szólt az angyal a profétához, ki állbatatos maradván, soka
kat vallására térit ett, kik haza menvén, terjesztették azt földieik közt, 
s megesküdtek, a prófétát .ninden körülmények közt tátnogatni. Kü
lönösen Jatreb (Me d i n a) tekintélyes s gazdag városában talál
koztak pártfogói, s a legbuzgóbb tizenkét hivő Mekkába rnent, hogy 
ott magukat a prófétának felajánlják. Ez addig megtértjeitöl mit sem 
kivánt mást, csak, hogy egy Istenben higyjenek, ne raboljnnak 1 ne 
paráználkodjanak s a gyermekeket meg ne öljék; most pedig ezek
től, kik anzarok- vagyis segitöknek neveztettek, azt is kövcteltc1 hogy 

1) A Koran 9G. fejezeto. 
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vallását egesz eröb6l védelmezzék. H a m e g h a l u nk ü g y e d e r t, 
p r ó f é t á j a a z I s t e n n e k ! m i l c s z j u t a l m u n k ? - A p a
r a d i csom. S ezzel Medinába küldte öket, örülvén, hogy van egy 
biztos menhelye. Ugyanodaküldte többi hiveit is, maga csak Abu 
Bekr és Alival Mekkában maradván. 

Redsira 622. 
Azalatt a Koreis törzs, elhatározva a botrányos ujitónak nyakát 

szegni, abban egyezett meg, hogy Mahomed meggyilkoltassék. Hogy 
pedig a gyülölet és boszuvágy ezen egy törzsre ne háramoljék minden 
törzsből egy-egy ember választaték, s ezek a próféta sátrát körül is 
vették. Mahomed saját ágyába fekteti A lit s betakarja öt a magn zöld 
ruhájával; s rnig az orgyilkosok a próféta fölkeltét lesik, az Abu Bekr
rel módot talál kimenni s a pusztán át elosonni (622). Későn vevén 
ezt észre a leskelödök, Alit bántatlanul hagyják s a szökevény után 
iramodnak, Ez Thur számos barlangjainak egyikébe rejtette el mRgát, 
s remegő társát aKoranban többször előforduló szavakkal bátorítá: 
M: i é r t v a g y s z o m o r u é s b á t o r t a l a n ? V e l ü n k v a n I s
t e n. S Isten csakugyan megvédte öltet, miután a barlang nyitását 
egy pók hálójával szötte be, 1) a méhek viaszukkal dolgoztak azt be, 
s még egy galamb is fészket rakott ottan ; miért is az üldözök érde
mesnek sem tarták a barlangot rnegkutatni. 

Lecsillapulván az üldözés első dühe, n menekültek baj nélkül 
Jatrebbe érkeztek. Mahumed, kinek ötszáz polgár jött eléje, egy te
vén ülve vonult be, s födetlen feje fölött, miután szétte•jesztett tur
bánja zászlóként elül vitetett, egy napernyőt tarta. E város kereske
delmi feltékenységböl ellensége lévén Mekkának, a próféta számára 
egy házat s egy mecsetet jelölt ki; nem sokára megérkezett Ali s a 
többi hivők is, és Jatreb, kedvenczvárossá s az uj hitnek rnintegy köz~ 
pontjává lévén, :M: e d i n e t a 1- N a b i, a próféta városának, vagy 
egyszerüen :M e d i n ának neveztetett el. 

Ezen futástól kezdödilt a roahomedán idöszámitá.s, és pedig mo
harram hó elejétől, melly megfelel a 622-ik év julius tizenhatodikai 

pónteknapnak. 2) 

l) A zeid6 hagyomAny ugyanezt beszbli Dávidr61, midön San! elöl menekiilt. 
Az L Vll zeoltli.rnak második verse a Ta1-gu.m-ban ekkép alakittl\tott át : Kér-ni fo
gom a lffintlenhatOI, ki irániami azerelelböl e!Jij pókot killdött, melly hálójdv_al a bar

lang nyílását beazöje. 
2) .Al-Hegirah ltöltözést jelent. Ezen idösd.mitás Omar által hoz11tott be, 

tizenhét évYel az esemény uián. A futás tulajdonitép 622-i sept. 13-án történt, ha
n~m Omar n MlihnmNl llltal behozott évrt megváltoztatui nem akan·:'m, r:thngyta, 
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Eddiglen Mabomedben l:lsziote buzgalmat látunk hon!!. vallállá
nak megtisztítására; ö eddig, mikép a gyöngék lenni szoktak, folyto
nosao türelmet ajánlott; most azonban ereje növekedtével nagyravá
gyása is nőtt, s Isten országát a magáéval együtt erőhatalommal a~arta 
terjeszteni. :Midön medinai anza1jni s mekkai tanítványai 1) közt az 
elsőség fölött vetély támadt, ö ennek véget vete azon rendelete által, 
hogy rninden medinai egy-egy ruekkait válasszon magának társul, ki
vel különös testvéri szeretettel egyesülve védje a vallást. Mahomed 
mondá nekik: Egészben karoljátok fel az isteni val
l á st, n e c s i n á l j a t o k sz a k n. d ás t , e m l ék e z v é n I s t e n
n ek ke g y e i r e; t i e ll e n ség ek v o It a t ok, s ö sz i v e i
tekbe testvéri szaretetet öntött; köszönjétek ezt 
n ek i m i n d i g. Mahomed önmagának Alít választá, uöül ndv~ín neki 
kedvencz leányát, l!'atiruát, maga pedig mint ötvennégy éves, Abu 
Bekrock kilencz éves leányát Aisát vette el, az egyetlent, kit mint 
szüzet vehetett el. Ekkor rendezni kezdte vallását. Ramadan hó
napra böjtöt parancsolt és imádságot, mellyre a jelt sem nem harsona, 
mint a hébereknél, sem nem harang, mint a keresztényeknél, hanem 
a muezin élő szava volt adand6, s melly alatt arczczal Jerusalem felé 
kelle fordulni. Ezzel talán a keresztényeket és hébereket akarta meg
nyerni, kiknek ama város egyaránt szent vala: midön pedig e remé
nye meghiusulna, övéi honszerelrnének akart hízelegni, elrendelvén, 
hogy a hivők akárhol lakjanak, ima alatt arczczal a Kaaba felé for
duljanak. 

Alkalmas lévén Medina fekvése a syriávali kereskedés megsza
kasztására, Mahomed háborgatni kezete a karavánokat ; a rablás ér
demül tünt fel, miután a próféta ezeket hirdette : A p a r a d i c s o m 
kulcsa. a kard; egy csepp az Isten ügyeért ontott 
vérből, egy fegyverben töltött éj több érdemmel 
bir, mint két hónapi böjt és ima: annak vétkei, ki 
cs a tá b a n h a l me g, e l e n g e d t e t n ek, és se b e i o ll y i l
l a t osak, m i n t a z am b r a és p é zs m a. Értesülvén egy gaz
dag karaván érkezéséről, mellynek kisérői a Koreis törzsből voltak, 
háromszáz tizenhárom emberével Bedr mellett a Vörös-tengernél meg
támadja azt (624. május 14.), s legyőzvén a kilenczszáz ötvenből ál
lott s Abu Sofiántól vezetett ellenséget, a csatában elesett hatvan em-

hogy a bedeira moharram uj holdjával , vagyis a valónAl ötvenkilencz nappal 
előbb kezdödjék. 

1
) A moage1·wwk, mahaggerim-tiH, azo!{, kik a prófétával kiköltöztek. 
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beren kivül még kettőt lenyakaztatott; a gazdag zsákmányra nézve 
pedig megparancsolta Isten nevében, hogy egy ötödrész a prófétának 
éa ájtatos czélokra tartassék fenn, a többi pedig egyenlően osztassék 
fel a katonák között, kik harczoltak, vagy a tábort őrizték, aztán az 
elesettek özvegyei és árvái között j o. lovasságnak kétannyit osztatott. 
Tizennégyen, kik a hedri csatában, mint utonálló rablók estek el, let
tek első vértanui és szentei az islamnak, melly erőszakos támadások 
által vala elterjesztendő. 

Több ízben is megverte a Koreis törzsbelieket, kik végre Abu 
Soflan vezérlete alatt három ezeren egyesültek. Henda1 a vezér neje 
mó.s tízenöt növel verte a dobot s bátoritá a harczosokat, emlékökbe 
hozva a Bedr mellett kiontott vért. A menet Medina ellen irányozta
tott. Mahomed, habár csak ezer embere s egy lova volt, elfogadta a 
csatát Ohodnál j de parancsai nem teljesíttetvén kellőleg, szétvereték, 
B maga is csak nagynehezen menekülhetett meg (625. marczius 23.). 
E csapás kétségbe vonta az apostolságot, hanem Gábor angyal illy 
szókat hallata az égb öl: "Tetszett változóvá tenni a szerencsét, hogy 
Isten megismerje a hívőket, s megválassza közöletek a vértanukat. .• 
Hány próféta küzdött meg nagyszámu seregekkel, a nélkül, hogy a 
vesztett csaták miatt elcsüggedtek volna ? ők el nem aljasadtak gyá
vaság által, és Isten szereti az allhatatost. Ők megeléglék mondani: 
U r a m b o c s á 8 d m e g v é tk e i n k e t é B k ö t é l y e i nk ru e g
s z e g é s é t , é s s e g i ts m i n k e t a h i t e t l e n e k e ll e n ...• 
Ó hivők! ha a hitetlenekre hallgatandotok, visszarántanak titeket a 
tévelyekbe s el fogtok veszni. Isten a védötök, ki segíthetne benne
teket jobban? . . . Ő betöltötte igéretét, midlln a megvert ellenséget 
üztétek ; de mid ön hallá félelmetek suttogását, ti a próféta parancsai 
fölött vitáztatok és megdértettétek azokat, miután a zsákmányt, oha
jaitok czélját, elértétek. Némellyeitek a világ, mások a jövő élet ja
vai után sovárgtak, és Isten az ellenséget használta fel, hogy titeket 
megszalaszszon és megkisértsen ; ti nem hallgattatok a próféta sza
vára, ki titeket csatár.~ buzdított, és Isten megbüntette engedetlen
ségteket. Azonban az elvesztett zsákmány s a balesemény el ne csüg
geszezen; Isten előtt minden cselekvéstek tudva van. Az esemény 
után némellyeitekre biztosságot s álmot külde az Isten, mások pedig 
nyugtalanságukban Istent elég botorul csalásról merték vádolni : 
E z e k á p r 6 f é t a i g é r e t e i ? - mondák ök. Feleid nekik : 
A cs a t a v e s z t é 8 t a M a g a s s á g b e l i ak a r t a. Ők viszonoz
zák : H a a n e k ünk t e t t i g é r e t e k a l a p p a l b i r n ak, k ö
z ő l ü n k s c n k i s e m e s e t t v o l n a e l. Feleid nekik : H a h á-

lX. 35 
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zatokban maradtatok volna is, azok mégis, kikre 
nézve e nap vészteljes vala, eljött~k volna elesni 
a z o n h e l y e n , a h o l m e g h a l t a k ; m i u t á n I s t e ll s z i v e
ik e t is me r é, é s a z i s m e r e t ö h o z z á t a r t o z ik. . . Ó hi
vők! ne legyetek hasonlók azoldwz, kik hitetlenekké lévén mortdák : 
T e e t v é r e i nk h a d b a ll v es z t ck e l; h a v c l ünk ma r a d
n ak, m e g n em h a l t ak v o l n a. Istentelen szók, mellyeket sok 
sohaj fog követni. Isten ad életet és halált j ö látja. cselekedetinket j 
ha a vallás védelmében ölettek meg, Isten it·galma többet ét· a gaz
dagságnáL Akár meghal, akár megöletik valaki, Isten egyaránt állítja 
öt ítélőszéke elé. Ne higyjétek, hogy a kik elestek, megvannak halva, 
nem; ök élnek, s a tápot a Magasságbelinek kezeiből veszik; öröm
ittasan, s az Ur kegyeitől halmozva, örvendeznek, és a ki nyomdokai
kat követi, ment lesz a gyötrelmektől és borzalomtól; vigadnak, mi
vel az Ur az ö jósága kincseit árasztotta reájok, és a hivöktől a jutal
mat meg nem vonja." 1) 

E szavak ujra felbátoriták a musulmanokat, s a Koreis törzs nem 
merte győzelmeit folytatni, hanem inkább áruláshoz s makacs üldö
zéshez folyamodott, melly et kiket·ülni, a prófétának nagy f~í.radságába 
került. Ő azonban utóbb övéinek bizalmát uj gy(izelmekkel hozta 
helyre, leigázván számos törzset Syria határán. 

Mal~omed eleinte azt hivé, hogy a zsidókat megnyerendi, ami 
csakugyan végetlen hasznu leendett rá nézve, ha sikerül neki elhi
tetni velök, hogy ö a várt Messiás, és hitét győzelmekkel erösitni 
meg; a zsidók azonban nem voltak hajlandók egy idegenben ismerni 
el azt, kit prófétáik jövendöltek. l\tlahomed tehát halálosan gyülölni 
kezdte a zsidúkat, s Gábor angyal azt sugalta neki, hogy a Koraid 
törzsi zsidóka t ld kell irtani, miért is öket erős hadsereggel nJegtá· 
madta. A zsidók, mint egykor Cnligulához, ekkép szóltak: .1\I i n em 
é r t ü n k a f e g y v e r f o r g a t á s h o z , d e a z é r t fe n n t a r t o t
t uk ös e i nk v a !lá s á t. :M i é r t ak a r s z m i nk e t e g y i g a z
s á g os v é d e l em r e r á kénysze rí t n i? Azonban csakhamar 
a végső szükség által szorittatvu, a dolog eldöntését az avasitlik feje
delmére, Saadra bízták, azt hivén róla, hogy barátjok. Ez azonban, 
miután vallását megváltoztatta, a zsidó férfiakat halálra, a nőket és 
gyermekeket rab:3zolgaságra s javaik elvesztésére ítélte. E szerint 
hétszáz fegyvertelen zsidó egy gödörbe vettetett, s a próféta szeme
láttára elevenen temettetett el. Összes javaik az ég engedelmével a 

l) A Kol' &n 2 6. fej ezott•. 
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prófétának adattak, ki azokkal a legvitézebb musulmanoknak ked
veskedett, maga. számára csak a legszebb fogolynőt tartván meg. 

Más népségeket is sikerült meghóditnia, még a mostalechitákat 
is, melly az arab törzsek közt legrégibb vala; és Dsavaira, emírjök 
leánya, szaporitotta a harczias és kéjszomjas apostol hölgyeinek szá
mát. Elrémittetve Mahomed növekvő hatalma által a Koreis törzs, 
fegyverre szólitá összes szövetségeseit s Medinát tizezar emberrel tá
madta meg. Azonban a rettenthetlen apostol a védelmet olly jól in
tézte, hogy a hosszu ostromot meghiusitá, s az ostromlókat addig fá
rasztá, miglen elBzéledtek. (627 -i marcz.) 

Ekkor a visszatorlásra kezde gondolni, s titkon hadi készülete
ket tett Mekka ellen. Eljutván azonban ennek nesze az ellenséghez, 
Arva, a takifiták fejedelme, Medioába küldetett, hogy Mahomednek 
ezeket mondja: A Ko r e i B t ö r z B p á r d u c z b ö r t ö l t e, s t e 
M ek k á b a c s a k é l ö e r ö n k e r e s z t ü l j u t h a t B z b e. De a 
visszaérkezett bálványozó fejedelem küldöinek ezeket jelenté: É n 
éltem uralkodók udvaraiban, láttam Chosroet di
c s ö s é g é n ek e g é s z p o m p á j á b a n, lá t t am H e r a c l i u s t 
a C a e s a r o k f é n y é t ö l k ö r i t v e; h a n e m e g y k i r á l y sem 
tiszteltetik alattvalóitól ugy, mint Mahomed az ö 
h a d i t á r s a i t ó l. A v i z, m e ll y e l m o s ak o d i k, u g y fe l fo
g a t i k, h o g y a b b 6 l e g y c s e p p s e v e sz s z e n e l ; h a e g y 
hajszála kihull, az ereklye gyanánt tartatik; ha 
p ö k, v a n, ki n y á l á t f ö ls z e d i. 

Ezt hallván a Koreis törzsüek, egyezkedésre léptek, melly sze
rint 1ainden törzsnek szabadságában állott hozzájok v~~ogy a musulma
nokhoz csatlak<lzni, s ezeknek megengedtetett ~ szent város látoga
tása, hanem fegyvertelenül s csak háror11 napi ~tt maradhatássaL Ma
homed hivei meghiusulni látván a gazdag Mekka kirabolhatásának 
reményét~ zngol6dni kezdtek, miért is a próféta a kaibari héberek el" 
len vezette öket, s miután a héberek fóqökc megöletett, annak özve
gyét hölgyei közé vette. Ezen hadjáratban Ali levágta párbajban az 
óriási Marah-t; s minthogy a rokonokat megboszulni az araboknál 
kötelesség, Zeinab, a megöltnek nővére egy mérgezett bárányt tett a 
próféta elé, mit ez elég hamar vett ugyan észre, de a lenyelt falatka 
mégis nagy veszélyt hoza rá, s ö azt egész életén át megsinlette. A 
kérdőre "Vett Zeinab azt felelte : H a t e p r ó f é t a v o l n ál, ki ke
rülendéd a veszélyt, ha pedig nem, ugy én a világot 
egy csalótól szabaditom meg. 

Azalatt az uj hit a bálványozás romjain nagyban terjedett. Om-
35* 
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miah, a szent könyvekben jártas fejedelem, csalogatva Mahomed sze
reneséja által, ő is a magáét megkísérteni, s magtl.t prófétának adni 
ki határozta el. Megindulván tehát Syriából Mekka felé, midőn a bedri 
csatatér mellett haladott el, megmutattatott azon gödör, mellybe vet-
ettek a Koreis törzs fejei. Ő ekkor leszállt, levágta tevéje füleit, s egy 

hosszu búdalt énekelt, mellyben ezek is bennfoglaltattak: 
,,Nem sirtam-e én Mekka fóembereinek nemes fiai fölött? 
"Midőn láttam elszórt csontjaikat, rniként az erdő mélyébe el

rejtezett gerle, jajaimmal töltém be a léget. 
"Szerencsétlen anyák! vegyitsétek, földre borulva, sóhajaitokat 

az én sírásaim közé. 
"És ti asszonyok, kik a maneteket követitek, énekeljetek halot

tas gyászdalokat, mellyeket hosszas zokogások szakitsanak félbe. 
"~Iivé lettek Bedr mellet a népek fejedelmei, a törzsek főnökei? 
"Az öreg és az ifju harczos együtt fekszenek mezteleoül és élet 

nélkül. 

11Mennyire megváltozott Mekka tekintete! 
"E letarolt térségek, e barátságtalan puszták részt venni látsza

nak az én fájdalmamban." 
Itt elfogva szive fájdalmától, Itiadta lelkét '). 
Hallván mesterök győzelmeit nz abyssinai menekültek, a negus 

szerencsekivúnatai közt s ajándékokkal halmozva tértek vissza. Ma
homed vezérei egész Yemenig lobogtatták az islam zászlait: s ekkor 
a próféta elhatározva hittanát a félszigeten túl is terjeszteni, a hatá
ros országok fejedelmeihez iratot bocsáta, lezárva azt egy ezüst pe
cséttel, mcllyre metszve volt: Ma h om e d Is t e n a p os t o l a. 
Chosroe elfogadván a követet, midön az iratban a méltósá.ga. által 
igénylett czimeket és tiszteletjeleket föl nem találta, felboszankodva, 
szétszaggatá a levelet; mit hallván 1\lahomed, felkiálta: U g y fo g j a 
Is t e n e l d a r a b o l n i az ö o r sz á g á t. Heraelius 1 konstantiná
polyi c!!ászár, megtisztelte a követet, de az iratot figyelembe nem vette· 
Mu-Kaukaus, egyptomi konnányzó, ki a görög birodalomtól elpártol
ván, a koptok fejedelmének czimét vette föl, a prófétának egy fehér 
öszvért, egy szamarat, lenruhákat, azután mézet és vajat küldött, ha
nem vallását nem fogadta el. Badar és Al Mondar, kik Yement és 
Barheint a persa király nevében kormányozták, több más fejedelem
mel együtt az islamra tértek. A ki ezt nem tette, a prófétának ret
tentő fenyegetéseit kelle hallania. Midön a mutai görög kormányz{. 

1) Abu l' Feda, Mal,omed élete. 63. l. 
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egy követét megölette, Mahomed a görögök ellen hadat inditott 1 
melly előjátéka volt nz annyi százados harcznak, melly vég•·e is a 
császári kereszt helyébe n próféta zászlajait vala feltüzendő. Mond
ják1 hogy százezer rumi vagyis görög birodalmi alattvaló veretett 
meg egy maroknyi musulman csapat által. (629-i szept.) 

Mahomed felhasználta a Koreis törzszsel kötött egyezkedést, 
melly szerint Mekkába zarándokolnia lehetett; leborotválta tehát fe
jét s hetven tevével zarándokolt el, mellyeket ott fel is áldozott. A 
Koreis törzsből soltan hittek most a prófétában, ki sirva nézte Ábra
hám szentélyében a bálványozást, vngy talán ama város kincsei, s a 
Koreis törzs engesztelhetlen gyülölete inditák öt sírásra. Elhatározván 
utóbb, hogy ellenségét fészkéből kizavarja, kitűzte zászlaját s ostrom 
alá vette Mekkát. Halálos ellene, Abu Soflan fogságba esvén, az is
lamra tért, s megmutattatván neki a pt·ófétának retteutő hadikészületc 

l 

övéinek tudóilitása végett a városba kiildetett.. Kihirdettetvén azután 
l 

hogy mindenkinek, ki házába zárkozik, vagy a Kaabába, vagy Abu-
Soflan házába menekül, élete biztosittatik, a próféta önmaga vörös 
ruhát öltve, imáját végzé, aztán tevére ülve, támadást intéze (630). 
Mekka bevétele csak két musulman életébe került, s a próféta a tem
plomba vonulván, lerontá ott a háromszáz hatvan bálványt, s összehi
vatván Mekka főembereit igy szólt hozzájok: M i n ö so r so t v ár
t o k t i t ö l em ? S midön ezek felelék : T ö l e d , n a g y l e l k ü 
t es t v é r t ö l, n n. g y l e l k ü a p á n ak fi á t ú l 1 c B ak j ó t v á~ 
r u n k j Mahomed viszonzá : Me n j e t ek sz a b a d o n. 

Az ö kegyessége, mint minden fejedelemé, kivételeket tett s ha
bár az égnek egy törvénye szerint a szent földterületet nem vala szabad 
vérrel bemocskolni, Mahomeu egy nuisik törvényt nyilatkoztatott ma
gának, melly megengeute neki most az egyszer négy férfit s három 
nőt a legmakacsabbakból megöletni. Al-Safa halmán lelki- s világi 
urnak kiáltatván ki magát, fogadta az összecsődült népnek esküjét 
(630. jan. 12) j azután a Kaabába menvén, megkerülte azt hétszer, 
megilleté s megcsókolta a fekete követ, és a világnak mind a négy 
tája felé ezt lti:Htozá: N a g y a z Is t e n l Szent mosakodást és imát 
végzett kivül és belül s beszédet tarta az összeegyesitett néphez. Azon 
tizenöt nap alatt, mellyet ott tölte, a vallás és kormány rendezetével 
foglalkozott, elküldé embereit a környéltre is, a bálványozás megszün
tetésére. 'Némelly törzsek önkényt aláveték mngukat neki, másokat 
e1·övel hódita meg, lecsillapítá a Koreis tö•·za dühöngő háborgását s az 
anzarok vágyainak eleget tett. 
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A kö\·etségek én 680-31. 

Ekkor minden oldalról ltövetek érkeztek Medinába j Mahomed 
elfogadta azokat, s minden szövetségnek első pontja a bálványok le
rontása vala. Hadat akart ezután inditni a syriai határon ellene össze
szövetkezett görögök és arabok ellen, s minthogy e had nem ráblás
járat leendett többé, mellyben minden a gyors száguldozás és megle
péstől függ, hanem nagy csatákkal vala folytatandó, a próféta előadta 
hiveinek az uj veszélyek- és nehézségeket, buzditván őket, hogy te
hetségök szerint st:lgélyére legyenek. Barátai vetélykedtek a segély
adásban, de a nép zugolódott, ürügyül adván a kiállhatlan forróságot. 
Mahomed azt felelte 1 hogy a p ok o l b a n m é g n a g y o b b fo r
r ó s á g l e e n d, s némellyeket átok alá is vetett j de azért a válla
latot nem koronázta azon siker, mellyet tízezer lovas és kétszer 
annyi gyalogos ígérni látszott. Annyi igaz, hogy a merre a hadsereg 
ment s a határszélen ís számos fejedelem hódolt meg Mahomednek, 
kinek ez utolsó vállalata vala, mellyet személyesen vezetett. 

Hogy az arabok képzeime folyvást foglalkodtassék , Mahomed 
Abu Bek r által nagyszerü bucsujáratot vezettetett Kaaba felé, mindazon 
szertartásokkal, mellyeket a próféta előszabott s mindenkor megtar
tatui parancsolt. Ekkor olvasta föl Ali a megtérésröli fejezetet, melly 
a prófétának kevésselelöbb volt kinyilatkoztatva, s mellyet, minthogy 
a fő tetteket s ama nemzet közjogát foglalja magában, közölni érde · 
mesnek tartunk t) 

,,Add tudtul az Isten és a próféta részéről a bálványozóknak, 
kikkel szövetségre léptek : 

,.Járjatok biztosságban négy hónapig, s gondoljátok meg, m1kép 
az Isten karját el nem fordithatjátok, s Isten napfényre hozza a hi
tetlenek gyalázatát. 

"Isten és az ö küldöttje kijelenték : A nagy bucsujárás napjai 
után a hitetlenek számára semmi kegyelem többé. Azért térjetek 
meg. Ha megmaradtok a hitetlenségbeu, a mennyei boszut el nem 
kerülhetenditek. Fájdalmas kinokat hirdess a hitetlenek számára . 

. , Tartsátok meg mind végig a bálványozókkal kötött szövetsé
get, ha ök maguk is megtartják s nem lesznek ellenségeitckké. Isten 
szereti azt, ki öt féli. 

"A szent hÓnapok elteltével gyilkoljátok le a bálványozókat, a 
hol csak találjátok ; fogjátok meg, vegyétek ostrom alá s vessetek 
nekik lest minden részen ; ha pedig megtérn ek, elvégzik az imát és le-

1) A Koran 9. fej. 
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:fizetik a szent adót, hagyjátok öket békével, mert kegyelmes és ir
galmas az Ur. 

"Adj menedéket a bá.lványozóknak, kik könyörögnek, hogy az 
Isten igéjét hallgathassák; biztositsd visszatérhetésöket, mivel ök a 
tudatlanság homályában bolyongnak. 

"Köthet-e Isten és a próféta. a bálványozókkal szövetséget? Ha 
ök a mekkai templomban kötött szerzödést megtartják, tartsátok meg 
ti is : Isten szereti azt, a ki öt féli. 

"De hogyan tartandják ők azt meg? Ha túlnyomókká lesznek, 
sem a vér köteléke, sem a szövetség szentsége nem riasztandja öket 
vissza az esküszegéstől; eladták piszkos érdekből a Koran szentsé
gét, eltérítették a hivöket az üdvösségtől; öuzes tetteik gonoszak; 
szétszaggattnk mindcn feket; megsértik a rokonságat és az esküt. 

"Ha megterve elvégzik az imát és megfizetik a szent adót, a 
hitben testvéreitekké lesznek. Én az Urnak parancsait hirdetem azok
nak, kik azokat felfogni tudják. 

"Ha megsertik a szerzödés szentségét, s titeket a vallásban há
borítnak, támadjátok meg főnökeiket s ne kössön titeket semmi eskü. 
Ki átallná leverni a bitszegő népet, ru ell y megkisérté elüzni a ti apos
tol tokat, melly titeket először támadott meg? félnétek talán? ha hi
vők vágytok, inkább Istent kell félnetek. 

"Támadjátok meg öket. Isten megfen~'Ítendi öket a ti kezeitek 
által, gyalázattal tetczendi öket, titeket védelmezend ellenök, és a hi· 
v ök szivét megerősiti : eloszlatand ja haragukat, kegyelmet ad, a kinek 
akar, minthogy mindent tud és az ö végzései bölcsek. 

"Azt hiszitek, el vagytok hagyva, s hogy Isten meg nem kü
lönbtizteti azokat, kik vitézül harczoltak, midön minden szövetsége
sek nélkül, csak az Isten, az ö apostola s néhány hivő karja volt ve
letek! A Magasságbeli ismeri cselekedeteiteket. 

"A bálv~tnyozók be no menjenek a szantegyházba; ök méltatla 
nok arra hitetlenségök miatt. Az ö tetteik hiábavalók s a tüz lesz az 
ö örök lakhelyök . 

. ,Hanem a ki hiszi Istent és az itélet napját, a ki imádkozik, és 
me,5fizeti a szent adót, s egyedül csak Istent féli, az látogassa meg az 
ü templomát. Ezeknek könnyü leend az üdvösség utja. 

~,A vagy azt hiszitek, hogy a ki vizet hord a zarándokoknak, 
vagy látogatja a szent helyeket, épen olly érdemmel bir, mint a ki 
fegyverrel védi a vallást? Az Ur különbözőleg itéli meg tetteiket, ée 
a gonoszakat nem ö igazgatja. 
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"A hiv8k, kik odahagyják családjokat, hogy javaikat s életöket 
áldozva, Isten zaszlai alá seregeljenek, a mennyeknek országában dí
szes helylyel birandnak, s örök boldogságat élvezendnek. Isten irgal
masságot igér nekik, kedve fog bennök telni, a gyönyörök kertjeit 
fogják lakni, hol a boldogság örök, az örömek végetlenek, mivol·'ma
gasztosak az Urnak jutalmai. 

"Ó hivők! szünjetek meg szeretni szülőiteket s tesh·éreiteket, 
ha azok a hitetlenséget eléje teszik a hitnek. Ha ezeretitek öket, go
noszakká lesztek. Ha az apák, anyák, fivérek, vlilegények, rokonok, 
megszerzott kincsek, a kereskedelem gondjai s a drága lakások in
kább uralkodnak fölöttetek, mint Isten, az ö apostola és a szent bá
boru, várhatjátok a Magasságbelinek ítéletét : ö nem vezére azoknak, 
kik kötelmeiket feledik. 

"Hánys~or éreztette veletek a Mindenbató védelme sikerét! 
Jusson eszetekbe a boneini csata, - midön számos voltatokban fel
fuvalkodtatok j mit ért ama rettentő sereg? a fóld szük vala nektek, 
midön nyakra-főre szaladtatok 

,,Isten védelmébe yette a prófétát és a hivöket j hogy megbün
tesse a hitetleneket, angyalok zászlóaljait szállitott alá, mellyek a ti 
szemeiteknek láthatatlanok voltak. Illy sors várja azokat, kik kötel
meiket feledik. Ő megbocsát a kinek akar, B engedékeny és irgalmas. 

"Ó bivök! a bálványozók tisztátlanok, ne köze ledjenek a ro ek
kai templomhoz ezen év után: ha féltek az elszegényedéstől, Isten 
meggazdagitand malasztjával ; lsten bölcs és gondos. 

"Verjétek le, a ki nem hisz Istenben, és az utolsó itéletben; ki 
nem tartózkodik attól, mit Isten és a próféta tiltanak, ki a zsidók és 
keresztények közt nem az igaz hitet vallja. Verjétek ezeket mindad
dig, mig kezeikkel nem fizetik le az adót s meg nem hódolnak. 

"A béberek mondják, hogy Ozai Isten fia, a keresztények pedig, 
hogy Istenfia a Messiás ; ugy beszélnek, miltép az öket megelőzött hi
tetlenek, s az Ég káromlásaikat megbüntetendi. Uraiknak sz6llitják 
fópapjaikat s barátaikat és a Máriától született Messiást j holott pe
dig megparancsoltatott nekik, hogy csak egy Istennek szolgáljanak, 
kin kivül más nem létezik : átok arra, ki vallásukhoz csatlakozik. 

"Elakarnák fojtani lebelletökkel Isten világosságát; ö azonban 
ragyogtatni fogja azt daczára a borzalomnak, mellyel a hitetleneket 
eltölti. Elküldé apostolát az igaz hit hirdetésére, és diadalma megszi
lá.rditására a többi vallások romjai fölött, daczára a bálványozók ösz
szes eröködéseinek. 
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77 Ó hivők l a barátok és papok nagyobb része hiába nyeli el 
mások javát s eiteriti az embereket az üdvösségtöl. A ki szekrénybe 
gyüjti aranyát s megtagadja azt a ~allás védelmétöl, megmondhatni 
neki előre, hogy gyötrelmes fájdalmakon menend keresztül. Amaz 
arany, a pokollángjaiban megtüzesitve, homlokára, csipöire s veséire 
fog alkalmaztatni, mondatván neki: Ime a kincs, mellyet gyüjtöttél, 
élvezd. 

"Az év az Örökkévaló előtt tizenkét hónapból áll ; ezen szám 
van a szent könyvben megírva. Négy ezek közöl szent hónap j ez a 
mindenkori hit ; e hónapok alatt kerüljétek az ellenségeskedest, ha
nem a bálványozókat verjétek le, akármikor támadtattok meg általuk. 
Az Ur avval van, a ki öt féli. A szent hónapokat általtenni hitet
lenség .... 

,,Ó hh·ök l milly levertek voltatok, midön mondaték nektek: 
Menjetek és harczoljatok a vallásért l Eléje tennétek-e az e világi 
életet a tulviláginak? Mit érnek a földi javak a menny ei ek me !lett? 
Ha nem mentek el a csatába, Isten szigorua. n számot kérend tőletek ! 
helyetekbe egy más népet teend, s ti el nem fordíthatandjátok boszu
ját, mivel végetlen az ö hatalma. 

"Ha megtagadjátok a prófétától segélyeteket, megsegitandi öt 
az Isten ; az ö karja védelmezte Bt, midön a hitetlenektől eliizetett. 
Futásának egy társa segélyére volt a barlangba menekültnek, s Ma
homed a'kkor mondá neki: Ne szomorkodjál, velünk van az Ur. Az 
Eg angyalokból ada neki kíséretet, kiket a ti szemeitek nem látnak. 
Az istentelennek tervei meghiusultak, Isten szava pedig felmagasztal
tatott j mert ö a hatalmas, ö a bölcs. 

"Gyengék és erősek, csatára! áldozzátok fel kincseitek- s élete
teket a hitért! Semmi nyeremény sem lehet nagyobb j ha tudnátok! 

"A gyors és könnyü siker reményével repültek volna a csatába, 
de a hosszu ut visszariasztá öket. Ők esküvendnek az Istenre: Ha te
hettük volna, követendettük zászlaidat. Elvesztik lelkeiket 1 mivel Is
ten ismeri hazugságukat. Bocsássa meg az Ég engedékenységedet 
vágyaik irányában, Időre vala szükséged, hogy elkülönözd a hazugo
kat az igazmondóktóL 

"Azok, kik félik Istent és az utolsó itéletet, nem fogják kérni 
fölmentetésoket j odaadják kincseiket és véröket az Istenért: ö ismeri 
azokat, kik őt félik. Hanem a ki nem hiszi Istent és az utolsó itéletet, 
a ki kétkedik és tétováz, az kérni fog, hogy a csatázástól mentsd 
fel őtet. 
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"Ha arra gondoltak volna, hogy a vallás zászlaját kövessék, te
hettek volna valamit j ámde az Ég visszautasítá szolgálatukat, növelte 
gyávaságukat s mondá nekik: Maradjatok asszonyaitokkal. 

"Ha veletek indultak volna, költséget s visszavonást okozandot
tak, lázi tó beszédeikre sokan hallg<Jttak volna; de RZ Ur ismeri a go
noszakat. Zendülést akartak támasztani , ellene voltak terveidnek, 
miglen az igazság az égből alászáJt és Isten akarata ellenkezésök da
czára kinyilvánult. 

"Sokan mondandják neked: Ments föl a háborutól, s ne kisérts 
minket. Nem estek-e el egyaránt? Hanem a hitetleneket a pokol kör
nyezendi.Gyözelmeitek sértend ik öket, és,hallván baleseményeteket fel
kiáltandnak : Mi gondoskodtunk minmagunkról; és visszatérve a hit
lenségre, ujjongni fognak balszerencsétek fölött. 

"Mondd nekik : Az történendik velünk, a mit Isten rendelt j ö a 
mi Urunk, benne biznak a hivők. Minö reményetek van nektek? Mi 
azt reméljük, hogy vagy vértanuk vagy győztesek leszünk, s hogy ti
teket megbüntetend az Isten s reánk bízza az ö boszuállását. Ti vár
tok, mi is veletek várunk. 

"Mondd nekik: Akár örömmel, akár szivetek ellenére ajánljátok 
fel javaitokat, visszautasittatnak, mivel ti gonoszak vagytok. Isten el
veti adományaikat, mivel nem hisznek benne s az ö apostolában, és 
mivel tunyák az írnadságban és roszakaratnak a segélyadásban. Kin
cseiktől s ,fiaik számától nem kell félni ; gyászosak azon ajándékok, 
miket az Eg az ö büntetésökre használund fel, meghalni hagyván öket 
a hitetlenségben. 

"Istenre esküsznek, hogy részeteken akarnak lenni, pedig es
küjök hamis, mivel ök csak fenyítéstektől félnek. A barlangokat és 
odukat keresik ők fel s gyáván azokba rejtik el magukat. 

"Mások az alamizsna kiosztásáért vádolnak téged, megelégedve, 
mikor ök is részesek, s haragudván midön nem. Nem kellene-c meg
elégedniök azzal, amit Istentől és a prófétától kapnak? Nem kellene-e 
mondaniok: Elég nekünk az Ég kegyelme; lsten és a próféta javak
kal halmoznak cl minket, mivel csak az Urat kivánjuk? 

"Az alamizsnikat a szegények fölsegélésfire kell használni, kik 
fohászaikat Istenhez intézik, aztán a foglyok kivált:tsára, az adósok 
kisegitésére, az utasokra s a szcnt háborura ; ezt rendeli az Ur, ki 
okos és bölcs. 

',',A prófétáról ezt mondja a rágalom: Cs u p a fül. Fele ld ne
kik: O hallgatja azt, a mi nektek javatukra lehet; ő hiszen Istenben 
és a hivöK.ben. A hivők számára irgalom van fenntartva, ellenben 
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örök gyötrelmek azok számára, kik a Magasságbelinek apostolát rá
galmazzák. 

"Szórják az esküt, hogy megszerezhessék a ti javatokat; de 
jobban tennének, ha az Isten kegyelmét keresnék a pró{étábani hitök 
által. Feledik, hogy a ki elpártol Istentől és az ö apostolá.tól, örökké 
a pokolban fog lakni s gyalázattallesz tetézve? 

"A gonoszak félnek, nehogy Isten egy fejezetet küldjön, melly 
föltárja mindazt, mit ők sziveikben rejtenek. Mondd nekik: Nevesse
tek: Isten nyilvánossá teendi, a mit ti titkolgattok. Ha kérditek ama 
félelem okát, felelik: Tettettük magunkat R csak tréfálni akartunk. 
Mondd nekik: Ti tehát ls tenn el, az ö vallásával s apostolával akarta
tok tréfálni. 

"Nincs mentség többé: ti elhagytátok a hitet a tévelyért: ha 
remélhetnek is némailyeitek bocsánatot, a többi gonoszak örök ki
nokra fognak vettetni. A gonoszak egyesülnek, hogy a bünt fölemel
jék, az igazságot pedig eltöröljék; nem adnak alamizsnát, lllfelejtik 
Istent; de lsten el nem felejti öket, mivel kötelességsértök. 

"A gonoszak- s hitetleneknek Isten a pokol tüzét igérte; ott la
lwlandnak ök átkának sulya alatt, örök gyötrelmektől emésztetve. 

"Ti hasonlók vagytok a titeket megelőzött istentelenekhez ; azok 
nálatoknál erősebbek és hatalmasabbak voltak gazdagság és fiaik száma 
által j ök a nekik osztályul jutott földi javakat élvezték. Ti, miként 
ök, a ti osztályrészeteket élvez tétek, és beszéltettetek miként ök; az ö 
tetteik hiuk voltak s rosszaltattak ezen és a másik világon. 

"Nem tudják-e az ös népek történetét Noe-, Ad- és 'l'emudról, 
Ábrahám népéről, a madianitákról s a lerontott városokról.? Azok
nak prófétáik voltak, kik szemeik előtt csodákat müveltek; lsten 
igazságosan bánt velök, s romlásuknak maguk voitak szerzöi. 

nA hivö.):t baráti társulatot képeznek ; virágoztatják az igazsá
got s számüzik a gonoszságot. Buzgón imádkoznak, szent adót fizet
nek s engedelmeskednek lstennek és az ö apostolának. Megnyeren
dik az Ur irgalmát, mivel ö hatalmas és bölcs. Számukra tartja fenn 
a folyók által nedvesitett kerteket, s ök bevezeHetve az Éden gyö
nyörei közé, mindörökké az Ur kegyeit s a legfőbb gyönyörüséget él
vezendik. 

"Ó próféta! ostromold a hitetleneket és gonoszaknt. Szigoruan 
bánjá1 velök; az ö lakuk a pokol! Borzadalmas lak! 

"Istenre eszküsznek, hogy nem rágalmaztak téged: beszédeik
ben mikép hitökben esküszegök. Az ö fogadalmuk elenyészett j há
látlanokká lettek, miután Isten és a próféta javakkal halmozta el-
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öket. A megtérés még nagy hasznukra volna j mit ha halaszta.nak, Is
ten ezen és a másik világon megbünteti öket j nem lesz a földön sem 
védőjök sem barátjok. 

"Némellyek fogadást tettek Isten előtt, hogy, ha javaival árasztja 
el 8ket, alamizsnálkodva. az erényt követendik: Isten meghallgatta 
öket, s ök viszonzatul fösvényekké s hitetlenekké lettek. Ő meg
örökitandi a gonoszságot az ö sziveikben egész azon napig, mellyen. 
előtte megjelennek, mivel feledve esküjöket, hitöket szegték. 

"Nem tudták, hogy Isten az ö titkaikat s alattomos fondorlatai
kat ismeri, miután az ö szemei előtt semmi titok nincsen'? Azok, kik 
megszólják a saját kezök után élők nemes alamizsnáját, és kigunyol
ják a hívőket, kinevettetnek Isten által s a gyötrelem tüzére vettetnek 

"Ha te magad hetvenszer kérended nekik Isten irgalmát, meg · 
nem bocsátand nekik, mivel nem akartak benne és a prófétában hinni, 
ö meg nem világitja a kötelesség feledöket. 

"Megelégedve azzal, hogy a prófétát menni hagyták, vonakod
tak a szent ügyet vagyonuk- és személyökkel támogatni, mondván : 
Nem magyünk harczolni illy forróságban. Mondd nekik: A pokol tüze 
jóval forróbb lesz, mint a nyár. Ha ök ezt értenék ! 

"Nevetnek ök nehány pillanatig; hanem ezek után hosszu sirá
sok jövendnek. Ha Isten téged ismét csatára hi s ök is köYetni akar
nak, mondd nekik: Én titeket embereim közé föl nem veszlek, az én 
zászlóíro alatt nem harczolandotok, ti házaitok menedékét mindjárt 
az első ütközetben a h!!.rcznál többre becsülnétek, maradjatok a gyá
vákkaL 

"Ha ezek egyike meghal, ne imádkozzál érte, ne tartózkodjál 
sirjánál, mivel nem akart Istenben és az ö küldöttjében hinni, s hitet
lenségben halt meg. Gazdagsága s fiainak száma ne ámítson el téged; 
Isten megbüntetésökre forditandja azt itt alant, s ök g,onoszságukban 
fognak kimulni. 

"Midön Isten egy fejezetet külde, melly által a benne való s az 
apostolbani hitet és ennek a csatába követését megparancsolá, a leg
erösebbek fölmentetni kérték magukat, hogy családjaikkal marad
hassanak. A gyávakkal altartak maradni; Isten eltompitá sziveiket, a 
bölcEteséget nem hallandják többé. 

"Hanem a próféta és a hivők, kik feláldozták javaikat s vérö
ket onták az islam védelmében, tetézve lesznek az Égnek kegyeivel, 
s boldogságot élvezendnek ; Istentől készitett örökös helyen fognak 
lakni, gyönyörteljes kertekben, hol a boldLJgság legfőbb fokát éri. 

"Sok pusztalakó arab mentegetni jött magát, hogy csatába ne 
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menjen : azok, kik otthon maradnak, Istent és a prófétát hazugnak 
hiszik, s meg is lakolnak ezért. A gyengék, betegek és a kik el nem 
tudják magukat tartani, 11em csatakötelesek, s ha különben tisztaszi
vüek Isten és a próféta irányában, megnyerhetendik Isten it·galmát 
és bocsánatát. 

"A hi\·ök, kik töled lovakat kérnek, s midőn nem kapnAk, 
könyezvc térnek vissza, leverve az által, hogy az Istenért véröket 
nem onthatják, ne féljenek a szemrehányástól. Hanem igen a gazda
gok, kik fölmentetui kérik magukat, mivel szivesebben maradnak ott
hon. Isten megjegyezte öket kárhoztatásával, s ök ezt nem tudják. 

,,Ha visszatértek s ök mentségeskedéssel jőnek hozzátok, mond
játok nekik: Nem hiszünk nektek, Isten kijelenté nekünk kik vagy
tok; Isten és az ö szolgája vizsgáland mP,g titeket. El fogtok vitetni 
annak eléje, ki titkaitokat ismeri, ö leleplezi szemeitek előtt azt, amit 
tettetek. Midőn visszatérendetek a küzdelemböl, ök mindenekre ké
rendenek, fogadnátok öket barátságtokba; ha engedni fogtok kérel
meiknek, jusson eszetekbe, mikép az Urnak nincsen kegyelme a kö
telesség-feledők számára. 

"A hitetlenek s gonoszak között legmagaosabbak a pusztalakó 
arabok : ugy illik, hogy ne ismerjék a prófétának égsugalta törvé
nyeit. Az Isten okos és bölt:s .... 

"A pásztor arabok közt is sok istentelen van; te nem ismered, 
de mi ismerjük öket j kétszeres fenyítés éri öket, aztán szörnyü ki
noknak adatnak által. Mások be vallák bűneiket s jó tettek által akar
ták azokat jóvátenni: talán könyörületes szemmel tekint Ie rájok az 
Ur, mert ö irgalmas és engPf\ékeny. Fogadd el javaik egy részét ala
mizsnába, hogy megtisztuljanak az engedetlenség biinétöl. Imádkoz
zál érettök, a te imád nyugalmat szerzend lelkeiknek : Isten tud és 
hall mindent. Nem tudják, hogy az Ur szolgáinak bünbánatát és ala
mizsnáit elfogadja, mivel irgalmas és engedékeny? 

"Mondd nekik: Müködjetek j Isten, az ö apostola jés a hivek 
látni fogják tetteiteket Megfogtok jelenni annak törvényszéke eliitt, 
ki előtt titok nincsen ; ö megmutatja nektek tetteiteket. 

"Mások várakoznak lsten itéletét·e s készek fenyítést avagy ju
talmat venni töle. A Magasságbeli okos és bölcs. 

"Azok, kik templomot épitettek a bünnek és hitlenségnek há
zául, a hivők közti egyenetlenség magvául, a mi az Isten és az ö szai
gája ellen harczolók leskeWcléseinek czélját képezi, esküvel erősítik, 
hogy szándokuk tiszta; de aMindenható meghazudtolja öket. Vigyázz1 

hogy oda be ne menj. Az Jgazi templomnak alapja az áhitat j ott kell 
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imádat végezned, ott kell a halandóknak tisztulás után sovárogni9k, 
mert a·tisztákat szereti az Ur. Az egyik templom az isteni félelmen 
alapul, a. másik agyagon, melly vizzuham ·által mosatik, s melly közel 
van ahhoz, hogy az örvénybe sülyedjen j mellyik a szilárdabbik? Isten 
nem a gonoszak vezetője ! 

"Törődött lesz az ö szivök, midön az általuk emelt épület ösz
szeroskad. Gondos és bölcs az Isten. 

"Isten megvette a hivők életét és javait; az ár, mellyen vette a 
paradicsom. Ők harczolni fognak s megölik a hitetleneket. Mózses öt 
könyvénel~, az evangeliomnak és a Korannak igéretei betöltetnek j 
mert van-e hivebb szövetséges, miut az Isien; örvendezzetek szövet
ségtek fölött, az a ti boldogságtoknak pecsétje. 

"Azok, kik bünbánatot tartanak, az Urnak szolgálnak, öt dicsé
rik, imádják, böjtölnek, igazságot akarnak s meggátolják a bünt és az 
isteni parancsokat megtartják, boldogok lesznek. 

"Nem az összes hivöknek kell egyszerre fegyvert ragadniok ; 
minden törzsből egy rész maradjon honn j hogy tanittatva a hitben, 
visszaté1·éskor a többit oktathassa. 

"Ó hivők! verjétek le a veletek szomszéd hitetleneket! legyetek 
engesztelhetlen ellenségeik j s jusson eszetekbe, mikép a Magasság
beli azzal van, ki öt féli. 

,. Valahányszor uj fejezet küldetik nektek az égből, mondani 
fogják: Mellyitek ad hitelt e tannak? Az azonban megerősiti a hivők 
hitét, kik abban vigasztalást fognak találni. Ellenben megn.agyobbítja 
a megfenésedett szivüek sebét, s ök gonoszságukban halnak el. 

nKözöttetek egy jeles próféta támadt, hogy kirántson Lennete
ket tévelyeitekbőL Üdvötökérti buzgalom lelkesiti öt, s a hivők csák 
engedékenységet s irgalmat várhatnak tőle. Ha hitelt nem adnak a:~; 
általad hirdetett tannak, mondd nekik : l!~lég nekem az Isten. Nincs 
más Isten, mint ö j benne h~lyezem én bizalmamat j ö az Ur felséges 
trónján." 

E bucsujárás ünnepélyessége növelte a buzgalmat az uj vallás 
iránt, mellyet a legtávolabbi törzsek is elfogadtak. Basan és Shar 
megtérvén, bezárták a yemeni királyok ezredéves sorát. 

A végsö zarándoklat. 632. febr. 22. 

Még egyszer zarándokolt Mahomed Mekkába, kisértetve kilencz
venezer ájtatos hivötöl, kiknek egy halomról hite szertartásait s azok 
jelentését fejtegette. Egy má.sik halomról az Isten egységéről beszélt, 
mondván : Sz e r e n cs é t l e n, ki me g t a g a d j a a t i v a ll ás
t ok a t! N e t ö l e félj e t ek 1 h a n em é n t ő l em. Ma. h o z-
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t a m t ö k é l y r e a t i t ö r v é n y t e k e t s e l á r a s z t á m f ö l ö t
t e t e k k e g y e l m e m e t , é 8 o h a j t o m , h o g y n z i 8 l n m l e
g y e n a t i v a ll á. s t o k. Ekkot· levágott hatvanMrom tevét, évei
nek száma szerint1 Ali pedig· harminczhetet ; átalaki tá a naptárt, hold
évet hozva be, szökö nap nélkül, s betölté szigoruan a zarándoklat 
áhitatának minden részletét. 

Mahomed haiUia. 
Visszatérvén 1\Iedinába, épen midőn a Syria s a rumiak elleni 

háborúra készülne, hidegláz La esett, mellyet nevelt a két hitehagyott
nak sikeres müködéséröl vett tudósítás. Hölgyeit, kikkel felváltva 
mulatott, arra kérte, hogy, míg betegsége tart, csak egy maradjon 
mellette, s a hölgyek e szerenesót közakarattal Aisának engedték. A 
próféta, míg csak ereje el nem hagyta, meg nem szünt imádkozni, s 
elvitetvéa magát a mecsetbe, a vallás védelmében elestekért imádko
zott, dicsérte Istent, bűnei Locsánatáél't könyörge, aztán egy tárura 
dül ve mondá: V a n· e köz t e t ek, ki t ru e g ü t ö t t em? i t t a 
h á t a m 1 ü s s é t e k v i s s z a. H a m e g s é r t e t t e m v a l a k i t 
becsületében, togye velem ugyanazt; ha pénzben 
k á r o s i t o t t a m m c g v a l a k i t , i t t a z e r s z é n y e m. Egy a 
nép közöl felállt s mondá: N ek em r é g i d ö t ő l fo g v a t a r t o :~~ o l 
h á r om d r a c hm á v a l; t) a próféta visszafizetteté ezt kamatostul, 
megjegyezvén, hogy j o L b e v i l á g o n me gs z é g y e n ü l n i, 
m i n t a m á s i k o n. 

Elhagyván öt miuden ereje, Abu Bekrnck hagyta meg, hogy a 
mecsetben imádkozzék. Az anzarokhoz igy szólt: I r ts á t ok ki a 
bálványozókat a félszigetről; az uj megtérteknek 
a többi musulmanokkal eg-yenlő kiváltságokat en
gedjetek, slegyetek állhatatosak az imádságban. 
Tizenöt napi szenvedés után Gábor angyal vigasztalta öt, jelentvén 
neki a két lázadó hitehegyottak egyikének halálát, mire a próféta 
megengedte a halálangyalnak, hogy oltsa ki életét, s felkiáltva: .K ö
nyörülj rajtam Uram! s helyezz azok közé, kiket 
ke g y e lm e d b e n föl em e l t é l 1 kiadta lelkét Aisa térdein (632. 
j unius 6.). Élt hatvanh:írom esztendeig, 2) apostolkodott huszonháro· 

mig, uralkodott tízig. 
Termete közép volt, feje nagy, testbőre barna s szinezett, vo-

_______ -.-_ 

1) Az cl~ö m:thomedán hlök urachmú.jiL szélesebb B vékonyabb, mint a görög, 
rle sulyra majdnew egyenlő. Ugy vau az aranyp6nzzel is. 

') HoldéYck, mellycl[ wintegy hatvanegy napévet tesznek. 
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nalmai kifejezéstelj esek, szemei nagyok B élénkek, homloka magas és 
kiálló, orra sas, hnjzata ébenfekete, szakálla sürü j arczulatán kedves 
méltóság honolt, de ha haragra gyult, szemöldei közt egy ér rettene· 
tesen dagadott ki. Alattvalói iránt nyájas, s barátai előtt kedves volt. 
Még akkor is, midön már roppant kincsekkel birt, kimért adagban 
csak árpakenyeret evett j házában néha két hónapig sem rakatott tü
zet, megelégedvén datolyával és tiszta vizzeL Szokásaiban egyszerü, 
maga kezével fejte kecskéit, maga söprött s rakott tüzet, maga fol
tozta ru hái t s végezte a többi házi dolgokat, királyi fényre soha sem 
vágyott. 

Nem tudott sem irni sem olvasni, vagy legalább tetteté, hogy a 
neki irásban tett kinyilatkoztatást a nép annál k<innyebben higye el. 
Az irást ama kinyilatkoztatásokkal akarta tiszteletessé tenni, miután, 
mint mondá, az Isten is felhasználta azt. Minden lépten ajánita a. tu
dományt, mondván: A t u d a t l a n s á g b ó l e r e d m i n d e n r os z j 
de még ennél is egy nagyobbrosz létezik: a maga 
t u d a t l a n s á g á t b e n e m l á t n i. A t u d a t l a n ro i t s e m 
ügyel arra, mi körülötte történik, vagyamit más 
tesz: ha egy erénynyel bir, azt hiszi, hogy százzal 
b i r, s e z e r h i b á j a köz ö l e g y e t sem ism e r e l. Ez is 
szavajárása volt: A t u d a t l a u s á g e g y r o sz g e b e, m e l y n e
v e t s é g e s s é t e s z i a z t i s k i r á ü l , s a z t i 1:1 k i v e z e t i. 
Midőn egy arab arról panaszkodott, hogy egy tudós két napig házá
ban mulatott, Mahomed mondá neki : A h e g y ek v is z h a n g g a l 
a d j á k j e l é t a t e ts z és n ek, me ll y e t e g y ke d v es h a n g
ban találnak; a rózsák és jázminok kinyílnak a 
cs a l o g á n y d a l á r a; t) még a t e v e is föl é l e d g a:~; d á j a 
é n e k é r e. K ő n é l d u r v á b b s a b a r o m n á l o s t o b á b b a z, 
ki n ek e g y t u d ó s B a l i t á r B a l g ás b a n k e d v e n e m t e l ik. 

Türelmes volt a balsorsban és, a mi igen ritka, a szerencsében 
is. Midőn hallá Bakia leányának halálát, igy kiálta fel : Á l d ass é k 
Isten! még gyermekeink halálát is jótéteményül 
k e ll t ő l e fo g a d n u nk. V alahányszor saját biztosaága kivánta, 
kegyetlen vala, hanem megbocsátui is tudott; elleneivel nagylelkilen 
bánt, s az egyezményeket sértetlenül tartá meg. 

Az arab irók szerint négy dologban multa felül az összes embe
reket: erőben, harczban, bökezüségben B a férji tehetségben. A b ö-

1) A keletiek költészetében a csalogánynak a rózsávali szerehne többször 
megénekeltetett. 
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k e z ü s é g - mondá ö - a b o l d o g s á g fáj á na k e g y ú g a , 
me ll y n ck g y ök e r c a p a r a d i csom b a n v a n, h o l Ka u
s t c r fo l y ú n ak v i z e ál t a l ü n t ü z t e t i k. Mondá továbbá: 
A z e v i l {L g i b o l d o gs á. g a b b a n ú ll, ·h o g y b a r á. t a i nk· 
k a l j ó t t e g y ü n k , s a z e ll c n :> é g t ö l ,. e t t r o s z a t á ll h n· 
t a t o sa n t ii r j ük. 

Ötvenedik éveig hű maradt Khadidsához; neki köszönte szeren
cséjét, s mindig tiszteletben tartá. Azon négy nö közé számította öt, 
kiket az erények tükrének nevezett. Azon nők pedig, Khadidsán 
kivlil: Mária Mózses nővére, Mária Krisztus anyja, és Fatima. Midön 
Wbbi hölgyeivel gyakran beszélne róla, Aisn E-gyszer szavába vágott, 
rnondván : D e h is z K h a d i ds a v é n v o l t, s h e l y é t o l y
l y a n n a l p ú t o l á d , k i j o b b s z o l g á l a t o t t e t t. -- I s t e
n e m r e , n e m ! - felelé a próféta -- K h a d i ds á n á l e g y n l) 

scm volt jobb; i.i hitt bennem, midőn az emberek 
m e g v e t c t t e k ; és g o n d o s k o d o t t s z ük s é g e i ru r ő l , m i
d() n sz e g é n y és ü l d ö z ö t t v o l t a ru. 

Meghalván Khadidsa, egymásután tizenöt feleséget vett, habár 
n Koranbnn csal' négyet enged meg. Az égtöl még &lTa ÍR felhatal
mnztatta magát, hogy másnak nejét is el vehesse. 'l'artott még tizenegy 
ágyast, s ugyanazon idöben többnek keblén kéjelgett. A kopt Mária, 
kit neki 1\lu-Kaukas, cgyptomi kormányzó rabnőtil külde, szerelmessé 
tette Mahomedct, s midön kettejüket a próféta egyik neje Afssa Omar 
leánya mcglepé, 1\Iahomcrl, hogy megnyugtassa őt, eskih·el fogadta, 
hogy ~Iál'iáhor- többű nem fog nyulni s hogy Abu Bekr után Omar 
fogja a hivüket kormányozni, csak cl ne beszélje az eseményt. Afssa 
azonban nem tudott hallgatni, s elbeszélte a dolgot egy másik feleség
nek, Aisának, ez pedig atyjának, Abu Bekrnek. :Mahomed észrevé
vén mindkettönck visszatetszését, cliízte Afllsát s többi feleségeihez is 
egy hónapig nem közelitett, hogy l\Iáriávali uj szerelmét élvezhesse. 
Ekkor iktatta n Koranba azon fejezetet, me ily megengedi a m!llmlma
noknak, hogy esküjöket, megszeghessék. 

Afssának büntetése annál borzasztóbb valo, ruhrel a prófétától 
elűzött asszonyt semmi más férfi nem vchette el. Mahomed tehát fél
vén, hogy elkedvetleníti Omart, állitá, miszerint Gábor angyal elren
delte, hogy ö Afssa böjtjeit s áhitatát vissnfogadásával jutalmazza. 
Egy éjj-eli ut alkalmával Aiso. hátra maradt, s minthogy csak másnap 
reggel egy harczostól kisérve jelent meg a sátor elött, az arabok közt 
nagy zúgolódás támadt. Mahomcd, bár féltékeny volt a legnagyobb 
mértékben, mi,·el talán, mint Caesar, azt obajtá, hogy ucjdt még csak 

IX. 3(i 
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gyanuba se vegye senki, egy kinyilntkoztatás által bizto si tá neje ártat
lanságát, megbüntette a rosz nyelveket, s törvényt hozott, melly eze
rint a nö házasságtörés miatt csak ugy itéltethetett el, ha bűne négy 
férfi által láttatott. Aisa Mahomed hölgyeinek legkedveltebbje, s ha
láltusája titkainak avatottja volt j késöbb a hivök anyjának (O'm m 

e l -l\1 o sle m), s a pt·óféta gondolatainak értelmezöjeül tartatott. 
Fatimán, Alí nején kivül egy törvényes gyermeke sem élte M.a

homedet túl j törvénytelen gycrmtke annyi maradott, hogy még ma is 
vannak ivadékaik, kik szá.rmazatukkal dicsekesznek, s a zöld turbán 
viselésének jogával egyedül ezek bit·nak. · 

Nagy emeltyűje volt Mahomed hatalmának a folytonos kinyilat
koztatás, melly által ö az istenséget, valahányszor czéljainak kivitele 
kivánta, közbenjáróvá tette. Azonban csak kárhoztatni lehet a rút 
visszaélést, ntellyel ö az isteni szózatot saját kicsapongásainak szan
tesitésére használta, annyira, hogy az ö élete folytonos kivételt ké
pez az általa hozott rendszabályok alól, mellyektöl magát időnként az 
angyal által fölmentette. Ekkép bár eleinte a bálványozás elleni he
ves gyülölettől vezettetett, utóbb csaLi.sra vetemedett, az istenseggeli 
folytonos közlekedést szinlelve, s annak tulajdonítva minden intézke
dését s a vad türelmetlenséget, mellvet a zsidók és keresztények irá
nyában kifejtett. Ő maga mondta ki magára a kárhoztatást, midöu 
irta : V o. n · e n a g y o b b g o n o s z s á g , m i n t I s t e n t h n z u g· 
s á g r és z c s é v é t c n n i? v a l ó t l a n ki n y i l a tk o z t a t ás o
kat tulajdonitui magának és mondnni: Én egy köny
v e t n d a t o k m a g a m n a k , a h h o z h a s o n l 6 t , m e ll y e t h
ten külde! 

Csodákat nem tulajdonitott magának, e ha ellenei azt kivánták, 
hogy küldetósét csodákkal bizonyítsa , ö győzelmeirc hivatkozott, 
mcllyeket a csapatjai közt harczoló angyalok segélyével vivott ki. 
"Ők esküvének, hogy ha csak egy csodát látnának, hinnének a neked 
kitldött könyvben. A csodák, bár a hitetlenek el nem ismerik azokat, 
valóban Isten kezében vannak. Mondd nekik: Az, ki a. vetéseket nö
veszti, ki az ernbort kenyérrel táplálja, s azt benne hussá e csonttá 
változtatja, nem volna képes kertet hozni létre a pusztáhan és a kő
sziklából forrást fakasztani? Valóban az ö mindenhatósága megdönti 
a hitetlenek okoskodását. Mondd nekik 6 próféta! hogy ha millió an
gyalt látnának, ha a holtak beszélnének, ök az istenijótéteményekben 
még sem hinnének többet, mint a mennyit jelenleg hisznek. Népek! 
létezik elegendő ok, melly titeket az igazságról meggyözzön. Én a 
csodákat ctmk a gono:jzc,k megretteutésch·e fogom használni. Nem V11-
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gyok-e én ember, mint a többiek? mireval6k a csodák? Én elkUidet
tem, hogy felsz6litsalak benneteket elfogadására a nektek ~ánlott 
javaknak éa rettegésére a ros:&uak, melylyel fenyegettetétek. Én csak 
azt hi1·detem, mi elém szahatott; jaj annak, ki szavaimra nem hallgat. 44 

Daczára e határozott nyilatkozatnak, követöi mégis minde~ tet
tént csodát kötnek össze: a kövek és fák hódolnak neki, uj ai érin
tcse alatt források fakadnak, az éhezlik tápot kapnak, a betegek föl
gyógyulnak, n holtak feltámadnak. E csodák között, mellyek a Su n
n a- ban összegyüjtve vannak, legnevezetesebb az ö utazása az égbe. 
Egy éjszaka, midön a szabad ég alatt aludt közel Meltka mellett, Gá
bor angyal felnyitotta szivét 1) s kinyomván abból a fekete cseppet, 
megtöltötte hittel ós tudománynyal ; ezután hetven pár szárnyat ter
jesztvim ki, elhozta nekiAl-Borak kauczát, melly a prófétákat az is
teni küldetésekben hordozta; gyorsabb e kancza, mint a villám, ér
telmes mint az ember, esak n beszéd hiányzik neki. Midön hallá, hogy 
nz, kit hordoznia kelle, közbenjáró, apostol, és az islam szerzöje, meg
;;zclidült, hátára vette s Jerusalembe vitte öt. Ott a templomban Áb
rahám-, Mózscs- s Jézussal é;:~ más szentekkel jött össze, kik öt szi,·e
<-eu fogndták l! vele együtt imádkoztak. Talál va ezután egy hágesőt, 
Gábor angyal és Mahomed egész az első ógbe mentek föl, melly tiszta 
f!züstböl van, s hol arany lánczokon látták a csillagokat felaggatva, 
olly nagyokat, minl Noh o hegye Mckka mcllett; angyalok álltak ott 
ört, hogy az ördögök a paradicsomhoz ne közeledhesssenek. Más an
gyalok ismét az állatok minden fajának alakját viselők, s mindegyik 
a uwga által képviselt állatfajért imádkozott. Rémítő nagy volt a fc
hér kakas, mellynek feje a második égig nyult, mellyhez az elsötöl 
1itszáz esztendeig tart az ut 2). Az Isten felé szüntelcn három l1ang 
:teng: annak szava, ki mindig a Korant olvassa, aztán, a ki mindcn 
reggel bünci bocsánatáért könyörög, végre, a melly legketivesebb, az 
óriás kakas éneke. 

Nagy tisztelettel fogadtaték ott Mahomed, t.!s Ábrahám által fiai
nak és a próféták legnagyobbjául üdvözöltetett. Innen kevesebb idő 
alatt, mint a mennyi az elmondásra szükséges, a második vagyis vas 
égbe jutott, hol Noe, Jézus és Jeinos jöttek eléje. A harmadik, gyé· 
mánt égben volt az Isten H i v e, olly angyal, kinek parancsai alatt 
más száz,ezer angyal állt, s kinek nagysága akkora volt, hogy egyik 

l) A görögiSk 8Zerint Mahomed nebéz uy&valy!ban uenvedllt-t B azt akarják 
iU u~mellyek érteni. 

t) E me11e, mint sok má•, " babyloni Talmudból vétetett. 
:Hi* 
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szenie .a. má.!iktól hetvenezer napi távGisá-gra volt; elötte egy nagy 
lemez állott, mellyen folytonosan irt és törölt : ez a halál angyala volt. 
Azon égben lakott Dávid, Salamon és József, kik utódjokat tisztelet
tel fogadák. A negyedik, tiszta smaragd égben Henoch élt, még na
gyobb angyal-sereggel, mellyben egy akkora nagy volt, hogy féjével 
az ötödik eget érte, mellyet a negyediktöl ötszáz évi ut választa el; ez 
óriási nn&yal szüntelen az emberek bünei fölött siránkozott, Az ötö
dik ég, Aron lakhelye, tic.zta aranyhól van; ott lobog az Isten bl\ra
gának tüze a megátalkodott bünösök számára. A hatodik égben Mó
zses testvéreül iidvözlé Mahomedet, de fájt neki, midőn elgon
dolta, hogy ez több muzulmant vezetend az égbe, mint a-mennyi 
hébert ő vezetett be. A hetedik égben Isten legnagyobb teremt
ményét, egy angyalt láttak, hetveuezer fejjel , mellyek minde
gyikén ugyanannyi száj volt, ll minden szájban hetvenezer nyeh·, 
meUyek hetvenezm· nyelven szóltak ll annyiféleképen dicsérték az 
Umt. 

Egész a lotosz fáig emeltetett röl 1\Iahomed, mellyeu túl még az 
angyalok sem mchctnek. Itt elhngyatván Oábor angyal által, Asra
feltöl egész a Mindenhatónak trónjáig vitetett, mclly }(ét fény- s egy 
homálytenger közt álla. Itt a próféta e szúzatot hallá: Ma h om e d! 
j e r e l ö, s köz e l i ts a h a t a lm as és d i c R ö ség e s Is t e n
h e z. Ekkor elöt·c lépvén, két nyillövésnyire jött az istenséghez s a 
tt·ón jobb oldalán ezt olvasa: N i n cs más Is t c n, m i nt a z I s
ten; Ma.hflmed az ö prófétája. Isten érinté öt, szentborza
lommal tölté el s számos titkot fedett föl előtte. Megfordult ezut:in 
Mahomed, s feltalálta Gá.bor angyalt, ki iH Jerusalembe vitte vissza, 
hol AI-Borak várakozék rája. 

Mindcz kevés Ó!'a alatt mcnt végbe, s midőn Mahomed Gábor 
angyal előtt azon aggodalmát fejczó ki, hogy népe illy roppant csoda
dolgokl.Jan nem fog hinni, s üt hazugsággal vádolandja, az angyal fc· 
lelé: Abu Bekl·, a te hiiséges tanurl, igazolandja az 
általad elbeszélendU dolgokat. 

Ezek voltak :Mahomed hiveinek szép koholmányai ; ö azonban 
joggal mondhatá, mikép az ö esodája abban van, hogy szegény em
berből a félvilág mcsterévé emelkedett. Mint kalmár, próféta, hitszó
nok, hős, törvényhozó s költő, a vallások harcza közepett egy legegy
szerUbb hitelv fcállitásáról gondolkodván, a lassu siker welletti türe
lemben s a vis:.::ontagHágok prúbájábau megerősödött; az iíldözés lUC

nedéket hizto:>ita neki Abysilinia ~ :\ledin1tban; a HH'gatalkodottsá;; 
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kiz1í.ratta vele a keresztényeket és héberekct, hogy csak hontiainak 
kedvezzen ; aztán kezébe ragadván a u\szlót, a dicsőséges győzelmek 
és még dicsöbb vértanuság közötti választást hirdette. Ama zászló 
alatt vezette Mahomed hiveit az elsii dinclnlokra, olly lelkesedést öntve 
beléjök, melly győzelmeket szcrcz és létrehozva azon vezéreket, kik 
az ö müvét befejezték. Nem is nyugodott meg többé azon zászló •). 
:Magn a vezér hordozta egyik kezében, mig a másikkal harczolt, az 
islam harcui utáQ pedig elösziir a musulmanok fővárosában, Medina
ban, aztán Dnmascus, Bagdad- a Kairó ban, Utóbb Osman házá.bnn té
tetett· ler jelenleg pedig Konstantinápolyban tartatik. Bele van gyön
gyölve azon Koran, mellyet.Omat· kicsided betükkel maga másolt le, 
és a Kaabának ezüst kulcsa; most csak akkor vétetik ell.l, midön a 
Nagy-Ur, \'agy n fövezérek egyike a hadsereget vezényli, vagy az t 
hontini s vallási lelkesedést·e gyulasztani nkt\l:ju. 

Miclön Malwmed meghalt, a hivek közt átaJános sit·ánkozás tá
madt, utóbb azonban n kétely s clégíiletlcnség mo1·aja hallatszott. Né
mellyck azt mondák, hogy a próféta nem halhatott meg, s mint 1\fózses 
negyven nap mul va viAszatér, v n gy mint Krisztns, fel fog támadni. 
)lég i\ t·ohamos Omm· iA kardjllval fenyegette azt, ki máskép mert be
szélni. Azonhan az okosAbb Abn Bekr dicsérve n buzgalmat, annak 
következmény<'it rosznlta s mondá: J\I a h om e d c t im á d j á t o k-e 
ti vagy Mahomed Istenét? Ez örökön él, hanem a
p o s t o l a h a l a n d 6 v a l n, m i n t t i , s f ü l J i p á. l y á j á t b e
v é g c z t e. E véleményben, tuoilyet a testnek bekövetkezett enyé
szete megerősített, mindnyájan megnyugodtak; az C"ltakaritásra a leg
fényesebb elökésziileteket tC"ttck; >;it·ás és zokogás helyett magaszta
lAst zengtek a nngy fédiunnk, ki n kiilWi bnhr1·t törvényhozói jognt·
s vezéri kat·ddal egy~sjt(,, 

Uj vita támadt, midön al! eltakaritta tá~ ltelyéröl tanakodtak; a 
moagerek Mekkábn, melly sziil('tésbelye yoJt, az anznrok Medinába 

1) A musulmauok Vcab Sandjuk Sdw·if-n~k híják. }labouwd zászlaja, mally 
ma Konstantinápolyban a:~: ereklyék termében fill, negyvenszpresen, a próféta ruhái 
pedig ötvenszeresen vanna!; selyembe taknrvt\. Mindcn ~vben ramadan 15-én Illigy 
iinneJlélylycl göngyöltetik ki a zászló, e az egész udvarnak csókolásra adatik. A 

fölovászmester minden csók ntím egy mussclni darabbal törli meg, mellyet a csÓ· 

koló becses emlékiil visz cl. Az ünncp.}ly ut.lu n esőkolt rész uagy ezüst edény
ben megmosatik s n vi~ üvegecskékbe pecsételve 11 fejedelmek ~ nagyokhoz kiil
<\etik, kik. az elhozót gazdag ajánrlokokknl fogadják. Nehány csepp nz clsö poMr
vizbe öntctik, mcllyel este a böjtnek véget vetnek. Óvószerül is tartnt.ik hl'teg~tlgPk 
"" t.lizvP~7. eliPn. Hammer Rtf\At.~r. nnil Rt11nt~v. d. O•m R. I. 19. 



- 666 

melly nekimenedéket adott, mások ismét Jerusalembe a próféták közé 
akarták vinni. E czivódásnak is Abu Bekr vete véget, állitván, mi· 
szerint a próféta meghagyá, hogy halála helyén temettessék el. Igy 
hát halálos ágya alatt ástak sirt, 8 abba tették le, hol késöbb Ij&gy· 
ezerü mecset emel tetett a mekkainak mintájára, fedett karzatoktól 
körülvett torony alakjában, közepén egy kis épülettel j a mecsetet 
kétszáz kilenczvenhat, a fóldröl felnyuló 1 egymástól különbözl:l és 
arabeskek-, drágakövek- s arany feliratokkal ékesített oszlop tartja. 
Dl!lkelcti szögében áll Mahomed sírja, fekete kövekből épült s két 
oszlopon nyugvó négyszög állványon. Mellette nyugszik e)f!Ö két 
utódja, kiket mindig drága szönyegek tnkarnak. 

1\linthogy Mahomed haldokoh•a igy ki:\.ltott fel : Á tk o z o t t ak 
l e g y e n ek a ZI i d ó k , kik p r 6 f é t á ik si r j a i t t em p l o
m okká v n l t o z t a t t á k j neki, miként Istennek, templomot emelni 
nem vala szabad ; hanem sirjának meglátogatása az islam vallás fll 
kötélyei közé tartozik. A ki oda zarándokol, folyvást kell bizonyos 
imaformákat elmondania, különösen, midön Medina határának fáit már 
megpillantja. Miclött bemenne, mosakodás által tisztítja magát, leg· 
jobb ruháit ölti fel, & legkellemesb illntokknl keni be magát, e ala
mizsnát oszt. Midön már n. mecsethez közeledik , mondania kell : 
Uram, légy irgn.lma.s 1\Ia.homednek és 1\lahomed csa
l á d j á o a k j o h U r am ! h o c !l á s d m e g v é t k e i m e t s i r· 
g a l m n d k n p u i t n y i 8 d me g n ek c ro. Ekkor o. d i cs liséges 
v i r á g á g y h o z vagyi~ a sirhoz megy j aztán imádkozik a különféle 
szentemlékü helyeken s végzi mind11.zon szertartásnltat, mellycket az 
islam elsö apostolai gyakoroltak. 

BARilADIK FEJEZET. 

A Koran. 

Mahomed tévelyei, tan11, erényei 8 hibái a Koranban vannak le
téve, ruellyet ö az arabok polgári s vallá'ii turvénykönyvcül szánt, 
azon czéllal, hogy a szétszórt törzseket egy törvény, egy hit, egy ja
vított erkölcstan s megtisztított istentisztelet alatt egyesitse s hogy 
utódai a nemzetnek egyházi- s világi fejeivé legyenek. 

A l-K o r a n vagyis "o l v as n i v a l ó k ö n y v" ne\·et visel az 
egész gyiijtelem, és az egyes fejezetek is, ruellyek máskép s n r a-knak 
mondatnak. Száztizennégy, tcrjedelemre nézve egyenetlen fc:>jezet· 
böl áll a mií, m~llyck nem szlimok, hnnem részlete~t, egy egy versecs-
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kétöl vagy a beszélő személytől kölcsönzött, vagy önkényes czhnek 
által különböztetvék meg. Ji'olyóbeszédben de párhuzamosan s gya
kori rímekkel vannak irva, mP.llyek elérése végett néha megszakit
tatik, sőt meg is zavartatik az értelem. A kilenczedik fejezeten kivül 
mindegyik igy kezdődik : A k e g y e l m e s é s i r g a 1 ma s U r
n ak n e v é b e n , a mi arab ul igy hangzik : B 'is m I ll a h e l r o h
m a n e l r ak kim. Igy kezdik a musulmanok összes .irataikat. 

A Kora n öröktől fogva egy nagy lemezre van irva, melly ö r
z ö t t n ek neveztetik j mivel ezernyi angyal áll mellette őrt, hogy tar
talmát az ördögök meg ne másitsák. Annyira terjed, mint az ég a 
földtől, s széles mint a kelet és nyugat közti tér, s az egész egy leg
fehérebb drágaköböl áll. Az Isten trónja mellett állt az a betedik ég 
fölött, s onnan hozta le Gábor angyal a prófétának, selyem- s gyé
mánttal ékesített papiron irva. Minthogy azonhan a versecskék időn
ként nyilatkoztattak ki neki, a szerint, a mint azokat egy fontosb ese
mény kivánta, ,•agy Mahomed valamelly nehézséget legyőzni, vala· 
melly tettét igazolni, vállalata irúnt lelkesedést kelteni, vagy vnlami 
véleményt módositni akart; azért hiányzik a sugallat és ezéinak egy
sége, s a próféta nemcsak ismétel, hanem ellentismond magának. Ha 
egy versecskét közzé tett, tanitv:inyai azt rögtön betanulták, sleírván 
pálmnlevelekre, fehér kövekre, vagy bördarahokra, egy szekrénybe 
zárták, mellynek őrizete 1\'Iahomed hölgyeinek egyikére bizatott. Ké
sőbb Zeid, egyik legderekabb titkára, összeszedte azokat, tárgy- és 
időrend nélkül, ugy, hogy a végén találod azt, minek világosan az 
elején kellene állnia; a Medinában ndottnk. a mekkaiakkal vannak 
összekeverve, néha ugyana?.on fejezetben ; egyszóval ugy va n nak Ö !l?.· 
szeállitvn, amint az összcgyi\jtő kezeibe kerültek. Ugyanez okból az 
elsö fejezetek roppant hosszak, mig az utolsók igen rövidek ; s a ki
lenczedik mégis igy kezdődik : Á t g o n d o l t r e n d d e l v a n e 
k ö n y v fe l o s z t v a, m i u t á n a z a n n a k m ü v e , ki h ö l c s e
s é g g e l s t u d o m á n y n y a l h i r. 

E zavaron kivül még számos helynek hensö homálya is sok kó
telyt támaszt. Miért is a musulman hittanároknak s értelmezöknek a 
látmá.nyok-, elbeszélések-, parancsok-1 tanácsok-, vRló- és valótlan-, 
fenséges- és képtelennek ama zűrzavara végetlen fáradaimat okozott. 
A szembeszőkö ellenmondásokat azon állitással akarják elháritni, hogy 
Isten oÜy dolgokat is parancsolt, uliket utóbb visszavonnia tetszett. 
S ezek közöl némellyekt·e nézve mind a sze>, miud az értemény elvP-t
tetett j másokra nézve az értemény megmaradásáva.l csak a betii, vagy 
~ hetü megmaradásával az értemény vettetett el, 
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1\Iinthogy pedig 11-z arab a b c-ben, mikent a többi se m i nyel
vekben az önha.ngzók hiányzanak, ·éR a pontozás Mahomed után sok
kal késöbb hozatott be, a különbözí.i olvu.sás aKoran értelmezésében 
roppant eltéréseket okozott, habár m ok r ik állittattak fel, ki~nek 

hivataluk a Korant a meghntározott p6ntozással olvaRni. 
A közönségesen kivül még hét kiadása vnn a K orannnk : ket W 

medinai, egy mekkRi, egy knfai, a többi bof!t'ai és syrini. l{iilönböz
uek ezek egymás közt n. versek számára néz\·e, hatezerWl hatezer 
kétszáz negyvenháromig. Magában föglal a Koran hetvenhétezer hat
száz harminczkilencz szót, vagyis háromszáz h n azonhárom ezer tizenöt 
betüt ; 1) még azt is megszámitották, egyegy betü hányszor fordul elö. 

A sabaeismus, az arabok régi vallása, babonás balványozássá 
fajult volt. A kereszténység, melly behatott n felszigetbe, éreztetni 
kezdé egy szellemi s erkölcsi vallás szUkségét, melly felszabadUsa 
mind az Istent mind az embert az anyag kötelékei alól; diadalmát 
azonban hátráltatta egy részt a régi vallás iránti tisztelet, más részt a 
zsidók ellenkedése, végre saját cretnekségei. Az uj vallás tehát csak 
közvetítő lehetett ezen elemek küzött. Mnhomed, a t. u d a t l a n p r ú
f é t a, hogy törvénykönyvét összeszerkeszthesse, s a tüLbi vallások 
ismei·etét megszerezze, mások segélyére f!Zorult. Azok tehát, kik ki
nyilatkoztatásait sem isteni, sem ördögi kinyilatkoztatásnak nem tn.rt
ják, 2) liahorned dolgozótársaiul a héue1' Abdallah ebn-Sahun-ot; Ser
gius nestoriánus barátot ; Salvan magust, ki a kereszténységre tért; és 
Kain vagy Aich keresztény könyvárust nevezik, ki neki olvasas v6-
gett egy szentirást adott. Ezen ellenkező hagyományok azonban e 
személyekben talán csak a régi három ,-allás által ezen uj hitre gya
korlott befolyást jelvczik. Az külünben, a mi a Koranban persa szel
lemű, Arábiába már n sabaeusok tanávfll hozathatott be. Az evan
geliomot, ugy látszik, alig ismerto, miután keveset vett fül belőle, s 
azt is elferditve, mint a ki csak messzil'iH hall, vagy hamisított könv
vekböl tud valamit. Többet vett föl fiZ ó-szüvetségböl, miután Móz!l~s 
öt könyvét és a zsoltárokat nyilván idézi, a patriarchiikra támaszko
dik s történetöket beszéli el, azon nyiltan bevallott czéllal, hogy azok 
tanait s példáit föléleszr;ze. Hízelegni akart czzt'l nemzete hiuságának, 
melly magát a patriat·chétktól származtatta. 

1) Illy IHtHwutalnn türclrlHIH·n a rnl.JJ,II, i~ ~rJukorultAk uJugul111t a SllL'Ilt 
könyvekre né:.:Ye. 

2) Man·acci nzt his7li, hogy Gltbo1· képében az ördög hozta o. kinyilatkoztll
tó.st Mo.homednok. Akkor mt>gkelli!ne vnl!lmi, hogy nz örcléig- sokknl költlíihh ~ k,•. 

v~.qhbé ()IIZNl, mint mini.lnelt lllt embt>rf'k gondoljt\k. 
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A Koran tizenkét század óta a leghatalmasb nemzetektől vallási 
:~ politikai törvénykönyvül tisztelttltik, s a beltartalma iránti kegyelet 
kitleejére is kiterjeszkedik. Minden musulman köteles azt vagy saját 
kezével, vagy más általlemásoltatni. A suitánnak kettövel ke-U bir
nia, egygyel mint hivönek, u másikkal mint fejedelemnek. Gyémánt
e aranynyal ékesítik ki, s hozzá nem nyulnak, miel8tt ezertartásosan 
meg nem tieztultak. Olvasva az övnél lejebb soha sem tartják ; zász
laik- s házaikra verseket írnak ki belöle; magukkal viszik a háboru ba, 
tanácsot kérnek tőle kétes esetekben, e szentségtörésnek tartják azt a 
nem musulmanok kezébe engedni. 

Irodalmi t>rdemP. 
Az arabok még mint irodalmi remekmiivet tisztelik a Korant. 

B es z é l ik, h o g y Ma h om e dnek a köny v e t em b c r su
galta: a megjelölt ernber azonban idegen nyelvet 
beszél, holott aKoran nyelve a tiszta e ékes arab 
n y e l v. 1) Igy czáfolta meg a próféta a mendemondákat, a minthogy 
a Koran csakugyan a legsimább mckkai nyelven volt irva, melly 
utóbb a tanodákban tanitott irodalmi nyelvvé lön. Ama mii szépségé
vel akarta Mahomed isteni augaltatását bebizonyitni, erősítvén, hogy 
ahhoz hasonlólag sem ember sem angyal csak egy lapot sem képes 
irni. Legjelesebb költö azon korban Abu Okai! Lebid vala, ki a Kaal.Ja 
kapujára függeszté egyik müvét, melly igy kezdödött: M i n d e n d i cs, 
melly nem Istenre vonatkozik, hiu; s minden jó, 
m c ll y n e m Is t e n t ö l j ö , c s a k á r n y a a j ó n ak. E mü olly 
fenségesnek tartaték, hogy versenyezni senki st>m ruert vele. Midőn 
azonban n Koran n l- B ak r a h 2) fejezete fiiggesztetett ki, Lebid cso-

1) 6. fejezet. 
2
) Ide iktatjuk ama fejezetnek elejét ; mintbogy abban elöszőr a Koran csal

hatatlans!gár61, aztán az clörendeltetésröl (praedestinatio) van sz6: 

.A· kegyelmes és irg'fllmas Isten nevében . 
• A. L. M. Semmi k~tst\g e könyvrííl; szabál~· az azok szluná.ra, kik félik 

az Urat; 

.Azok számw:a, kik hiszucl• a feneéges igazságokban, imAdkoznak ö a sze

gényeltnek adják egy részét az általunk neltik aitott javaknak; 
.Azok ~zhmára, kik hisznek u bmbnn, mellyct mi nekerl az éghöl kiildénk, 

és :oz irá.~bnn, és szillmlal( R jövö élet iránti hitben ... 

n'Az Ur lt:sz vezórök, osztályrészök perlig 11 holdog·shg. 
n A llitetl<>aek, 11kár hi1·drttctik nekik 1\Z i8lam, nkár nem, ök vakságukb1111 

megmaradnak. 

n Isten lezfu·ta ~zinikf.t é~ füleikrt, ~7.rml'iht fo\t:vol leplel'li. s 11. gyötrelmei( 
borr.alma vftr •·ájok, . , 
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dálatra ragadtaték, s nemcsak legyözöttnek vallá. magát, hanem azon 
hitben, hogy illyet írni isteni sugallat nélkül lehetetlen, a bálványimá
dástól az islamra tért. 1) 

Néhány vig vagy komoly festés, néhány kellemes és nagyszerü 
kép, az Isten mindenhatóságának leírása, olly kitünő pontok, me1lye
ket az idegen is feltalál ; hanem a ki az eredetit nem érti, annak az a 
néhány felséges hely 2) a hosszadalmasságért, az untató ismétlésekél"t, 
a tárgyzavarért, s a gyakori homályért kevés kárpótlást ad. 

Sunna. 
A musulmanok a Koranon kivül még a Su n n a-t vagyis a ha

gyomanyt tisztelik, melly megfelel a héberek l\I is n a-jának, s apró
fétának szóval hirdetett tanait tartalmazza, miket két századdal ké 
söbb al-Bochari szedett össze, ki a háromszázezer bizonytalan közől 
hétezer kétszáz hatvanöt hitelest választott ki. Al-Bochari mindennap 
a mekkai templomba ment imádkozni és mosakodni, hogy kezdett 
müve jól sikerüljön, mellyet bevégezvén először a próféta támszéké
ro, utóbb sirjára tett le. 

Ehhez járul az lj ma r, vagyis az igazhitű imaro-ok egyértelmü 
határozatai a vittily os kérdések fölött; és a Ki as 1 rnellyben az előb
beni határozatokból nz ujabb esetekre vonatkozó hasonintézmények 
foglaltatnak. 

Ezek a rnusulman hittan kútforrásai, mellyet (islam-ot) annak 
tudorai két részre osztanak: im a n-ra vagyis hitre, a vallás elméleti 
részére ; s d i n-ra vagyis gynkorlati részére, erkölcstanra. 

Hogy a hitelvekkel kezdjük, először is a Koran csalhatatlan, 
nliután homlokán ez áll: S e lll m i k é t ség o köny v r ö l. A Ko
ran megtestesült örök ige, melly önmagától létezik; tehát az élö Isten 
helyébe egy holt Isten tétetett; s egy élö magyarázó testulet, miként 
az a kereszténységben létezik, nem állittatott fel. 

"Ha kételkedtek a könyvben, ntcllyet azoigánknak küldénk, szerkeszszetek 
csak egy fejezetet, melly az abban foginitakhoz hasonló legyen ; és ha liszinték 
vagytok, hivatkozzatok Istenen kiviil ruás tanukra." 

•) E költíi halála órájhn egy verset irt, mellyet a fenség legióbb fokának 
tartanak: 

V agiadto jiedid' ol montf gair led.hidh. 

"Mondják, hogy minde11, a mi uj, örvendetes : én még sem találom ezt, hnc 

bár a halál nekem uj.·' 
2) LegfenségE>sbnek tartatik ez, rnit a 9. fejezetben IRten a vizözön ntán be

szél: "Föld! nyel d be viz eidet, s te 6g! szídd fel, a mit kiöntöttél. A viz vissza
tolult a Isten parancsa betelt ; a bárka mellállapodott a hegyei!, s eme rettentő sz6k 
h11r~ogtak el : Jaj a gonoszokrwk !" 
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Istenr611 tan. 
A (ó alapszabály, mellyet a musulmanok mindig száju'kban tar· 

tanak, ez : N i n c s m á s Is t e n , ro i n t I s t e n j c sa k e g y a z 
I s t e n s k i v ü l e n i n c s e n m á s I s t e n. A Koran minden fe
jezete ezen igazságot bizonyítja, mellyel Mahomed a küzdö vallásokat 
egyesithetni remélte. "Isten önmagától létezik, nem nemz és nem 
nemzetett; nincsen társa j övé az országlás és a dics csupán övé. Ö 
fejti ki a kalászból a gabnaszemet, a datolyából n magot j ö kelt ha· 
Jálból életet s életből halált j 8 különiti el a hajnalt a sötétségtöl, ö 
rendeli nyugalomra az éjt j elhelyezi a csillagokat az égbolton, hogy 
titeket a sötétségben, szárazon és tengeren vezéreljen. Ö képezett 
benneteket egyetlen egy emberből ; ö helyez el titeket apáitok veséi
ben és lakot készit nektek anyáitok keblében. Ö hullatja le az esöt, 
hogy megtermé.kenyitse a növények csiráit; viránynyal boritja be a 
rrildet, kikeiti a magot, növeszti 8 gyümölcscsel terbeli meg a pálmát. 
Neki kell köszönnötök a szölögerezdet, az olajfákat 8 kerteitek grá
náta.lroáit. Ha teremteni akar vnlamit1 azt mondja: L e g y e n m e g, 
és meg van. 11 

Ez volt az első patriarchák hite. "Mi megmutattuk Ábrahám
nak a menny és a föld országát, hogy hitét rendületlenoé tegyük. Mi
Jön öt az éj homályával befödé, meglátott egy csillagot és felkiálta: 
I m e a z é n is t e n e m l midön pedig a csillag eltünt, mondá: É n 
n em im á d o k e It ü n ö is t e n s é g ek e t. Látván a felkel ö hol
dat, igy szólt : I ro e a z é n i st e n em ! s amint az lement, hozzá· 
adá. : H a a z U r m e g n e m v i l á g i t e n g e m , t é v e l y b e e s
t e m v o l n a. Midön a nap a láthatáron feltünt, ö felkiálta : E z a z 
é n is t e n em j n a g 1 o b b a t ö b b i n é l; ami at azonban a nap is 
leáldozott, folytatá: E n n é p e nt! é n m e g t a g a d om is t e n s é
geidtöl tiszteletemet; ahhoz ernelém fejemet, ki 
a wennyet és földet teremtettejaz ö egységét imá
d o m ; a z é n k e z e m n e m é g e t e n d t ö b b é a b á lv á n y o k
nak áldozatokat."•) 

E ezerint Mahomed Istene nem a. sabaettsok ezerinti természeti 
erö, melly lényegileg a természet és emberiség különféle alakniban 
jelen van ; hanem olly Isten, ki a világot teremtette, és pedig nem ön
magából, hanem semmiből. A világgal nincsen egyesítve természeti 
kötelék vagy folytonos szükségesség által, hanem el van különítve 
mindentöl, mint a Jehova, természeti vegyület nélkül, csupán örök 

1) A Kori\n G. fej. ~ ti\bh mr\s helyén. 



572 

akaratával. A világ az ő müve, s alá. van vetve egy feltétlen szüksé
öcsségnek. 

Hogy az egy lsten oszméje u.nnál tisztább maradjon, Maboined 
kizárta a háromságot, eltiltá 1t képek és ereklyék tiszteletét, s m~tgn 

is csak n próféta czimet fogadta el. 

Az angyalokról. 
A mindenható, mindentudó, igazságos, jó s irgalmas Isten terem

tette az angyalokat, az ö legfehérebb, világosságból alkotott szolgáit. 
Főbbek közöttök: Gábor, Mihály, Azrael a halál angyalA, ·és Israfila 
feltámadásé. 1) Két angyal őriz minden embert, s följegyzi tetteit. 
Nem képeznek tehát, mint a sabaeusok vallásában a teremt3 és te
remtmény között felállitott uralmat, hanem csupán követek, kik az 
ember szolgiiJntára teremtettek. 

Egy a nagyobb angyalok közöl megtagadta Istennek az enge
delmességet, miért is leiizetve sátánná (E b l is) változott. "Mi mond
tuk nz angyaloknak: Im á elj á t ok Á d ám o t s ök imádták. Csupán 
Eblis tagadta meg a Mdolatot, s az Ur mondl\ neki: Miért enge
detlenkedels nem imádod Ádámot? --Én magasb 
t e r m é sz e t ü v n g y o k m i n t ő , felelte Eb lis i é n t ü z b ö l , iJ 
sár b ó l v a n. - E l i n n e n -- mondá az Ur - a p a r a d i c e om 
n em a b ii sz kék szám á r a v a n i me nj e l g y a lá z a t t al 
t e t é z v e s b o c s n n a t r e m é n y e n é l k ü l,i' 2) 

Az angyalok és daemonok közt vannak titzböl teremtett anya
giabb lények is, mellyek esznek, isznak, nemzenek és meghalnak. 
Faj uk többféle, u. m. ds i n-ek, nemtök; p e r i-k, tiindék; d i i-k, óri
ások; t a.~ w i n-ok, n végzet, angyaini ; némellyek jók, mások go
noszak. Ok lakták a világot Adám terElmtett-se eHítt. }<jzeknek meg
téritésére is Mahomed kitidetett 

Klnyllfttkoztnt8s. 
A paradicsom számára teremtett ember a gonosz angyal incsel

kedése által abból kitizetett ; mit~rt is a földön élve, az örök életet ki 
kell érdemelnie, vagy pedig kárhgzatot szerez magának. Isten segí
tette az embert, kijelentvén neki töhLRzör nkaratát százhuszonnégy 

1) Ugynn11z oh•astatik s~. Bamabti~ apocryph evangeliorul.ban; csakhogy 
ott a két utóbbi angyal R11fael és Uriel nevet visel. Átaliban a Koran és az apD

cJ-yph iratok között Hok összevágó hely találtatil<. Ezen evangeliom példáoyAban, 
mellyet a musulmanok bh·nak a pat·acleto. (vi'laaztaló) szó pal·iclyta..sal (dic.ö, hi
,·ea) van fólcserélve, a mi megfelel az arab malwm.ad Rzónnlt; miiJéil nzt Yonjhk ki. 
hogy M11homed jövetelét Kri~ztnA eliíre megjöl'l'nl\ölte, 

'1 A Kor.1n 7. f~j. 
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szent könyvben, mik közöl tiz Ádámnak, ötven l;zethnek, harmincr. 
Edrisnek vagyis Henochnak, s ugyanannyi Ábt·ahámnak adatott, Mó
zses öt könyvén, Dávid zsoltárain s Krisztus evangeliornán kivül; 
mindezek közt pedig legjelesebb 1\'Iahomed Koran-ja, melly pecsétje 
s záradéka a kinyilatkoztatásoknak. Isten mégis százhuszonnégyezer 
választottját küldé a földre ; hanem különöscn az embereknek a bál
ványozásból kiragac:Lisával csak háromszáz tizenhárman voltak meg
bízva, kik közöl hatan az előbbeni törvényt eltöröl ve, ujat alkottak; 
ezek pedig: Ádám, Noe, Áhrahám, Mózses, Jézus és Mahomed. Ádám
nak utódaira nézve kevés érdeme van, miután azokat bűne által bol
dogtalanokká tette ; Noe rendeletei a zsinagógában tartattak fenn ; 
Ábrahám sem zsidó sem keresztény, hanem musulman volt, s egy Is
tent imádott, habár ő csak kevés chaidaeni által tiszteltetik ; Mózse3 
története a Koranban elbeszéltetik s megszépittetik ; Krisztus tisztc
letben tartatik, mint egyike azoknak, kik leginkább közelitenek Isten 
képéhez ; elbeszéltetnek csodái ugy, amint az apocryph iratokból át
vétettek ; különben állittatik róln, hogy nem volt halandó, hanem, mi
dön bevádoltatott, helyette egy csalkép, vagy egy gonosztevő feszít
tetett fel, ö pedig a harmadik égb'l szállt, honnan az itélet napján jö
vend el, hogy megszégyenítse a zsidókat, kik öt el nem ismerték. 
Azon számos példák közöl, mellyekct Mahomcd a szcntirásból vett 
át, legtöbb annak megmutatására vonatkozik, milly büntetéssel fe
nyíti Isten azokat, kik prófétRival roszul b!intak. Erre 1\fahomcdnek 
okai voltak. 

A hitvallás ekkép van szerkcszt\'C: H i!:! z ü nk Is t e n b e n, a 
nekünk kiildött könyvben és abban, ami Ábrahám 
nak, Ismaelnek, Izsáknak, Jákobnakésatizenkét 
t ö r z s n e k k i j c l e n t e t e t t ; M ú z s e s , J é z u s é s a p r ó fé. 
ták tanában, a nélkül, hogy különbségct tennénk 
k ö z tük; é s m u ;; u lm a n o k v a g y u n k. A mahomedan vallás 
tehát nem ellensége a km·esztény vagy héber vallásnak, és az annak 
nevében vaaul gyakorlott üldöz;ések inkább nemzeti ellenkedés- s ural
kodási nagyravágyásból folytattattak. 

Slroutúll elei. 

A musulmanuk háromfélék: legtökélyesbek, kik a paradicsomba 
először mennek be; középszerüelt; és ollyanok, kik csak tettetésből 

jók; ezek csak irgalmat, dc dicsö jutalmat nem nyernek. Legelöbb 
a musulmanok támasztatnak fel, '~ egy emeltebb helyen állittatnak fel, 
és ha mindj;irt haláink ódján biinökkcl ,·oltak terhelve, a feltámadás-
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kor még is csak jó tetteiket viszik el magukkal, miket maguk vagy 
mások által müveltek. 

Mihelyt a sirba tétetik a test, két fekete angyal jelenik ineg 
előtte, Monker és N akir, s felköltvén azt, kikérdezik az lsten egysége 
s Mahomed küldetésébeni hitröl; hA nem felel jól, szigoru hUntetesre 
vitetik a b a r z a k b a, mikép a halál és feltámadás közötti idököz 
neveztetik. A jámboroknak testeik nyugalomba tétetnek; lelkeik, ha 
tökélyes musulmanok voltak, egyenesen az égbe szállnak ; a vértanu
kéi zöld madárkák torkában maradnak, hogy a paradicsom gyümöl
csei- s vizeh·el tápláltnssanak; a többi hivök lelkei sirjaik körül bo
lyongnak, vagy a legalsóbb égben várják a feltámadás napját. 

v égs6 Itt-l~ l. 

Senki, a ki tet·emtetett1 cl nem kerüli a halált, még az angyalok 
sem, kik közöl először fog lsrafil feltámadni, B ö fuja 1neg az utolsó 
itélet tárogatóját. Ezt többé kevésbbé feJtünő jelek elözendik meg; a 
Yallás az emberek közt alább száll; alrendü személyek a legfőbb hi
vntalokra jutnak, B olly szerencséllenségek következnek be, hogy a 
ki egy sir mellett halad el, felkiáltand: M i é r t n em fekszem é ll 
is i t t ! A nap nyugaton kelend föl, mikép a világ kezdetén ; egy bor
zasztóan szörnyü vadállat jelenend meg; az antikrisztus felforgatja 
az országokat, azután Krisztus még egyszer a világra jő a az islamot 
veszi föl. Ekkor a rémület zaja hangzik el, mcllyre mind az eg mind 
a fold lakói elborzadnak, a világ megbomlik, az épületek alapjokbó 
kifordulnak; sőt az anyák is csecsemliiket elfelejtik, sa férfiak tiz hó
nap óta vemhes tevéiket is elhanyag·olják. Negyven év elteltővel Isra
fil, ajerusalemi templom tetejére állva, megfúja a feltámadás trombi
táját1 s a minden részről elöszólitott lelkeket tárogatójába veszi; az 
utolsó fuvásra kijőnek ezek miut a raj, a betöltik az ég és föld közötti 
tért, aztán visszatérnek testeikbe, mellyek befogadásukra ötvenévi 
es ö ál tal már elökészittettck. 

Az utolsó itélet ezer vagy ötvenezer évig tartand. t) A keleti 
képzelern kiönté mag:i.t a feltámadás borzasztó il fenséges körülmé
nyeinek részletezésében, s hosszu volna előadni a legkülönbözőbb 
hagyományokat nz összes lényelt1 u. m. emberek, szellemek, angya
lok il állatok fölött tartandó utolsó ítéletről. Miután már a gonoszok 
és igazak sokáig vát·tak borzasztó aggodalmak között, megjelenend 
az Isten és számot kérend mindenkitöl. Miután pedig Ábrahám, Noe 
és Kl'isztus le fog mondani, Mahomed vállalja .el a közbenjáró hiva-

') A Korsn elt.írö Allith~ai, a 32. ÓB 70. fej. 
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talt a a lelkek számot adandnak az üdöröl, mikép töltötték azt el ; t\ 
gazdagságról mikép szerezték s mire forditották j a testről, hogy mire 
használták azt fel ; és tudományukról, hogy mikép éltek vele. Ha hű· 
neiket a lélekre vagy a testre hárítják, Isten a vaknak és a sántának 
meséjét hozandja fel, kik a szölö örzetére rendeltetve, egymást segi
tették annak meglopásában, s mindketten elitéltettek. Gábor angyal 
egy mérleget tartand, mellynek serpenyöi elegendők volnának az ég 
és föld befogadására : az egyik a pokol a másik a paradicsom fölött 
fug függni j és e hosszu vi1.sgálat be fog végeztetni annyi idö alatt, 
a mennyi egy teve megfejés6re kívántatik. Ekkor a lelkek közt a 
ezenvedett vagy másokon elkövetett igaztalanságok ki fognak egyen
littetni, és pedig a megbántók jó tetteinek e~y része a megbántottak 
számára el fog vétetni. A szelid állatok boszut állandnak a vadakon, 
aztán mindnyájan porrá változtatnak. Az embereknek a l Ss i r a t 
hidján kellend átmenniök, melly keskenyebb, mint a hajszál, s mig 
az igazak könnyedén haladnak át azon, a gonoszok az alant tátongó 
pokolba zuhannak. 

Mahomed, mint volt kereskedő, a paradicsoroot szerzödés f'red
ménycül tünteti föl : I s t e o m e g v e t t e n b i v ök t ö l é l e tök c t 
és javaikat a paradicsom árán. Örvendjetek a vé· 
t e l e n és a z á r o n, me ll y e n me g v á l t a t t a t ok, m i u t á n a 
n y e r e 8 é g a p n. r a d i cs o m. Ebbe ru indenek előtt Mahomed me
n end be, s a prófétáknak itt a legmagasztosb gyönyör-élvek jutnak 
osztályrészül. Ezután jőnek a tudósok és hitszónokok, és igy a többiek, 
érdemeik szerint. Még a legutolsó hivő is élvezet végett hetvenkét 
fekete szemü 8 mindig mcgujuló szüzességilleánykát kap. Mahomed 
kéjsovár képzelme, miután az ember utolsó dolgnit illetőleg a hébe
rektől és mágusoktól annyi e8zmét vett átt, a menyországot csak 
konyhával és bordélyházzal tudta felszépitni. 

A paradicsom és pokol közt egy elválasztQ fal (at-Orf) fut vé
gig, mellyen keresztül a boldogok a kárhozottakkal beszélgethetnek. 
A pokolnak hét kapuja van, mellyek mindegyike különböző bünte
tésre vezet; az elsö az elvetemült musulmanokat, a második a ke· 
resztényeket, a harmadik a hébereket, a negyedik a sabaeusokat, az 
ötödik a gebreket és mágusokat, a ha tod ik a bál ványozókat, a hete
dik a képmutatók- és fösvényeket fogadja be. A hitetlenek büntetése 
örökké tartand j hanem a musulmanok, bármilly gonoszak voltak is, 
elnyerik az üdvösséget, mihelyt a tűz öket vétkeiktől megtisztitá, s 
egész teatök börét széuné változtatta. 
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Az asszonyok is jutalmat kapnak egy különöij paradicliomban, a 
legtöbben azonban pokolba jutnak. Egy vén asszony egyszer arra 
kérte Mahomedct, juttatná. öt a paradicsomba; a próféta felelé: A z 
nem a vénasszonyok számara való; midőn pedig elszo
morodni látá az asszonyt folytatá: A p a r a d i csom b a n 11. em 
l es znek v é n n ss z o n y ok, m i v e l Is t e n vis sz a a d j a if. 
j u 8 á. g uk a t és s z é p 8 é g ö k e t. Ő megszentcsité a nők al8óbb
rendüségét, midön jutalmaik- és büntetéseiket a másik világon, ugy. 
miként a foldön a rabszolgákét, felényire szabta. 

Mf'ganásithatlnn végzet. (Fatallsmos). 
l st c n m i n d e n e s e m é n y t, a z em b e r m i n d e n d o l

g á t ö rök t ö l fo g v a r e n d e l t e e l; a b i z o n y la t köny v é
bon minden megvan irva; a hitetlenek az öröktűzre 
vannak szánva; az ember saját végzetét nyakába 
a ka sz t v a h o r d j a, s Is t e n a fc l t ám a d ás n a p j á n me g
m n t a t a n d j a n e k i a k i n y i to t t k ö n y v e t. 

A megmásíthatlan végzet feksziktehát a musulman erkölcsi élc
tén. Hasztalan ügyekeztek hittanáraik a dogmát oda módositni, hogy 
az emberi akaratnak s tehát az erkölcsi cselekvésnek némi szabadság 
hagyassék. Változtathatlan végzet korm:myoz mindent; Isten akarn
tát az emberinek rendelni alája, magushoz illö kltromlásnak s legna
gyobb gonoszságnak nyilvánittatik. Az ember mintegy fémanyagot 
képez, mellyböl az Isten pénzt ver, s akár gazember valaki ak1il· 
szent, az nem saját érdeme, vagy hibája, hanem mivel Isten ugy 
akarta. Ekkép önté hiveibe a próféta azon s~erfölötti Mtorságot, 
melly által a veszedelem félelme nélkül t·ohantak az ellenségre, rneg
gyözödv c, hogy a kinek halála cl van határozva, akár a csatatéren, 
akár ágyában legyen, egyaránt éri öt el. A v é g s ö ú r a l st e n t ö l 
v a n me g h a t á t• o z v·a, s a z ok, kik a z o h o d i cs a t á b a n 
c l v e sz t e k , v é g z c t ö k c t o t t h o n m a r a rl v a s em k e r ií

lcndették el, minthogy a halandó, Isten föltétlen 
h a t á r o z a t a a l ó l s e h o g y s e m v o n h n t j a k i m a g á t. Ezen 
érzelem eleinte győzelmekre vezcté a musulmanokat, utóbb azonban 
amaz egykedvüséget szülte, melly jellemökké iett, és az Isten prófé
tája s ennek utódai iránti föltétlen engedelmesség föltétlen zsarnok 
ságnak vetó öket alája. 

\'alias-erkölcsi élet. 
A pamdicsomot csupán hit által meg lehet nyt~rní, ogy musul

man sem záratik ki onnan, bármilly gonosztevő volt is. Csak hinni 
kell, a többire kevés gonrl. Mahomed tehát a helyett, hogy vándor 
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nemzetét egy szigoru erkölcstannal látta volna el, megelégedett an
nak megjavításával, kizárva a józan ész3zel ellenkező dolgokat, a 
bálványozást, mások és önmaga meggyilkolását, a vérfet'tőz·ö cgybe
kclést, a gyermekek kitételét és az uzsorát. Az önmegtartóztatás ér
deme előtte ismeretlen, és a törvény sa kéjsovár próféta példája által 
jóváhagyott soknejüség, az igaz, hogy csak négy nöre szoritkozik., 
de bérbe s bizonyos időre (kabin) mindcnki annyi n_öt vehet, mennyi 
neki tetszile S így örökitve van az asszonynak szolgasága, öldöklő 
következményeiveL A fajtalanság száz vesszővel, a házasságtörés, 
mellyet négy szemtanunak kell bizonyitnia, halállal büntettetik t) 

Az elválás meg van engedve, de a harmadszori után a férj 
vissza nem veheti nejét, mielött az egy másnak birtokában nem volt. A 
férjnél elegendő Mrmi csekély ok, a néínek fontMakat kell folhoznia, 
s nászajándokát is elveszti j hanem három hónap mulva, ha viselős 
nem volt, máshoz is férjhl'z mehet. "A ti hölgyeitek - mondja a Ko
ran -- képezik a ti mezőtöket, müveljétek azt tet'széstek szerint, erő
sítsétek meg sziveteket s féljétek az Urat. Nöbirhatási vágyatok, altár 
nyilvácitjátok, akár nem, Isten előtt nem tP.sz titelcet bűnösökké; 
tudja ö, hogy nektek a nőre 11em gondolnotok i1em lehet 2). Ne ve
gyetek nöül, csak kettőt, hármat, vagy nógyet, választva azokat, kik 
nektek megtetszettcl{. Ha el nem tarthatjátok illőleg, vegyetek csak 
egyet, vagy elégenjetek meg rabnöitekkcl. a) Bármennyire erőköd tök, 
nőiteket nem szerethetitck egyaránt j de mindazáltal ügyekezzetek 
egyiknek sem adni különös előnyt. lia elwUá.s adja magát elő, Isten 
meggazdagítja egyiket is a másikat is, mert ö bölcs és végtelen.'' 

lma. 

Gábor angyal megjelenvén Mahomednek egy beduin képében, 
kérdé tőle : M i b e n á ll a z i s l am? .Mahomed felelé: A n n ak 
v a ll ás á b a n, h o g y e g y I s t e n v a n , s h o g y é n v a g y o k 
az ő prófétája; az imaórt.k pontos megtartásában, 
a l am i zs n á lk o d ás b a n, a r am a d a n-b ö j t és a Me kk á b a 
z a r á n d ok lá sna k, h a cs ak l e h e t, b e t ö l t és é b e 11. - V a· 
l ó b a n u g y! - kiálta fel Gábor angyal, álarczát levetve. 

l) A musulman történet a hllzasságtörés mintti megkövezésnek csak két 
példáját,. tartotta fenn ; az ottoman évkönyvek pedig csnk egyet, mellyet Konstan
tinápolyban, IV. Mahomed alatt 16~0-ban egy hirú B Wani hitsz6nok szenteske

clése s buzgalma hajtatott végre. 
•) 2. fej. 
3) 4. fej. 
IX. 37 
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Öt kötelező ima van egy naprakiszabva: napfelkölte előtt, dél
ben, naplemente előtt és után, s az éj első szakában. Az imák, a "v a l
l á s o sz l o p a i s a p a r a d i cs o m k u l cs a i", röviden végez
tetnek az i mam által meghatározott szartartások B testtartás kísé
retéb en, mit mindnyájan utánoznak, ha az ima közösen végeztetik. 
Meghajtják magukat annyira, hogy homlolmk a földet érje; ujaikkal 
füleik mög é kapnak, mi annyit jelent, hogy a világi gondoktól telje
sen megválnak. Magán imák is azoktak végeztetni, hanem minden
kor Me kk a felé forditott arczczal. A minaretek magaslatáról, mellyek 
hasonlók a mi tornyainkhoz, a mttezin a meghatározott órákban ezt 
kiáltja: N i n cs e n más Is t e n m i n t Is t e n, és Ma h om e d 
a z ö p r 6 f é t á j a. M u B u l m a n o k , s i e s B e t e k i m á r a ; és e 
perczben az összes hivők gondolatai az istenséghez emelkednek 1). 

Isten előtt a musulman illö, de nem fényes öltözetben tartozik 
megjelenni; azért ima előtt leteszi ragyogó ékességeit, nehogy mint 
büszke jöjjön az Ur elé. A nőknek nem sznbad a férfinkkal együtt 
imádkozni, mivellátásuk nem vallásos, hn.nem másnemü gondolatokat 
kelt. 

A Kaabában állatáldozat is tétetik, de nem tartatik az istentisz
telet kiegészítő részeül. Gyakoroltatik azonban rendkivüli esetekben 
is, mint az utazás bevégzésénél, a gyermek születése vagy halálakor, 
egy mecset felszentelésénél vagy a Kurbam Bairam nemzeti ünnep 
alkalmával. 

Miután a vasárnap és szombat a keresztények és héberek ün
nepe, Mahomed a pénteket szentelte meg, melly napon Isten az em
bert teremtette, ö pedig Medinába bevonulását tartá. Ama napon a 
musulman jelen van a nyilvános istentiszteleten s az imam által a 

1) Collier, a mult század elején a török Portánál hollandi követ, a drinápo
yi síkságon· sz ázötvenezcr kntoriát s a környéi,Löl Ödszecsíí rlült ugyanannyi mu
sulmant látott pénteki imájokat egyiitt végezni. .,Amaz egész sokaság turbAnnal 
fedett fövel készen Alla a Salat al d.tuma végzésére, mclly a sult!1u megérkeztével 
vette kezdetét. Tisztelettel hallgaták mindnyájan, a mit n min·len oltah vagyis ez
red előtt álló írnarn moudott. Mindcnki a maga sorában állott, eleven szinü ruhák
ban, mellyek legkellemesb látv{myt nyujtánnk. Mozdulntlanul álltak mint a szob
rok j nem hallatszott scm köhintés, sem pöl<é~, scm egy sz6 j még csak fejöket 
sem mozdit{Lk meg, sr:emcik nr: imamra Yoltnk sz~gezvt-. Valnhányszor ez !'tfabo
med nevét említé, fejöket mindnyájan egész a mell ltözepo irány{,;g, lsten nevénél 
pedig egész a földig meghajták. Jo~s rnidőn az imam ezt kiáltá: Allah al Akbar ! 
a sokaság közt állott nagyszámu muezzinek fenhangon ismétlék ama szavakat, a 
háromszázezer ember földre borult, élökön a fejedelem állt, templomuk a természet 
vala. E 11\tvé.ayt mély megindulás nélkül nem lehete nézni. 
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mecsetben végzendő imákon, mellyeket azokottan szent beszéd követ. 
Innen hazamenve, azokott foglalkozásait végzi. 

Az ima mosakodással kezdődik, mellyet a musulman napjában 
többször köteles ismé telni. Ha nincsen vize, a mi Arábiában sokszor 
megesik, megtisztithat ja magát homokkal. M i d ö n im á r a kés z ü l
t ö k, t i s z t ak o z z a t o k e l ő b b , m e g m o s v a k e z e i t e k e t 
könyökig, képeiteket fülig, lábaitokat bokáig. A 
t is z t a s á g a z i m a k u l c s a. 1) 

A környülmetélés, melly az araboknál már régebben divatozott, 
a Koranban nem parancsoltatik j de minthogy a pr9féta szóval olly 
sokszor ajánlt.'\, isteni rendehnényi.il tartatik, s néhol még a lá.nyká.
kon is végrehajtatik. Különben nem a csecsemők mctéltetnek körül 
mint a zsidóknál, hanem a hatodik és tizenhatodik év között, midön a 
hitvallást már mago. a gyermek képes elmondani. 

Az alo.mizsnálkod ás nemcsak mint szeretct mi.ive ajánita tik; ha
nem kiszabva meg is hagyatik. A gazdag, ha nem becsületes módon 
szerezte vagyonát, egy ötödét j ha. becsületesen, egy tizedét tartozik 
alamizsnába. adni. A hairam-ünnepen minden tehetős egy sa-t köteles 
adni (ezer negyven drachma) gabonában, száraz szölőben és dato
lyában a szegények számára j egyéb adakozások is történnek az 
élet különféle ünnepólyei alkalmával. O mar mondá: A p a r a d i
c s o m f é l u t j á i g a z i m a, a k a p u k i g a b ö j t v e z e t e I, 
az alamizsna kinyitja azokat. És aKoranban olvastatik: 
"Kérdendik tőled, minö jót illik tenni, mondll nekik: Segitsétek gyer
mekeiteket, felebarátotokat, az árvákat, a szegényeket s az utasokat. 
A jó, a mit teendetek, tudva lesz aMindenható előtt. Adjatok ala
mizsnát nappal, adjatok éjjel, adjatok nyilván és titokban, és az 
Örökkévaló megjutalmazand titeket, és mentek lesztek a borzalom- és 
gyötrelmek től. A ki csak fitogtatásból ad, hasonló a porral fedett szik
lához, jő egy zápor, és nem hagy rajta egyebet, mint a keménységet." 

Az alamizsnálkodás köt~lességeihez tartozik még az utasok 
iránti vendégszeretet, állások építése a karaván ok számára, a z utak 
mellett kutak és árnyhelyek készitése. E szeretet azonban kötelesség 
éd nem érzelem, :t saját üdvért kiszámított érdemszerzés, mellyet 
mig aj o bb kéz nagy pontosan gyakorol, addig a bal veri a rabszol · 
gát, c~alja a vevőt s megöli a vetélytársat. 

') 37 fej. 
37* 
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Böjt. 

Ramadan h6napban napfölkeltétől naplementéig semmiféle étel
hez sem szabad nyulni. "Éjjel közelitbettek feleségeitekhez, kik riek
tek öltönyeitek, miként ti nekik. Isten tudta, hogy tilalmát megszeg
tétek volna s azért lenézett rátok s fölmentett titeket. Nézzetek böl
gyeitekre s <>hajtsátok az Ur által tett ígéreteket. Enni s inni meg
engedtetik nektek a hajnalodás azon pillanatáig, mellyben a fehér 
ezéma a feketétől megkülönbözhető. E pillanattól böjtölnötök kell 
egész estig; hölgyeitektől maradjatok távol s a napot imában töltsé
tek. Ezt parancsolja az Ur, ki törvényeit a halandóknak azért nyi
latkoztatta ki, hogy őtet féljék. 1) A b ö j t ö l ö n ek sz á j a- mondá 
Mahomed - i ll a t o sa b b Is t e n e l ö t t m i n t a p é z s m a. Az 
illatszerek- és fürdöktől is megtartózkodnak s illy szigorlattal készül
nek a bairam-ünnephez. 2) :Minthogy pedig az esztendő holdév, ra
madan hava felváltva különbözö évszak ba esik, de legterheseb b, 
midőn forró nyárban áll be. A gazdagok azonban a kellemetlenséget 
akkép játszák ki, hogy nappal alusznak, aztán egész éjjel dőzsölnek. 

Disznót 1 nyulat, fojtott állatot vagy vért enni, ugy sz inte bort 
vagy más szeszcs italt inni mindig tiltva van. E tilalom Arábiában 
épen nem terhes, de Maholl).ed azzal talán a keresztények vérnélküli 
áldozatát alapjában akarta megtámadni. A azorenesejátékok is ke
ményen tiltatnak, különüsen a nyil-sorshuzll.s. A még bálványimádó 
arabok valamolly vállalat eliítt három nyilat tettek a tegezbe; az 
egyikre "Isten parancsolja'1

, a másikra "Isten tiltjau, a 
harmadikra semmi sem iratott. A kihúzott nyil szerint történt az ön
elhatározás. Máskor ismét felosztottak egy tevét huszonnyolcz résue, 
aztán elővettek tíz nyilat, hetet számokkal jelöltek meg, egytől hétig, 
az utolsó hármat számozatlanul hagyták. A ki számozottat huzott ki, 
annyi részt kapott, a hányadik számu volt a nyil1 a kik a számozatlan 
nyilakat huzták, a tevét meg kelle fizetniük. Mahomed a babonát s a 
czivódás és csalás ezen alkalmait hivei közt kiirtani törekedett. 

Zaríuuloklnf. 
Legünnepélyesb kötelesség a Mekkába zarándoklás, mellyet 

núnden szabad musulman életében legalább egyszer megteuni tarto
zik, de csak ugy, ha józan észszel, egészséggel bir s módja is van, és 
ha nagy veszélynek nem teszi ki magát. A~ ok, kik b e n em t ö l-

1) 2. fej. 
2) A kis hairnm-ünnep ramadan hó végével kezdildik, a nR.gy pedig Mek

kában ünnepeltetik, midön 11 zarándokok a minai völgyben Allatálllozntolmt tf'sznek. 
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tik, csupán maguknak ártanak, miután Istennek 
s em m i r e si n cs s zük s é g e. Mahomed hívei tehát évenként 
különbözö részekről indítnnk ezent karavánokat a mekkai bairam
ünnepre. l) Ezen ajtatoskodók, miclőtt utnak indulnának, levágják 
körmeiket, bajuszukat s hajzatukat kurtára nyírik, aztán a próféta 
által gyakorlott szcrtartásokat végzik el. A vallás feje, ki most a 
Nagy-Ur, viseli a szcnt karaván költségcit; száruos ruhát is küld a 
pusztalakó arabok számára, hogy a karavánt ne háboritsák, s az ut
melletti kutakat be ne hányják; sok tevét is küld megterhelve viz
zel telt tömlökkel; katonai kiséretet is ad, s egy-egy em i r h a ds i t 
vagyis zarándokok fejedelmét, nevez ki, ki méltóságát holtaiglan 
viseli, s nagy fizetésén kivül roppant jövedelmet húz az általa bérbe
auni szokott lovak- s tevékből; azon díjakból, miket neki a karaván
hoz csatlakozó kereskedők fizetnek, és az utban elhaló musulmanok 
örökségéből. Már pedig a pusztákon ezer meg ezer hal el, részint Si
mnm szele, részint szomjuság, részint betegségek által; azután a 
döghalál is nz utóbbi harmincz év alatt a hnllák százezreivel teríté be 
ama homok tengereket. A zarándokok közt felmerülő viszályokat egy 
a Korunban s a törvényekben jártM kadi egyenlíti ki. 

A zarándokok számára a musulman hittanárok, hogy az áhitat 
gyakorlatát növeljék 1 hosszabb imákat határoztak, s épen ugy van 
megparancsolva: a tevehajtókkal jól bánni, a mercdek helyeken, hogy 
az állat ki ne fárasztassék 1 leszállni, azt, ki élelmet ké•·, vissza nem 
ntasítni, a czivódástól s ocsmány beszédtől tartózkodni. A szent föld 
határába érve a s.;zent i r am ot veszik fel, melly egy gyapotövböl s 
vállöltönyböJ áll ; fövegeiket leveszik, lábaikra pa puesot huznak, 
melly sem a sarkot sem a lábfejhátat be nem takarja, és hallani vélik 

· Mahomed tevéjét 1 melly láthatlan de halhatatlan s öket üdvözölve 
fogadja. Közeledve a szent kerítéshez, énekelni kezdik a telbiyé-t: 
Itt vagyok, Uram! szolgálatodra készen; te vagy 
az egyetlen, neked nincsen társad; téged illet a 
dicséret, tőled van a kegyelem; tied a mindenség; 
n ek e d n i n c s e n e k t á r s a i d. . · 

A keletiek által annyira magasztalt mekkai templom csupán 
egyszerliségéröl nevezetes. Kivülről aránytalanul elhelyezett hét mi
naret ékesíti. Belül kétszáztitven lépésnyi hosszu s kétszáz lépésnyi 
széles 'tér nyilik meg előtted, körülvéve keletről négy, a többi olda-

1) Jelenleg hat !tam ván jt\r: a damascusi legtekintélyesb, egy három lófar
kos pasa által vezettetik s négy ötezer emberböJ Ul; a többi Egyptornból, a ber
bcriai araboktól, Persiál::ól, Lahsa- és Neuscdbül, Omanból és Yemenböl megy. 
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lokról három sor oszloppal, mellyek m6r modorú bolthajtással kötvék 
össze. Ezen ívezetekrőllámpák függnek alá, és százötvenkét kis kúp 
emelkedik fölöttök. Tizenhét rész-aránytalan ajtó vezet a mecsetbe. 
Majdnem középen tizenkét lábnyi alapzaton emelkedik a kúpRlakú 
Kaaba, csupán egy ajtóval észak felől; egészen ezüsttel van kive;ve, 
s egy nagy fekete habos selyemből készült sátorral beföd ve, melly 
minden évben megújittatik. Ott öriztetik a fekete kő, ötlábnyi ma
gasságban elhelyezve; aJaka tojásdad, átmérője hét uj; s ugy látszik 
több darabból alakult a légkövek módjára. A Kaaba négy oldalán 
van az igazhitü musulman szertartások négy imamjának helye, kik a 
közönség ájtatoskodását vezetik. Évenként háromszor nyittatik meg 
a Kaaba ajtaja, egyszer a férfiak, egys:?<er a nök számára s egyszer 
tisztogatás végett. 

A szent város határában tiltva van ellenséget üldözni, ártatlan 
állatokat megölni, sőt még a növények vagy gallyak kitépése vagy 
levágása is. 

A zarándokok Saffah és Mervah hegyén teszik le hitvallásukat. 
"Saffah és Mervah Isten emlékművei; a ki bevégzé a mekkai zarán
doklatot s meglátogatta a szent házat, fölleend mentve az engesztelő 
áldozástól ; de ugy, ha ama két halmot körüljárja. A ki többet tesz, 
ruint a mennyi paranesoltatik, az Urnak elismerését érdemlendi ki." 1) 

Megjárják ezután hétszer Makamer lbraimot (Á b r a h ám l ak á t), 
háromszor lassu, négyszer sebes léptekkel, visszatekintgetve s meg-, 
megállva, hogy utánozzák az Ismael számára vizet kereső Agárt. 
Naplemente felé futva sietnek Mozdalifah felé, hogy az esti imát ideje 
korán elvégezzék, ugy mint a próféta tett. Ez alkalommal sokan 
vesznek el összenyomatva vagy eltaposva a hullámzó s visszatarthat
lan sokaságtól. Megkerülvén hétszer a Kaabát, megtisztakoznak az 
által, hogy a Zemzem 2) forrásból isznak. Mindezt szertartásos imák 
közt végzik. 

Bevégezve mindent, a zarándokok leborotválják fejöket s öröm
daJok és ájtatos énekek közt visszatérnek, de megviselve a hosszu ut 
s böjt által, rongyosan, betegen, megtizedel ve. Midön a zarándok 
(h a ds i) hazájába visszaérkezik, ott bizonyos ünnepélylyel fogadta
tik s egész életén át tiszteletben tartatik. Némellyek nyerészkednek 

l) A Koran J. fej. 

•) Miután a Zemzem forrást Ö1·zö shoiktöl 11jánlott vizből ne~ inni vallásta
lanság volna, a török uralkodók sokszor felhasználták azt, megmérgezésökre azok
nak, kiket nem szivcltek. L. Al Bey el- Ab(l,8si utazd8dt JSO:l-1807. 
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az által, hogy a mekkai utat többször teszik meg mások költségén s 
nevében, kik személyesen nem mehetnek. 

Szrnt l1áboru. 
l~gy más, a nép szenvedélyesen harczias és vérengző jellenlé

hez illő kötél y t szabott még hiveinek Malwmed, tudniillik a hitetlenek 
elleni szent háborút. "Verjétek le elleneiteket a vallási háborúban; 
öljétek meg, a hol csak találjátok; üzzétek ki, a honnan ök titeket 
kiüznek. A vallás veszélyeztetése roszabb, mint a gyilkolás. Harczol
jatok ellenök, miglen a kisértéstől nem félhettek többé, 8 az istentisz
telet biztositva lesz. De szünjék meg minden ellenkedés, mihelyt a 
bálványokat odahagyják i haragotokat csak a gonoszak ellen öntsé
tek ki. Szegjétek meg ti is azon törvényeket 1 mellyeket ök irányo
tokban meg nem tartanak. A paradicsom a kardok árnyában van i a 
a szent háboru fáradalmai nagyobb érdem, mint az ima, böjt s más 
vallási tettek i a h~rczban elesett vitézek mint vértanúk, egyenesen 
az égbe jutnak.t) O hivők, midőn a szent háborúba mentek, fontoljá
tok meg tetteiteket; nehogy zsákm~nyvágyb6l hitetlennek kiáltsátok 
azt, ki titeket békésen üdvözöl. Isten végetlen gazdagsággal bir. A 
hivök, kik ok nélkül otthon maradnak, nem ugy fognak jutalmaztatni, 
mint a kik a. vallás védelmében életöket s javaikat áldozzák fel. Is
ten ezeket amazdk fölé emelte; mindnyájan a legfőbb jóban részesül
nek, de mégis nagyobb mértékben azok, kik a csatába mennek. Az 
angyalok a halállal büntetendöktö1 kérdezendik : M i n ö v a ll á
s u ak v a. g y t ok? ök felelendik: M i e g y b á l v á.n y o z ó t a r
t o m á n y n a k n y o m o r u l t l a k ó i v o l t u n k. Az angyalok vi
szonozandják : N c m e l é g s z é l e s a föl d? n em t u d t á t ok 
l ak ás t ok a t o d a h a g y n i? Az ö lakhelyök a pokol leend. A ki 
elhagyja hazáját, hogy védje a szent vallást, bőséget s számos tArsa· 
kat találand. A hiv ö, ki elhagyva családját, az lsten és apostolai zász-

•) A Kor11n 2. és 4. fej. A héber hagyományban is gyakran ajAoltatik a 
s:~:enL háboru. nA ki a törvény védelmérc k6l -- mondja Maimonides - bizzék 
abban, ki Israelnek reménye, s mcgmenWje a vihar idején j tudja meg, mikép az 
lsten egységének vallásaért küzd j azért ajánlja lelkét annak kezébe j ne is gon. 
do lj on sc feleségére ee gyermekeire, hanem irtson ki szivéböl 10inden emléket, s 
egész lelkéböl csak e háborút foly'tassa." (llalacl& Melachim -1. lej.) És a Kabalá
ban: nÁlkozott, ki hanyagul végzi az Ur dolgát l Átkozott, ki visszatartja kardját 
a véront.Astóll Hanem az , ki a csatában rettenthetlenül minden erejét meg(eazíti, 
azon czéllal , hogy Isten nevét dicsőítse , az bizalommal v!rja a gyözelmet ! ne 
féljen veszély· és balszerencsétöl, biztosan remélvén, hogy Israelben hajlékot épite 
mind ~11gának, mind fiai számára." Csuk nem régiben is hallottuk a szent háborút 
hirdettetui Algírban a fro.ncziák ellen. 
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lója. alá sietvén, meghalni jön el, kárpótlást nyerend a kegyelmes és 
irgalmas Urtól." 

Az arabok régi szokását, ll négyhavi fegyverszünetet, Mahomeu 
megerősíté , kivéve annak mcgtámadásút, ki magát e szent frigyet 
megsértette. 

Polgári tönények. 
A Koran nem csak vallási törvénykönyv, hanem alapja egy

szersm~nd a polgári törvényeknek A házasság- és elvá.lásra vonat
kozókat már láttuk. A fiu kétszer annyit örököl, mint a leány ; a 
végrendelet érvényéxe legalább két tanu szükségeltetik, s a musulman 
tudósok a javak egy részének a családtóli elvonását, hacsak nem 
szentczélu hagyományozás, vallástalan tettnek tekintik. A gyermek, 
csak apja tudassék 1 akár feleségtől 1 akár ágyastól 1 akár rabnőtől 
szülessék; törvényes. A szerzödések két férfi, vagy egy férfi és két 
nö előtt köttetnek, hanem ezek mind musulmanok legyenek. A tol
vajnak keze vágatik le, A személyes Bértéseknél hason-büntetés al
kalmaztatik,legtöbbször azonban az egyezkedésnek van helye. Kisebb 
vétségek bot- s korbácsütleggel fenyittetnek. 

Az egyesített zsarnokság olly régi, mint maga a ke~ot, s Maho
med azt megszilárditá, egyetlen tekintélyül állitván fel a Korant. Ez 
a hit, a. főpap, az istentisztelet j mert senki sincs, ki annak ét·telmét 
cealhatlanul fejtegctné j s!)mmi tekintély sem beszél ama könyvön 
kivül j annak olvasása istentisztelet. ~Iahomed világi tekintélyt sem 
alapitott j sem egyházat, sem államot, sem politikai, sem vallási ha
talmat. Mahomed azt iria, a mit neki Isten sugalt; halála után nem 
lévén utódja, mindcn változatlan B visszavonhatlan ·maradt j halálával 
a világis lelki hatalom kioltatván., minden a Kornn holt betűjének 
vettetett alája. Ennek isteni tekintélye pedig a világi hatalomra nézve 
igen kedvező 1 minthogy nem talál törvényes ellenzékre, mint a ke
reszténység zsarno kai. A z u r n. lk o d ás I s t e n t ö l v a n, ki a z t 
a n n a k a d j a 1 a k i n e k t e t s z i k j I s t c n t ö l v a n a z o r s z á g, 
ö a z t k é n y e k e d v e s z e r i n t o s z t o g a t j a. A sziiletett, vagy 
hóditás által lett fejedelem tehát isteni jogból kényura s egyetlen 
tulajdonosa az országnak, mcllyet hallgatag 1 vagy nyilvános szer
zödés mellett alattvalóival oszt meg. A sultan, falu mcllett halad ván 
el vizet kér, s a parasztnak ki neki inni ad, oda ajándékozza a földet, 
mellyet müvelt, s fölmenti iit ura iránti minden kötelezettség alól, s 
igy az egyedurnak ezen önkényes nagylelkűsége a birtokost koldns
botro. JUttatja. 
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l,ap~ng. 

Az islamnak tulajdonképi papjai nincsenek, miután a nyil
vános imákat s a hitszónoklatot maga Mahomed s utódai végez
ték. Az, ki egy ájtatos gyülekezetben előimádkozik 1 im am n ak 
neveztetik; s a f"óimam 1\'lahomed törvényes utódja. A m u ft i az 
u l em á k vagyis tudósok feje, 8 ö értelmezi a törvényt. A keresz
tények főpapjához nem hasonlítható. A m u e z z i n e k a minaretek
röl az imát hirdetik ki. Az egyházi szolgák a polgári hatalomtól függ
nek; ha érdemeticnek 1 lelétetnek j semmi sem különbözteti vagy 
jellemzi öket, a mi által a többi polgárok kötelességei alól fölmen· 
tetnének. A két hatalomnak a kereszténység által behozott elválasz· 
tása. tehát ott a régi egységre vitetett vissza j a kalifatus és uralom 
közti különbség csak rövid ideig tartott j nincsen sem dogma sem jog, 
hanem csak tanítás és törvénytudomány j nincsen papság, melly a vi
lági uralkodókat zabalázná 1). 

Mahomed irta: A z islamnak n i n cs e n ek sz e r z e t e-
8 e i j másutt azonban mondá: J ó d o l o g a s z e g é n y s é g j s az 
arabok, hogy a szemlélödésre ugy is hajló természetöknek hódolja
nak, felkapták a prófétának ama mondatát. S mig a musulmanok egy 
része a paradicsomat a csatatéren kereste, másrésze megtartózkodás 
és önsanyargatás által ügyekezett azt ldérdcmelní. A hedsira utáni 
harminczbetedik évben Y emenben a karni U v e is Gábor angyal 
sugallatára kirántja fogait a próféta tiszteletére, ki az ohodi csatában 
két fogát vesztette el, s hitsorsoaitól ugyanazt kivánja. Más szerzetes
nemü ájtatoskodók a persák- s törököknél dervisek-, az araboknál 
fakiroknak vagyis szcgényrlmek neveztettek s mint állitják, illy ren
det Abu Bekr hármat, Ali huszonkilenczet alapitott volna. Későb

ben Abdulkari Ghilan shcik a kadirok rendét állitotta fel, kik Hag
dadban a nagy imamok sil·jait örzék. A Levantében olly számos 
szerufényvesztök, kik késeket nyelnek le, tüzet okádnak s magukat 
tüzbe vetik, a Seid Amed Rufai által alapitott rendhez tartoznak. A 
nurbákok vagyis fényte1:jr~ztök a fényről bizonyos titokszerü tant 
tulajdonitnak maguknak j föelömozdítójok Dselaleddin Rumi, a hires 
költő volt, ki a mevlevek lcgnevezetesb rendét alapítá. Pír Maharn
med Naksibcndi 1400-ban a különféle rendeket egy vallásos társu
latba olvasztá, melly sz. Ferencz harmadik rendétől keveset külön
bözik. 'Mindennemü, még legmagas brangu személyek is belépnek 
e rendbe, rnellynek összes kötelezettsége bizonyos imákat végezni s 

1) Az iuézeteken ltiviil lásu : Ohauvin Belliard: L' islam Páris, 1845. 
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néha összejőni a t es b i h eléneklése vagy elmondására, melly ki
lenczvenkilencz szemből áll s a keresztény olvasónak felel meg. 

Sokkal terhesb kötelmeik vannak a valódi derviseknek. "Tíz 
kutyatulajdonnal kell egy dervisnek birnia (mondja Hassan-el Basri): 
éhes legyen mindig; ne birjon bizonyos fekvő helylyel ; ne legy~nek 
örökösei j urát még akkor se hagyja el, ha roszul bánik vele j éjjel 
viraszszon j elégedjék be minden aljas helylyel ; helyet engedjen 
mindenkinek j ahhoz, ki megütötte, ha egy darab kenyeret mutat, 
térjen vissza j ha enni adnak neki, távol áldogáljon j azon helyre, 
melyet urát követve elhagyott, eszéhe se jusson visszatérni." 

Helyesebben beszél Saadi a G u l is t a n ban: "A jó musulman, 
mielött magányba vonulna, gondolja meg, hogy az öntudat nélküli 
remete o Ilyan, mint az ajtó nélküli ház j az áhitat nélküli dervis ollyan, 
mint világosság nélküli lak j a vallásos társulatok javai a szegé
nyekéi j a fösvény dervis utczai rabló j a kövér remete hasonló az 
ártányhoz •.. Legyen &. dervis külseje elhanyagolva, csak belül a 
lélek legyen éber, a vágy és szenvedély lecsillapitva ... Bírjatok az 
igaz dervis erényeivel, aztán, ha tetszik, használjátok akár a tatár kal· 
paliját." 

Sofik. 
Különösen említendők a Persiá ban.olly jelentékeny állásra ver

gődött Sof ik , melly névvel azok jelöltetne k, kik a világtól elvo
nulva, különösen a lélek müvelésére adják magukat. Az első musul
manok bizonyos, bűnbánatot s önsanyart gyakorló remetéket nevez· 
tek e néven, kik közé Abul a IL században szabályokat hozott be, 
mcllyek a III. századbau nagyobb terjedeimet nyertek. A tagok azzal 
dicsekedtek, hogy lstennel közlekednek, hogy részeseivé lesznek az 
istenségnek, s hogy czéljok: "a szellemet és szivet a háborgatástól 
megszabadítui, az emberi természetet kiirtani, az érzékek ösztönét 
elnyomni, szellemi tulajdonokat ölteni fel, átalakulni a tiszta tudo
mányban s a jónak minden nemét gyakorolni." Igy szól Dsunaid, a 
bölcseskedés fénye j ki midön kérdeztetnék: minö tulajdonak illenek 
leginkább az Ur igaz szolgájához, felelé: Me g g y ö z ö d v e l e n n i, 
hogy minden Istentöljö, minden Istenben van s 
ru i n d e n h o z z á t é r vissza 1). Ezen mindistenségi eszmék mal
lett nem önkínzás által ügyekeztek az Istennel összeolvadni mint 
az indusok , hanem a tisztátlanság, kétely és szenvedélyek elnyomása 
által, hogy haláluk után a végetlen lénynyel azonosuljanak. 

1) Thoulouck SufismU/11 siue Peraa1·urrl theosopkia palltlleistica. Berlin 1821. 
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A G o u l c h e n R a z b a n, me ll y hittanuk öszvességének ne
vezhető, a teremtésről ez van irva: "Mikép különödött el a véges az 
őslénytől? Olly ember kérdezheti ezt, ki az igazság ismeretére még 
el nem jutott. Egyik á másiktól soha sem különödött el. A véges 
egy lényegtelen phoenix. A neveknek egész özöne tünik elö, de va· 
Iamennyi egyetlen egy lényt jelöl. A végetlen soha sem lehet végessé, 
különben mikép lehetne örök? Ami örök, az soha sem jöhet a véges
nek határai közé; mint szinte a véges soha sem emelkedhetik oda, 
hogy örök legyen. u 

A mindistenség, szokás szerint, öket is oda vezeti, hogy a val
lások, sőt az emberi cselekedetek közt is semmi különséget se ismer
jenek el. "Semmi cselekedet - mondja Asisi - sem ered tőlünk; 
mi az a jó és mi a rosz ?" Egy költeményökben pedig ez áll: "Én 
vagyok mind az, a mit látsz és élvezesz. Én vagyok az evangeliom, 
a zsoltárok, aKoran j én nz Usa és Allat (két arab bálvány), én a 
Baal és Dagon, én a Kaaba és az áldozat-oltár. A világon hetvenkét 
felekezet van j és mégis csak egy Isten van; én vagyok a hiv ö 1 ki 
benne hiszek. Tudod-e, mi a tüz, a lég, a viz és a fold ? én Yagyok 
a lég, a föld, a viz és a tüz j én a hazugság és az igazság, a jó és rosz, 
a kemény és lágy, a tudomány, a magány, az erény, a hit, a pokol 
legmélyebb feneke, a láng legkínzóbb gyötrelme, a legfensőbb para-

' dicsom, Uri és Riswan. Eu vagyok a föld és a mit az magába zár; 
az angyal és ördög 1 a szellem és ember 1 szóval én vagyok a világ 
szelleme." 

}~retnekségek. 

Már ebben is az islam eretnekségeinek egyikét látjuk, bár igen 
várható vala 1 hogy a szakadástól menten marad, miután egyszerű 
szabályokra s ugyszólván csupa tagadásokra szoritkozik, és mégis 
a vitályok és szörszálhasogatások következtek be. A keleten elterjedt 
keresztény felekezetek bevitték a hanyatló hellen bölcsészetet oda, 
hová virágzása szép napjaiban el nem juthata. A pogányság és neopla
tonismus romjai között egyedül a peripatetica iskola maradt fenn, s 
az egyedüli tanulmány Aristoteles L o g i c a j a és O r g a n o n a vala. 
Ezeket alkalmazták az arabok az ö hittudományukra, melly erejét 
csak vitályokra vesztegette az általuk ugynevezett négy sarkpont 
vagyis az isteni tulajdonok, az elörendeltetés, az igéretek és a fenye
getések tá.t·gyában j végre annak feszegetésére, mennyi befolyást kell 
a történészetnek s az észnrk a hitre gyakorolnia? melly kérdésbe a 
próféta küldetése s az imam tiszte is belefoglaltaték. 

Az ezen kutatll.sokból felmerülő kérdések különbözö felfogása 
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szerint a musulmanok vagy igazhitüek ( orthodoxi), vagy cltérök (he
terodoxi). Amazok sunnitáknak vagyis ha.gyománytisztelöknek neve
zék el magukat, miután elismerik a Sunnn tekintélyét, melly pótléka 
a Korannak abban, a mit ez a hitelvek é<> parancsok tárgyában el
hallgat. Azonban bár megegyeznek a lmgyomány alapjára nézve, a 
gyakorlatban mégis eltérnek egymástól, mi által négy felekezet tá
madt, mellyek mint ig:tzhitüek a Kaaba körül egy-egy álványnyal 
bírnak, mellyröl mindegyiknek imrunja az imát elömondani szokta. 
Az első felekezet (Anifakövetilk G09-7G9) feje Abu Anifa volt, ki 
mint bagdadi fogoly halt meg, ruivel a birói tisztet, mellyre magát al
kalmatlannak hi vé, elvállalni nem akarta. H a i g a z a t sz ó l ok 
- gondolá ö - u g y a l k a l m a t l a n v a g y o k ; h a h a z u d o k, 
u g y ro é l t a t l a n v a g y ok. Fogságában hétezerszer olvasta át a 

Korant, s tana, melly eleinte Irakban terjedt el, most átaifinos az oz
mánok közt, s az ész felekezetének hivatik, miután saját vizsgálat és 
nem mások beszéde után határoz. 

Szigoruan ragaszkodik a hagyományhoz az afrikaiak felekezete 
(ro a l ek i ek), mellyet Malek Ebn Ans alapított, ki a hedsira 90 évé
től a 177 -ig élt. Meglátogatván öt egy barátja végső betegs6gében, 
csüggedező siránkozásban találta, s midön okát kérdé, Malek ezt fe
lelte: Akarta volna Isten, hogy annyi korbácsot kap
jak, a hány kérdést magam fejétől oldék meg! Ugy nem 
n a g y szám o t k e ll e n e a d n om Is t e n c l ö t t. Az Ur dicsö
ségére fordítá nlinden tudomány{ü; miért is egyszer az eléje terjesz
tett negyvenkilencz kérdés közöl harminczkettüre igy felelt: Nem 
tudom. 

Mohammed Ebn Ed us el- Safei, ki Palaestinában, Gaza-ban Abu 
Anifa halála napján született, jártas volt az egész hittudományban s 
első volt, ki a jogtudomány körül vizsgálódott s azt rendszeresen tár
gyalta. Az éjnek egy harmadát tanulmánynak, egy harmadát imának, 
egyet alvásnak szentelt; Isten nevére soha sem esküdött, _s midön 
egyszer egy kérdés intéztetnék hozzá, hallgatva tétovázott, s a sür
getésre ezt felelé: Megfontolom előbb, besrióélni lesz-e 
j o b b, v a g y h a ll g a t n i. Hazugnak mondá azt, ki álli tá, hogy a 
világot s egyszer::;minC. a Teremtőt is szereti. Az általa alapított fele
kezet (safeiek) az arabok közt terjedett el; 6s Ebn Anbal, ki 
tanítványainak öt hallgatni eleinte megtiltotta, utóbb azt állítá, hogy 
ö ollyan volt mint a világ napja, mint az egészség a testben. 

Ezen 1 Eb n An bal ada létet a negyedik felekezetnek (a n b a
l i ak). Született a hcd:>ira 160 évében Meruban Khorasanban, vagy 
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Bagdadban, hol tanulmányait végezve hirében mindinkább növeke
dett. Mahomedröl legalább millió hagyományt tudott. Midön nem 
akarná elismerni, hogy a Koron teremtetett, Al-Motassem kalifa meg· 
ostoroztatván öt , börtönre vetteté, hol midön m~9balt, koporsóját 
nyolczvanezer férfi s hatvanezer asszony kisérte. O· a legszigorúbb 
vallásgyakorlatot hirdcté és mégis annyi követöre talált, hogy ezek 
al-Radi kalifa uralma alatt Bagdadban eröszv,kos zendülést támasztva 
(934) az élet minden kényelmeit, a fényüzés s vigalom minden esz
közeit összerombolák. Utóbb mégis annyira megkevesbiiltek, hogy 
felekezetök mai nap Arábián kivül alig létezik. 

Következik egész serege az eltéröknek, kik a hitbeli alapelvek 
tárgyában különböznek. Mint ugyanazon okok sziileményei, a ke
resztény és musulman eretnekségek közt sok hasonlatosságot talál
hatni. Amaz okok pedig ezek : szellemi nyugtalanság, melly szerint 
az ember többet akar tudni, mint a mennyit a vallás eredetileg tanit j 
türelmetlen gög némell y rendszabályok irányában j politikai nagyra
vágyás és az előbbi vallások, mint példaul a mágus vallás maradvá
nyai. És a vélemények azonságából a tettek hasonlósága követ
kezik: üldözés és vértanuság, álbölcselet és homály, kiolthatlan gyü
lölség s vérengző hadak. Csakhogy a must!lmanok tudatlansága s dús 
képzeime miatt, tévelyeik még különösebbek, csodáik képtelenebbek, 
képeik kicsapongóbbak. A mágusok, mondják a musulmanok, hetven, 
a keresztények hetvenegy, a héberek hetvenhárom felekezetre oszt
vák, mellyek közt egy igazhitii ; az islam valamennyit felülmulja, 
miután hetvenhárom felekezete mind különvéleményü 1). 

A m o t a z a l i ak, bölcselő hittudósok, tagadják Isten tulajdo
nai t, kivéve örökkévalóságát, melly létét képezi s melly által (és nem 

l) Gibbon, mil<ép töle várhl\tÚ vala, 1\fahomed vallását a kcresztány. fölé 

em<'li, s mint leg·hathat.ósb én·et, amannak llllundóságát, emennek pedig változó

súg.!t hozza fel. Pé hb ul s~olgál szerinte az , hogy a mus ulmnn, Konstantinápoly

ban még ma is rnondja: Isten az e.'/.1Jedüli Isten, és Mahomed az ö prófétdJa. A leg
szemtelenebb ingerl<edés az értelmes olvasó irányában. Hisz köztünk nincsen gyer

mek, melly szóról szóra el nem mondaná az apostoli hitvallást ; me Ily mégis meg 

nem másitott hitelvek összletét tartalmazza, mig a maiiamedi hitvallás hét szóban 

sem hitch·ct, sem hitelvi értelmet nem foglal magliban, s tehát kevés L bé Illegron t
ható. Aztán ha igaz .. e nz islam A\landó~!tga, szóljtlllllk az itt elösorolt felek<'zetek; 

és a tört~et clbeszúlendi , mcnnyi vér•mtást okoztalt azok <'gész a mi napjainkig, 

a nhhabitákig. Külünben ez Gibbonnak nem ereJeti hibája ; legl<edveltcbb írói

nak egyikénél ezt olva•orn . Ordo ecclesiae mal1omedanae long~ 1·omanum antecell-it; 
nam a quiJ tempore ista superstitio i·ncoepit , nulla Ú! eo1~nn ecclesia schi9111ala 

•unt. Spinosa , Opem postiturna pag. 613. 
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az értelem által) tud. Megtámadják az előrendeltetést 1 miután Isten 
nem lehet a rosznak eszközlője j az ember szabadon cseleksúk, s a ki 
nagy bünben hal meg, örök kárhozatra jut. Feloszlik husz felekezetre 
mellyek közől mindegyik azt hiszi, hogy övé az igazság. Főfelekeze t 
a ka d r ok é, kik a föltétlen végzetet (al-kadr) tagadják. 

A se fa t i ak vagyis tulajdonsághivők épen az ellenkező hitel
vet vallják, hogy tudniillik Isten mind lényege- mind müködésére 
nézve örök tulajdonokkal bir. Ezeken kivül még értelmező tulajdono
kat is vitatnak, vagyis ollyanokat, mellyekre a történeti fejtegetésnél 
szükséges hivatkozni, mint például, hogy szemei vannak, hogy beszél 
s több afféle. A különböző értelmezésök még is többféle felekezetet 
idézett elő, ruellyek közt legnevezetesb volt Azari felekezete. Al
Azari tagadta a motazali Al-Dsobbai előtt, hogy Isten kötelezve volna 
mindig a jobbat cselekedni. T e d d fe I, - mondá ö - h o g y h á
rom fivér közől az egyik törvény szarint élt, a má 
sik kicsapongó volt, a harmadik ruint gyermek 
h a l t me g; m i t ö r t é n b e t ik e z ekkel? Dsobbai felelé, hogy 
az első jutalmát veszi az égben, a másik a pokolban lakol, a harmadik 
sem jutalmat, sem büntetést nem kap. De Azati igy folytatá: H á t 
ha a harmadik ezt mondaná az Urnak: miért nem 
engedtél hosszabb életet, hadd nyertem volna el 
j o bbik fivéremmel at.: örök dicsőséget? Dsobbai mon
dá : I s t e n fe l e l e n d e n é, m i s z e r i n t e l ö r e t u d t a , h o g y 
a z g o n o s z s z á l e s z s a p o k l o t é r d e m l e n d i. Azari erre 
viszonzá : J ó, d e a m á s o d ik i g y fo g s z 6 l a n i : m i é r t n e m 
v e t t é l e l e n g e m i s a v i l á g r ó l m i n t g y e r m e k e t, m i e
l ö t t ak á r h o z a t o t ki é r d em l é m? Dsobbai nem tudott felelni, 
csak azt, hogy Isten meghosszitá annak életét, hogy alkalmat adna 
neki a tökélyesbülésre j de Azari tovább sarkalta, mondván j H á t 
mért nem hosszitá meg a gyermek életét is, melly 
azt szinte tökélyesbülésre használhatta volna? 
Dsobbai P.emmit sem felelhetvén, kérdé: U g y a n m o n d m e g, ö r
d ö g t ö l v a g y t e m e g sz á ll v a? •). 

E felekezet hivei az elővégzet örvényeiben tévelygve azt hi
szik, hogy az Isten örök akarattal bir, melly ezerint mind saját, mind 
az emberek tetteit előre elhatárzá. Az ember azonban tetteiről mégis 
felelős, habár azok tulajdonkép Istentől erednek , ki 'lZ embemek ja-

1) E.bu-K.alec, Vita J oh ba i. 
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vát és: roszát, hasznát és kárát akarja, sőt lehetetlenségeket is pa
rancsolhat neki. 

A libanoni m a r d a i ak t ó l eredtek a d r u z o k, kik Hakem
Bamrillah egyptomi kalifa egyik téritöjétöl neveztettek el igy, kit ök 
Istenül tiszteltek. Feloszlanak tcimanokra, vagy is Sheab emír kö
vetőire, kik a Libanonban laknak 1 fövárosuk Deirolknmr; és Ibn 
Maan híveire. 

Ka r e g e k n e k vagyis l á z a d ó k n ak neveztetett tizenkét
ezer férfi, kik elszakadtak Alitól, elkedvetlenedve a miatt, hogy az, 
kalifasághozi jogait választott biróság elhatárzására bizta. Azt vitat
ták, hogy im am az is lehet, a ki nem a Koreis törzsből való, söt hogy 
szabad állásunak scm Kell lennie, csak igazságos- és ájtatosnak; ha pe
dig letér az igaz utr61, letétethetik. 

Egészen az allenkczö mellett vin ak a s i í t á k vagyis a s z a
k a d á r o k, kik törvényes kalifának és imamnalt csak Ali t és utódait 
ismerik el, és hogy ama mcltóság nem a néptől függ. Némellyek Ali 
tisztelésében annyira mentek, hogy Mahomednek is eléje teszik. A 
siíták Aliban nemcgak vallási s polgári fejöket, hanem utódaiban ter
mészetfölötti előnyöket is, mint például az i mamban az istenségnek je
lenlétét látják. Tizedik (vagy hatodik) ivadékának csodálatos eltünése 
után azt hitették el magukkal, hogy visszatérend s birodalmát ujjá
teremti. 

A sunniták arról vádolják Alit, hogy ezen hitet ő maga ter-, 
jeszté el azon szavaival, miltet neki tulajdonitnak : "E n v a g y ok 
A I I a h, é n a k e g y e l m c s, a z i r g a l ma s, é n a l e gm a g a
sabL, a teremtő és fenntartó, én, ki osztogatom a 
k e g y e l m e t. }~ n v a g y o k, k i a n ö k e b l é b e n a c s e p p n e k 
a l ak o t a d o k 1). A siíták viszont a sun n i táknak azt vetik szcmökt·e, 
hogy Mahomednek száwos mondását, söt a Korannak egy egész fe
iezetét elsikkasZták, melly Alira vonatkozott s mellyben az általa 
szenvedett üldözések megjósolva voltak. 

A siíták felekezetc nagy fontosságra emelkedett, miután a török 
Otrnan és a persa Sofi (vagy Safi) család, habár Ali s Moaviah házai
val semmi rokonságban sem állt, jogait mégis reáruházta. Azóta e fe
lekezet a persiai életet, daczára az ország szépségének, elviselhetlenné 
tette. Minden, a ki hozzá nem tartozik, tidztátalan, legyen az héber, 
keresztény, vagy sunnita, főleg azonban a törököket gyülölik, mivel 
ezek tartják elfoglalva a helyeket, hova ök zarándokolni szoktak, 

•) Dabutan. 33. l. 
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u. m. Kufát, hol Ali, Kerbelát, hol Hussein, és Bagdauot, hol Musa 
fekszik eltemetve, s melly az imamok állandó székhelye; ugy, hogy 
üdvösebb dolognak tartják egy sunnitát megölni, mint harminczhat 
keresztényt. Mekkán kivül még vagy tiz tizenkét helyre zarándokol
nak a legnagyobb áhitattal, a miböl aztán folytonos járáskelés .. az ö 

életök, Hölgyeiket még szigorúbban örzik mint a törökök, utban fa
kalitkába zárva a lóra teszik, honnan evés s más szükség végett lee
melik ugyan, de a kalitkából ki nem eresztik. A törökök házába. 
semmi n ron be nem mennek, sem étkP.hez hozzá nem nyulnak, s 
minthogy az áhitathoz tartozónak hiszik szentjeik sirjai mellé temet
kezni, mellyeket a törókök birnak 1 városaikban összegyüjtik a 
hullákat, mellyeket aztán Persián s Mcsopotámián á.t dögleletes kara
vának öszvéreken Kufába szállitanak E szállítás, a. temetés s az imák· 
roppant költségökbe kerülnek, s gyülöletöket még magasabb fokra 
emelik. 

A szakadárok majdnem valamennyien a vallá11i s erkölcsi igaz
ságokban egy, csak kevesek számára fentartott, rejtett érteményt té
teleztek föl, mellynek ismerete núnden vallási kötélyen felül áll. 

A mahomedvallásnak csak fóbb eretnekségeit rontattam fel 1) ; 

bonyolódott s unalmas levén a legujabbak felhordása egész a vehha
bitákig, kiket századunk történetében fogunk látni, mikép folyatták 
patakban a vért, hogy a romlott islamot eredeti tisztaságára vi~sza
vigyék, mikép harczoltak az elsö musulmanok gyiízelmeivel vetél
kedve, mikép indultak ki NedsedböJ s a vándor törzseket meghó
ditva egész Damascus s Bagdadig rettegést terjesztettek el, végre 
pedig legyőzetve Ibrahim pasa által, (1818.) és vezéröket, Abdallaht 
elvesztve, némileg meghódittattak, hogy majd annál rettentőbben tá
madjanak fel ismét. 

De ugyan mennyi érdeme van Mahomednek nz emberiség irá
nyában? 

Lehetetlen a csalás vádjától fölmenteni azt, ki Istent beszélteti, 
hogy fölmentesse magát a másoknak adott törvények alól. "Mi is
merjük a házasság szabályait, rniket a hivök számára állapitottunk 
meg; Te (Mahomed) ne félj, hogy vétkessli teszed magad jogaid 
használata által; Isten engedékeny és irgalmas. 're vágyaidnak tet
szése szerint megölelheted vagy eltaszithatod a nöket; visszafogadha
tod ágyadba a kit elüztél, hogy megszomoritott szivedbe az örömet 

1) Sacy Silvester végsö öregségében adott ki egy munkát A drúzole vallá
sáJ·ól, (1838.) Legélethivebh rajzr~ az islam kiilönféle felekezeteinek. 
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visszatérítsd. A te akaratod nekik törvény leend, ök ahhoz alk:ll
mazkodandnak j Isten ismeri lelkeitek mélyét 1 mert bölcs és éber 
ö. Ne neveld feleségeid számát (kilencz volt neki), ne is cseréld fel 
i)ket másokkal, kiknek szépségök édcsgetne ; hanem rabnőidet lá
togatnod mindig megengedtetik; Isten figyel mindenekre. Ó hivők ! 
ne menjetek be a próféta házába engedelem nélkül, csak akkor, mi
dön asztalához hi, menjetek el, ha oda szólit; az asztaltól külön-kiilön .. 
menjetek el s ne huzzátok hosszura mulatástokat, mivel megsértené-
tek öt. Ő átaHja azt nektek megmondani, de Isten el nem pirul az 
igazság miatt. Ha hölgyeitől akartok kérni valamit, fátyolon át be
széljetek velök, igy a ti s az ö sziveik is tiszták maradnak. Meg ne 
sértsétek az Ur apostolát, el ne ngyétek nökül, kikkel ö élt, ez vétek 
volna az Örökkévalónak szemei előtt."') 

Mondjuk ki szabadon: a Kor an egy követellis vakmerőnek mii
ve, ki az előtte fölmerült alapkérdésekP-t megoldani hitte az által, 
hogy azokat, nehézségeik számbavétele nélkül, mintegy elvágja j s ek
kép izeveszett s felületes theismust vagyis az istenségről tisztán ta
gadó hitet alakit. A tan terméketlen a tökélyetlen, az anyag ellenben 
böngészetet képez megrontott kutrókből, különösen az apocriph evan
geliomokb6l s Mózses öt könyve helyett a Kabalából. Költlli érdeme 
el nem tagadható. 

Ismael tehát nem tudott többre menni mint Israel : de habár a 
Koranban holmi szép igazságoka~ s jeles erkölcsi mondatoknt talá
lunk, azért mégis a vallás szellemét nem csupán tanitmánya szövegé
ből, hanem az abból eredő gyakorlatból kell megitélnünk. A Kot·an 
észszerübb vallást, kevésbbé vérengző erkölcstant hirdetve vagy iól
elevenitve 2)1 az araboknak a. hatalom és tudomány ösvényét nyi tá 
meg. A rokonoknak kötelességölt vala a meggyilkoltat megboszulni i 
ha két törzs verekedett, a győztes minden elvesz tett rabszolgájaért R 

asszonyáért egy szabadot, s minden szabadért tiz rabszolgát ölt meg: 
Mahomed legalább annyira szelidité a viRszatorlást, hogy egy szaba· 
dért egy szabad, egy rabszolgáért egy rabszolga, egy nöért egy nö 
öleesék meg, s ajánita a vérdíj elfogadástít, mivel a ki a gy i lk os
n ak m e g b o c s á t, i r g a l m a t n y e r e n d a z Is t e n t ö l. Hoz
záadta még: "Isten gyönyörködik azokban, kik megsértőiknek meg
bocsátnak; tekintsétek mindenkiben a. jó és nem a rosz tulajdonokat; 

l) A Koran 35 f. 
2) Az egy lsten már a Mahomedet megelőzött Antar egyik költeményében 

!.inl..ttetik. 

IX. 
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boc.!:issatok meg anuak, ki megsél't; távozzatok a tudátlanok-, gőgö
sek- és cziyódóktól. Roszat roszal fizetni ildomnak, okosságnak lát
szik ugyan, hanem a jámborok a roszat is jóval fizetik. Az iste~félö 
a. ''isszautasittatást aj :indokkal, a rágalmat dicsérettel viszonozza, s 
hasonlit a gyümölcsfához, melly árnyat és gyümölcsöt ad a.nnalí::, ki 
azt kövel ·hajigálja." 

De rnit érnek e tanácsok, elszórva. azon tan ban, melly fölger
jeszti a.szenvedélyeket s azolwak tüzét szitogatja? Ha gyakorolták 
is eleinte pillanatnyi hatást Mf\homed ·honosaira, ezek mégis csakha
mar előbbi életökhöz tértek vissza ; a a mai arab, mikép a próféta 
elötti, szabadon, tuda.tlnnul s szegényen él, barmokat legeltet, s rabló
járataival háborgatja Palaestina, ~yria és Irak nyugalmát. Nem régi
ben is (1840-ki aprilban) a Meberned Ali seregeitől elhagyott Mokkát 
rettegés fogta el, mivel félt, nehogy a beduinok rajta üssenek, mint 
néhány évvel azelőtt, a mikor is berontva, a tartományt meggyalá-z
ták és kirabolták. 

Az islam hatása tehát nem érezteték ott, hol szülctett, hanem 
künt annál szembetűnőbb. Mig Krisztus ember fiának nevezte magát; 
l\Iahomed a kard fiának hivatott. Ha tehát kegyes és ezeretetteljes 
volt hivöi iránt, annál hajthatlanabbnak mutatta magát tana ellenci 
irányában, és megszilárditá a gyiízelemnek régi jogát, melly rabszol
gává teszi a legyőzöttet, vagy lelkiismeretét is megtámadja; és ha a 
musulman foglya fejét a. próféta tiszteletére le nem vágja, lova farká
hoz köti öt, ruig csak a rabszolgaság j:irma alá nem hajlik. A házas 
szeretet szentségét megfertőzteti a soknejüség s az elválás könnyii
sége; az apa jólléte több család közt oszlik fel, az anyai gyöngédsé
get a nőnek féltékenysége s a ruostohának vetélye öli el. Mi borza
dunk, ha fejedelmi házaikban olly gyakori testvérgyilkolásról hal
lunk; azonban nagy különséget kell tenni a mi családaink jámbor 
há.ziszeretete s a hárem kéjközössége között, hol az összekelés s az 
atyaiság csak hideg érzelem, s a gyermek már a bölcsőben gyülöletet 
s az anyák czivódasát hallja, minek természetes eredménye a legki
sebb lehetség esetében a gyilkolás. 

A bortóli megtartózkodás 1) olly országban, mellyben nem is 
terem, és a21 egész naponi böjt olly forró ég alatt, melly az egész na
pot átalunni kényszerít, csak szinlctt megtagadások voltak, s miheJyt 
a musulmanokat fegyvereik Kis-Asia s Persia kellemes ege alá és 

l) A bor a Kor&nbau az elalacsonitb anyjának (flmmtd-chabai) nevez-
te tik. 
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gazdag szüretü szigctekre vezették, ama paranc8ok kemények- s ne
hezeknek és a természeti hajlamokkal folyvást ellenkezöknek hítazot
tak; miért is a saracennak vido1· kedélye komor- és vadeLi lett. Min
den törzsi, nemzeti s családi köteléket a m u su lm a n név v altott 
fel, családi közös nevezet, nemzetségi czimer s örökös nemesség nél
kül ; arra sem gondol senki, hogy lakházakat építsen, vagy fákat ül
tessen egy végzetileg vak és megmásíthatlan jövendö számára. Még 
magalsten is féltélten y az ö jelvcire, s innen semmi kép, semmi utánzó 
művészet. Isten és ember egyedül áll közvetítő s ama lépcsőzet nél
kül, melly az alacson teremtményt a Teremtőhez emeli, mind égen 
mind földön szer.t uralom nélkül. Csak a szent szónoklat tartatott 
fenn, melly a keresztényeknél a müvelödés fö eszköze; de amott a 
tannak javithatlan tökélyetlensége azt is terméketlenné tette. Vallási 
építészet a musulmanok kij:at nem támadott, mivel hitök elkiilönözi 
Istent müvétöl, nem ismeri öt fel sem magában, sem a te1·mtéshezi vi
szonylatokban, csak a föltétlen egység megkutathatlan homályába 
bilincseli öt. Azon szükség sem ébredt föl az arabok közt, hogy a tü
neménytöl az eszméhez emelkedjenek, és fölfedezzék a dolgok okait, 
mi a keresztények közt a tudomány gyarapodásának fö emeltyűje 

vala. A mi a régi keleti müveltségböl fennmaradt volt, semmivé téte
tett ; Afrika a barbárságra tért vissza; Európa, hogy megküzdhessen 
amaz uj berohanással, ujjászületésének müvét felirlggeszteni kény
szerült. És ama gyilkos uralom a világ legnagyobb részében, a ter
mészettőllegszebben megáldott országokban terjedt el, nem, hogy uj 
életet adjon mikép az északi barbárok tettek, hanem hogy a mészár
lás dühe s a végzetbeni hit egykedvüsége által minden haladást meg
szüntessen. A Koran, vallási s polgári törvénynyé lévén, megakadá · 
lyozá a törvényjavítást, és az isteni kinyilatkoztatás czime alatt meg
szentesité az igaztala~ágot, és a~ átB\akitást visszautasitt\. A kalifák 
hatalma sem az egyház é~; községek kiváltságai, sem az clöidö szaba
ualmainak emléke által nem fékcztetvén, a patriarchai kormány mód
jára korlátlan maradt; mint fejedelmek és papok, ök értelmezték a 
Korant, és minden igaztalanságot a vallás köpenyével palástol
hattak el. 

Még ma is, midön a franczia eszmék, az angol fürkészesek és 
az orollz fondorlatok a keletet minden oldalról mozgásba hozzák, 
miben,.találunk javitásokat, ha kiveszszük a borivást s az európaias 
öltözködést? Még a fennen dicsért Mehemed Ali alatt is, Egyptomban, 
kivüle más birtokost nem találunk; a fellah még csak a csonkitást 61 
sem mcntheti meg herélteknek szánt saját fiait; a megesett leányok 

38* 
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egy macskával együtt bőnf!ákba varratnak s a tengerbe vettetnek; 
és a Pharaók s Ptolomaeusok hajdani országa ·csak másfél millió la
kost számlál, odavéve a fóváros kétszázötven ezernyi lakosságát. És 
mit rnondhatunk az ozmán birodalomról? hol a gyermek-suitánnak 
atyja által adott parancsok olly eszméket és bajokat fednek fol, mely
lyek az európai társadalomnak mintegy ezer év előtt voltak sajátjai. 

Ime ezek késő és termész~tes gyümölcsei az islamnak, 'melly 
századok milveit, o. római törvényhozás és a kereszténység befolyását 
megakadályozá, és megujitá a házi rabszolgaságot, a soknejüséget az 
ehhez társuló bilnökkel és azon bajokkal, mikkel a. természet a. rajta 
ejtett sérelmet boszulja. (E). A szolgaiá.g megörökíttetett, s megörö
kíttetett a fejedelmek zsarnoksága., kik önkényöket 1), a hóditás go
nosz jogát, isteni jognak hirdetik, és fenntartják amaz embertelen 
államelvet , melly a lelkiismeret szabadaágát 8 kard alá hajtja; az 
elsőszülött biztosítására a vetélytársakat, a fiukat, 8 fivéreket legyil
kolja ; megparancsolja, hogy a suitánnők leányainak púpja meg ne 
köttessék; annak, kit gyanuba vesz, meghagyja, hogy önmagát vé
gezze ki ; az igazságot a közjónak, vagy inkább az evvel azonosított 
fejedelmi Bzeszélynek áldozza fel, és az Europa legfölségesh tartomá
nyain felállitott birodalom törvényei közé ezt meri irni: A t ö rvény
t u d ó k n o. g y o b b r é s z e o d a n y i l a t k o z o t t , h o g y b á r
m e ll y fi a m v a g y u t ó d o m , h a t r ó n r a j u t , a v i lá g b é
k ó j é n ek b i z t os i tás a v é g e t t, t es t v é r e i t me g g y i 1-
kolhatja; ekkép tegyetek~). 

REGYBDIK FEJEZET. 

Els6 kalifák. 632-661. 

Tudjátok-e ki előtt tünik fel Mahomed nagynak? a ki a sikert 
imádja. s elvakittatni hagyja magát a pillanatnyi gyözelmektBl és a 
vérontás erőszakos mozgalmaitól, mellyekkel egyedül tanusitá a pró-

l) A lá:uuida még !JIYrlOBzahb, mim a kdrhozal. A Koran. 
1) II. Mahomed ozman alkotm. -- Mindenkor müvem tökélyeabítéaére törekedve, 

miután a hazai kútforrásokb61 mindenrlíl meggy<lz<Sdest nem szerezbeték, kárdélt 
inMztem azokhoz, kiket legképeebeknek bittem arra, hogy tanAcsot adhassanak vagy 
megjavítsanak, különöst:n azon tárgyakban, mellyeknéi a kútforrAsokhoz nem jut
haték. Az arah dolgohn nézve ezt•k lcgjelesb iemcröjéuek, bAr6 Hammernek ité-
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féta magasb küldetését. S csakugyan valami caodaszerü van abban, 
hogy az ö tana ama puszták simumjá.uak rohama gyanánt terjedett el1 
s nem is ismer a törtllnészet birodalmat vagy vallils t, melly olly roppant 
téren, olly rövid idő alatt alapult volna meg. Ki ezt n7J islam által az 
érzékiségnek engedett kedvezményekből magyarázná 1 nem ismeri nz 
emberi szellemet, melly inkább a szigor felé- hajlik. Én inká6b azt 
hiszem, hogy az islamot annak hirdetése segilé clll, Uliezerint a; többi 
vallásokat megjavítja; miért is n támadó fél túlnyomóságáhor; még 
11z uj vallásbani rohamos meggylízödés járult. Utóbb magának • pró
fétának személyében trónra emeltetvén, az islam a társadalmat.ama 
vallás szarint rendezte; n legyőzötteket ahhoz képest alakitott kor, 
mány alá veté 1 a mi egyetlen 1 korlátlan s tehát az egyesség s ösz
hangzás fenntartására leghatékonyabb hatalmat teremté elé. 

A szomszédok közöl ellenben az arnbok és a berberek ellemé
ges törzsekre voltak megoszolva; Pcrsiát belháborgás szaggatá, 

letét kértem ki s nyertem is tőle annyit, a meooyit tudománya- s ui{variOBságától 
várhaték. Köszönetet momlva neki a dicséretért, mellyel - tudom jól, csupAn buz
ditás. végett - mílvem e részét, R IX. könyvet, megtisztelé, felhasználom az által!\ 
nynjtott arlatokat, hogy &z olva~ón segih•e legyen. 

A mi a kútforrá!ok ·birál&tát illeti, megrav&tom általa, hogy Thaberit nem 
eléggé haezoáltam, s én akkor csakugyan csak Sehultensnek áltaJam. idéllleU kivo
natait ismertem, de nem a Roseg:artco á)tal forditott két ,kötetet, melly ceak 1838.c 
ban jelent m~g. Ellenbeo kelletén~l többre bec~ültem Wakidi Ökleyt az eÍsö mu
sulman hadjhratollra nézve i miutlu! az, me Ilyet nyotütatAsbao birunk ·lnkábh csak 
regény, mint ezt Hamaks beLizonyitR, OSS7leYetYe Mt nz igazi· Wakidival; ki a 
leydeoi könyvtárban találtatik. 

A mahomedAn val}.ás körü). csak Salo-t és Saéy-t ~&l-tja jó vezére~ek, mint 
ezt a bécsi tudományos évkönyvekbeo meg is mutatta, értekezvén különösen az 
utóbbinak De la religion de8 Dru!es czimii muok!Ljáról. 

MegczMolja Lonci tanárnak tanát (kinek mégfs elismeri abbeli érdemét, hogy 
n kufai irást legjobban olvasll.) egy imiaJ-i vagy, mikép ez mondja, omiri iró.s lé
tezésének tárgyában. Fentartja magának a bebizonyítAst az 1836-tól 1840-ig meg
jelent kilencnen keleti münek szemléjébcn , mclly munkát Hammer u emlitett 
béui évkönyiJekben el is kezdett. 

Kérdést tetten1 a Kora~ külöobözö forditá~airól is , miután azok közt olly 
nagy külöoséget találtam, különösen a Surilk verscinek elosztása körül, melly az 
idézetek föltallLibU unnyira nehezité, Hammer vAlasza ez volt: .Én mindlg Mar
racci-t idézem, melly úllanrlóan 11 Koran legjobb szöTege marad, miot ezt az Ét•
könyvekben mutogatandom, értekezve Kasimir8ki fordításáról, ki Fiugel uj kiadás:ít 
köveit~ s Hinkelmaii kiadását vagy kényelem tekintetében vagy a protestnos iránti 
hajlamból Marracci-énak eléje tevé. Ez utóbbival egyeznek ösRze a musulmanok 
által Tehrizben s másutt nyomatott Koranok. Sacy, ki illetékes biró volt, csak Mar
racci-t ·idézte. Meglátandja ön birálatomb61, mikép Kasimirski csak ott volt hl!, 

hol Marracci-t követte. A német fordítások a legroszabhak." 
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annyira, hogy Artaxar koronÁja négy év alatt négy kiilönbözö horn
lokot diszitett, s épen midön a szavazatok egyhangolag a tizenötéves 
Jezdcgerdre (Yezdedshird) estek' a musulman hadsereg akkor ron
tott be oda. A glirög birodalombim n korlátlan egyedurság s a régi 
mÜ\•eltség hatalmát az eretnekség s czivódasok aláásták s véde1me 
csak idegan karokra volt bizva. Aztán az utóbbi két orsz1\.g egymás 
ellen hndnkozva, Chost·oe s Heraelius változatos győzelmei által, miud 
az egyik, mind a másik kimeritletett s mintegy elerötlcnitve állitatott 
a még illetetlen erejii ellenség elé. Az alattvalók kisziva a zsarolások 
által, elfá.rasztva az egymást követő partoskodAsok által s hitökben 
zavartntva, ellenállásra sem a haza, sem n. kormány iránti szeretetböl 
nem buzdultak. Ellenök azonban az arabok zsákmányt s vért szom· 
jazva, nök és a. győzelem által kiérdemlendö paradicsom ut~n so
várgv& rohantak; miután vezéreik ekkép buzditák öket: E l a z 
Istens lenéz reátok; harczoljatok: előttetek fe
k e t c sz e m ü s a l a b as t r o m k c b e l il l e á n y k á k , h á t a
tók mögött a pokol áll. 

TürelmPtleusé8"· 
A próféta, mig gyönge volt, egye bet nem tudott, mint lürelruet 

és a lelküsmeret szabadaágát hirdetni j semmi sincs szendébb, mint 
azon fejezetek, rniket mint medinai menekült adott ki. De bezeg meg
''!íltoztatta hangját) a. mint ereje meg:>ziltirdult, s a Kornn minden 
egyéb vallás ellen gyülöletet s irtó háborút lehel. A harczias és vé
rengző nép inkább ez utóbbiban hallgatott reá, s ki több Istent vagy 
egyet sem imádott, az a föld szinéröl eltörlendö ;ellenség vala. De 
mi\·el a ket!egbeesés ezilnj ellentállást sziilt volna, a próféta utódai 
jónak látták a félszigeten kivüli tartományok iránt türelemmellenni: 
az indusoknak megengedtetett pagodáik rnegtat·tása j a kereedények 
és zsidók az islam és adózás között választhattak. Ha elfoglaltatott 
egy tartomány, 1\ szerzetes fogndalmaitól feloldaték, a gonosztevő s 
adós fölmentetett, a hadi foglyok kiváltattak, de csak ugy, ha az is
lamot vették fül. E hitben növeltettek a gyermekek, erre azorittattak 
u hiv(jk uejei; éK ha a valhistétel s a környülmctélés olly keYésbe 
került, csoda-e, ha az islam annyi követökre talált 1 kiktől sem tan n
Lis, scm \·izsgálat, sem erömegfoszitö erénygyokorlat1 scm önmegta
gadás uem kivántatott. 

A ki vonakodott az islamot fölvenni, ki volt téve a nép s a had
screg dühének, a l1itehagyott testvérek iildözésének, kik az elnyo
mottak osztályából az elnyomókéba léptek át, vagy a kalifák dölyfös
ségének, kik a héberek- és keresztényekkel csupa szeezélyböl, majd 
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miut hiveikkel bántak, majd mint elleneiket üldözték. Aztán a ke
resztényeknek meg volt hagyva, hogy egy különszinü turbán által 
különböztessék meg magukat; eJtiitatott nekik a lovon és öszvéren 
ülés, csak szamarakon és n ök modjára járhattak; magán és nyilvános 
épületeik kiterjedése meg volt szabva; uton és fiirdökben a musul
num elsöségét el kelle ismerniök; nyilvános istentiszteletök eltiltatott; 
és a ki a mecsetbe mert lépni, \'agy egy musulmant megtériteni akart, 
halállal biinhödött. :Még ma is, am•yi század lefolyta után, midön a 
gyözelmck s a kereskedelem a nemzeteket összevegyité, midön a mu
sulman vakbuzgalom alábbszállt, s a miivclödés közéjök is behatdtt, 
még ma is, ha legmiíveltcbb város1,1kba mégy, a ke r es z t é n y k u
t y a nevezetet minden .lépten hallhatod, és ha Damascusba mersz 
menni , életed is veszélyeztetve van ; mindezekböl elgondolhatni, 
mennyit kelle a legyőzötteknek eleinte szenvcdniök 1\lahomed fiai· 
nak fennen dicsért türclmétöl •). 

A mint a próféta szemeit behunyta (63:-:l.), Medinában legott az 
utód fölött kezdtek vitázni. A moagerek, mivel az islamot elöször 
karolták fel, az anzárok pedig, mivel védöi voltak , maguknak tulaj· 
doniták a választás jogát, s már vérengzésre kertilt volna a dolog, ha 
a Jorfnál táborozottOsama seregét vissza nem vezeti s·zászlaját az el
hWlyt próféta kapuja előtt kitüzve, a rendet fönn nem tartja.. 

Ali, Omar és ALu Bekr voltak a vágytársak. Az ·első, mint 
Abu Taleb fia s 1\'Iahomed egyetlen lányának, Fatimának férje, örö
ködési joggal állott elő ; azonkivül Mahomed maga nevezte volt öt 
kalifájának , midön a még veszélyekkel és semmi tisztelettel sem járó 
állomás semmi édesgető erővel nem birt; hanem A isa, az elhunytnak 
legkedvesb hölgye, kit, mivel a próféta véglehelletét ö fogta fel, a 
musulmanok mint ezentet tiszteltek, Alinak ellene vala, el nem fe· 
led vén, mikép Ali nem akart hitelt adni az ö önigazölásának azon hires 
éj után, mcllyben a táborból eltünt vala. ÜmRr Mahomed kardja 
vala, ki róla ezt~ket mondá: "Ha Isten még egy prófétát akarna a 
földre k iildeni, senkit sem választana mást, mint O mart." Abu Bekr, 
a próféta ipája, ki öt a szolgálataiért kiérdemlett megkülönbözteté
sekkel tünteté ld, s akkor is, midön magával nem birt többé, a me· 
csetbeni imák végzésével bizta meg, minthogy Aisától hatnlmasan tá· 
mogattaték, a többinek eléje tétetett, s a sheikek mindnyájan jobbj o· 
- .. ---- .... ~ 

1) Távol attól , hogy a legyőzött népeket szolgaságba igázzák, az arabok 
öket testvéreikül tekinték , velök az uralkodó nemzet jogait megoszták az iRlaw 
fólvétel~nek föltéte alatt ; a~tán kiilöoben is igazRágosak, jótevök s nagylelkilek 
voltak." MUier l'ilógtörléMt. :XIU. könyv. 
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kat nyujták neki, melly beikta.tó szertnrtás utóbb kétélü kard felkö
té&évels hűség fogadásával cseréltetett föl. Omar, ki egész lelkéböJ 
musuhnan volt, n béke kedveért feláldozta nagyravágyását; Alít fegy
verrel kelle engcdelmess~gre vagy Jpgalább annak szinlelé11ére szo
rítni ; hanem a musulmanok nagy része Ali jogait folyvást birdeté s 
az elsö kalifiikat bitorlóknak tekinté. 

Kalifa vagyii Isten kiildöttjének helyettese (ka l if r es o u l 
A ll a h) volt n czim, mellyell\ próféta utódai megelégedtek, s mellyel, 
mint mnga Mahomcd, világi s egyházi hatalmat egyesitettek. Maguk 
é11clmezték a törvényt, végezték az imát s a mecseti hitszónoklatot, 
melly ama vallAs istentiszteletét képezé. 

A két e~~aló. 
Ám mégis számos arabban a régi függetlenség szerctete ébredt · 

föl : a mekkaiak fdlkelve, a kevesek uralmát visszaállitni ohajták, 
de a Korcifi törzsi Sohsiltól rendre utasittattak. Mások a bálványozás 
örömünnepeihez, némellyek a zsidó reményekhez, némellyek ismét a 
kereszténység vigaszaihoz fordultak j vagy felbátorítva a próféta 
könnyü sikerén, uj kinyilatkoztntáaon s uj istentiszteleten törték fe
jöket. Moseilama, a még Mahomed életében fölkerekedett két álpró
féta egyike, a jama.mai Oneifa törzs elöbbkelöiböl való volt s aKoran 
modorában jelenéseket tevén közzé, számos követöre talált s :Maho· 
mednek ezeket irta : M o s e i l a m a , I s t e n a p o s t o l a , M a h o
me d, Isten apostolának. Fele a földnek legyen tied, 
fe l e e n y é m. Mahorued felelé : M a h o m e d , I s t e n a p o s t o l a 
M o s a i l a m á n ak , a c s a l 1) n ak. A f ö l d a z I s t e n é j ö a d t a 
azt szolgái közöl örökségül annak, kinek akará; 
a ki ö t f é l i, c z é l t é r. Reményét vesztve n z egyezkedhetés iránt, 
az ámító összekelt Sedsich prófétanövel, és u. fölgerjesztett lelkese
dést hitsorsosok szerzésére használta fel, különösen miután Mahomed 
halála által a próféta helye a földön megürült. :Jiflinthogy pedig az is
lam nem az a vallás volt, mellyben a viszályok vitatás, vagy zsinatok 
által egyenlittettek volna. ki, Abu Bek r W alid fiát , a vitéz Kaledet 
hadsereggel kiildte el, ki győzvén, tízezer követőjével együtt lemé
szároltata Moseilamát, ki bukása után csaló czimmel illetteték. AI
Aswad, ki Mahomedtöl szinte elszakadt s közlekedésben álli tá ~a
gát lenni két angyallal s ékesszólása s ii~yessége által párthiveket 
szerezve, Yement elfoglalta, snját embereitől öletett meg a próféta 
halálát megelőzött éjjel. Csak illy sikert arattak a többiek is, kik 
Mahomedet utánozni merészlették. 

Abu Bekr él! két utódja, bár előbb fegyvet·forgató vitézek vol-
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tak 1 a fópolczra jutva, inkább a vallás fejeinek tekinték magukat s 
hitöknek fegyverrali terjesztését vezéreikre bíztAk. Abu Bekr, hogy 
kivigye Mahomednek tervét Syria meghóditására nézve, nz arabokat 
szent háborura hívta fel ezen levéllel: "A kegyelmes Istennek nevé
ben ! Üdv és áldás legyen mindnyájatokkal, kik igaz hivők vagytok. 
Dicsérem a windenható Istent s kérem öt Mahomedért, az ö próféta\
jaért. Ezennel tudtotokra adom, hogy a. hivöket Syria. ellen akarom 
küldeni, hogy kiragadjam azt a hitetlenek kezeiből. Értéstekre aka
rám azt is adni, hogy a vullásért harczolni annyi, mint engedelmes
kedni Isten akaratának." 

A felhivásra tömérdek föllelkesült sokaság gyült össze, mellyct 
Abu Bckr megszemlélve s megáldva, három vitéz vezérre, Abu Obei
dnh-, Amru- és Kaledre bizott. Az elsö napi utban saját maga gyalog 
vezette a tábort, de nem engedé meg, l10gy a többiek is lovaikról le
szálljanak, mivel - ugymond - ez is, az is egyenlö érdem, midön 
azt a vallás azoigálatára teszszük. Búcsut véve aztán vezéreitöl, ekkép 
szóla: "Emlékezzetek, mikép Isten szemei elött s a halálhoz közel 
álltok j kerüljétek tehát az igo.ztalanságot és az elnyomást. Együtt 
tanácskozzatok testvéreitekkel s őrizzétek meg ezeretetét s bizalmát 
seregeiteknek. Az Isten dicsőségeért férfiakul viseljétek magatokat, 
hátat nem fordítva. soha : hanem kiméljétek meg a nőket, nz örege
ket, a gyermekeket, a pálmákat, a vetéseket, a gyümölcsöket s házi 
állatokat, csak n.z élelmi szügségletekhez nyuljatok. Mielött meg
szálljátok, szólitsátok fel a népeket az igaz hitre. Ha egyezkedést 
köttök, meg ne szegjétek azt. Elömenve ezerzeteseket találandatok, 
kik monostorokban Istennek azoigálnak j ne öljétek meg öket, ne is 
rontsátok le menedéköket. Másokat ismét környiretü fejjel találanda
tok 1), ezeknek hasitaátok azét fejöket irgalom nélkül, ha az islamra 
nem térnek, vagy az adót meg nem fizetik." 

Mahomed intézménye szerint a zaákmánynak öt részre kelle 
osztatnia j négy a hadsereget, egy a birákat, tanítókat, költőket, öz
vegyeket és árvákat illette. Daczára mégis ez intézkedésnek a intel
meknek, daczára a tilalomnak a régi vallási surlódások fólelevenitése, 
zavar támasztása s a borivásra nézve, ki vá.rt volna mérsékletet és 
erkölcsösséget a rabló arabok rendetlen csordáitól? Mahomed a gyö
zelmet a vallási lelkesedéere s jövö élet jutalmaira alapitván, honosai 
hadi rendszerén mit sem változtatott, s ök továbbra is gyalog, fél-

1) A hl\jnyiret a papok megkülonböztetö jele volt, o. ezerzetesek mint több
nyirc világiak hosszu hl\jat viseltek. Min8 különséget tesz köztük a kalifa, nehéz 
mP.ghiLlározni ; vnlósziniilPg csak közbeszéd után indult. 
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meztelen, íjas és nyilas harczosok, vngy pcuig lándsa és karJforgató 
lovaso],; maradtak. Több ügyesRéggel, mint haditudománynyal bu·tak 
s különösen a párbajban nagy vitézséget mutattak. Jól tudtak rabolni 
s csoportokban száguldozni, támadó· s ostrom-gépelyek nélkül, csak 
könnyü s igen tanulékony lovaikon rohantak, elszaladtak s ismét 
visszatértek elfáraszthatlanul. A csapatok nem képeztek egy összetes 
harczos tömeget, hanem számos lovas és nyilas osztályokat képeztek, 
mellyek nlinthogy nem egyszerre mentek csatába, a harcz napjában 
többször ujult meg, s az ellenség, melly már gyözelmet énekelt, ujo
lag megtámadtatni látta magát1 mig végre erejét vesztve 1 engedni 
kényszerült. 

Kah•d, 

Kétfelé osztatván a hadsereg 1), az egyik Kalednek 1 ls t e n 
ka r d j á n ak, adatott át, ki Ma homednek egy öltönyét viselve, 
sérthetlen vala; harczosai minden veszélyben végetlen bizalommal 
viseltettek iránta, kinek mindegy volt vezér, vagy közkatonaként har
czolni, csakhogy Istennek szolgáljon. Al-Mondnr fejedelmek ellen 
inditá seregét, kik sok század óta Persia föhatalma alatt Irak fölött 
uralkodtak. Hira és Arnbar falain :nem sokára a próféta zászlaja lo
bogott, Kaled megölte az utolsó Al-Mondart s meghódítván népét, 
hetvenezer narab Aranyból álló BRl'CZOt vetett reá. 

Abu Obeldah. 
Ezalatt a szelid Abu Obeidah Syriába nyomult a Jordán keleti 

oldalán. A római császárok, kik ama vidéket Arábiának csak azért 
nevezték el, hogy a legyőzhetlen arabok fölötti diRdalokkal dic.sekedje
nek, azt erös várakkal biztositották; illyenek voltak: Gerasa, Philadel
phia és különösen Bosra. Bosralakói, kik a saracen folytonos beroba
nások miatt, a fegyverforgatásban gyakorlottak voltak, a négyezernyi 
arab hadnak olly vitézül álltak ellent, hogy a gépelyeket s tápszere
ket nélkülözö osb·omlók már visszavonulóban voltak, midőn a küldeté
séböl visszatérő Kaled megérkezett s uj lelket öntve a rajongó had
l!eregbe, árulás által is segittetve a várost bevevé (633). Ezután ha
ladék nélkül Da.mascust 1 Syria fővárosát, támadta meg, választást 
engedvén ott is az islam, vagy adófizetés közt. Azonban bát·milly cso
dákat müvelt az ö ernyedetlen vitézsége, a keresztények hasonló ki-

·tartással harczoltak, s Kaled kénytelen vala az összes saracanokhoz 

1) E hadjáratok legjobb eliJeszélését Okley Simon adja ezen muukAjáiJan : 
Conquest of Syria, Pe1·sia and Eyyz1t by the Samcena. Lonuon 1718. Fogstl.gbRn Le

végzett m!i. A legjelesb történeti müvek llözé tartozik: A lcalijdk tii1·lé11ete, mPlp•t 
a hires orientalista Weil, h~idalb!'rgi t.anftr 1846-ban tett közzé. 
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felhivást intézni, hogy sietnének a Heraelius császár által küldött se
gélyhadak el1en harczolni. 

Heracliusnak, mint egykor a persák rllen, személyesen kellett 
volna most is a hadsereget vezényelnie s a szomszéd s annyira ve
szélyes támadók rendetlen dühének haditudományt és egyetértést 
állitni szembe: do ő ud\'ari kéjekbe s tnnodai vitályokba merülve, 
megelégedett azzal, hogy egy tekintólyes hadsereget külde, ·nHilly 
támogatva a régi római fegyelem maradványaitól, nz összecsődült 

musulmanok ellen kemény csntát vivott Eznadim mellett (julius 
13.); de a vakbuzgó arabok 1 kik R aj t a h a l á l r a s a p 8 r a
d i csom b a! kiáltással rohantok, végre mégis ezétverték s meg
semmiték a keres:r.tény hadat 1). 

Damasrns be,·étrle. 
A győzelemben felfuvalkodott saracenok Damascus ellen for

dultak, hol Tamás, Heraelius rokona, fenntartá a bátorságot s a syri
aiakat akkép lelkesité, hogy eléjök Krisztus-képet, lábainál evangeli
ommal állított fel. Hetyen napig állták az ostromot, mig végre el
fogyván eleségök 8 reményök 1 egyezkedni kezdtek. A szende Abu 
Obeidah engedett 8 bement a városba (634); de midön ekkép a da
mascusiak ébersége csökkent, Kaled, ki a fél gyözelmet megveretés
nek tartá, neki rohant a városnak a másik oldalról s borzasztó mé
szárlá.st vitt végbe. Nagy bajjal e csak az Isten és 8 prófétá nevével 
tudta übeida h lecsilapitni a dühöngést; ö határozta meg az adót, 
mellyet a keresztényeknek vallásuk türéseért kelle fizetniök. Tamás 
meg nem hajolva, bátrabb bajtársaival a város közelében tábort ütött, 
mellyböl futásnak ered ve mflgtnenekedett volna szerencsésen, ha· a 

Í) Eléladása az cznadimi csutAnak : "A legh·gulmasb Isten nevében. K11lcd, 
"'nlid fia, Abn BPkrnük, az lsten apostola utórlj:\nak. Dicséret IIZ Istennek, nz 
egyetlen egy Istennek, kin kivül nincsen más Isten. Az él prófétája Mahomed, ki 

fölöU örökös legyen az isteui áldiÍs, és kinek én forró Mlát mondok, hogy JerontA 
a bá.lványozást és felnyitá azok szemeit, kik sctétségbeD éltek. Tudd meg ó feje a 
hivliknek! mikép nekünk ütközetUnk volt a római sereggel, mcllyet vezetett Ver

dau, ki Jézusra esküdött, hogy vagy gyöz, vagy meghal, és meghalt. Mi is me~o

esküdtünk gy3zni, v11gy halni, s lsten seg~lyévr-1 gyUztilnk. El vnla rendelve, hogy 
ellent"ink legyözt"ssenek s mi )pgyünk n gy3zllk ; dics.lrt~ssék az Isten. Ötvenezer
nél többet öltünk meg, a többi szétszóródott mint a puszta homokja. Elvesztettünk 
négyszáz lretvenuégy embert, !lik m:\r a mennyei dicsőséget élvezik. Irtam e leve
let az első dsumndn hó 30.án, s most Eznadimból, hol a csata történt, Damas
cnsbn térE"k vissz11. Imádkozz{\) a mi tov!J.bbi jóllétünkért s a szerenesés sikerért. 
!~ten veled. Az Ur b~kéje s lllrli\•11. legyen lölöt.terl , IHtlm prMMAj!mak utódju! és 

az igaz mu.,llmnnok föllitt." 
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hitehagyott :Jónál'! az araboltat nyomába nem vezeti, kik százötven 
órányira hatva be a római területre, nt6lórték s lekRilzabolták egy 
lábig n menekvőket. 

Abu Bekr lialilla f.:W. 
Nem hallhatá már e diadalmat Abu Hekr, mert R próféta után 

két évvel ö is meghalt. Uralma inkább papi mint k ntonai vnla j leányá
nak Aisának meghagyá, hogy vagyonáról pontos lelettárt készítsen, 
hogy láss11, kalifasága alatt meggazdagodott-c. Önfenntartására osak 
három darab arnny-pénzt, egy tevét s egy rabszolgát kért, és a mi 
minden megmaradt neki, azt péntekenként n. szegényeknek osztá ki. 
Érezvén halála közeledtét, Omart bizta meg az imák végzésével, s 
midön ez azt felelné, hogy nincs szüksége azon méltóságrn, Abu Bekr 
mondá: Dc annak van te reád szitksége. Ezután titkárá: 
val, Otmannal a következöket íratta: ,,A kl'gyelmes l!>tennek nevé
ben. E végrendeletet Abu Bekr tette azon pillanatban, midön e yiJá
got elhagyá, hogy a másikba menjen j azon pillanatban', midön a hi
tetlenek hisznek, a gonoszok nem kérkednek többé, a hazugok igazat 

' mondanak. En Omart rendeolem utódomnak, hallgassátok öt, s enge-
delmeskedjetek neki. Ha igazságosan fog kormányozni, vnlósitandja 
róla táplált teményeimet ; ha nem, ugy ö maga lesz felelös tetteiről. 

Az én szándokom sze nt, de a jövöt nem ismerem ; ha nem a ki roszat 
tesz, biinhödendik. Isten vell'tek. Az Ur irgalma 8 áldása legyen 
veletek." 

l. Ontar. 
Tehát Omar, a sahabeonok vagyis Mahomed régi társainak 

egyike, üdvözöltetett a hivők fejedelmének (em ir al-muminin), 
maga Ali sem szegült ellene. Elődétől mindöszsze öt darab aranyat 
s egy durva öltönyt öröklött; miért i6 kijelenté, hogy képtelennek 
érzi magát annak életszigorát utánozni, pedig ö is csak árpa kenyér
rel, datolyával és vizzel élt; a ruhán, mellyben szónokolt, tizenkét 
folt vala, s midön egy persa helytartó hódolni ment neki, a mecset 
lépcsőin koldusok köz t aluva találta öt. Mid ön egy ágról szakadt 
szegénynek hatezer draohm át ajándékozott, egy barátja szemére 
hányta, hogy az idegeneket jobban szereti mint saját fiát, de a kalifa 
mondá : F i am n ak v a n a t y j a , k i ö t t á p l á l j a , r u h á z z a , 
a a szükségesekkel ellátja; de ezen idegennek a 
r é sz v é t e n ki v ü l a z e g é 11 z v i l ú g o n semm i j e si n cs e n. 

Az antiochiai Refaa, Heraelius hatalmába esvén, kérdeztetett : 
:M i é r t v i s e l O m a r o ll y d u r v a ö l t ö n y t , m i u t á n a k e
resztényektöl annyi kincset rablott? - Mivel a 
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j ö v ö é l e t r e g o n <l o l és fél i a z I 8 t c n t. HerAelius ismét 
kérdezé : M i n ö p a l o tá b a n l a k i k a k a l i fa? - P ö l d b ö l 
v a l ó h ti. z b a n. - M i n ö s z o l g á k v a n n ak u d v a r á b a n ? 

S z e g é n y e k é s k o l d u s o k. - M i n ö s z ö n y e g e n ül ? 
-A méltá.ny és igazság szőnyegén.--Minö a trónja? 
- 'l' r ó n j a. a m é r s é k l e t s a z i g a z s á. g m c g i s m c r é s e. 
-Minök testőrei?- A legvitézebb egyisten-hivők. 
Mások hozzá teszik, hogy Oma.r, midőn kérdeztetnék, miért nem ru· 
házkodik ugy, mint az általa meghódított fejedelmek, felelé! Ök e 
világn~t.k javait keresik, én pedig annak kegyét, 
ki Ura ennek és a másik világnak.') 

E takarékosság lehetövé tette, hogy az elsíi kalifák kincseiket 
háborukra, Maltorned régi bajtársainak s az érdemes emb~rek jutal
mazására fordithass:ik. Azon egyszerUség által, melly öket az utolsó 
musulmannal egyenlökké tette, nem ércztették a zsamokság sulyát s 
hozzászokta.ták ahhoz a musulmanokat. Ezzel s hajthatlan jellemével 
Omat• megszilárditá az islamot; önmagát állitván fel példányul, gyü
lötve minden fényűzést, nlinden müveltséget; eltiltá a hajózást, az 
építészet szépitéseit és az arabon kivül minden egyéb nyelvet. A ma
bomedáu időszámlálást ő hozta be, s elrenuelé, hogy minden musul
man valami meoterségct üzzün. A kincsekröl, mellyek a hóditásból 
befolytak, pontosan számot adott, 8 hadvezéreitől ugyanazt kivánta. 
V égre abban betölté a próféta akaratát, hogy Arábiát a zsidóságtól 
megtiszti tá 2). 

Tiz évig uralkodott már, midön Firuz1 persa rabszolga, hazája· 
ért boszut állandó, keresztiilszul'ta öt (644). Haldokolva, utódjának 
kinevezésével hat legtekintélycsb barátját bizta. meg. A buzgó mu 
sulmanok levágván hajzatukat, tiszteletből Omar sirjára tették le. 

Otmau. 
Ekkor Ali választatott volna meg, ha hajlott volna az eléje sza

bott ióltétre, hogy ne csak a Kornnhoz, hanem a hagyományokhoz 
is tartsa magát ; igy azonban Otman választatott meg, ki már Maho
mednek titkára vala. Mint gyönge és élemedett, másokra bizta a kor· 
mányt és had vezérséget, s vezettetni hagyván magát barátai s rokonai 

') Theophauea, Ollt'oo. - Cedremus, Hiat. co1np. 
•) ."Vagy ki ~em voltak llzva eg~szen, vagy viaszat,;rtek oda, miután Tudela 

Henjaruin a XII. században sok zeidót taliLit ott l'thabita név alatt ; és all ujabb nta
zók Arábiában mintegy hatvanezur zsidót találtak, kik birják Mózsea öt könyvét, 
Samnelt, a királyok könyveit, Ieaiáet, Jeremilist s a kiAel.Jb prófétákat. Köriil vannak 
metélve, vándorlók, harcziasak, a karavánokat megadóztatjé.lc L. Wolf-ot. 
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által, ezek fölötte, ö népe fölött z!iarnokolt. ilehozta az idegen feny
üzést, nem csak az ál tn l, ho gy Kufában egy százezer embert befogadó 
mecsetet épített, hanem azáltal is , hogy udvaronczainak a kéjelgést 
és finomkodásokat, miket önmagától megtagauott, megengedte. Épen 
olly ájtatos lévén mint elüdei, folyvást a Korant olvasá, rendeseu· pré
dikált s kegytetteket gyakorlott j hanem az idők megváltoztak, s ezen 
erények nem voltak Wbbé elegendí)k arra, hogy a széles birodalom
ban minden oldalról felmerülő elégületlenséget s rendzavarásokat 
meggátolják. Az elégületlenek Medinába gyültek s fenhangon köve
telék, hogy vagy igazságot szolgáltasson, vagy a parancsnokságot 
tegye le. Egy lázadó csapat ostrom alatt tartván öt hat hétig saját 
házában, végre megrohanta s megölé, roazul védvén öt a Koran, mellyet 
ÓVÓ!Izerül l)lellén horJott. 

Ali. 656. 
Ötnapi fejetlenség után Mahomed régi barátai Alinak nyujták 

jobbjaikat, elismervén végre annak jogait. Az imákat elvégzendő, 
a meciletbe ment, esikos gyapot öltönyben, fején durva turbánnal, 
egyik kezében papucsait tartá, másikkal íjára támaszkodott. Két elő
dének meggyilkolásában ugy látszik , nem vala része; ö igy szólt: 
Ha ajánlatotokat elfogadom, tehetségem ezerint 
legjobban kormányozandlak; ha fölmentetek, én 
legengedelmesb alattvalója leszek annak, kit ura
m u l j e l ö l e n d e t e k ki. 

Ali a trónra nagysorú éveivel nem gyöngeséget, hanem tapaszta
latokat hozott j B ugy látszék, hogy a próféta hagyományai ezerint 
uralkodandik; azonban Talha és Zobeir, két hatalmas sheik lázadása 
csakhamar megzavarta öt. Amaz Aisatól, ez az egyptomiaktól segit
tetve, kalHaságra vágyott, s szolgálataik jutalmaul !rakot és Syriá.t 
követelték, sőt erőszakkal el is foglalák. Aisa, Alinak engesztelhet
len ellensége, azt hirlelé , hogy Omar és Otman halála Ali müve, s 
minthogy a hivők anyjául tiszteltetett, a lázadásnak némi vallásiszint 
adott. Igy hát polgári háboru támadt, hanem a bassorai csatában 
Alié lőn a győzelem, 'falha és Zobeir elestek, Aisa pedig, ki a sereget 
egy tevén követte, elfogatott a minden szernrehányás nélkül férje 
mellé temettetett. 

Több bajt okozott Moaviah, Abu Sofian fia, ki segittetve a 
syriaiaktól, Am ru egyptomi kormányzótól B az Ommiab családtól, 
Otman bosz~lójának vallá magát s Darnasensban a megöltnek véres 
kaftánját s öt védni akaró feleségének levágott ujjait szemlére tette 
ki. Ugyancsak Darnasensban kalifának kiáltatván ki magát fegyver-
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hez nyult, s rábukkanván Ali seregére Euphrá.t mellett, száz napig 
álltak egymással szemközt, irtózván rnindkettö a polgári vérontástól. 
Különösen Ali kemény fenyegetőzés mellett hagyta meg övéinek, 
hogy támadólag ne , hanem csak védőleg l1arczoljanak, és hogy a 
foglyokat megkiméljék. Ellenénel~ azon ajánlatot is tette, végeznék 
el a dolgot páruajjal, mit 1\foaviah visszautasított. Nemes büszkeség 
volt az és nem félelem i mert midőn a csata elkezdődött, lóra. kere, 
kedett, s kétélü kardjával rettenetesen harczolt, ezt kiáltván minden 
fej levágásakor: A ll a h a k b a r ! (I s t e n a g y ö z ö !) 

Moaviah egy Jándsára szurta a Km·ant, rnondván 
1 

rnikép arra 
hivatkozik ügyének igazsága tárgyában i a lelkiismeretes rnusulrna
nok tehát hozzá mentek alta], s a próféta veje jogait választott birő
ságra kényszeríttetett bizni. Moaviah Amrut, Ali Musat választá, kik 
azt határozták, hogy a két kalifa köszönjön Ie, hogy egy uj választás 
szabadon történhessék. Musa a határozat szerint kikiáltja Ali lemon
dását; a ravasz Amru ellenben Moaviaht egyetlen kalifának üdvözli. 
Ez álnokság ujból föléles~ti a háboru tüzét, rnelly rniatt Irak és Ara
bia vértől ázik, s a hatalom megoszolva marad Ali és Moaviah s 
Amru közt; azonkivül a karegiek pártja is dühöngött, rnelly vak
buzgók a tiszta islam fennt:1.rtásával dicsekedtek. Ezek közöl hárman, 
hogy a botrányos czivódásnak véget vessenek, a három főnök meg
gyilkolását határozták el. Amru helyett egy más, a ki helyén ült, 
öletett meg; Moaviah csak megsebesült. Ali azonban sikeresen szú
ratott le hatvanhárom éves korában (661). 

Ali a sunniták által a négy elsö szont között a negyediknek tekin
tetik; hanern a sií ták, kik öt a próféta egyedüli törvényes örökösének hi
szik, átkozzák a többi hármat é:. szentekül tisztelik O mar és Otman gyil
kosait Ali koporsója eleinte elrejtetett, hogy az ellenségtől megóvas
sék, késöbb tisztelet tárgyává lőn Kufa mellett, s a persáktól mint hü 
siítáktól, buzgón látogattaték. A próféta rnondá : É n v a g y ok a 
tudomány városa, Ali annak kapuja; miértis öt az ara
bok közt Mahomed után legnagyobb férfiunak tartják. Őriztetik egy 
verses könyv, melly neki tulajdonittatik s mellyben jeles mondatok 
találtatnak. "Ha ki gazdag akar lenni a szerencse javai nélkül, hatal
mas, alattvalók nélkül s alattvaló, Ur nélkül, hagyja el a vétket, szal
gáljon ~ Urnak s eléri a három ohaját. Két közbenjárót adott Isten, 
maga és az emberek közölt; az elsö (Mahomed) meghalt, a másik 
rnindig velök maradand, az ima." Ezt is mondá: "Legsikeresb köz-
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benjárás a bünösre nézve a bűnbánat, és a legjobb bünbánat saját 
vétkének bevallása 1)." 

llódltások. 

Azalatt a legfontosb győzelmek vivattak ki. Midön Oma.r hallá 
Damnscus bevételét 2), dicsérte a Yitézséget, de roszalta Kaled" yak
meröségét s megfosztá öt a parancsnokságtóL A musulmanok a~után 
Heliopolis (B a l b ek) és ~mesa. ellen mentek, s mídön a lelkesedés
sel ügyességet is párosítottak , győztek minden oldalon s roppant 
kíncseket gyüjtöttek össze a legnépesebb ország zsákmányaíból. 
Emesa ostrománál egy ifju felkiálta: M i n t h a l á t n ám, m í n t 
s z e g e z i k r e ám fe k e t e sz om c ik e t a t u l v i l á g i h ö 1-
gyek, kik közől hacsak egyia megmutatná magát 
n földön, mindnyájan szerelern ből halnánk meg. 
Én látok egyet zöld selyem fátyollal s drágaköyes 
koszorúval. Int nekem és hí: Jer- mondja- jer 
h am a r, é n é g ek é r t e d. Ime a musulman vitézség ingerei. 

Két év sem folyt le s Orontes sikságai s a libanoni völgy meg
voltak hóditva (636). Heraelius észrevévén, mikép ez nem rablójárat 
többé, hanem hóditás, hatalmas erőt fejtett ki, minőro csak a biro
dalom képes volt, s Európa s Ásiából nyolczvanezer harczost gyűj
tött össze, kikhez Gassanból hatvanezer keresztény arab csatlakozott. 
Maga a császár nem szállt táborba Kaled ellen, ki a veszélyben pa
rancsnokságát visszanyervc, a jermuki (Hieromax: folyó) csatában 
mint nagy hadvezér, mint buzgó hivő s mint ezeretetteljes betegapoló 
egyaránt tűntette ki magát. A vitézség s makacsság mindkét oldalról 
sokáig függöben tartá. a gyözelmet; mig végre a keresztény zászló a 
prófétáénak engedni kényszerült. 

JeruHal em o8troma 631. 

A musulmanok akkor a védtelenül maradt Syrián végig szágul
dozva, azon város ellen rohantak, melly előttök s a héberek és ke
resztények előtt egyaránt szent vala. Abu Obeidah egé11z seregével 
azon száraz síkságt·a érvén, melly az emlékezetes Jerusalemet kör
nyezi, ahhoz a azokott felszólitást intézte: Ü d v é s b o l d o g s á g 

•) A musulmanoknál nincs megszabYa a gy6nás, hanem hatAsa egyértel
miileg elismertetik. Abu Alvuat, egy az els!! elmélkedl!k vagyis aofik ki:Szlll, egy 
erkölcsi értekezést irt, mellyben bizonyítja, hogy a hUnbánat elsll foka a bünval
!{,s, 1 hivatkozik aKoran ó 7. fejezetére: .A ki bilneit Isten előtt igen: bdntZtlal bevaUja, 
bocsánatot nyer, mert az Isten iJ·galmas ú igaudgos. 

2) u~d 603 !up. 



azoknak, kik az igaz uton járnak. Ezennel rendel
jük, hogy i~merjétek el, mikép cuk egy Isten van 
és Mahomed az ö prófétája: ha nem, ugy fizessetelt 
adót slegyetek alattvalóink; különben olly férfi
a k a t ,. e z e t e k c ll e n e t e k, k i k n e k k e d v e s e b b a h a l á l 
m i n t n e k t e k a b o r i v á s é s a d i s z n ó h u s. 

Heraelius egykori győzelmei uj életet adtak volt Dávid városá
nak, s a keresztfa a persáktól diadallal hozatott volt vil!lsza. E szent 
fa ada hitet a csodákban s állhatatosságat a védelemben. Négy hónapi 
ostrom után, midön semmi segély reménye nem vigasztalná őket, a 
patriarcha kijelenté, mikép a várost átfogja adni, ha az alkukötéseket 
maga Omar kalifának tekintélye s jelenléte biztosítja. A szent város 
jelentősége méitónak látszék a kalifa előtt, hogy oda menjen. Elin
dult tehát Medioából egy tevén, mellyen összes utravalóját vitte, u. 
m. egy zsák zabot, egyet datolyával, egy fatálat s egy vizivó edényt. 
Ekkép haladott ruint egy zarándok a próféták városa felé, az uton 
mindenütt igazs1lgot ezolgáltatott s a rosz erkölcsöket irtogatta. Ta
lálván néhány adózó t, kik, mivel nem fizethettek, uraiktól a no p hevé
nek tétettek ki, elbocsáttatni parancsolá öket, mondván, hogy a pró
fétátólezeket hallá: Ne gyötörjótek az emberoket c föl
d ö n, k ü l ö n b e n a z i t é l e t n a p j á n ru e g fo g t o k b ü n t e t
t e t n i. Másutt egy ollyat hoztak eléje, ki a régi arab szokás ezerint 
ugyanazon P.zülöknck két leányát vette nőül : midön Omar mondá, 
hogy az islam az illyen házasságot tiltja, az ifju fájlalta, hogy musul
manná lett; a kalifa ekkor botjával szájára ütött s megparancsolá az 
egyik nőt elbocsátni, kihez ha. valaha hozzá nyulna, mint házasság
törö agyonköveztetnék. Egy öreget is talált, ki hogy tevéi szám:\ra 
vizet s más szolgálattételt kapjon, feleségét egy ifjunak is átengedte : 
Omar megfeddé az öreget s az ifjut fejvesztéssei fenyegette, ha amf\ 
nőhöz többé közeledni mer. 

Jerusalembe érve, aláírta az alkukötéseket 1) s a városba, Soph
ronius patriarchával beszélgetve, bevonult. Az ima órájában a :B'eltá-

l) "I. A nemes város keresztény lakói, nliuön a musulwanoknalc megadjálc 
magukat, megtartják nyilvános iMtentiszteletöket; de tiltva leend nekik a Tárosbnn , 
vagy annak terület6n nj templomoklit épit.ni. 

n. A kcrcaztónyek ki nem zárjíLk a IDU~ulmanolutt templomaikb61, hogy 
ezek láthassák, mikép a közbátor!lll.g ellen semmi összeesküvés nem történik. 

Ill. Házaik ajtaját mindennemü utas és zar.W.dok számára uyitva tartand
ják és szállAst fognak adni. 

IV. Ha egy musttlman utaa kifogy az élelemb!Sl, a kerl"sztények ingyen fog· 

IX, 39 
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roadás-templomába vezettetvén, nem akart ottan imádkozni, nehogy 
példát s ürügyet adjon a többi musulmanoknak, kik ott :óhajtdn 
imádkozni, hol ö, mások istentiszteletét hó.boritandanák, Ott, hol Sa· 
lamon temploma állott, egy mecsetet emeltetett, melly még ma is 
Omar nevét viseli. • 

Visszatln·vén Medinába, o. sereget két hadtestre osztá; az egyik
nek Amru és Yesid alatt Palacstinában kelle tá.boroznia, a másiknak 
Abu Obeidah és Kaled alatt Antiochiát és Aleppót megtá.madnia. A 
magát önként foladó városnak kedvező engedmények adattak, nz 
erl:lseég, melly vitézül védte magát, meglepetéssel vétetett be. 

Ha Heradius elég Mtor lett volna seregeinek élére állani és 
a syriaiakban mutatkozott honvédelmi vités lelkesedést felhasználni, 
visszatéritette volna Arábiába azon át·rohamf>t, melly az első gáton 
áttörve, többé sehol föl nem tartatott; ö azonban egy uj eretnekség
gel b!belödött, s midön a fellegek feje fölé tomyosultak, az oltár elé 
veté magát Antiochiában, bünbocsánatot kért maga és népe számára, 
aztán KonstMtinápolyba futott. Antiochia akkor megadta magát (638); 
Constantic bérczeg pedig, ki Coesaroában negyvenezernyi még illo
tetlen erővel állt, megboszankodva, vagy megfélemii.lve atyja futása 

ják !It azzal ellátni, de cgak egy unpra, kivéve midöu betegség miatt nem utaz· 
. hatna tovább. 

V. A ltereutények ne bc;zóljcuok gyermekeikkel a Kornnr61 megvetöleg, s 
ne is akudályoz:.~ák azt, ld mnsulmnuuá akur lenni. 

VI. A keresztények i\lö tiHztelcttcl lesznek a musnlmanok il'!'mt, kiknek 
mindig a. tisztesb helyet engedik át. 

VII. Nem öltözködhetnek musnlm~tn módra; 11 szokott köstöntö sz6lamokt61 
el tiltatnak s az igaz- ni tilekkel hasoul6 neveket oeu1 viselhetnek. 

VIII. A keresztények csak szun1áron és öszvúreo járhatnak s fegyvert nem 
viselhetnek Tl'mplomi s hhi felirataikhAn és pecséteiken arab irást nem használ. 
hatnak. 

IX. Bort s más réHzegitö italt c>nk kiilönös engedély mellett árulhiiSslmak, 
s disznaiknak n~m szabnd az utczl\kon szaladniok . 

• X. Feketében fognak jál'lli egy bőrövvel ágyékaikon, akár a városban, akAr 
nz ntban. 

XI. Templomaikra nem tehetik fel a keresztet, harangjaikat csak kongatui 
subad, s ha elrepedPek, ujb6l nem öntethetnek. 

XII. A musnlmanok tetteit ;nem vizsgáb.ndják, sem feladók nem lehetnek. 
XIII. A karacbtot (minuen fölserdült hitetleore kivetett adó) pontosan fi

zetni fogjll.k. 
XIV. Mindenkor elismerendik a kaUfák tekintélyét • ellelle sem közvetlenül, 

scm közvetve nem mltködendnek. 
X V. A kalifa bizto~itja n. keres:~.tényekuck az életet, a vagyont és a Ya\lá,;

nabadságot. A hivök fejedelmének p4rtfogá~a köav!'tlen és örökö~ leend." 
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miatt, nem ment a kalifa ellen, hanem ö is e.z apai palotába ruenek<~
dett. Magára hagyatván Caesarea, megnyitá kapuit a musulruanok 
elöú, kik nemsokára Tyrust, Tripolist, Ramlát, Ptolemaist, Sichemet, 
Gazat, Ascalont, Berytust, Sidont, Kabalát, LJWdiceát és Hierapolist 
is hatalmukba keritették. Csak a mardaiták a Libanon alatt, a hegyek
ben Mopsuesta és IV. Anneniflo közt lakott harczias nép tartá meg 
függetlenségét s verte vissza Ki~-Asiá.b6l a mu!mhnan hadat. 

A harcz, melly a vallásháboru öuzes borzahnait elöid~zte, a 
győzöknek is sokba került, miután a döghalál soraikból huszoni.ite~

ret sodrott el, De mit bánták ök? hisz ezek roint vértanuk a -parlldi· 
csom Rlmájával élö s forrásaiból ivó zöld madárkák tOJ'lmiba jutottak. 
A többiek fogadásukat erősen be aka1·ták tölteni s a következő évben 
átkeltek a Tauruson, elfoglalák Ciliciát s már Konstantinápolyt is ré
mülésbe hozták. Késöbb megengedvén Otman, a mit Omar ~ltHtott 

volt, Moaviah, Syria uj kormányzója (648), Libanon er.deiből ezer 
hétszáz hajót készítetett s azokkal rettegésben tartá a Földközi-t~Jngert, 
kirabolta Carthagót, Cyprust, a Cycladoko.t és Rhodust, hol a hires 
naposzlop ( colossus) marndványait egy edessai zsidó vette meg s ki· 
lenc-zszáz tevén vitte el. l) Felfuvalkodván szerencséjében, megtá
ruadta a li. Constantin által v ezerlett görög hajóhadat s azt n jak u bei 
ütközetben me gsemmité. Konstantinápoly minden pillanatban attól 
rettegett, hogy az ellenséget Hellespontusban pillantja meg, s Mou
viah csakugyan készületeket tett, de midön Otman meggyilkol:l.sáról 
értesült, a kali(aság reménye ébredtTol benne; sa kiütött polgárM
boru a rumik elleni hadjáratot félbehagyatta. (655). 

Persia. 
Mtls győzelmeket is vivott az arab fegyver Persiába11. II. Okos· 

ro~§ minden eNijét a görög hirodalom ellen vesztegette el, s Heraeli
usnak fö"lötte ·kivívott rohamos gyözelmei biZ&nyitják, mikép a fényes 
s roppal!lt kiterjedésü persa birodalom egy kil)lerült s boml~ozó ha-

' talom nia. Elete a,lkonyá.n elsöszülötto Si.ro~ helyett M~rdeza11t 

akarván utódjává tenni, a Siroi!boz ragaszkodó harcroaokat annyira 
elkedvetlenité, hogy ezek fogságra vetvén öt, ha.rrninczkijencz évi 
kormány& után letették (628), mikép ő egykor Dagyatyjit HormiB
dast; és lánczokkal terhelve nya:ká.t éa lá'bait, egy börtönbe vetették, 
hol miután Siroen kivül minden gyermekét legyil.k.oltatni látta, nyi
lakkal-lövetett által'). 

1) Ez, wint sok tliY<Íb, a ~~o~~gyitáaok kö~ te.rto;llik. 
") A That-i-KoirulJÓl vagyis Chosroii dis:.:lakáb61 még ma is f~:nuáll egy nagy 

cRarnok, mellynek magassága 85, szélessége 76, hosszn 148 lll.b. MondjlL!t , hogy 
Muhomed szlileté~e éjjelén megrepedezett. 39* 
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Siroe egyességre lépett Heracliussal, melly szerint a persa fog
lyok szabadon bocsáttattak ; hanem Siroe véletlen halála által a .béke 
reményei meghiusultak. Siroet a hétéves Adeser követte (629); kit 
hét hónap mulva Sarbazas, Chosroe tábornoka megölt s a tróqt ön
magának foglalta el. Ennek folyvást rettegnie kelle a királyi család
tól, melly csakugyan polgárháborút idézett elö, mclly alatt több her
ezeg emeltetett a trónra s öletett meg, mig végre a nép közakarattal 
a gyermek J ezdegerdet v!\lasztá meg (632. j un. 16. ), ki igazi vagy 
:il unokája volt Siroenek, kitől a persák uj időszámlálást kez<itek, tiz 
nappal Mahomed halála előtt. 

Az arabok Persiát már :Mahomed életében vésszel fenyegették; 
utóbb egyenes támadást intéztek ellene, a mikor is a tizenöt éves ki-. 
rály a persa zászlót a vi téz és kéjsovár Rostam kezébe adta. Ez a 
musulmanokkal Kadezia síkságain akadt össze, s a csata több napig 
tartott, mig végre Rostamnak egy arab dárdára szúrt feje a persák 
futását s a musulmanok győzelmét elhatározá. (636). 

Uraivá lévén Iraknak (Assyria), a kalif{tk ott Bassora városát 
alapi ták, kevéssel alább Tigris es Euphrát összefolyásánál, melly vá· 
ros az indiai kereskedésnek kedvező állomásul szolgált. Ugyanazon 
persák, kik a rómaiaknak olly félelmesek voltak, a vándor és hadtu
domány nélküli arabok ellen nem tudták megvédeni a két v á r os t, 
mikép ök a Tigris nyugati partján feküdt Seleuciából s a keleti par
ton feküdt Kte8iphonból alakult l'Yiodaint nevezték. Bizonyos jóslatok 
a persa birodalomnak végpusztulást jövendöltek, ugy hogy a puszták 
rablói a leggazdagabb nép fővárosát csekély ellenállás után elfoglalták. 
Arany palQták, a1·any trónok, arany termek voltak ott; roppant nagy
ságu 8 megbecsülhetlen értékü szőr.yegek ; ott voltak az egész világból 
összehalmozott drágakövek s a tengerből kihalá.s1<ott gyöngyök, szó
val annyi kincs, hogy azt az arab három ezerszer ezernyi millió da
rab aranyra mondotta, 1). Chosroe süvege, vértje, öve s karkötöi egy 
öszvéren Omamak küldettek el, 8 midőn a napsütötte arczu rabló ma
gára aggatá ez ékszereket, társai meg nem tarthaták nevetésöket, ha
nem az ájtatosbak megemlékeztek a próféta ru ondatára: E z fo g j a 
C h o sr o e ka r köt ö i t fe l ö l t e n i. A királyi könyvtár a Tigris be 
vettetett. Egy hatvan könyöknyi széles, négyszögü szönyeg hozatván 
eléje, a legszebb hímzésekkel ékesítve, a tudatlan, hogy betű szerint 
teljesítse a törvényt, darabokra vagdaltatá azt s harcztá1·sai közt osz
totta el. Csup~n az Alinak jutott rész huszezer drachmán adatott el. 

1) llmaciD. 
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Miként Ninive helyét' Ecbatana és Babylonia, aztán Seleucia és. 
Ktesiphon foglalta el, melly roppant városok folemelkedtek és ismét 
eltüntek; ugy moet Modain helyébe Kufa következett, hol a musulman 
hadastyánok ütötték fel rabló tanyájokat. Dsálula és Nehavend, ,Ec
batanától délre, csakhamar megadták magukat, és a g y ö z e lm ek 
g y ö z e lm e, mcllyet az arabok az utóbbi városnál a függetlenség 
védelmérc összecsődült százötvenezer persa fölött vittak ki, Artaxar 
birodalmának a végcsapást adta meg. (642). 

Amadan (Ecbatana), Ispahan, Kaswin, Tauris és Rei .(Ragae) 
elfoglalása után az arabok a Kaspi-tengerig hatottak, honnan midön 
Örményországon s Mesopotamián át visszatértek s Mossulnál a Tigri
sen átkeltek, összetalálkoztak a másik arab sereggel, melly Syria 
meghóditásával kérkedett. Innen aztán Persepolist, Cyrus birodalmá
nak első székhelyét s a magusok szentélyét érték el. 

Jezdegerd, midön hallá Dsalula elestét, Farsistan hegy-eibe fu
tamodott s megerősíté magát Reiben, mint Khorasan elövédhelyén, 
hol a tüz legrégibb templomainak egyike emelkedett. Midön azonban 
itt is ráakadtak, Kirmao pusztába menekült s azon véghelyéken fog
lalt állomást, mellyek a török birodalom s China határait érinték. Ez 
utóbbiban akkor a nagy Tai-tsung uralkodott, ki a bukott persa 
egyedurtól segélyét meg nem tagadtn. Csodálatos ! o. többi világt91, 
Á!lia véghatárai közt elt·ckesztett Chi na az alig. tiz év. óta ismeretlen 
pusztákról előbukkant beduinok rohama előtt szintc megrázkódék. 

Otman kalifa a khorasani kormányzóságot igérte annak, ki elő
ször merne behatui ama legnépesebb tartományokba, mellyek egykor 
Bactriana országát,. képezék. Az arab mén nemsokára O:ims vizében 
itattaték. Ezen azonban már átkelt volt Jezdegél'd, ki Farganában, 
Jaxartes partjain barátságosan· fogadtatván, a samarcandni király; a 
sogdianai török csordák , Scythia s Ohina segélyével még egyszer 
visszatért, hogy fegyverei ezerencséjét ujra· megki&értse, hanem. a. 
csőcselék nép védelem helyett ellene lázadt fel (652). A megfutamo
dott Jezdegcrd Margus folyóhoz ért, hol egy molnárt talált, ki a tró
nok dőltével mit sem törődve,· mc&terségét folytatá. Ennek a király 
gyürüket s aranylánczokat ajánlott, csakhogy a folyón hamar átszál
litsa. A paraszt legkevesbbé sem indult meg a király balszerencséjén, 
e amaz ékszereket is semmirc sem becsül vén, igy felelt: É n n a p· 
jáblfn négy ezüst drachmát érdemlek, ha kétszer 
a n n y i t n e m a d s z, h e l y e mb ö l s e m m o z d u l o k. Boldog
talan ·késedelem ! a török lovasok oda érkeztek s az utolsó Sassanidát 
agyon szabdalá.k. Fia Fil'UZ chinai szolgálatba lépett. Ennek fia visz· 
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ezafoglalni óhajtvon lí8ei trónját, a kirulyok ldrálya czimét vette föl 
s elindult, de mldön sennni sikert nem látna, Yi&Szatért, hogy Chihá· 
lmn haljon rneg. 

Áro nsiai országok roppant kiterjedése, melly több 1 majdnem 
lúggetlen helytartó közt 't'an fc!os:<~tva, az egész nemzet védelmi"ere
jének egyesítését meg nem engedi j s ez az oka, hogy a pereikat 
maroknyi vitéz nép által olly gyakran láttuk megveretni. Hogy meg
szilárditsák uralm u kat e tartományokban, a próféta utódai Persiát 
több vezér közt ogzták fel, kiknek tnindegyike a neki adott reszt tel
jeseti meghódiini tartozott. Zidsad, ki Moaviah k~tlifa alatt Irak hódi
tását bevégzé 1 legkegyetlenebb vala. Midön a kufaiak által ingereltet· 
nék, egy mecsetbe záratta öket s ott nyolczvannak kezeit vágatta le. 
A karegieket !l Ali párthiveit '\"érengzöleg nyomta el, s Bassorában a 
kapu bezárását mind éjjel, mind nappal, és az esti ima utáni járkálást 
is eltiltotta. Aba P Mogheira, igen buzgó musulman, az esti ima után 
is a mecsetbe ment ájtatoskoclni, t!s a kormányzó fenyegetéseire ezt 
felelte : N em m a r a d h a t o k e l, h a a z e g ~ s z v i l á g o t n e
k e m a d o d i a. - J ó, h á t nt e n j 1 d e n e b e s llí é l j s e m m i t. 
- M e g n e m áll h a t o m, h o g y a j 6 t n e d i c s é r j em es a 
t o &ll a t m e g n e r ó j am. Zid~tad lenyaka.ztattft. H t. Még kegyet
lenebb -tolt hetytartójl\ &mrah, ki Basaoraban hat hónap alatt ny()lcz 
~er polgárt öletett le. 

Igy lett vége a sassanida uralkodóhaznak Persiábaa j n tüz még 
a mágusok oltárain is elaltatott, s csak titkon öri11tetett a guelt.rek ál
tal, kik, tnikant a keresztények és héberek, eltürettek. A kovács bőr
kötény, melly A.brahám idejében, midön az országot Zoak zsarnok· 
s&gától kelle megblenteni, ·zászló gyanánt tüzetett ki s mellyet a par
tus-ok levertek, Artaxar pedig ujra fölemelt, most dar11.bokra tépeték; 
és Persia nem is hyerte vissza. függetlenségét, mig az arab szárma
zalu B bit~re nézve aiita hmael Sofi ott egy uj, a Konstantinápelyban 
11zékelt Ottontan cnláddal vetélykedí:l uralkodó háznak kezdetet nem 
adott (1499.) 

E5Yptom. 
Egy más ~gi országot Amru hódltott DJ.eg. Ezen, kéjhölgytöl 

sdl'mazott vezér, ki eleinte gúnyoló ellensége volt Mahomednek, mi
után megtért, a harczias a postolaágnak igen vitéz s elhatározott aka· 
rat11 bajnokává lőn. Ő is réut vett a syriai hadjáratban s midöo Ka
led lm Abu Obeidah diadalmait irigy szemmel nézné, négyezer arab
bal Egyptom felé indult, melly a római b-irodalonthdz már csak név
szerint tartozott. Omar, midön e vállalatról érlesült, megijedt, hanem 



- 616 -

az elővégzet elve szerint mcgnyugo.dva, a vezérnek ezeket irta: H a 
e l e v e l e m m é g S y ri á b a n é r, t ér j v i s 8 z a r ö g t ö n ; h a 
pedig már átlépted Egytom határait, menj előre 
s b i z z á l I s t e n é 8 t e s t v é r e i d s e g e d e l m é b e n. Am ru gy a
ni tv án a levél tartahnát, fol nem bontá azt, miglen az egyptomi földre 
nem ért ; ekkor közölte azt fótiazteivel, s midön ezek mindnyájan 
a hadjárat folytatására szavaznának , tovább meut s elfoglalván 
Pelusíumot, Egyptom kulcsát, behatott atitokteljes Nilvölgybe (6a8); 
Memphis, a Phara6k régi székhelye bevétetett, s n folyó ellenkező 

partján egy vát•os építtetett, melly ma a régi Kairónak neveztetik . 
. Az arabok hóditását mcgkönnyiték a koptok, Egyptom öslak6i, 

kik a konstantinápolyi császárokat, mivel öket jakobita eretnekekből 
katholikusokká tenni s nemzeti nyelvök s irásuk helyébe a görögöt 
akarták behozni, keseredetten gyülölék s tehát függetlenség s vallás
szabadság után óhajtoztak. Mukaukas, gazdag kopt nemes, ki katho
likusnak tettetvén magát, n császártól Felsö-Egyptom helytartójává 
neveztetett, .Mahomednek, midőn emelkedését még csak Rlig látta, 
hódolatát küldte 1ueg, miért is ettől a Koptok fejedelmének ismertetett 
el. Ez most megMdolt a kalifának ollyképen, hogy minrlen kereszté
nyért egy darab aranyat fizessen, kivéve mégis az öt·egeket, a nőket 
a ezerzeteseket és a tizenhat éven aluli gyermekeket. 

Alexandria ostroma. 
A jakobiták ekkép békével maradtak, s most már fötörekvéBök 

volt a görögöket Egyptomból kiv.erni s örömmel fogadui Amrút, ki 
maggyarapodott seregével·Deltába, inl'len pedig Alexandria alá ment. 
Cyrus, ki az ottani patriarchai széket az eret11ek Benjamin elüzése 
által nyerte el, a veszélyt egyezkedéssei ügyekezett elháritni, még 
meg is akarta térítni a ko.lifát, öt Heraelius leányával összeadni s ek
kt:p biztositni a világ békéjét; dc e jóakaró filmakat csakhamar fél
beszakítá az Alexandria alatt fenyegetőleg fellépő musulmanok A l
l a h a l Ak b a r-j a (640). Ezen igen jelentékeny város mind a szá
razföldi, mind a tengeri oldalról lehető legjobban vala megerősítve, 

s ba Heraelius segíti öket, nagy sikerrel használhatta volna fel a pol
gárok bátorságát, kik tizennégy hónapig rettenthetlenül verték vissza 
az ostromot, mellyben a faldöntő ostromszerek hiányát az arabok 
roppant vitézsége p6tolta. Huszonhárom ezren estek el az ismételt ro
hamok alatt, mikben Amru mindig a sereg élén harczolt B els3 mászta 
meg a megtört falat. Egy alkalommal vakmerően a város belsejébe 
hatván, csak egysze1· barátja- B rabszolgájával egyedül maradt. Meg
fogatván tehát s meg nem ismertetvén, Moslema nevü rabszolgájával 
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a parancsnok elé vitetett, ki szemrelu\ny6lag kérdé tőle, miért hoztak 
olly nagy pusztulást a keresztények földére ? M i j ö t t ü n k -· felelé 
Am ru - h o g y k é n y s z e r i ts ü n k t i t e k e t v a g y a z is l am 
e l fo g a: d á s á r a , v a g y h o g y a k a l i fá n ak é v i a d ó t fi
z e s s e t e k; h a n e m á ll t o k r á, k a r d r a fo g t o k h á n y a.t n i. 
E bőszült hang árulója leendett, ha rabszolgája lélekéberen nyakon 
nem üti öt, parancsolván neki, hogy ura előtt hallgasson. A csel si
került, s Moslema vélt rabszolgó.ival a békepoutok kie11zközlése vé
gett visszaküldetett Csalt az arab tábor örömzaja jelenté az ostrom
lottaknak csalódásukat és az ellenség ujabb elbizottsi\ga miatt meg
nagyobbodott veszélyt. 

Amru nemsokára Omarnak ezeket irhatá: "Nyugat nagy vá
rosa katonáid által csodálatos bátorság- s vitézséggel bevétetett Gaz
dagaága s szépsége szavakkal ki nem m ondható. Y an benne négyezer 
palota, ugyanannyi fürdö, négyszáz szinház s más mulató hely; tizen
kéter.er tápszerárus bolt , negyvenezer adózó zsidó s kétszázezer 
kopt és görög, kik szinte nd6zni fognak. A város föltételek nélkül 
erős rohammal vétetett be, miért is a musulmanok gyözelmök gyü
mölcseit sovárgva vá~ják. 

Omar nem engedte meg a rablást, hogy -úgymond - 11. gaz
dag kincsek államszüksrgekre s a hit terjesztésére használtathaesa
nak. Beszélik, hogy A mru, ki honosainál szelidebb vala, Alexandriában 
néha-néha János nyelvészszel s szorgalmas peripa.teticus bölcsészszel 
társalgott; ki Í3 olly bizalmassá lett, hogy a királyi könyvtárt, mint a 
tanulatlan hódítók előtt haszontalan kincset, magának adatni kérte. Am
ru szivesen megengedte volna ezt, de minthogyOmar minden zsákmány
ról pontos számadást kivánt, Amru az ő megegyezésdt is kiakarta. kérni, 
A tudatlan kalifa igy felelt: H a a z o n i r a t ok a z Is t e n köny
v é v e l ro e g e g y e z n e k , f ö l ö s l e g e s e k ; h a e ll e n k e z
n ek ro e gs em m i t e n d ö k. E szerint amaz iratok a város négye
zer fiirdöje köztosztattak szét, s ezek hat hónapig könyvvel füttettek. 
Bár e tény csak egy későbbi iró elbeszélésén alapszik •), ama győzök 

1) Abdollatif, XIII. századi iró a Oompendium mirabil ium Aegypli-ben. Be· 
!öle vette Abul-farada, jakobita.kercsztény, ki 1226-bRn Kis-Ázsiában született. 
Ebn-Kaldun, a hedsira VIII. századltb<íl ezeket írja: "Mivé lettek a persa tudo
mányos müvek, mikct O mar az ország meghóditáRa után semmi\·é tett? hol van
nak a cbaldaeaink, a syrok s babyloniR.k m!ivei '( hol az ezeket megelőzött egyp· 
t.flmialtéi ? Csak egy népnek, tudnillik a görögöknek elmeszüleményeik jutottak el 
h0zzlmk." Nem miut tekintélyt időzem e helyet, hanem hogy rnegjegyezzem, mi
szerint AZ arabok a görög kutCorrAaokon kivül ml\sokból ÍR mcrithettt\k R.IDII böl
cseséget, mP.Ilyröl magasztaltattnk. 
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természetével egészen összeegyezik. Itt azonban nem a Ptolomaeusok 
által Bruchionban (Alexandria külvárosa) összegyüjtött könyvtárról 
vau szó1 mert ez még Caesar alatt lett a lángok martalékává; sem 
nem Marcus Aureliusnak Serapis-templomban felállitott könyvtáráról, 
melly még Theodoeius idejében hordatott szét annyira, hogy csak az 
üres polczak maradtak meg 1). Ha fel is teszszük, h ogy emA veszte
ségek némileg helyrehozattak, a megsemmitett könytár még is sem a 
mü v ck számára, sem ritkaságára nézve nem nagy fontosságu lehetett. 

Konstantinápolyban Alexandria eleste minden egyéb V!'1!zte
ségnél érzékenyebbnek tetszett 1 mivel azzal egyszersmind szakott 
gabnatárát is elvesztette. E csapás Heraeliusnak épen végnapjait ke
serité el; utódja aztán megkisérté a város visszafoglalását, s a pha
rosi kikötö s az erösitmények két ízben már a görögök kezében vol
tak, hanem Amru mi!ldkétszcr visszaverte öket s m e g e B k ü d ö t t, 
hogy Alexandriát, mint egy bordélyházat, minden 
o l d a l r ól h o z z á f é r h e t ö v é t e e n d i. És csakugyan lcron
tatá a falakat, s a költségek fedezésére Cyrenaicába rablójáratokat 
tett s alkudozásba ereszkedett a berberek vándor nemzetével, melly 
ruinthogy szakásaiban az arabokh0z igen hasonló, Omar által testvér 
népnek ueveztetett. 

Egyptom egy idegen beiités s egy nemzeti párt diadalának csa
pásait szenvcdé, hanem Amru utóbb erélyesen B türelemmel uralko
dott benne; gondoskodék arról is, hogy a gabna fölösleg, melly addig 
a római világ filvárosaiba szállittatott, Arábiának jusson; miért is Nil 
folynma a nyolczvan mérföldnyi (=20 fdr. mfd.) Kolzum ceatorna 
által a Vörös· tengerrel összeköttetett ; az igazságtalan fejadó helyett 
más adózás hozatott be, mcllynck harmada a gátak és csatornák fenn
tartására fordíttatott. Ekltép az egyszerübL s természetével jobban 
összeférő kormányzás alatt az ország mintegy uj életre támadt 2). 

l) Paulus Orosius mondja : Extant, quae et nos tn'dimus a!"lnm·ia librorwn, 
quibru dil·epti1 t7a:-nanila ea a no•tris homi-nibua, nost!"i8 temp01·ibus. Hist. VI. 15. 
A reformRtio i1lt'jé1Jen Omar sznrvns okoskodáslio több.izÖr használtatott. A reformá
tusok, miután Berzé lelltészt elevmwn megégeték, rajtiL ütöttek a hires Clugny 

apátsAgon, s elrombolák nz ÖRszes könyveket. és irásokat, állitván, hogy Rz mind 
misekiinyv Yult j Be:r.a Tivadar. Az ujrakcreszt.clö Rothmann Miinsun·ben azt hir
deté, hogy csak a bibliu szükségcs, a többi lcönyvet, mint haszontalant és vcszé
lyest, .,.mPg ]cell égetni j miért is Lang HudolflliLk hellen s latin kézírntokból álló 
könyvtára lángba boritt.u.tott. C}atroa llist. d~ l' anabaptiame, V. k. 101. l. 

') .Amru tudósitása Omar k11liflLhoz, al-W ak edi történész ezerint: 
· "A kegyelmes IRtennek ne\"ében. A próféta utódjának, a hivők fejedelmé

nek iidvöt. Képzelj IDIIgl!.dnak egy gyönyörii n1t>zöt két puRztaság és két hegysor 
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Mig Omar élt, Egyptomot Amru kormányzá ; Otman azonban 
ikerfivérét Abdallaht kiildé oda, ki Mahomednek irnoka volt: ha
nem kinyilatkoztatásait szántszándékkal elferdité s az ellenségnek 
rágalom s nevetség tárgyaul adta át. Bünét bánva utóbb kegyelmet 
kapott és hogy hibáját helyrehozza s a kalifa választását igazolja, 
foltette magában Afrikát a Niltől az Atlanti-tengerig meghóditni. Be
rontott tehát negyvenezer emberrel Tripolisba, hova a rómaiak e az 
elfoglalt tartományok menekültjei összecsödültenek. Gregorius hely
tartó összeszedett százhuszezer töblmyirc mór katonát s összetitköz
vén az ellenséggel, több napig csatázott. Annak, ki az arab vezér fe
jét levágná. 1 Gregorius százezer darab aranyat s oldalánál harczoló 
leánya kezét igérte. Abdallah is ugyanazt igérte, csakhogy nagyobb 
sikerrel, miután Zobeil' Gregorius fejét elhozá, hanem a kiérderulett 
jutalmat visszautasitá, méltatlannak ta1·tva1 hogy egy musulman pénzt 
s keresztény leányt fogadjon el. · 

Egész Sufetltláig (Sabtelé) hatottak el az arabok, megkisértvén 
az atlanti völgyeket is elfoglalni ; hanem a hoilszu háboru s betegsé
gektől emésztetve, visszatél'tek Egyptomba, hogy élvezzék az any-

között, hasonlót ll teve Mtához, vagy egy a~?.llóros 16 hasához. Sienetöl Menkáig 
RZ összes gazdag term~nyeket n jótéllOny folyónak kell köszönni, melly a nagy 
völgy közepán fölHágesen hömpölyög. Meg~rad s megapad olly rendcs időszAkok 
~zerint, minök a nap~ és n holdéi. Az év IJi:wnyos szakában minden forrAs n 
goodviselés "tal r{aótt adóját fizeti le a foly.',k ezen kirldyll.nak. Ennek vizei ugy 
mtognönek , hogy a partokon kiöntve, egész Egyptomot elborítja s kövér iszapot 
hagy maga után. A városok s faluk közti kö:dekedés ollyankor könnyü ladikokon 
történik, mellyek olly számosak, mint a válma lehulló levelei. Mitlön a föld ter
mékenyítésére a viz többé nem sziikséges, az okos !oly<'• a tcrmé~zel f1ltal kimt\rt 
medrébe tér vis8za, hogy az elhintett kincsek fölszedethcsscnck. 

,,Ezen, az égtl:ll kegyelt nép, mP.lly, ugy látszik, U>int a móhel<, más sd.múra 
dolgozik, megszAutja n földot, beveti s a termékenyité8t azon lénynek jóságától 
vli.rja, ki mindent kicsirll.ztat, mivel éR megérlel. A mag kikél, a kalit.sz felnő ~ 11. 

ga!Jna megérik, elevenitve a bö harmat lt.ltal, melly ar: esöt pótolja s a föld ter
mékeny nedvességét fenntartja. A ga~~:dag aratást legútt terméketlenség követi. llly 
módon, o fejedelme a hivöknek ! a tartomany változatosan majd a homokos puszta, 
majd ev.üstszinü vizsikslt.g, majd fekete s agyogos t<l, majd egy zöld e IJujanövényzetü 
mezö, majd egy virágos 5 gazdag vetésektili hullámzo kertnek képét tiintcti fel. Áldott 
legyen az, ki 11nnyi csodát teremte . 

.,Három dolgot tüzök eléd, o fpjedelwc n hivöknek ! Egyptom boldogságR s 
lakóinak jólléteért, mellyelc hu betöltetnek, a hiviík fejére áldás háramlik. 1-ör. Az 
udók fcil ne emeltessenek. 2-or. A jövedelem harmada a csatornák, gátak és hidak 
fénntartására fordittassék. 3-or. Av. adó termén.nkbon bajtauék be, a kiilönféle 
vidékek termelése szerint. Igy tégy, ha akarod, hogy ezen uj alattvalóid boldogok 
legyenek. Ó fejedelme a hivilknek! 11z ég hékójl' s áldá'a legyen vele!]." 
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nyira temérdek zsákmányt, hogy minden gyalQg egy ezer, s minden 
lovas háromezer darab aranyat kapott. Kevéssel ut6bb (a hedsira 
31. évében) Ali Sarh Nubiába vezeté az arabokat, hol a nubok vagy 
nohadok a még alkalmasint bálványozó blemmek ellen hadat viseltek. 
Dongola, a főváros, föltételek mellett elfoglaJtatoU , s n. királyok 
évenként háromszáz hatvan rabszolga adáfiára kötelezék magukat, 
kikért n. kalifák ajándékba gabonát s más élelemezereket voltak 
adandók. A mondott évi ad6 megtagadásn, Yngy késleltetése mindig 
megtijuló háborura adott alkalmat. 

Talán akkor kezdődött a fekete-rabszolgaket-eskedés, mellyet a 
sennaari karavánolt üztek s melly Egyptomban a győzöknek a legyö
zöttekkeli egybeolvadását megkönnyité. Macrisi állítja, hogy a hóditó 
csapatok n meghóditottakkol hamar összevegyültek, sa vizsgáló aRak
ugyan azt találja, hogy a kereskedelem helyreállott 11 n ben~zülöttek 
vallása annyira pártoltatott, hogy a mecsetek mellctt kopt egyházak 
emeltethettek. Sok keresztény azonban Nubiába menekült s ott pász
toraitól elkülönödve élt. Utóbb 703-ban Egyptom összes kereszté
nyeire szcHuélyes adó vettetett ; azonkivül mindegyiknek kezére izzó 
vassal oroszlán sütteték, s a ki magát e ldnzás alól kivonta, annak 
mindkét keze levágatott. Egy nubiai király (743) nagy haderővel in
dult ki e nyomatásnak véget vetni s némi könnyitést csakugyan ki
enközlött. 

ÖTÖDIK FEJEZET. 

Az Ommiahdok 661--750. - Örökös kalifaság. 

"A kalifaság vagy sajátlag az islam birodalmának politikai s 
vallási története esupa kegyetlenkedés, orgyilkossá.g, árulál!l s leggo
noszabb kicsapongások látványát mutatja. fel. Más birodalmak is él
tek vérei!! korszakot, de voltak boldog s békés napjaik is j a kalifáké 
nem élvezett egy órai nyugalmat, háborgattatva szüntelen, szüntelen 
felforgatva politikai pártok s vallási felekezetek :Htal. Egynek ural 
kodása sem folyt le gonosztettek nélkül j a müvelödés csak feslettekké 
tette, 'de meg nem nemesit é az erkölcsöket, s az emberiség a gyászt 
soha Bem tehette le" 1). Ily látvány tünik fel az chő három kalifa 

•) RUIHIIer-Purg•tall. 
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után, miutha a musulmanok hóditásaikat csak azért terjesztették volna, 
hogy vérrel minél nagyobb földtért borith_as sanak be. 

Moavlab. 001-680. 
Ali halála s a győzelem végre tetőpontra emelék Moaviaht, az 

Ommiah család s a bálványozó Abu Sofian fiát. Ekkép Mahomed 
véres öröksége üldözői családjára, s az islam fópapsága a bálvá.nyozás 
legmakacsabb védőire szálla. Omar által Syria kormányzásával meg
bízva, ott békében bőkezűsége, hadban pedig szerenceéje által bará
tokat szerze, kik ne ki, midön a meggyilkolt O tm an boszulójaullépett 
föl, segélyére voltak ; megválasztását saját kardja s a fondorlatos 
Amru megerősité. Moaviah Hassant, Ali fiát minden földi uralkodás
róllemondani s há tralevő életét nagyatyja sirjánál ezen t homályban 
tölteni kényszeríté. A kormányba nevezetes ujitásokat hoza be j s 
bá.rmennyire ellenkezett is az arabok szokásai- s vakbuzgalmával az 
egyesitett vallási s uralkodói méltóságot örökösnek látni 1 Moaviah 
mégis Y ezid fiát, }{iben semmi férfiasság sem volt, utódjaul kiáltatta 
ki. A kormányszéket Medioából Darnaseuaba tette át (672), s Maho
med sz6nokszékét átvitette volna, ha az ég roszalása napfogyatkozás 
által nem nyilatkozik. 

Miként a Byzantba költözködött Constantin, a kalifák is Dama
scusban föhuentve érzék magukat az arab szokások megtartásától, 
miket a próféta uem mert megszegni. Egyszerii patriarchákból, minö 
az elsö négy kalifa volt, korlátlan uralkodókká lettek, támaszkodva, 
ru int a többi királyok, fénytől környezett eröhatal omra. Legalább az 
imam vagyis a vallás ró fejének tisztje maradhatott volna a próféta 
családjánál j de Moaviah ezt is magához ragadá, s látván, hogy a Ko
ran homályos helyei fölött a vita már oly nagy volt, hogy nlintegy 
kétszázféle magyarázat keringett, ez okból Darnaseuaba számos kadit 
és imamot gyüj tött össze, hogy egyeztetnék össze a különbözö véle
ményeket. Ezek közöl a legderekabb hatnak megparancsolá, irnák 
le 1 a mit legjobbnak tartanak. Igy támadt az A m a l ek vagyis a 
hiteles magyarázat, mclly egyedüli tekintélynek hirdettetett ki, eitil
tatván minden egyéb értelmezés j mintha illy tilalom megtartathatott 
volna. 

Nem tetszettek ez ujitások a buzgó musulmanok- és a szabad 
araboknak, miért Ali párthiveivel az uj umlkodó család megbukta
tására összeesküdtek. Azonban ellenök vala Amru hatalmas katja 
Egyptomban és a kegyetlen Zidsad, ki Persiát, a felvirágzó Kufát s 
Arábia egy részét kormányozván, a siitákut irtogatta, V érhe fojtatván 
e zavargások, Moaviah megujitá a külháborút s a görög birodalom 
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ellen indulván, az ásiai tartományokat elpusztítá s hajóhadát a Eospo
rosra vitorláztatá. Minthogy pedig a próféta azt mondá, hogy Kon
stantinápoly ostromlóinak minden vétkeik megbocsáttatnak, a musul
manoknál a nagyravágyás és pénzszomj mellé vallási lelkesedés is 
járult feldulását·a azon városnak, mellyben Hóma kincsei s diadaljelei 
összehalmozva álltak. 

Görög tuz. 

Itten akkoriLan Constantin Pogonát, :a kéjelgi.í s kegyetlen csá
szár, uralkodott, kit azonban a veszély más emberré tett, sa példájára 
neki bátorodott görögök tömegestiil tódultak az erős falak védelmére. 
E honszet·etethez a szerencse is hozzácsatlakozott. Az egyptomi, helio
polisi Callinicus tudnillik a kalifa szolgálatából a császárhoz menvén 
által, feltalálta ott a g ö r ö g t ü z e t, melly seregeket s vitézséget , . . 
pótolt. Egő folyadék volt az, melly a falakról az ostromJókra öntetett; 
dárdákka!, vagy vasgolyókuart vettetett, vagy gyujtó hajókról az el
lenséges hajókra szóratott. Gyakran a gályák orrán álló börcsövek
ből lövetett ki, mit az ellenség tüzokádó sárk~í.nyoknak néze. Fát, 
embert, lovat egyaránt égetett s viz által még jobban élesztetett, s 
minthogy semmiképen sem oltathatott, a lovak elragadtak, az ember 
borzasztó kínok közt veszett el, a hajók megmenthetlenül égtek el. 
A készités titka féltékenyen őriztetett, s Constantin T a c t i c a-jában 
meghagyja, hogy soha se fedeztessék fül, hanem a kérdöknek azt kell 
felelni, hogy azt Konstantinápoly alapítójának egy angyal nyilatkoz
tatta ki. A musulmanok négyszáz esztendeig fáradoztak annak fclta
lálásán, mig végre fölfedezve a keresztes vitézek ellen használták. 

E találmány, mint isteni kéz megmenté Konstantinápolyt, hosz
szúra. huzva az ostromot, mely alatt Abu Ayub, ki a szükö prófétának 
Medioába szállást ada , elesett s fényes temetéssel tiszteltetett meg. 
Midőn nyolcz századdal késöbb Konstantinápoly a törökök által meg
vétetett, egy jóslat feltaláltatá Ayubnak elfedett sírját, s oda mecset 
épittetett 1 mellyben a próféta késő utódai kétélü karddal iktattat
nak be. 

Azalatt a mardaiták vagy maroniták Libanon magasairól Syriába 
rontottak, 6 Moaviah a görögöktől harminczévi békét kényszerült 
kérni, melly szerint néhány tartomá.nyt visszaadni.a, évenként három
ezer 'darab aranyat, ötven lovat 6 ugyanannyi rabszolgát kelle adnia. 
Ez volt a musulmanok első megaláztatása, s ezt is nagyrészt belvi
szályaiknak köszönhették. 
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J. Yezld 680. - AH &al. 

Megujultak e viszályok Yezid, Moaviah fia alatt, ki megvette
tett fösvénysége B mértékletlensége miatt, melly hibák az araboknál 
minél ritkábbak, annál becstelenebbele Yezid szerette a bort s a ku
tyá.kat, heréltekkel szolgáltatta magát ; s minthogy ez a nemzéti ér
zelmeket sérté, az m·abolmak a tiszta buzgalom a atyjaik becsületeB
ségének korát siratniok kelle. A siiták elkeserült gyülölete ujra föl
gerjedt s Ali fiait jogaik kivivására ösztönzék. Hassan a világtól 
csakugyan elvonult volt, s életéről csak szent dolgoknt beszélnek. 
Egy rabszolgája, ki történetesen forró levessel önté öt le, lábaihoz bo
rult s a Koran ezen verset ismételgette: A p a r a d i csom o t 
nyeri el, ki visszatartja haragát,- De é.n nem ha
ragszom, roondáHassan,snszolgafoly!atá: És azok, kik a 
s é r c lm ek e t me g b o cs á t j á k. - E n me g b o cs á. t om a 

t i e d e t. - É s a z o k , k i k r o s z a t j ó v a l fi z e t n e k. - É n 
i s s z a b a d s á g g a l s n é g y s z á z c z ii s t p é n z z e l a j á n d é· 
ko z l ak me g. 

Hanem Hussein, Ali kisebbik fia és Abdallah, azon vitéz Zo
beir fia, ki Afrikában Gregorius helytnrtót megölé, uralkodásra vágy
ván, élére álltak a lázauásnak. Persiúból eleinte buzditó hirek ét·kez
tek, hogy tudniillik ott is sok az elégületlen; ekkép Hussein szeren
cséjét kisérlendö, Medinából Irak felé indult; de midön a határra ért, 
megérté, mikép a kufai nép, rnelly az ö nevében föllázadott, Obeida
lah, Zidsad fia által legott elnyomatott. Kerbela mellett maga ellen
ségtől vétetett körül. Hasztalan keresett becsületes feltételeket, hasz
talan buzditá embereit, hogy futásbnn keressenek ruenekvést, a har
minczkét lovas és negyven gyalog megütközött az ötezer lovas ellen
séggel s Hussein, midön társai mar rnind elestek, utoljára kapta a ha
lálos döfést (okt. 10.) A fatimita lmllája gyalázat tárgyani bnrezol
tatott s Obeidalah egy bottal ütötte száját, mit látván egy aggastyán, 
sirvakiálta: Ah! ah! amaz ajkakon én a próféta ajkait 
l á t t a ru ! A persák vértanúul tisztelik őtet. 

Yezidelég nagylelkü volt megkimélni Ali többi gyermekeit s 
nővéreit, kik Medinában ájtatoakadva éltek, tízteletben tartatva az 
-egész nép által. Ali, Hassan, Hussein s kilencz más utóduk képezik 
& siit& musulmanok által Persiában tisztelt tizenkét imamot. Utolsó 
volt ezek közől Mohammed al-Mahdi, ki visszavonulva Bagdad mel
lett egy barlangban élt, s rninthogy halála helyét s idejét nem tudják, 
azt állitják, hogy még most is él, s az ispahani királyi istállóban min
dig megnyergelvc tartatik egy paripa, mcllyre rá fog ülni Mahdi, ha 
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eljő az Antikrisztus zsarnokságát lerontani. Ali nemzetségének ignzi, 
vagy ó.livadékai későbben Persia, Spanyol hon, Afrika, Egyptom, Syria 
és Y emen trónjait foglalták el. 

AbdRIIah. 6!11. 

Ali fiainál több félelmet okozott Yezidnek Abdallah ben-Zobeir, 
ki Mekkában kalifának kiáltatván ki magát, a meainaiaktól is hódo
lntot nyert. Alig mult volt el egy félszázad, hogy a próféta. ezeket 
mondá: Ha ki az én városomat kizsákmányolja, Is
ten h a r a g j a l c s z r a j t a s e l fo g e n y é sz n i , m i n t a s ó . a 
vizben , s már is az általa alapitott trónon idegen ül, s a két várös, 
melly a béke ideje alatt ipar által felvirágzott, megtámadtatni látjn 
magát Yezid boszuló katjai által. Medina kiraboltatott; Mekka ostrom 
alá. vétetett ; a Kaaba már részben lerontatott, s a llzcnt város már 
mát· elesett, midön azt Y ezid halálának hire megmenté. 

ll Moavlah. 688. 
A sereg Damascusba tért vissza, hol Il. Monviah atyja helyébe 

ült; minthogy azonban azt hallá. rebesgettetni, hogy ősei igaztalanul 
foglalták el a h·ónt, lelkiismeretesen vette a dolgot s hat héti ország
lás után összehíván a sheikeket, igy szólt: A z é n n a g y a: p ám 
o ll y f é r fi u t ó l I' a g a d t a o l a k a l i f a s á g o t, k i a z t n á l á
n á l j o b b a n m e g é r d e m l é. A p á. m s e m v o l t r e á é r d e
m es e b b ; a m i p e d i g e n g em i ll e t , é n e l v R g y o k h a t á

rozva nem vAllaini magamra a felelősséget olly 
t e r h e s d o l o g r ó l, m i n ő o. m u su lm a n o k k o r mán y
z á s a. V á l a s z s z a t o k t e h á t k a l i f á t t e t s z é s t e k sz e r i n t. 

J. ttlen"n 684. 

1\Iost tehát Abdallah és Ali utódainak mellőztével, Darnaseue
ban l'vfervan, az Ommiah család fia, Medina kormányzója, kiáltatott 
ld. Abdallah, kinek uralma Arábiára, Persia Pgy réilzére s Egyp
torura terjedett ki, fegyverrel akarta czimét kivívni s kiindult Da
tnal3cus ellen, azon kijelentéssel, hogy az Omtnia.hdokat egy lábig 
lemészároltatja. A kétségbt>esés ezen család összes hiveit fegyverre 
szólitá s a legvérengzöbb polgárháború fejlett ki. 

l\Iervan igy kiálta fel: Ah! tehát egy aggastyán, mint 
én, egy élő váz annyi vitéz musulml\n vérébe fog 
ke r ü l n i 't Ám mégis a syriai haderőt összeszedve a hedsaszi, 
egypfomi és iraki seregek ellen vezette. Mig az egyenetlenkedés tar
tott, a khorasaniaka.t Salem , Zidaad fia korroányzá, ki annyira ked
veltetett, hogy neve huszezer fiu.ra vitetett által. Ali párthiveffiek egy 
része A bdalhl.hoz állott, egy másik rész a kufaiakat bujtogatta azon 
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Hussein megboszulására, kit gyáván magára hogytak vo1t, kikiáltot
ták tehát Mahomedct, a megöltnek unokáját. ?wlinthogy pedig ez Ah· 
dallah udvaránál fogva tartatott, vezérü! választák Solimant, Sord fiát, 
s tizenhatezren , zarándokok czime alatt, Damascus ellen indultak. 

Vakhuzgalruas vitézségök mitsem használván nekik, megv"crct
tek s megöletvén vezérök is, Pcrsiáha. visszatértek s ott vezérlll Mok
tart választák meg, ki a fogoly Mahomed nevében, babonásan s kc
gyctleukcdve uralkodott. Azzal kérkedék, hogy az Ommiahdok párt
hiveiLől ötvenezeret ölt meg, a csatában el esteken kivül; a hadsereg 
előtt az izraeliták frigyszekrényeként egy t rónt állita fel, mint a győ
zelern zálogát, mellyhez közeled ve a katonák igy kiáltának fel: O h 
u r a m ! e n g e d j n e k ü D k h o s s z u é I c t e t a D e k e d t a r
t o z ó e n g e d e l m c s s é g h e n; s e g i t s, e I n e fe l e d j m i nk e t, 
hanem végy óta lma d alá. 

A rockkai és damascusi két kalifa Moktar ellen egyesült (686), 
ki Kerbela siks!\gain Musaihtól, Abuallah fivérétől legyözctvén, az 
ellenség kezébe esett s párthiveivel együtt irgalmatlanul leöletett. 
Ekkor a persák is Abdallah igája alá kerültek, kinek Mosaib kardja 
Örményországot s Mesopotamiát is meghóuitá; az Ommiahdok elleni 
háború még tizenkét évig folytattatott. 

Abd el-Malek 685 . 
.Mcrvan után fia Abd el Malek következett, ki a próféta politi

kájával egészen felhagyott, s miként egykor Jeroboam, hogy Izraelt 
Judától elkülönítse, Salamon templomának látogatAsát eltiltá, ugy ez 
is a mekkai zarándoldatot J ernsalembe furditá, hol O mar mecsetét 
tágasabbá tette. :1\'linthogy pedig a rumi-k Syriábn ütöttek, Abd el·"Ma
lck megnjitá a Moaviah által kötött békét s megfizette a gyalázatos 
évi adót, minthogy összes erejét belelleneire kelle forditnia. 

Először is Mosaib hatalmasodását akarta meggátolni s Irakba 
vonult be. Midőn pedig a legyőzött l\iosaib feje eléje hozatnék, egy 
aggastyán igy kiálta. fel: É n l á t t am u g y a n e z e n é p ü l c t
ben, midön HussoiD feje Obeidalah elé hozatott, 
aztán Obeidalah fejét Moktar előtt, Moktar fejét 
Mosaib előtt, kinek feje most neked rontattatik 
b e. A kalifa megrázkódott, s hogy a baljóslat ne háboritsa, a sze
rencsé tlen palotát földig lerontatá. 

Elfoglalván Kufát s a lázadó felekezeteket is lecsillapitván, ha
talmának már csak Arábia szegült ellen. Ő tehát Mekka ellen He
d-sadsot küldé, ama kor legékesenszóló bb, legvitézebb de legis kegyet
lcDebb emberét. Abdallah az islam ostromlott szentély6t nyolcz M-
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napig védte, hanem egy kirohanás alkalmaval olesvén, 1\Iekka az ir
galmatlan Hedsads kezeibe került (689). Abd el-Malek jutalmul Irak, 
Khorasan és Sedsastan kormányzójává tette öt. A mint Kufába ért, a 
szónokszékre lépvén, igy szólt: I r ak i ak, é n lá t o k fe j ek c t, 
mellyek le fognak üttetni; látok bevérzett szakál
l a ka t é s t n r b á n o k a t ; és csakugyan , midön a siiták fölke· 
lés t kisérlettek, patakkal folyatta a vért. Kegyetlenségót a fej~delem. 
nek tartozó foltétlen engedelmességgel igazolta, mellynek szerint.e 
még nagyobbnak kell lenni, mint mellyel Istennek tartozunk, mert 
ugymond, a Koru.n parancsolja, hogy lstennek erőnk sz!<lrint ~zolgll.l· 

juuk, a fejedelemnek pedig föltétlenül engedelmeskedjünk. 
Egyesitve lévén ismét a kalifaság, Abd el-Malek az elvesztett 

tartományokat visszafoglalhatá s ujakat is hódithatott. Elfoglalván 
Cyprust, ott verette az első musulman pénzt 1), mit ll. Jnstinián u 

királyi jog bitorlásának tartván, a békekötés ellenére Ciliciába rontott 
Abd el-Malek Mahomed vezért küldé cllene, ki a. megszegett béke-' 
okmányt a hadsereg előtt vitette, mintegy hivatkozásui Isten igazsá
gára. Sebaste mallett csatára került o. dolog, s a görögök olly jól ve
rekedtek, hogy az arabok már hátat fordítottak, midön Mahomed Ne
bulon tábornoknak, ki a görögöknél huszezernyi szláv segédsereget 
vezérlett, egy tegezt tele aranynyal külde; ki is megvesztegetteh·én, 
1itszökése által a gyözelmet az arabokhoz vitte. Kevéssel utóbb azon
ban III. Tiberius tábornoka, Heraelius, uj r.soldosokkal yéletlenül 
Syriába ütött, a elhatván Sebastopolisig, rablott mindenütt s mrgöl
v6n kétszázezer embert, tninden baj nélkül visszatért. 

Afrika meghódltá!ia. 
Abd el·Maleknek szivén feki.tdt Afrika elfoglalá.sa, hová a mn

sulman fegyverek már Moaviah alatt elhatottaK. II. Constans csth;zár, 
beutazván afrikai tartományait, bár jól tudta, mennyit szenvedtek 
azok az arab háborúk alatt, őket mégis uj adókkal terhelte meg. E te
her s a ~ehajtók zsarolása végkép elkeseritél az afrikaiakat, miért ezek 
segélyül hiván az arabokat, a császáriakat mindenilnnen kiverték. 

1) Al-1\fakrizi Omar ben el·Katabnak tulajdonitja az első, ezÜ!tböl vert púnzt, 
a sasaanidák pénzalaka. uerint ; némellyeken ez 6J.It volna : DiC8bet az latennek ; 

lilAsokon: Mahomed nr<: laten f11'Ójé14jtJ, vagy: ll'ince md8 lBte'n mint az l•~n; né· 
mellye)l.on Omar neve ia rajt& vau. Abd el.Malek megváltoztatta a sassanida fel
im,ot s helyébe tette : .Allah 1a11uzcl. Az lsten változbatlan. Ut!ma mindeu kalifa 
saját pénzt veretett, későbben képekkel, mellyek gyakran a görög s római pén· 
zekröl.vétettok. Az AbbaaidiLk alatt minden utód fejdeleiU verethetett Pziist pénzt; 
rézpénzt a tartoou\nyi kormá.nyzók is verethettek. 

IX. 40 
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Meg szerencsésebben vitte dolgait Akba, ki barátságot tudott 
kötni a berberekket Ezek segélyével behatott a beltartományokba, 
elfoglalta a még ott virágzott vá•·ogokat s visszaverven a csak gyen
gen ellenállú görögöket, litcsapott A. pusztákba, hol utódai Fezt és 
Marokk6t alapiták. Az Atlanti-tenger partjára érvén, beugratott a ha
bok közé s vakbuzgóan kil\lt,t fel: N a g y Is t e n ! h a fe l n em 
tartana e tenger, megjárnám a nyugat ismeretlen 
tartományait, hogy hirdessem n tc egyseged szent 
nevét és kiirtsam a nemzeteket, mollyek kívüled 
más Is t e n t ism e r n ek. Hogy hóditásának állandóságot adjon 
és a pusztai homokként nyugtalan ruórokat megfékezze, alapitá. Kair
van városát. Nem egészen öt év alatt a téglafal, a kormányzói lak 
s egy mecset, melly numídiai márványból készült ötszáz oszlopon 
nyugodott, készen álla. Ekko1· látogattatott meg először a rabló ara
bok által Sicilia is ; s Akba itt sem állapodott volna meg, ha vissza 
nem hija öt egy a mór Kusil által támasztott s a görögökt81 segitett 
átalános folkeli!s. Kairvan bevolt véve, s a körülfogott Akbának nem 
maradt egyéb hátra, mint vitézül halni meg (682). Egy lázadó fog
ságba esvén, Akba elé vitetett, kitlll midön emberi bánásmódot látna, 
megfogadta, hogy jótevöje ellen nem harczol többé. E fogoly, midön 
látná, hogy a halál elkerülhetlen, inté Akbltt, hogy szöknének ; 8 mi
dön ez maradui akart, megölelték egymástí 8 összetö1·vén kardjaik 
hüvelyét, utoh1ó csepp vérig egymás oldala mellett küzdtenek. 

Ati-ik& kórruányzatában Akbát Zobeir vá.Itá fel s megboszulta 
ugyan elödét, rle egy, Koniltantinápolyból Carthago segélyére küldött 
:~ereg által ö is megöletett (687). Midön a görögök Afrikából az ör
ményorazágí hadjárat végett vis~zaszólittattak, Abd el-1\falek, hogy 
bevégezze ama hódítást, rászá.nta Egyptoru jövedelmeit s a válalattal 
ennek kormányzóját1 Hassant bizta meg. Ez tekintélyes hadsereggel 
megtámadta Carthagót (693), ruelly, még mindig jelentékeny város, 
meaedékhelyül szolgált a lerontott városok lakóinak. Ekkor a by
zanti kormány már belátta, mikép ama nagybecsü tartományt mindlln 
áron kell védenie; s tehát J án os patricius, jó hadvezér, olly hajó
haddal indult meg, ruinö ama tengereket még alig hasogatta. Erősi
téseket kapott még Siciliából s a spanyolhoni nyugati góthoktól, kik 
elöre látták, hogy amaz ellenség ellen egyedül a tenger meg nem véd
hetandi öket. János benyomulván er8rohammal a earthagói kikötőbe, 
még egyszer ragyogtatta a labarumot Cyprián városa fölött s Cahina, 
afrikai hösnö segélyével, Hassant egész Barcáig visszaverte (696). 

Az arabok összeszedvén magukat, kevés idő mulva visszafog-
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lalták Carthagót, és az Uticá.nál 11zétvcrt gorögük, nagy uchczen Lu.
jóikra érvén, s Creta felé cvezve, lángba borulni látták Hannibal ha
záját, Azon időben a kereszténység Afrikából kiirtatott, és a kercs
kedelemről olly hires ősrégi városok, mellyek egykor lelkes hitval
lók- s vél'tanukat nmtattak fel, ruost rá.blók menhelyeivé lettek, kik 
Európa ellen még ma is ingerkedve fenyegetőznek. 

Berberek. 
A görögök kiüzése után hátra volt még a benszlilöttck megh6· 

ditása. Észak-Afrika eredetéről igen sokféle vélemény kering. Némely
lyek állitják, hogy a kereszténység els8 korszakában :Malek Af:-iki 
Ará.biából számos törzset vezetett Libyába, mollyet maga nevéről ne
vezett el j mások Berbcrahból, a Zanguebar partvidék régi vát·osából 
származtatják öket j mások ismét a earthagóiaktól, kik a rómaiak 
által legyőzetve, függetlenségöket megtartandók a hegyek közé vo
nultak volna. Az elsö vélemény a berberek és arabok s különösen a 
yemeniek közös szokásain alapszik: vándorélet, s em i nyelv, a 
vallásban keresztény és zsidó ezertartások bálványozó babonával ve
gyülve. Azért is az arabokkal, midBn ezek Afrikába jöttek, könnyen 
megegyeztek j mit Omar kalifa ildomosan használván fel, népe test· 
véreinek nevezte öket. 

Morok. 
A mórokat is némellyek a saba-i araboktól származtatják, mire 

ök büszkék is j mások Procopiust követve a jehuseusok vagy gerge
rek utódainak hiszik, kiket Jozsue, l\Iózses utódja, Palaestinából ket·
getett ki. Ezeknek is nagy hat~onlóságuk volt az ar&.bokkal, mi o. 
lassankénti összeelvadást annyira megkönnyité, hogy mármost semmi 
különséget sem tehetni köztök. 

Azon időben, mellyet itt leirunk, királynőjök Cahina némi fe
gyelemben tartá öket j azonkivül prófétai szellemet tettetve 1 fólin 
gerlé vakbuzgóságukats ugy vezeté öket a békebábori tó arabok ellen, 
kiket egyidőre egész Egyptom határaiig sikerült visszaverni. A győ
zelem után össze hi vá a törzsek fpjeit s igy szólt: A ru i v á r os a i nk 
kincseikkel édeagetik magukhoz az ara.bokat; de 
mit érünk mi az aranynyal és ezüsttel? elégedjünk 
be a föld terményeivel; a városokat és kincseket 
s e m m i t s ü k me g, h o g y a ru a t e l h e t l e n e k s em m i ü r ü
g y e t s e t a l á l j a n ak. A sz ó tetté lett, s Tangertől Tripolisig 
minden elpueztittatott, s nem maradván sem lak, sem növény, ama 
termékeny tartománynak három század óta kezdett rombolása befe
jeztetett. A benszülöttek ekkor a musulman zsarnokságot enyhület · 

40* 
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képen ohajtva várták, s tehát az érkezöket ncrn<:sak örömmel foga
dák, hanem segitették is j az afrikai amazon pedig megütközvén1 csa
tában halt meg. 

A roppant gazdag zsákm!tny, mellyet Hassan Afrikából a ~alifá
nak küldött, Abd el-Asizt, a kalifa fiv~rét kincsszomjassá tette. Kine
vezteti tehát magát Afrika komuíuyzójának s Hassant még kincsei
töl is megfosztván, vezérnek helyébe Mns:\ ben- Nassert tette. Ez 
igaztalans:igot elsimítotlák az uj tábornok diadalmai, ki meghódítván 
nyugaton és délen számos tartományt, onnan Abd el-Asiznak számos 
rabszolgát s ritka szépségü lovakat küldött. Ezután vigyázatos gon· 
dossággal miiködve, a berberekkel elhitettc, hogy ök csakugyan 
arab származntuak. Ekkép Gadam és Zab tartományok hozzá álltak 
s tizenkét ezer katonát is adtak neki. 

Ezekkel már most az ujon fölkelt mórokat is megfékezbette 
(698), s rabszolgaság•·a vetvén háromszázezret, Asiába küldte. A 
kalifa hallván Musa szerenesés diadalmait, hatalma alá. adta az összes 
afrikai hadakat, hogy a hódítást bevégezhcssc ; nagyobb tisztcletül 
E m i r a l- :Ma g r e b vagyis a n y u g a t fe j e d c l m é n ek czi
mével ruházta fel ötct j melly idiíponttól kezdve Afrika. megszünt 
Egyptomtól függni. A felbuzdított Musa meghód.itotta Daara, Sahara 
és Tafilet pusztaságok törzseit is, s túszokat vevén a mórok legjelesb 
s legrégibb törzsei től, u. m. Zcucta, l\Inzmuda, Zanaga, Ketama és 
Hoarától, azokat nyugalom•·a hozni s velök az islamot elfogadtatni 
törekedett, mclly ügyekezetc igen jolsikerült, mintán a vallás és há
zasság általi vegyület n. két nemzetet egygyé olvasztá • 

. Hogy azonban kaland- és zsákmánysovár k~tonáit kielé~itsc, 

sziikségesnck látta valami távolabb hadjáratra indulni, s szemeit a 
tengeren túl Spanyolországra vetette, hol a belviszályok jó alkalmat 
látszottak nyujtani a félsziget elfoglalására 1 mint ezt kevéssel alább 
beszélendjük. 

1. Valld. 70ó. 

E badjáratl)k közben Abd el-Malek a legfösvényebb, do bátor 
s ildomos kalifa meghalálozott. Utána következett I. Valid, az egy
kedvU s harcziatlan ember, kinek uralma mégis az Ommiahdok leg
dicsöbb fénykora. volt, kite1jedvén uralmuk a Pyrenaeusoktól Yeme
nig, az Oceantól a chinai falig. A derék de kegyetlen Hedsads, Irak 
kormányzója, altábornokát Koitabát India meghóditására küldte el. 
Ez átkelvén Oxus folyamán Buchara mellett (707), hataln1ába keríté 
Samarkandát, Farganát és Nasebet; aztán elfoglalván egész Bu
chariát és Chov~resmct., átkelt Jnxa1•tesen1 s behatván 'l'urkestanba, 
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a próléta zászlaját mát• a chinai batarokon lobogtatta. Kazim tábor
nok azalatt bemeut lndit\ba, Uicilynek nyugalmas lakói inkább szol
gaságra akartak jutni, hogysém Brama és Siva tiszteletét megváltoz
tassl1k, mellyet pedig már a buddisták, héberek és keresztények jó
formán megingattak. 

Göt·ögök. 

Még nagyobb vágygyal ohajták az arabok diadalaikat a görög 
birodalom megdöntésével megkoronázni. A mardaiták, kik Syriát 
minduntalan háborgatták 6s a hegyszorosokat zárva tarták, a musul
manokat mindig visszaverték; 6s mégis II. Justinil1n zsarnok vagy 
vakság-, vagy félt6kenységböl kezet nyujtott Abd el-Maleknek ama 
nép legyözésére 1 vezéröket megölette s J.,ibanonról a Taurusra he
lyezte öket á.ltal. Megfosztatván ekkép az ország e rettenetes védfa
lá.tól, a musulmanok, a mi Libanontól keletre fekszik , bizvást elfog
lalták s Kis-Asiába rontottak be. Kemény ellenállást fejtett ki elle
nök Leo, a vitez ir;auriai katona, kire Anastaeius császár seregeit bizta; 
de midöri Anastaeius letétele után Leo, mint trónkövetelő eltávozott 
Valid rettenetes hajóhadat szerelt fol, hogy avval Konstantinápolyt 
ostrom alá vegye. 

Szult-jmnn. 715. 
A halál megakadályozá öt vállalatában, hanem utódja Szulej

man, fivérét Moslemet százhuszezer emberrel s ezernyolczszáz hajó
val küldte el, ki is a Bosporusra evezvén, az uj Rómát óetrom alá 
fogta. Ott már az imént emlitett i;;auri Leo uralkodott ; ennek ügyes 
és vitéz védelme, a görög tiiz s a déli népekre nézve gyilkos tél n mu
sulmanokat tizenhárom hónap s több mint százezer ember elvesztése 
után visszavonulni kényszeríté, minek következtében az arab hóditás
ban a rómaiak ellenébon kis sziinet álla be. 

Valid volt első, ki a karavánok számára DamascusbAn egy kór
házat s egy fogadót épitett, melly példát az utóbbi musulman'fejedel
mek is bökezüségök kitüntetése végett követni ezerettek Nyilvános 
iratokban a görög t) és persa nyelv has2lnálatát eltiltotta ; Damascus
ban ~s 'Medinában n próféta sírja mallett roppant mecseteket épitett; 
ö látta el a Kaabat nr any ereszszel ( m i z a b), melly alól azon kevés
szer, midön esik, a musulmanok veszekedve fogják fel a vizet. V ali d 
fivére Szulejman buzgó volt oz igazságszolgáltatásban, pártolta a keres-

'" -----
l) Abulfaragius beszéli, hogy Valid a~ iróknak (kateb) a göröguyelvet köny

veikben "(defater) has:.~nálni eltiltotta. Ebböl némellyek azt érték, hogy a görög 
nyelvet végkép számUzte i dc kateb az állad::tlmi aclószedök irnokait jelonti i de. 
1 (ltel' pedig o•f&~('a-b61 elron tvl\ jövedelmi kimnt!lt;ht, jegy:~;ílkönyvet jelent, 
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kedést, szabadon ereszté a foglyokat, a föbüuösök kivételével; a. 
Spanyolország s szélső k e l e t elleni vállalatokat lelkesen folytatá. 

11. Omor. 7t7. 
II. Owar az Ommiahdok trónjára azon egyszerüséget hozta, 

mellyet az els ö kalifák a szónokszékre. Hogy ki ne zavarja "el ö de 
családját, nem nknrl a palotában lakni; ruhára évenként alig két 
drachmát költött. Megkisét·té az islnmra tériteni Leo császárt s eltörl é 
a sunniták által minden imában , mind{'n mecsetben elmondatui azo
kott átkot Ali és családja ellen. A ket·esztényeknek Damascusban 
templomaikat visszaadta s csak egy nőt vett, ki felesége is, szolgá
lója is volt. E viselete sokaknak visszatetszett s lassu mérget adának 
neki. Észrevévén ezt Omar, a méregkeverö szolgához igy szólt : 
Eredj, fuss, nyomorulti tedd kincscsé azon árt, 
mellyet elfogadtál s hagyd el e földet, hogy senki 
s e h a ll j o n t ö b b é f e l ö l e d, v a g y b ü n ö d fe l ö l b e s z é l n i. 
Méreg elleni szert nyujtván neki barátai, semmi sem kell - mondá
a mi el van végezve, ugyis megtörténik. Látogatásárá jövén sógora, 
pálmaleveleken, rongyos ingben találta öt, s midőn ezért nejének, 
Fatimának szemrehányást tenne, ez felelé 1 hogy már több nap óta 
semmi ruhája sincs, mivel mindent a szegényeknek adott. 

n. y ~z ld. llf'!!ftiD 720- 724. 

Egészen más ember volt az utána jött Yezid, Abd el-Malek fia, 
ki fényszerető volt s Ali hiveit üldözé. Fivére Hesam, kit utódjaul 
nevezett, uj hadat kezde a byzanti császár ellen s minthogy igen fös
vény volt, kizsarolta a tartományokat, megtöltvén arany- s ezüsttel 
hétszáz ládát. 

Még egy százados sem volt a szökevény próféta uralma, s kard
ját és vallását mégis olly roppant területre terjeszté ki, mcllyet egy ka
raván öt hónap alatt alig haladna által, vagyis Tarsustól Surateig, 
Adentöl Farganáig, az afrikai partokon kivül. A fegyver hatalmán 
kivül a kereskedelem is elősegité az islam és az arabnyelv terjesztését. 
Kufa és Bassora a karavánjárás központjaivá lettek Phoenicia, Assyria 
és India között j Alexandria szárazról s tengerről sürüen látogatta
ték j az oda csődült nép megismerkedők az islammal s megked\·elve 
annak egyszerű elveit s könnyit erkölcf!taluit, midön haza tértek, ama 
vallást honosaik közt terjesztgették. 

Daczára a szerenesés vállalatoknak, az Ommiah család Syrián 
kivül nem birt népszerüségre vergődni. A buzgó musulmanok emlék
ben tarták, milly keseredett ellensége volt az a pr6fétának első föl
léptekol' j 1u~tán Ali s a többi szent imamok vó1·e, mellyet az Ommi-
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ahdok trónjok megtartásaért ontattak, boszuért kiálta, s ök aovárgva 
tekintének Fatima szülöttei felé. Ezek elmélkedő szent élett-e adtak 
magukat, nagyatyjokat nem mint höst, hanem mint apostolt utánozva. 
Azonban Al-Abbas, Mahomed nagybátyjától, született Abdallah, kinek 
fia volt Ali ; ettől származott egy másik Mahomed, ki életét Sytiában 
tölté s midön látá, hogy a musulmanok Yezid és Resarn keseritö bá
ná.sm6dja miatt elégedetlenek, elöálla saját jogaival, azt hirdetvén, 
hogy Abbas fiai a próféta igaz utódai, hogy a kalifaságnak ezekre 
kell örökösen átszállnia, s hogy az Omn1iahdok azt csak erőszakos 
bitorlás által bírják. 

E beszéd kedvesen hangzék a keleti tartományokban, hol ö s 
utána fia Ibrahim kalifának ismertetett el, s több sikerre, ugy látszék, 
csak alkalom s merész ember hiányzott. Kufában Zeid az imam ti
tokszerü czimét vette föl, hanem a bassorai kormányzó legyőzte s 
megölte öt. (739). 

11. Mervan. 744.. 

Ezután több kalifa következett egymásután , . miglen Mervan, 
l\Iesopotamia kormányzója s az Ommiah család fia, erősen foglalta el 
a trónt. Nagylelkü s megbocsátó volt, a zavargókat vitézül verte le. 
Minthogy azonban a kormányt Damascusb61 Harran ba, Mesopotamiába 
tette által, elidegenité magától Syriát 1 melly az Ommiahdoknak leg
főbb támaszuk vala.· A gyakori kalifa-változás alatt mindinkább el
terjedett a karegiek és siíták pártja 1 mig végre emir Alm Moslem 
(746) Khorasanban kikiáltá. az, Abba80k 'nev~t s annak rettenthet
lenül védelmére kelt. Olly gazdag volt e család, hogy parancsaira 
harminczezer rabszolga állt készen, a mi hatalmas támasz volt a pró
fétávali rokonságra alapított jogok mellett. Abu Moslem legyőzvén az 
azon részeken ellene kelt pártokat 1 hi,Teit barna ruhába öltöztette, 
mig a fatimiták zöld, az Ommiahdok emberei pedig fehér szint vá
lasztottak. Mint egykor a byzanti pályakörben, itt is vészteljes sze
repet játszottak a szinek. 

Miután az Abbasfi lbrahim kalifának kiáltatott, egész Persia- s 
lrak-Arabi-ban a fekete zászló lobogott. Syria is elszakadott Mervan
tól, kit Abu Moslem minden ütközetben megvert. Midőn azonban lb
rahim ájtatosságból a uépszerüségvadászatból, azon reményben, hogy 
a próféta által megparancsolt sértetlenség megvédi öt, Mekkába za
rándokolt, Mervan mégis elfogatta s halálnak adto. öt (7 49). 

Abill Abbas. 760. 

·E szentaégtörés gyülöletessé tette 1\fervant ; midéln ellen ei min
rlen részen meggyarapodtak, kikilllták emir al-mumininnak és imam· 
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nak Abui-Abbast, Ibrahim fivérét. Az üldözöbevett .Mervan megüt
közvén, csatában esett el. 

Elfoglaltatván ekkor Damascus, az Ommiahdok porai szélnek 
ereaztettek, palotájok lerontatott, kegyenczeik elüzettek. Az Om miah 
család nyolczvan tagja azon reményben, hogy még jobb idöket ér
het, önkénytesen meghódolt, s Abdallah , az emír al-mumininnak 
nagybátyja lakomára hivta öket. Midőn a lakoma javában folyt, be
jött Khiabil ben-Abdallah költö, s szemére veti a Mzi urnak helyte
len nagylelküségét. "Emlékezzél Husseinre, emlékezzél ZaidrA. Hus· 
~:ein meggyilkoltatott, s bullája Siam térein hurczoltatván, lovakkal 
tapostatott össze. Zaid megfojtatván Resarn szemei előtt, mint egy 
gyalázatos gonosztevö künn hagyatott, miglen a kAlifa meghalt. S aka
rod-e, hogy fölemlítsem azok erónyeit, kik hűtlenül ágyaikban nyakaz
tattak le? Beszéljek unokádról, Ibrahimról, ki a börtönben szentség
töröleg öletett meg, teste pedig az ntczára vettetett? Fel fel! fegyverre, 
ruielött téged is meggyilkoiminak: fel, fel·! az ö haláluk engesztelje meg 
barátaid s rokonaid vérét; fel, fel, ft. boszu p:J!anata elérkezett!" 

Abdallah leölette öket egy l:ibig, aztán halomra Mnyatván hul
Jaikat, egy szl:ínyeggel takarta le ; aztán asztalul használva uzt, ke
gyetlen lakomlit <''lapott. Illy v6get ért nz Ommiah család , melly 
eleinte olly nagy ellensége volt, utóbb pedig olly measze terjesztette 
Mahomed birodalmát. 

HATODIK I'BJBZBT. 
Az Abbasidák. 750-809. 

A próféta. helytartósága az Abbasok családjára ment át1 melly 
arra. előjogokat követelt. Abnl Abbas, a vérengzél (ei·Saffah), mert 
igy neveztetett el trónfoglalási módjáról1 11égy évi uralkodás után 
meghalt himlőben, mclly egész Arábiában dUhöngött va ln. 

Al-Manzor. 
Utódul fivérét Al-1\Ianzort hagyta, ki megboszankodván a. Da

mascusban surlódó vallási felekezetekrc, kormány~Jzékét, mellyet az 
Ommiabdok egy századon át ott tartottak, kelet-felé kiv.á.nta áthe· 
lyezni. Szorgos vizsgálódás után az uj város Tigris keleti oldalán 
alapittatott (762) tizenöt márföldnyire ( =3~/4 fdr. mfd.) fólebb I\fo
dain romjaitól, hol a D a d nevü keresztény remeténok kunyhója ál
lott, s inneu a B a g d A. d nevezet. A d.ros területe teljes kerekded
ségben futotta körül a kalifa palotáját, 11 minthogy Bassora, Kufa, V a
set, Mossul, Savada szomszédságába.n s az indiai kereskedésnek is 
utjában feküdt, rövid idő alatt mind népességben, mind jóllétben igen 



meggyarapodott. Fövároéa maradt a musulmt\n birodalomnak ötszáz 
esztendeig, azutt\n a tatárok, mongolok é8 turkomannok kezébe esett, 
mig végre nz ujj ászületett Persia fővárosává lett. 

A mekkai egyszerti kalifák utódai itt a keleti udvarok fényüzé
sének adták át magukat. Háremök számára a szépségekkel bővel
kedő tartományokból adóba szép leányokat kivántak, n sz8nyegek, 
drágakövek, vadnakertek s ménesek száma s fénye kimondhatlan nagy 
vala. Száz meg sz{tz herélt szolgálta s aranyba öltözött testörség őrzé R 

királyi bednint, ki csak pénteken lépett a szószékre, ml\skor a eiami s 
Tigris rue1léki paradicsom kertekben bezárkózva hölgyei keblén kéjelge. 

AI·Manzor számos épületet emeltetett, hadakat viselt bent is 
künt is, és mégis hatszáz millió drachmát s lmszonnégy millió ara
nyat hagyott hátra. Jól tudtak fiai e kincscsel elbánni. Mahadi csak 
mekkai zarándoklata alatt hot millió aranyat költött el. Még jeget is 
Yitetett oda tevé ken ital-hüsitésre; s az h;lam uj és régi fővárosa kö
zött a hatszáz mérfoldnyi ( = 150 fdr. mfd.) hosszust\gban igen jó 
felosztással vizfogókat s karnvánszáJlásokat állitott fel. Egy arabnak, 
ki neki Mabomed papucsát mutattn, tízezer drachmát adott, hanem 
megjegyz é : A p r 6 f é t a e z t m é g c s a k n e m i s l á t t a j d e 
ha visszautasitnám, azt hinnék, hogy igazán övé 
v o l t, s é n v t\ d o l t a t n t\ m, h o g y kevés r e b e cs ü l öm j 
m e r t a n é p m i n d i g a g y ö n g ék k e l t a r t a h a t a l ma
s ok e ll e n. Midőn zarándoklata alatt mindenki ajándokot kért tőle, 
Mahadi kérdé nz igen jámboréletil Ajaditól, miért nem kér ö is? Ez 
felelé : S z é g y o l n é m m a g a m n t I s t e n h á z A b n n e g y e b e t 
kér n i, m i n t ő t m ll g á t. 

Unokája Al-Mamnn utjában még cl sem érte Mekkát, már is 
két millió négyszázezer aranyat ajándékozott el j menyegzöjén meny
asszonya fejét ezer nagy gyöngy ékesíté, vagy inkább terhelé j s az 
udvaronczok közé házakat sjószágokat nyerető sorsjegyek szórattak. 

E fényüzés elkorcsositá a fejedelmeket és a népeket sem ne
mesbitette j a hódításvágy elszunnyadt, csak az érzéki éh•ek gyara
podtak. De csak a kalifákban szunnyadt el ama vágy, mert a kéjdus 
kit·ályi lakbo, ruinden nap uj tartomány elfoglalásáról érkezett hir, 
olly tnrtományokról, mellyeknek nevét a kalifa clllször hallá. Mint
hogy mindcn mnsulm11.n érdemül tekinté az örök életre, ha a földit 
csatában áldozza föl, tehát mindeg'Yik tőle kitelhető erővel saját ösz
tönbölllarczolt. Azért ha a birodalom szivén fene rágódott is, a kör
nyékeken hősök harczoltak, nem a kalifa iránti engedelmességböl, 
nem is a. birodalomért, hanem mindegyik önmagáért, hiteért, lelkiis
meretének engede1meBkodve1 mint az istenség önkénytes vitézei. 
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Ekkor a musulman birodalom azon félszigeten kivül, ruellybcn 
született, magában foglalta Syriát, Palnestinát, Natoliát, Persiát, Ar
mcniát, 1\lediát, Babyloniát1 Assyriát, a régi müveltség országait, 
m ellyeken kivül még a vad népekből is Sind, Sedsestan, Khorasan, 
Tabaristan, Georgia, Zablestan, Mavarannah (Nagy Bucharia) lak.óit, 
egész a chinai határokig s északi India országaiig, mellyektöl Hydas
pes különité el. Afrikában továbbá Libyát, Egyptomot, Mauritaniát, 
s más vidékeket j Európában Spanyolhont A Francziaország egy részét ; 
s mindezen, akkor jobban mint most benépesített országokban leg
alább száz ötven millió ember lalt,ott. Mindenhová katonai, földmivel/i 
és kereskedő gyarmatok szállittattak, mellyek a musulma.n vallást, 
nyelvet, törvényeket s müveltséget erősen terjesztették. Spanyolhon 
tele volt illy szállitványokkal j Afdkában Marokko, Fez, Tanger, 
Oran, Algír, K.airvan, Maodia és Tripolis uj városok emelkedtek iol, 
az egyptorui Kairón és Fennisen kivül. Alább terjeszkedvén utóbb, 
Bab el-Mandebnél az arabok Afrika keleti partján uj városokat virá
goztattak föl, és Magadoxo, Brava, Melinda, Mombaza, Quilon, Mo
zambik, Sofala és Mada.gaskaron által Hindostanhoz közeledtek, Még 
gazdagabb gyarmatok voltak az Irak-Arabi (Babylouia) tartomány
ban, hol Basrn, Kufa, Ascemia, Mohammedia1 Rakka, Arnnia és Bag
dad hatvanhárom tomyával hirdeté Babylon régi dicsőségét. A keres
kedelem Erzerumon át a Fekete-tengerig s a Persa·öbölig terjede
zett, Balkon át Indiával és Bocharán s Samarkandán át Cbinával üze
tett. A karavánok ezen tágas közlekedése Afrika belsejétől a Fekete
tengerig és Chinától egész Galliáig, aztán a Mekkába s az imamok 
sirjaihoz tenni szokott zarándoklatok némi életet s ipart fejtettek 
ki az uj országokban. 

Azonban illy roppant fény és kiterjedés nem gátolhatta a lassu 
hanyatlást. Benn a z ö l d ek, fe h é r e k és fe k e t ék harcza viva
tot t. Ali hhrei nem mondtak le jogaikról, az Ommiahdok elvesztett 
hatalmukat visszaszerezni törekedtek. Abdallah maga is kétségessé 
tette Al-Manzor unokája trónját, de Abu Moslemtöllegyözetvén, meg
öletett (755). E vitézkarn ájtatos férfi, kinek az Abbasok trónjukat 
köszön ték, azzal kérkedett, hogy az Ommiah embereiből csatc-iban hat
százezret vesztett el ; asztalánál naponta nyolcz ezer süteménydarab, 
ezer bárány, számtalan ökör és majorság fogyasztatott el j konyháját 
ezer szakácsné látta el, s a konyhaszerek elszállitására ezer kétszáz 
teherhordó barom szükségeltetett. Három felesége volt, mindegyiket 
évenkint csak egyszer hozatta magához gyaloghintóban, melly aztán 
legott megégettetett i máskor a három feleség mindig zárva tartaték, 
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ablakon át kapván az élet szükl!égeit. Abu Moslem még Abul Abbas 
életében az Em i r h a d B i vagy a szent karaván fejedelmének mél.
tóságát sürgette, de a kalifa, hogy boszantsa öt, Al-Manzort választá. 
Abu Moelem elégületlensége szavakban fakadott ki; aztán hogy el
homályosítsa a kalifa öcscsét, megelőzte öt fényes kísérettel s kétszáz, 
utravalóval terhelt tevéveL Az előkelöbb zarándokokat mindennap 
kétezer megvendégelte e lakoma után mindegyiknek egy-egy öltönyt 
adatott. AI-Manzor érezé ezen ingerkedéBt, és a kinek kardját egy
kor segélyül használta, most féltékenységből s annál is inkább, mivel 
Khoraeanban független fejedelemül látta öt tiezteltetni, az ud,•arhoz 
csalta, és a vendégjogban bizakodót meggyilkoltatta. 

ltllllbftdl (775). lladl (785.) Haru11 al-Rasid (7o6.) 

:Mahad1 folytatá Ali hiveinek gyilkoltatáeát, kik az áldozatok 
véréből sokszorosan látszottak feltámadni. Buzgó vólt az igazságszol
gáltatásban e a tartományok kormányzóit, hogy nagy hatalomra ne 
vergödhessenek, minduntalan változtatta. Fegyverei szerencsésen mü
ködtek Harun fiának vitézsége által, ki Syriában olly sikerrel hada
kozott, hogy a görög birodalmat adófizetésre szoritá. Atyja halálakor, 
midön az első sziilött Musa nl-Hadi távol vala, könnyen elfoglalhatta 
volna a trónt, de ö nemcsak vitéz, hanem nemeslelkü is lévén, inkább 
rajta volt bátyja jogainak kivivásán. Alig mult egy éve, s Musa al
Hadi megöletet t, mint állitják anyja által, ki Musa al-Hadinak Harun 
elleni lesveteseit megelözni akarta. Harun a tronra jutván, i g a zs á
g os (al Rasid) melléknevet nyert. Hires maradt e fejedelem a ha
gyományokban, és miut mindenki tudja az E z e r e g y e j sz ak á
b a n. Ő az Abbasidák fénye s nz utoiso jeles kalifa.') 

•) Az .AbbMiddk &zdrmazall·ende: 
Al-Abbas, Mahorned nagybA.tyja. 

Ibrahim 
744-749. 

l 
Abdallah. 

-L. 
Ali. 
l 

Mohammed AbdaUoh 

l 
Abul-Abbao;. 

750-51. 

Musa al-Hadi 
785-86. 

Al-Manzor. 
754--75. 

l 
Moharnrned Mahadi. 

775-85. 
l 

Harun al-Rasid lbrahirn. 
786-809. 
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Tndomáoyos118~. 

Láttuk, mikép a próféta s elsö utódai dicsöségnek tarták tudat
lanságukat, s a Koranon kivül minden más könyvet megvetettek. Ö Ily 
vallásnál mégis, mellynek irott könyve vnn, szükségképen egy értel
mező s vitató irodalomnak kell [támadnia, me !ly aztán egyéb m\m
kálatokra is vezet. A költészet, mellyet nz arabok még pogánykoruk
ban is kedveltek, az első kalifák közt is pát·tfogókra talált. Egy tol
vaj aKoran szerint kézvesztésre itéltetvén, Moaviahtól négy verse ál
tal kegyelmet nyert; s ez volt az olsö birói itélet, mellyet a musulman 
fejedelom megváltoztatott. Egy más férfi hozzá jött s versekben pana
szolta, mikép fosztotta· öt meg a knfai kormányzó gyönyörü szép ne
jétől. A kalifa rögtön visszaadatni parnncsolá a nUt, de a kormányzó 
könyörög ve felelé, hagynák nála e nöt egy évig, aztán nem bánja, ha 
fejével adózik is. Moaviah ismerni ohajtl\ az olly égő szenvedélynek 
tárgyát, hanem alig hogy meglátta, el volt büvölve nem annyirR 
szépsége, mint gazdag szelleme s kellemes beszédmódja által. Fclszó
litá tehát a nőt, ;választana közte, a kormányzó és a költő közt, A fe
jedelem azt hivé, hogy a trón fénye elvakítja a nőt, de ez elragadó 
szép modorban clsö ezerelmének kivánta magát visszaadatni, mit el 
is nyert dicséretek és ajándékokkal halmoztatva, 

Daczára e példatknak az Ommiahdok nem buzditottak többre, 
mint aKoran értelmezésére és a. költészetre; hanem az Abbasidák 
pártfogásuk alá vették a többi tudományokat is. Jó alkalmat ada 
nekik a tanulásra, hogy a régi tudományosság maradványainak he· 
lyeit. u. m. Indiát, Alexandriát s Chaldaeá.t elfoglalták. Mahadi Mar
vannak, tiszteletér.c csinált hetven pár-Yersért het~enezer drachmát 
ajándekozott; al-Manzor a csillagászatot tanulmányozá s irigyelte az 
Ommiahdokat, hogy az Abbasidá.kat három dologban fölüimulták : 
nagy irókban, nagy tábornokokban és nagy muezzinekben; miután 
nem támada többé Hedsadshoz hasonló hadvezér, sem Baalbekihez • 
hasonló népköltö, sem Ebn Hamidhoz fogható szépiró. Ez alakitotta 
át az arab betüket, de ellwmályosittatott Ebn Mokla által, ki a kufai 
irást találta fel, s kinek keze, miután a Korant háromszor remekül 
lemásolta, Al-1\Ioktader parancsára levágatott. Ezt is fölülmuita Ebn 
Bauvab, ki 1022-ben halt meg. 

A tudományok leglelkesb pártfogója Harun al-Rasid vala, ld n 
hol csak jeles embert talált magbóditott tartományaiban, mind udva· 
rába vette. Neki köszönte létét a bagdadi akademia, mellyben külö
nösen az orvosi tudományok tanit.t11.ttpk1 mellyekböl a régiség legjobb 
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tanait az arabok az utódoknak adták át, beszennyezve itt ott baboná1 
észrevételek által. Ben-Onain Izsák arabra forditotta Ptolomeus 
Sy n ta x is-át, melly a középkorba.n a legismertebb könyvek egyi
kévé lőn A l m a g e s t (ó p,ijyur-roc;) neve alatt. 

Malek által, ki, mint mondtuk, a második igaz hitü felekezet 
alapítója volt, magyaráztatta meg magának Harun annak hi1·es 
:Ma u t h a czimü könyvét. Midön Harun a magyarázat alatt az ajtót 
be akarta zárni, Malek olly feleletet ada neki, ruelly megérdeJUli, 
hogy felidézzük, azon hitvnny büszkék számára, kik a tudományból, 
nem tudom, mi kiváltságot és titkot üznek : A t u d o m á. n y n e m 
h as z n á l a n a g y oknak, cs ak a me n n y i b c n a ki cs i
n y ek k e l is k ü z ö l t e t e t t. Harun udvarába akarta öt venni fiai 
tanitása végett, de a bölcs igy felelt: A t u d o mán y n em u d v a
r o l s e k i n e k , h a n c m n e Iti k e ll u d v a r o l n i. - I g a z a d 
v a n -· momlá Harun - fi a i m o d a fo g n ak e l j á r n i, a h o l 
t c m ás g y e r m e k e k e t o k t a ts z j és ugy történt. 

Hogy véget vessen az islam tanai körül falrnerült számtalan vi
tá.Iynak, Harun megparancsolá , hogy a Koran legyen az egyedüli 
hitszabály, néhány megnevezett értelmezi) szerio t j a többi magyarázó 
s vita-iratokat, kétszáz tevére rakatván, a 'l'igrisbe vetteté. Azonban 
mégis sok irat maradott feuu, s még több uj támadott, mintegy bizo
nyításaul annak, hogy a vélemény-különséget nem rendeletekkel 
egycnlithetni· ki. Ha1·un jogtanítóul Asmait vette magához s inté öt, 
ne tanitná nyilván, s midön egyedül vannak, ne intse, oktassa öt szün
telen, hanem várja, mig fölkéretik; továbbá hogy a kérdésre ruinden 
kitérés nélkül, röviden felelJen s őrizkedjék beléje saját érzelmeit 
oltani akarni j ne is követeljen véleményeinek tekintélyt j ha megja
vítja öt, durva kifejezések nélkül tegye azt, s külünösen a mecsetben 
s másutt tartandó beszédekben segitse öt, kerülve a homályos kife
jezéseket. Olly szabályok, miket a nagyok, ha nem is mondják, meg
tartatui kivánnak. 

Akkoriban a leghiresebb ulema. Jacob Abu Yusef volt, ki a bi
rodalom első nagy birája volt, Hadi és Harun alatt. Ennek egy esete 
megmutatja, mennyire képes a tudomány a hatalomhoz simulni. Ha
run szerelmcs lett Ibrahim fivérének egy szép ra.bnöjébe. Ajánlott 
érte harminczazer darab aranyat; de Ibrahim esküdött a szép leány
nak, hogy sem el nem adja, sem el nem ajándékozza. Harun tanácsot 
kért az ulemától, ki javasU, hogy az esküt akkép kell kijátszani, 
hogy a nö félig eladassók, félig clajándékoztassék. Igy történt, 
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!l lbrahim a kapott tizenötezer aranyat az ügyes uicmának kitldte. 
Ámde a Koran tiltja, hogy valaki tivére ágyasával háljon, mig azt 
egy harmadik nem ölelte. Az ulflma tehát azt tan:\cslá a kalifának, 
hogy a szép rabnüt össze kell adni r-gy rabszolgával, olly föltét alatt, 
hogy azt illetetlenül, rögtön eli.izzc. A rabszolga azonban bele szeret~én 
muga is a szép nőbe, midőn neki adták, tizezer drachmáért sem akarta 
visszaadni. A kadi éles elméje most akkép találta fel magát, hogy a 
kalifa ajándékozza a rabszolgát a szép nőnek, s minthogy a Koran 
szerint a nö saját rabszolgájának felesége nem lehet, a házasság f'ól 
lesz oldva. Harun czélhoz, a jogtudós pedig kincshez jutott. 

A nyelvtudományban Abu Hassan jeleskedett, ki szembe jBvén 
Harun nal, midön állapota fel öl kérdeztetnék, igy felelt: H a t a n u 1-
mányaimnak semmi más gyümölcsét nem látnám, 
m i n t e z t n k e g y e l m e t , m e ll y s z e r i n t a h i v ö k fe j e
delme reám is gondol, ez maga elég volna nekem a 
m e g e l~ g e d és r e. A felelet annyira megtetszett Harunnak, hogy 
fia al-Mamun tanítójává tette őt. Midőn egyszer leczkére jött, a fiu 
czimboráival egy asztalnál ontlatott s a tanítónak egy mirtus levelen 
ilyértelmüverseketadott1Ít: Van idő tanulásra és van mu-
1 a t á s r a i 8 1). E z a b a r á t s t. g 6 r á j n , a r ó z 8 á k é s a m i r
t us o k é , m e ll y ek fe j e m c t k ö r i t ik. Hassan a másik oldalra 
válaszu! ezeket irta: H a is m e r n é d a t u d o m á n y fe n s é g é t, 
e l é j e t c n n é d a n n a k g y ö n y ö r é t m o s t a n i ö r ö m e i d
n e k. H a t u d n á d k i j ö n b e a j t 6 d n n , l e b o r u l n á l s h á
l á t a d n á l I s t e n n e k , h o g y t é g e d i l l y k c g y b e n r é
s z es i t e t t. Az alázatostlág tehát nem tartozott ama tudósok eré
nyei közé; mint szinte a királyi tanácsadók sem dicsekedhettelt sza
badelmüséggel. 

Már a hedsira első századában kezdetett meg egy arab szótár 
készítése, melly utóbb különöscn Firnzabadi fá1·adozása által töké
lyesittetett, A szavak gyökeiktől vannak benne szánnaztatva, elő

adatik a használat-mód s a megjelölt dolgok természete; ugy, hogy 
arnüvalódi ösztant (encyclopaedia) képez. 

Átalában az arab irodalomban gazdag képzelem, kevé:~ ízlés, 
inkább észlelet, rnint okoskodás tűn ik fel. Hozzászokva nemzeti me
rész költészetök höz, a hellen irodalom örök ifju szüziességét meg nem 

1) Egy, Athenaeus által megőrzött töredék (VII. k.) sokkal ékesebben ugyan
ezt adja: 

".!l(!'s' :~áv' ~;~,, dl~ yrc,aiv, o;,,,i (JE' trl:if('(l,r11:.6/Jr:tt. 
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kedvelték. Egyet sem forditottak le azon classicusok közöl, kik min
ket bámulatra ragadnak, llket pedig hidegen hagyják. Gyönyört ta
lálnak ök a merész, 6ri~ísi képekben, váratlan, tehát meglepö kifeje
zésekben j a festést be nem végzik, mig csak valami uj ékesség talál
ható j hasonlatot hasonlatra, szint szinre halmoznak, s meg nem elé
gedve a természetessel, a mesterségest, keresettet s nehezet hajhász
szák. Verseikben rimet használnak, melly néha az egész költeményen 
igen sürüen ismételtetik. Husz vagy száz párversböJ álló idyllt kas
s i d á n a k neveznek j o. hét vagy tizenhárom párból álló szerelmidal 
g a z e l á n ak mondatik. A szerehnidalok gyüjteménye d i v a n· 
n a k hivatik. Az illy párversekben az elsö sor szabad, mig minden 
második sor az egész költeményen át egy rimbe megy ki. 

Igen nehez volna költöikröl részletesen beszélni ; mert egyné
meily orientolista ollyannak adja a babért, kit mások alig hogy meg
emlituek. Bármennyire ügyekeztek némellyek az arab és az európai 
uj nyelveken irt első költemények közt felüleges hasonlatot találni, 
én azt tartom, a~ összeegyező kifejezések az érzelmek azonosságából 
származnak, de nem, hogy az európai verselök a keletieket akarták 
volna utánozni. Inkább érezhető az arab befolyás a lovagregékben, 
mellyeket talán nekik kö&zönhetünk. Az a szenvedély, mellyel elbe
szélni és hallgatni ezeretnek , mcggyarapitá náluk a regeirodalmat, 
melly különbözik a lovagitól, s nem is hadi kalandokat, hanem fény
iizél!t1 gazdagságot, utazást, ker~skedelmct s több effélét tárgyal j a 
szereplök majd fejedelmek, majd kereskedők, majd királynők, rab
szolgák, szerzetesek vagy odaliskok ; harczfi gyéren fordul elő, akkor 
is a rémülés fólgerjesztésére. Tudnak érdeket gerjeszteni és fentar
tani, de csak mesterséges számítással és sohasem mély szenvedélyek 
fcjlödése által. Legelterjedtebb regegyüjtelem az E z e r e g y é j
sz ak a 1 harminczhat részben, mellyek közöl Európában csak egy 
ismertetik 1). 

A bölcsészetben az elménczkedö araboknak legtöbb hajlamuk 
volt a paripatetikai metaphysica- és logicára; értelmezgetésnél azon
ban egyebet nem tettek 1 s egyetlen egy eredeti müvel sem hagytak 
hátra, sőt a legfóbb fokot képzelték elérni, midön Aristotelest lefordí
ták. És mégis bár mennyire tanulmányozták e Lölcsészt, még csak 

r) Hammer igen régi és pedig persa eredetünek állitja u.zt ; Humai király
nönek, Herodót Parisatisának tul11jdonitja, megengedvén a közbejött másitAsokat és 
toldásokat. A keleli irodalomra núzve lúd: Gllather•W&bl·t: Allgemeine Guch. de1• 
morgenliindiachen Sprache11 und Literalur. 
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meg sem ertettek; a legegyszerűbb dolgokban titkot, l\ világoa ki· 
fejezésekben homályt tahl.ltak. Avcrroe, a legjele&b értelmező, sokat 
ad hoz;zá a maga fejéből, s minduyájan azon szavak és szólamok után 
kapkodnak, melly~k elaltatják, de ki nem elégítik az észt. 

Nagyobb sikerrel mül{ödtek a természettudományok mezején . 
.Abn Rian al-Biruny (941) negyven évig utazott, hogy a D r á g ak ö

v e k r ö l i t u d o m á n y á t tökélyesitsa ; s csakugyan található nó.la 
önálló észlelet s eredeti tudósitások. Ibn al-Tietm· Malagából (1248) 
a növényeket egész Europában, Afrikában s a legtávolabbi Asiában 
is megvizsg1Hta s számos tudósi~\st foglalt be a füvek erejéről, állatok· 
ról, kövek- s fémekről irt könyveiben, Azonban a tormészetbuvárok 
is félre hagyták magukat vezettetni babona es elöitéletek által. 

Érintkezésben lévén annyi tartománynyal, az ismereteket egyik 
helyről a másikra vitték át, es az indini szú.mbetüknek, mellyeket mi 
araboknak nevezünk, Euro pá ba hozatala által roppant nagy azoigá
latot tettek. Sok irót is forditottak , dc csak második kézből, tudni
illik syr nyelvből s tehát természetesen sok hamis "értelmezéssel. A 
választásban scm birtak tapintattal; igy a term~szettudományra nézve 
nem Aristotelest és Theophrastust, hanem Dioscoridest választák ; a 
költők, töl"téuészek s államférfiakból pedig egyet sem dolgoztak át. 
V égre harczosaik módjára, az irodalomban is tolvajkodva, a bölcsé
szekből nem csak eszméket, han~m egész könyveket sajátitottak el. 

Történészeik, mikép az olvasó észrevehette, a birálatot és idő
tant épen nem ismerik. l\Iindenben csodát s az istenség közvetlen 
beavatkozás1\t látják. A kés1)bbi másolők még több csodás körül
ményDyd toldották meg őket. Az események okait soha sem kutat
ják, mindenre elilak azt mondjnk: I g y ak a r t a a z Is t e n. A fe
jedelmekröl mago.sztalólag irnak, mivel a zsarnokság alatt a tetszö, 
vagy hasznos bünök erényeknek kiáltatnak. A háború kötelesség; a 
fennmaradottak a fejedelem bökezüségében részesültek, s azért égig 
magasztalták őtet. Az elhullott ezerek emlékének egy hang sem szen
teltetett. A szabadságnak és annak, a mi minden jó kormánynak 
alapja, a törvényelötti egyenlőségnek eszméje nélkül, magasztalják 
azt, a mi ragyog, a kegyetlenséget igazságnak, a. pazarlást böke~Ü· 
ségnek a megátalkodottságot jellem-szilárdságnak nevezik. 

Oda ügyekezzék, a ki minden költötöl , mindcn írótól magasz
taltatni ohajt. Amaz irók előttünk csekély beesüek 

1 
mivel a népre 

semmi hatást nem gyakoroltak, ök csak a trónok setét árnya alatt te
uyésztek. Az ő irodalmak egy izmos, hanem dögleletes levegő alatt 
sziiletett ember eszméjét kelti fel; éR csnkugyan egy egyedul' s föpnp 
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zsarnoksága, a vak végzeHség keptolcu hite osak satnya életet s ko tá 

halált idézhettek elö. 
Harun, kit a tudományok nogylelkü pártfogójának nevezénk, 

még Nagy-Károlylyal is ltwclezésbcn állott, s egy kerekes órát külde 
neki, mellyben leeső golyók órát iitöttek, a kerekek pedig még u hold 
szakait és a hétnek napjait is mutattá.k. Képzelhetni, minö csouálatot 
gerjesztett ez az északi barbárok utódaim\1. Hnrun p&.rtolta n k~1·es· 
kedést is, mint alattvalói f'ófoglalkozását. Neje Zobeidft a kereskedők 
hasznaért Aderhidsan ban 7'ndris várost épittt'tte, s a közlP.kedés egész 
Chináig terjedett, mcllynek mesterségeit, kézmíiveit, pálinkáj:l.t, szür
léjét (thea), porczell:inját s m:ís 1\ruit clöszür az arabok i~merték meg. 

Megtagadván az adót I. Nicephor görög csá.,zár, Harnn (806) 
Kis-Asiát elpusztítá; H eracicát ostrom aH fogta s lerontÁ, Cyprus el
len hajóhadat küldc; mig végre a bcke Íftmét hdyre álla azon fölté
tek alatt, miket még Ircne s a kalifa atyja állapítottak nwg. :Minthogy 
pedig azokat Nicephor ismét mcgszegte, Harun megueheúté nz adót, 
kivánván, hogy az aranyokban fizettessék, mellyek a császár és. a kn. 
lifa képét viseljék, és az adót meghozó udvaroncz r::1 h sze, Iga. marad
jon. Elsö izben a konstantinápolyi udvar nagy pohárnoka nyolczvan 
görög urrtll hozta meg az adót; ezeket Harun szabadsággal s egy 
arany lánczczal ajándékozta meg. A bagdadi szegények közt minden
nap háromezer drachmát osztatott ki, s háromszáz mekkai zarándo
kot évenként ntindon szükségessel ellátott. Maga is, mint igen ájtatos 
embe1·, ötször zarándokolt, és pedig egyszer fogadalma szerint gynlog; 
s mindannyiszor egy sereg tudóst vitt magával. Medioába érvén, Mn
homed iránti tiszteletböl i~y szólt: Ü d v és b é ke n ek e d, Is
t en prófétája! édes rokonom! az Alitólszármazó Musafö
imam pedig igy kiálta fel: Üdv és béke n e ked, ösapám! 
Harun ezt sértésnek vette s börtönre vetteté Musát, hol meg is IInlt. 

Parto le. 
E tett· napfényre hozta, mikép az egykor uralkodott családok 

követelései s vágyai el nem szunnyadtak. Az Ommiahdok mindent 
elkövettek, hogy a kalifaságnak legalább egy részecskéjét visszasze
rezzék; a gyermek Abderrhaman, ki családja balsorsát egyedül tudta 
kikerülni, Moaviah atyjával a beduinok és mórok közé szökve, Spa
nyolországot szerencsésen eh•agadtn az Abbasidáktól, kiknek hatalma 
az uj einirt megfékezni képtelen vala. Edris, azon Abdallahnak fivére, 
ki Al-Manzor ellen kelt volt fel, Afrikába menekülvén, ott nélriny 
berber törzsöt záa?Jaja alá vont (785), velök Tlemsent és keleti Mau
ritania nagy részét elfoglalván, megalapítá, a kalifáktól függetleniil, 

IX. 41 
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az Edri1iek hazt\t. Hasonnevü fia épitette Fezt (806), megnépe1itvén 
nzt az Ommiahdok párthiveivel és azokkal, kik a Spanyolhont fel
forgató pártoskodásban legyőzettek. 

Aglablták. 
lbrahim ben-Aglab, Ali sarja, Harun által Kairvan koriuá.ny

z1tsó.ra 8 az Edrisiek megfékezésére küluetvén (790 körül) 1 mihelyt 
biztositva érzé magát alattvalói szeretetéröl, függetlennek nyilvánitá 
magát mind a kalifától , mind Spanyolhontól, s utódai (Aglabiták) 
az uj Tunis v{u·ostól Afrikának jó részére, egész Egyptomig terjesz
ték uralmukat; söt Siciliát is olfoglalták, hol egy száza dnál tovább 
uralkodtak. 

A Beno-Merdarok, kik ul·Manzor zaklatásai elöl Atlas hegynyi
l.iEiaiba menekedtek, erejök növekedtével visszatértek 1\'lagreb Alak~ 
~;ába, melly Afrikának legnyugatibb részét képezé, s ott szinleg majd 
n kalifának, majd a spanyolhoni emírnek hódolva, függetlenül ural
kodtak. 

Megháboríták Afrikát a marabutok is, melly vallási felekezet azt 
hitte, hogy az embet· szigoru élet által angyaltermészetet ölthet fel s 
vétkezhetlenné lesz 1 hogy az elemekben valami isteni::~ég foglaltatik, 
s hogy az elsö ember az Istenéhez hasonló mindentudással birt. Egy 
részök, akabbalisták állíták, hogy az angyalokkal közlekedésben él
uek s egy bizonyos Beni által összeszedett rendszabály szerint kor
mányzák magukat. Más felekezet ismét, a sunnakitak az islam ba bál
ványozast, továbbá héber és keresztény szartartásokat vegyitettek. 
Ezek még a négerek között is elterjedtek. 

Magában Asia szivében is uj elleneik támadtak az Abbasidák
nak; s a Kozar tatárok, vagyis keleti törökök, az Oxuson túli részek· 
böl Bucharáru ütvén elpusztíták Bikendet. 

Barmek-rsalád. 
A Bal'lnck ház, a legrégibb persa családok egyike, Harun kegye 

alta! igen nagygyá lett. Egyik tagját Dsa.fart a kalifa fávezérnek vá
lasztá, Mahomed- és :Musára pedig a főbb tartományok kormányzatát 
bizta. De az uzek iránti ezeretet Harunban halálos gyülölctté válto
zott. Midön Dsafar váratlanul öngyilkoJási puraucsot kapott (803), 
igy szólt a követhez : L e h e t 1 h o g y H a r u n e z t m e g p a r a n
c s o l á 1 d e a z i 8 l e h e t, h o g y n e m v o l t e g é s z e n e sz é
nél. Azért menj vis~;zo. s mondd, hogy véghez vit
t e d a p a r a n c s o t, s h o g y a z é n f e i e m k ü n n a s á t o r n á l 
van: ha ö szánni fog, akkor még életben maradok, 
ha pedig kérni fogja fejemet, akkor jöj ki, én a di-
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v á n ka p u j á n á l v á r a n d l ak. Belépvt!ln Dsesser, a követ, Ha
runhoz, az igazságoshoz, mondá, hogy a fővezér feje künn van; a. 
kalifa viszonzá: L á t n i ak a r om. Dsesser ekkor visszafordulván, le
nyakazta azt, ki a birodalmat tizenhét évig fékben tartá s H11.run sze
retetével dicsekedett. Ism e r d me g - éneklé egy persa költő -
D s a fa r b a n a k i r á l y h a z u g k e g y e i t B r e t t e g j e z e
r e n c e t!l B l e n n i. 

Száruüzv~n az egész családot, javait elkobozta s még csak neve 
emlitését is eltiltotta. Az öreg Mondir, azon kevesek egyike, kik a 
balszerencsében is hivek maradnak, siránkozott Dsafar elpusztult 
palotája elött, s hirdette erényeit. Midön elfogatva halálra itéltetnék, 
végsé.l kegyiil csak azt kivánta, hogy a kalifának egy pár ezót mond
hasson. Megengedteték neki, s ö ama család érdemeiről kezdett be
szélni. Harun el nem veszté türelmét, hanem megkegyelmezvén, meg 
is ajándékozta ISt. Azonbau mid6n hálálkodá.st várnA. ezért, az öreg 
keletiesen földre borulva, igy kiálta fel: A ll a h! A ll a h! im e 
egy uj jótéteményt veszek a Barrnek családtól. 

Harnn, az igazságos, meghalt ma1·czius 25. 80!:1-ben, élete negy
vennyolczadik, uralkodása huszonharmadik évében 1). A birodalom
nak, mellyet annyi veszteség már is me~gyöngitett, ö adta meg a 
végső csapást, midön fiai Amin, Marnun és Motassem között osztá azt 
fel. Keseredett gyülillettel harczoltak ezek egymással e személyes 
biztosságult végett török testöröket vettek magukhoz, kik nem HO· 

kára a. római p r a e t o r i a n us ok hatalmára vergödtek s az islam 
birodalmának uj forradalmakat készitettek elő. 

BETEDIK FEJEZET. 

A z a r a b ok Sp a n y o l h o n b a n. C o r d o v a i ka l if a t n s. 

Spanyolország c korban inkább ásiai mint nz eurt\pni törtéué
szethe:~: tartozik. Benne egy f'Liggetlen Arabország s szinpada egy ne
mes küzdelemnek, melly Cl>ak a középkorral végzödék. 2) .Elhagytuk 

1}" L. életirAsAt az AltaJunk irt Életrajzokban. 
') Gondo , Historia de la dominacion de loa A1·aboa en Eapanna. MadriU. t 820. 
Viardot, Ilia!. dea Arabea et des Maurea en E.•pagne. 18-10. 
Lembke , Geach. t:on Spanien. 
()ardonne, Hi1t. de l'Afrique et dc l'Espagne. 
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e félszigettt a~. góth kil'ályok alu.tt, kik e.zt eg&lzen uralmuk alatt tar
ták, mint szinte a sze1ubefekvö afrikai parton Tanger ,Arzilla és Ceuta 
eriSsségeket. Habár a góthok jó ideig laktak már Spanyolországban, 
a benszülöttekkel nem tudtak egy néppé olvadni; a nagyszámu hé
berek, kik ott a legrégibb idötőllaktak, a zsinatok türehnetlenségeröl 
panaszkodtak, mellyek minthogy nem csak vallási, hanem politikai 
ügyeket is tárgyaltak, a papság olly hatalomra vergődött, melly bár 
eleinte a győzök szelídítésére jó befolyással volt, utóbb mégis a pa
pokat oly feslettekké tette, hogy csak a világi uraikodAera töreked
tek. A királyok pa.pi aristocratia bilincseibe voltak verve, s min
den uj választás bonyoda.lmat s néha há.borut okozott, melly nem 
csak a kormányt erőtlenité, hanem az elégületlenséget is mindig 
növel é. 

A kegyetlen Vitiza után, Roderik (710), cordovai herezeg, le
győzve vá.gyt4rsait, a trónra jutott. Azonban Vitiza fiai attól tartva, 
hogy atyjok gazsága majd rajtok is megboszultatik, Andalusiába me
nekültek, hol gróf Juliá.n, Vitiza rokona, s a Roderik által a toledói 
érsekségtöl elütött Oppának testvére parancsnokoskodtak. Ezek elfo
gadták ar; árvákat, s hogy a trónra visszasegitsék, Spanyolországban 
párthiveket kerestek. Összegyülvén Calderin hegyén Consuegra mel
lett a forradalmat biztosító eszközökröt tanako d tak'. Mikép a vak párt
szenvedély tenni szokott, legjobbnak találták, a mi legroszabb vala, 
az arabok segélyét kérni ki 1). 

Julián tehát Musá.hoz, Afrika emírjéhez ment s felajánlta neki 
Tangert, saját és barátai segélyét, Spanyolország elfoglalására.. Hízel
gett az uj hóditás Musa nagyravágyásának ; tetszett neki , hogy az 
islamot Europában is elterjeszthetendi, hogy kincsszomját is kielégíti 
azon ország zsákmánya, mellyet honosai már egyszer sikcretlenül tá-

llurphy, Ilistoi"Y of the mahontetttn empire in Spain. London, 1816. 
Atohbac~, Gesch. de1· Omtniaden ia Spanien. Fraukfurt. 1829. 
L. továbbá Spanyolország összes történ~szeit. 
1) Hogy Roderik beleszetetvén Juliánn11k Kaba uevü leányAba, azon erő

szakot tett volna s ezzel késztette légyen fel a grofot a lázadásra, alkalmasint 
arab eredetii hagyomány, melly a regékben is fenUUil'adt. Ezekben beszéltetnek el 
a osod&k, mellyek Roderiket 11 kö:celgö veszélyre figyelmeué teUák. Volt Toled6-
ban egy régi épület, melly emlékhaladó idötöl erösen elzárolva állott. Ennek meg
nyitása a 111onda szerint Spanyolhonbau nP.gy felforgatásnak előjele leendett. Ro
dcrik, kincseket remélvén tRiálui, feluyitA, dc non1 tallllt, csak egy koporsót, mellyen 
istneretlen emberalakok Yoltak rajzolva; egy felirat pedig jelcnié, hogy azok lesz
nek majd a félsziget megh6ditói. 
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ma.dtak meg 1) 1 s melly az arab költök szerint, "hatalomra felül mu.l 
minuen isme1't orS~l\.got; az Syri11, szelid éghajlatára s tiszta levegö· 
jére nézve; az Y emen, termékeny földére; India, virágai· s illatsze
reire ; Hedauz, a fold terményeire ; Cathai, gtzdag hányáira; A den~ 
kikötö i 1 partjaira. néne." 

Igent mondván n megkérdett kalifa, Mnsn utnak inditA tizen
kétezer önkénytellt Tm·ik ben- Zeyad alatt, ki Magrcb elfoglalásában 
páratlan vitézeéget tanul'!lta. Ez kiszállván a Zöld szigeten (711-ki 
April 30.) és szétvel'Vén az első góth ellenállást, erös állást vl>n az 
annyira fontos Calpe sziklán, melly nz (l nevérlH a7!tá.n Gibraltárnak 
neve~tetett cl.2). A góth Theodomir, ki ama partok őrzésére egy hajó
haddal kUldetett volt el, sürg8s segélyt kétt Roderiktl>l, ki neki lovM
eága szinét küldte el. Tarik elégetvén hajóit s a futást lehetlenné té
vén, övéit gyözelem1·e kényszeríté. S mcgis verték ezek Theodomirt 
minden ütközetben, s a száguldozó arab csapatok rémülettel töltötték 
el az egész ore zágot, mig a nagy hadtes t elfoglalva Sidonia környé
két Sevillát fenyegette. Roderik, ki a lázadó guasconok ellen táboro
zott, a mennyit sietséggel összevonbatott, egész seregével nz arabok 
ellen ment, kikkel a Gnadaletc folyó mellett összeiitközvén, nyolcz 
napig folyvást csatázott, mig végre önmaga eleRvén (julius 28.), em· 
berei szétfntottak, s a góth uralom véget ére. 

Musa örömmel vette a spanyol kit·ály fejét, de féltékeny lévén 
Tarik dicsőségére, megparancsolta elő nem nyomulnia, mig erösitést 
nem kapna . De Tarik belátván , mennyire fontos dolog a góthok ré
mületét s övéi ön bizalmát felhasználni 1 az emir parancsát saját és 
tisztjei ildomának utána tette, s három részre osztván seregét, az 
egyiket Cordova, a másikat Malaga, a harmadikat Toledo ellen inditá. 
A zsidók, boszut állandók durva nyomattatásukért, segédkezet nyuj
tottak az araboknak, a földnépe pedig, nem értvén a fegyverforgatás
hoz, ellenállás nélkül megadta magát. Cordova bevétetett ; Ezija, 
Malaga, Elvira elfogadták a rájok rót véradbt, vagyis az életváltság 

1) Egy i ró a X. századbél (lalmaat Sebtst. 3. fuj.) mondja, hogy u ara
bok már Varoba alatt megkisérttik Algesiras mellett kinállni, de a náluknál 
gyakorloUabb g6th hajóhad által kétszizhetvenkét hajó veezteséggel visszave
rettek. 

2) Gebel al- Tarik, T~t.rik hegye. Némellyek különséget tesznek Tarik és Ta
rif között, ki 710-ben egy ha.djáratot vezetett volna. 
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fizetését. Toledónak megengedtetett (712) törvényeit és biráit meg
tarthatni, vallását szabadon de ne nyilván gyakorolhatni ')· 

Itt a királyi lakban Tarik tömérdek kincset talált: az Alariktól 
Raderikig uralkodott királyoknak huszonöt, drágakövekkel kirakott 
koronáit s egy ritkaszép smaragd asztalt. E kincsek az arab hagyo
mányokban végnélkül magasztaltatnak. 1\Iusa nem akarta továbbra is 
másoknak engedni ama hóditás babérait és kincseit; azért átkelvén 
nagyszámu arabok-, berberck- és számüzött héberekkel számos vá
rost s ltöztök C arrnonát és Sevilló.t is feladásra birta; behatott aztán 
Lusitaniába sa nyugati tartományba (Algarve) s körülvevén 1\Ie
rida büszkefalait,felkiálta: Boldog, a ki megvija e várost, 
a z e mb e r i i p a r r o p p a n t j e l v é n y é t ! Hosszu ostrom után 
bevevé (712. jul. 11.), oly foltét alatt, hogy a kinek tetszik, a várost 
elhagyhassa, ott hagyván fegyvereit, lovait és javait j az egyházak 
kincseit a győzök kapják j a helyben-maradóknak védelem Liztosit
tatik. Összetalálkozván Toledóban Tadkkal, szemére veté engedet
lcnségét, s habár ez a jó sikerrel mentette magát, megfosztá öt a pa· 
rancsnokságtól s békóba vereté. 

Abd el-Asiz, Mut~a fia, erősítéseket hozván Afrikából, meghó
dita Andalusiát. Bement :Murciába is (713), hol Theodomir, ugyanaz, 
ki az arabok kiszállását akarta meggátolni, a gótbak fölött mint feje
delem malkodot.t. A musulmanok vitéz lelkesedése csak a gyözelmet 
ragadta el tőle, do nem a bátorságot ; miért is Orihuelában megerő
sitvén magát, még a nöket is katonáknak öltöztette s a falak védel
mére kiállitá. Abd el-Ailiz nagyszámunak tartván a. várörséget, ked
vező foltéteket engede. Egyezkedés végett maga mant al az ellenség 
táborába s csak midön dolgát bevégzé, ismertette meg magát. Az ara
bok nagylelkiien bántak vele s megtapsolták, midön nekik a felhasz
nált hadicselt elbeszélte 2). 

1) Az el<kép meghódított toledóiak mozaraboknak (mixti a1·ahibu.•) vagyia 
mintegy félnraboknak nevrztettek el. Ezek az lzitl6r llltRI a VI. szl\zadban beho
zott s a r<ÍIR>\it,',l eltérő liturgiát tartottáJt meg- Sok más spanyol ván•s is elfo
garita a ruozarubok SZPrturtásait, mig vógro azoitat lOG l-ben 11 barcellonai gyiilés 
eltörölte. A caRtiliai kir:l.lyok ugyaraezt akarták tenni, hanem a mozarab papság 
erélyesen ellenállt, annyira, hogy a dolog eldöntése isten-itéletre bizatott. Meg 
nrekedvén a két párt bajnoka , a moznraboké volt n gy8ztes ; azonban a r6mai
szertartá~ lassnn-lass11u minrll'nütt lábra kapott, Tolcdóu és Salamancán kiviil, ho 
a mozarabok néhány templomot megtartottak. 

') Az egyrzkec1éM az arab irók szeriut így sz6lt: 
.Egyezkedés és békeköté~ Abd el-Asiz ben liiusa ben Noseir, és Ta-lmir ben! 

Gobdos, Tadmir tartomány királya közt. 
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Abd el-Aaiz folytatva gyözclmeit (714), elfoglalta Jaent, Elvi
dt, GranmUt, aztán Antequerát és 1\Jalng:l.t, végre egész Andnlnsi:H. 
Miután a kalifa parancsárn Tarik a par1mcsnokságot visFzanyertE>, ö 
és Musa megosztották a félsziget meghóditásának gondjait. Tarik ke
letnek, Musa északnak indult, aztán Ebro partján mindketten ismét 
összejöttek s egyesült erővel szállták meg Salamancát, s azt véradó 
fizetésére kényszeríték. Ezután ujra elválva, folytaták a hódítást. 

.Musa azonban mindig setét szinnel festé a kalifa előtt a nc
meslelkit Tarikot, ki a katonákat barátaivá tudta tenni. Tal'ik viszont 
l\Iusát telhet.lenségröl vádolá 7 miért V ali d mindkcttöt visszahivtn. 
Musa mintegy diadalmenettel térvén vissza, harminczezer spanyol 
foglyot hurczolt el magával s épen akkor ért Damascusba, midön V n
lid végperczeiben volt. Ennek fiv6re Szulcjman megüzente Musának, 
ne jőne az udvarba, mig ö a haldoklót a trónon fel nem váltja. Ekkép 
óhajtá. magához ragadni a Musa által hozott megbecsülhetlen kincse
ket j Musa azonban nem engedelmeskedett. Kérdeztetvén a kalifától 
a tartómány és a háboru állapotairól, igy szólt: "A góthok váraikban 
oroszlánok, lovaikon sasok, gyalogon asszonykák. A jó alkalmat fel 
tudják használni. Legyőzetve, hegyeikbe szaladnak, mint a kec\lkeba
kok. A berberek sokat hasonlitnak az arabokhoz arczvonalmakban 
és hadviselésben. Józanok, béketürök, vendégszeretők mint mi j ha
nem & világon a leghütlenebbek. A frankok hevesek és vitézek mi
dön támadnak, a védelemben ügyetlenek, s ha megveretnek, zavart 

".\ kegyelmos .é~ irgalmas Isten nevében. Abd el-Asiz ben Musa '• Tad
mir ben Gobdos a következő békét kötik és kérik Istent szentesitné azt meg a 
biztositn;\ végrehajtását. 

"Tadmir megtartja a n1aga tartományait s kivüle senki sem nralkodandik 
az azokban lak6 keresztényekeu. Minden ellenkedés a bennszillöttck és az arabok 
között megszünik i sem n nök, sem a gyermekek nem fogatnak ttl rabszolgákul, 
hanem megtartják vallásukat és templomaikat. A gy!lzök iránti összes kötelezett
ségek abban fognak állani, hogy minden nemes évcukiut egy aranyat (miutegy tíz 
frank), - nógy mérö buzát, ugyanannyi árpát, édes bort, mézet, eczetet és olajat 
fizetend. A szolgák- é~ nem nemesekre ennek fele rovatik. 

,,Tadmir bll nem fogadja államaiba a kalifa ellenségeit i hűséget fogad en
nek, s hogy ügynökeit minden f'ólfedezendö összeesküvésről tud6sitandja. A jelen 
békeköté~ érvénynyel birand Orihuela, Valentola, Alicante, Mula, Vacasora, Ota és 
Lorca városokban. 

, "Adatott rageb havának negyedik napján, a hedsira 94-ik évében. Otman 
ben-Abi Abda, Abib ben Abi Obcidah, Edris ben Maicera\ és Abul Kazim el-Ma
zeli jelenlétökben." 

• · E négy arab sheik közöl az elsö Mnsának mindenkori barátja s hadit4rsa. 
a máeodik pedig Abd cl-aaisnak jobb keze volt. 
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rémület fogja el öket. Az én musulmanjaim, mielött megtd.madtá.k, 
soha sem számlálgatták őket. 

Szulejman drágán lakoitatá meg Musát engedetlenségeért j mert 
atvevén a kalifaságot(715.)börtönbe vetteté, s rettenetesen megsarczolá. 
l\'lusa fia Abd el-Asiz azalatt meghódítá Lusitaniát egész az Oceánig, 
elfoglalta Pamplonát s a Pyrcnaei hegyek városait, és a kalifának te
méntelen kincset küldött. Ez attól tartván, hogy Abd el-Asiz és Musa 
többi fiai az atyjokon elkövetett méltatlanságot megboszulandják, or
gyilkosokat külde rájok. A vitéz Abd el-Asiz imája közben agyonsuj
tatott (717). l\Hdön a szerencsétleu apa fia fejét meglátta, felkitUta: 
Is t e n t ö l á tk q z o t t l e g y e n a b a r b á r, ki me g g y i lk o l t a 
a n á l á n á l d e r ek a b b e mb e r t j s Arábia. belsejébe vonulv án, 
meghalt (718). Igy fizettettek Spanyolhonnak meghóditói. Mi történt lé
gyen az árulókkal, kik hazájokat idegeneknek adták el, erről a tör
ténet hallgat, a. hagyományok me11élnek. 

Az arab sheikek Spanyolországban a hóditás folytatására Ayubot, 
Musa unokáját választották meg, hanem az uj kalifa II. O mar Abderrha
wan el-Kaisi fiátEl-Horr-t (Alaor) tette helyébe, ki mínt telhetetlen és 
vérengző, teherként nyomta mind honosait, mind a benszülötteket. 

Pela81UI!. 
Ez utóbbiak egy része az asturiai hegyekbe vonulván, ott védte 

életét s felbátorítva néhány szerenesés siker és a. hazaezeretet által, 
a spanyol hatalom ujjáteremtéséről gondolkodott. Mig El-Horr n a r
b ó i Galliába tett egy hadjáratot, ezek fegyvert ragadtak, összegyüj
ték az elégületleneket különösen Galiziából, Leon és Asturiából, s ve
zérü! választák Pelagiust, ki, mint mondaték, királyi származatu 
vala, de, a mi a forradalmakban f'ó dolog, merész és okos volt mind 
tanácsban, mind csatában; a helyeket jól ismerte, veszélyben köny
nyen tudott magán segitni, s megveretv~ el nem csüggedett s a haza 
ésjó ügy iránti reményét soha sem veszté el. Jól tudvá.n, mennyivcl 
könnyebb a védelem a hegyes vidékeken 1 kerülte a eik csatatért s 
csak részletesen támadta meg az ellenséget. 

El-Horr csapatokat külde a maroknyi lázadók ellen, kiknek 
még nem volt alkalmuk hősökül tünni föl. Pelagius (718) felvonulván 
a Santa MRria di Cavadonga nevü legmagasabb hegyre, melly alatt 
iszonyu mélység tátong, a völgyet a móroktól megtisztitáj B a ki kö
zeledni mert ama hegyhez, az kövekkel, karókknl s fatörzBökökkel suj
tatott agy0n. A helyzet reményt, a vallás víga!!ztalást adott, a győze
lemtől szabadtdást vártak. Pelagius visszavervén a haza és vallás el
lenségeit, emberei közé azon fegyelmet hozta be, melly megkettözteti 
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az erőt; azonkivül sok város felbátorodva a szerenesés siker által, 
szolgálatát, karját s vagyonát ajánita föl neki. 

El-Horrt, mivel 8 okozta az clégíiletlenséget s legyözetni hagy
ta magát, a knlifa El-Samah ben Melikkel váltotta föl, ki leginkább a 
gazdag Galliát óhajtván kirabolni, átkelt a Pyrenaei-hegyeken, s 'os
trom alá fogta Toulouset. Az aqnitnniai herezeg ellene sietett s csab\
ban :\tdöfé, a sereget is Abd el-Raman csak nagy ügygyel bajjal ment
hette meg, melly érdemeért a parancsnokság neki adatott által. Ké
sőbb Am be sa, a cordovai konnányzó7 az afrikai emil· által parancs
nok"ká neveztetvén, a közigazgatást és az adórendszert jobb karba 
hozta. Azoktól, kik önkényt tértek az islamrn, jövedelmök egy husza
dát, a kényszerítettektől egy tizedet kivánt; a kalifának pontos nép
számlállis eredmónyét küldte meg ; Cordovában, az arab kormányzók 
székhelyén hidat épittetett; megzabolázta a lázadókat, kizsákmányolta 
Galliát egész a Ritone vizeig, hitnem Sens falni előtt nehéz sebeket 
kapván meghalt. (525) 

Otman abn-Nesa (l'rfnnusa) s kevéssel után Odaifa lőn parancs
nokká Spanyolhonban (72G), mint tizedik már olly rövid idő alatt. A 
syriai Alaitam kínzásaival panaszt támasztott a nép között, miért a 
kalifa öt letette s a parancsnokságot ismét Abd el-Ramannak adta át 
(728), ki a sebek hehegesztesére s a nyomás megkönnyitésére min
uent elkövetett. Összeszedvén minden erejét, Francziaország meghó
ditásához fogott, s a vállalattal Otman abu-Nesát bizta meg. A félszi
getnek ezen Pgykori kormányzója, féltékenyen tekinte Abd el-Ra
maura, azonkivül Eudessel, az aquitaniai gróffal rokonságban lévén, 
gyengén folytatta. a há.bol'Ut s a keresztényekkel huzamos békét kö
tött. Abd el-Raman ezt, mivel tudta nélkül történt, meg nem erősité, 
s Otman után embereket külde. Ez látván hogy elfogatik, megölé 
m&gát, keresztény ~ pedig a damascusi há.rembe küldetett. Az 
arabok ekkor elöntötték Galliát is, melly ország az islam tartomá
nyait szaporitotta volna, ha Martell Károly vitézsége nem szegül el
lene. 

Elesvén Abdel-Ramana poitiersi csatában (732), helyébe Adh 
el-Melik következett, ki parancsot kapott az egész félszigetből irtó 
szent hadat vezetni Francziaország ellen; azonban az arabok szivét már 
félelem fogta el, tehát legyőzettek; az uj kormányzó Okba pedig 
szinte tekintélyes sereget vesztvén el Septimaniában (734), nem tartá 
tanáceosnak uj csaták ba ereszkedni. Szigoru lévén mind maga, mind 
mások iránt 7 a hatalmukkal visszaélő w a l ik a t és a lk a d ik a t le-
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tette 1); minden nagyobb városban kndikat vagy is birákat helyezett 
be, nyilvános tanodúkat állita fels mecseteket épittete. Midön azonban 
az Áfrikában nyugtalankodó berberek elnyomására eltávozott, mi~dcn 
wali függetlenné tette magát j az IISturiabeliek, használ nL ezen alkal
mat,egész a Dueróig nyomultak elő. Azonban nagy csapás érte öket Pe
lagius 2) elvesztése által (757), kimint a legnevezetesb hősök Pgyike, 
fentartotta a spanyol nemzetiséget, és segiteni tudott ott is, hol már 
minden elveszettnek látsz ott. 

l'avlla. l. Alfonso. 
Fia Favila békét vásárolt az araboktól, de nemsokára vadászat 

közben egy medve által megöletett s helyébe rokona Alfonso (739) 
tétetett, ki az astut·iai kis kil·álysághoz Galizia s Lusitania egy részét, 
Castiliának felét, Biscayát majdnem egészen s Navarra több vidékét 
is hozzá csatolá. Elpusztítá a térségeket s a keresztényeket arra szo
ritá, hogy vele a hegyek közé meneküljenek. 

Kedvezett e gyarapodásnak az afrikai folytonos lázongás, melly 
a spanyolhoni emíreket gyakran oda szólitá j aztán az Afrikában le
győzött syr és egyptomi seregek egy része Spanyolhonba hajózván 
által, ott polgári hadat inditottak Abd el-Melik kormányzó ellen, kit 
elfogva le is nyakaztak (7 42). Hanem Taalaba é::~ Balei, amaz egy p-

1) Wali t:utomé.ny vagy nagyobb vé.ros kormányzója; cúka<li kisebb város 
vagy vár parancsnoka, W~Hir alkormányz6. 

Z) Az G8turiai ki,.dlyok •zár-mazatrtnde. 
Pelagius. Péter 
718-37. cantabriai herczeg. 

~~-'~- l Favila Enne~iuda neje ..•. J. (katholiku~) Alfonsóna""!k...,;;_...oll!}~'r•ot!'"'.la ___ _ 
737-39. 739-57. cantabriai horczeg. 

I. FroUa Adosinda Mauregato 
757- 768. Silo anyja természetes 

7'14-83. 783-88. 

n. (Mzüz) Alfonso. 
791- 84:!. 

Aurelius 
768-H. 

l. Bermudo. 
788- 91. 

1. Ramíro 
8-!2-50. 

l 
1. Ordogno. 

850--66. 

l 
III. (nagy) Alfonso. 

866-910, 
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torni és syr csapatok főnökei összeveszvén maguk közt, Abd el-Raman, 
a megölt emír fia által mindketten legyőzettek (743), miért is ez győ
zelmes (al-Manzor) melléknevet kapott. Visszaakarván hozni a bé
két, az ujon érkezteket kölönféle földrészekre osztotta fel, elenged
vén nekik a benszülöttek által fizetett adónak egy harmadát. A kü
lönböző néptörzsek külön maradtak egymástól Spanyolországban is. 
Igy a damascusi hadosztály Cordovában telepedett le, melly a mu
sulman Spanyolhonnak fóvárosa vala; a hemsiek Sevilla- és Nieblá
ban; a kinnesvaiak (Colchisból) Jaenben, Cordovától dél-keletre; 
n palaestinaiak Sidoniában és Algezirasban; a Persiából jöttek Xeres 
de la Fronterában; a yemeniek 'l'oledúban és Huescában; az irakiak 
Granadában; az egyptomiak Murcia- és Lisabonban; a hedsaszi tíz
ezer lovas a belföld legtermékenyebb részeit vette birtokába, 

A fatimiták (Ali hivei) 1Utnl Arábiában okozott szakadás Spa
nyolországban is uj viszályok magvát vetette el. Amru, ki Yezid ka
lifána.k Hussein iruamnak, Ali fiának fejét vitte volt meg, midön látná, 
hogy Hussein boszulói tulnyomókká lesznek, Afrikába szökött, hon
nan unokája Samail Spanyolhonba menvén, az egyptomi pártnak 
élére állott, Igy hát a yemeniekkel vagyis az először érkezett arabok
kal a syrok, egyiptomiak, alabdarok vagyis az afrikai mórok s ber
berek álltak szemközt, kiknek élén Samail végig járván e tartomá
nyokon, sarczot vetett az önkényt meg nem hódoló városokra; He
sam (Abul-Kotar) ernirt hatalom-vesztettnek nyilvánitá. 1 és a serege
ket az egyedül hathatós kecsegtetéssel, a zsákmánynyal fellázitá. El 
is fogván aztán az ernirt (745), egy cordovai torony fenekére vetteté, 
de ennek néhány hü bar1ítja módot talált a kisznbaditásra, e az emír 
a városnak ismét urává lőn. De Samail megjelenvén nemsokára a vá
ros alatt, Hesamot egy kirohanás alkalmával megölé 1 s Cordova 
ö-vé volt. Sara.gozzába ment ezután által s onnan kormá.nyzá az 
északi félszigetet, mig a déli Tuebának, Taalaba fivérénel{, engedel
meskedett, ki ama felkelésben a berberek vitéz karjaival müködött. 

E két vágytársnak közös törekvése volt állomását megtartani; 
megnyerték tehát a. walikat elnézéssel; a keresztényeket s musulma· 
nokat pedig egyaránt nyomták. A musulmanok nem tudtak kihez fo
lyamodni ; az afrikai emírnek a berberek lázadása mindig dolgot ada ; 
Arábiában belháboru dühöngött; miért is a yemeniek és egyptomiak 
fónökei' összegyültek Cordovában, és hogy dolgaikon segítsenek, egy 
afrikai ernirt választottak, Iti a viszályoknak ildom- és hatalommal 
véget vessen. A választás a Koreis törzsi Yusuf el-:B'ehri-ra esett, ki 
az elégüledenek fönökeit vagy elnyomta, vagy kielégité, a. hidakat 11 
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utakat jó karba hozta, az ndókivetést szabá.lyozá s az országot öt ke
rületre osztá. Tueba meghalt volt ; Abrner ben-Amru, a tenger emirje 
s az alabdarok feje, megnyerte Sevillá.t; hanem utóbb halálos ellenévé 
lévén Samailnak, kinek Saragozza. jutott osztályrészül, megujitá a pol
gárhó.borut s vágytá1·sa városát elfoglalta. Yusuf is fegyvert ragadott 
s egész Spanyolhon pusztítás, vérengzés szinhelyévé lön. 

Felhasználták ezt ar& asturiai keresztények , annyira, hogy Al
fonso hóditásait Dueróig terjeszté. Birtoka határnit erősségekkel 

biztositá, a hegyszorosokat mindenütt védállA-potba helyezte ; s ez 
szerzé neki a Nagy nevet, 

Ezalatt bcvégz()dvén Arábiában a fol'l'ndalom, melly az Ommiah
dok helyébe az Abbnsidáknt em elé tróDI'a, Abul Abbas megerősíté 
Yusufnak spanyolhoni kormányzóságát. Azonban a megbukott Om
miah családhoz hii nyolczvan sheik összegyülvén Cordovában, mivel 
a kalifák feldarabolt birodalmából és Afrika birtokáért czivódó nagy
ravágyó emirekt()l is semmi jót sem várhattak, elbatárzák maguknak 
egy független fejedelmet választani. 

A kiirtott Ommiah-családból csak Hesamnak két unokája ma
radt életben, kik Abul Abbas udvaránál békés erényeik miatt tisz
teHetve éltek. Az irigység mégis gyanuba hozá öket a kalifa előtt. 
Szulejman megfojtatott ; Abd el-Raman a beduinok közé szökvén, 
sokáig vándoréletet élt velök, de midön nem látná magát elég biztos
ságban, előbb Egyptomba, innen pedig Magrebbe ment. Itt fölfedez
t~tvén, nagy nehezen osonhatott el a hurcai kormányzó kuta.tásai elöl 
s a pusztákon át Tuhart-ba, a Zeneta törzs föállomására ére. Az ö 
anyja e törzsből származott, miért i~ testvérül fogadtatván, baráti s 
vendégi hüség igértetett neki. A pásztori élet alatt, ugy látszik , fel 
nem hagyott uralkodási terveivei ; talán küldöttei által megemlitteté 
magát a spanyolhoni sheikek előtt, kik megörülve neki, felszóliták, 
lépne ki a homályból s szerezzc vissza a Moaviah s annyi kalifa uno· 
kájához méltó fényt. Abd el-Raman ezt örömmel hallá s a zeneták 
segélyével kiszállott Spanyolország partjain (755. szept. 25.). 

Ommlahdok kalifa~usa. - l. Abd ei-Ramao. 
Yusuf épen legyőzte volt Ahmert és fiait, midön megórkezett az 

uj ellenség, kit egé;:;z Andalusis illy rivalgással fogadott: Is t e n 
v é d j e A b d e l - R a m a n t b e n M o a v i a h - t , S p a n y o l o r
B z á g k i r á l y á t: 1\-Iaka.csul ellenállt Y usuf és Samail, de legyő

zetvén Musaránál (756), békét kérr,i s meghódolni kényszeríttettek. 
' Am .mégis Abd el-Ramant egész életében háborgatták. A ke l e t 

kalifája sem türte békével illy gyönyörü tartománynak elveazté&ét. El-
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küldé tehát Ali ben-Mogbeit-et, ki az uj királyt lázadó kalandornak 
nevezve, kitüzte maga a kalifa által adott zászlót, eget földet igérvén 
annak, ki alája szegődik. Abd ei-Raman azonban legyőzte s megölte 
öt; egy bátor vitéz pedig levágván a megöltnek fejét elvitte egész 
Bagdadba B kifüggeszté rettentésül AI-Manzor palotájára. A kalifa 
azzal vigasztalta magát, hogy hisz illy borzasztó ellenségeitől annyi 
fóld, annyi tenger választja őt el. Ekkép a fehér zászló, melly Ará
biában letapostatott, Guadalquivir kanyargó partjain lobogott; és Abd 
el-Ra.man, mint Spanyolország ura, megnyitotta a keleti kalifáktól 
független Ommiah családból származott királyok sorát s szivesen fo
gadá. azokat, kik Syriá.ban, mint n. trónvesztett család hivei, üldöz
tettek. 

Spanyolországban azonban igen sok volt az elégületlen, ki a 
forradalom által méltóságából sa kegyelemből kiesett. Némellyek val
lási buzgalomból is borzadtnk ezen elszakadástóL Egy vakbuzgó arra 
szólitá. fel a népet, ne fizetné meg az a z a n t vogyis a tizedetolly feje
delemnek, ki azt a 1\Iagreb igaz hívői ellen viselendő hadra fordítja. 
Afrikából mindinkább izgattatott c harag, de midön az afrikai ernírek 
maguk is függetlenségről kezdtek gondolkodni, Spanyolországnak e 
részről semmitől sem kelle többé félnie. 

Ennyi hányatás között az asturiai királyság ezerencsésen meg
állhatott; de midön I. Alfonso meghalt (757), fia Froila ellen lázon
gások törtek ki, mellye ket mégis elnyom ván, felépitette Oviedót, ál
lamai fóvárosát; meggyőzte eleintén Abd el-Ramant, hanem utóbb 
erőtlennek érezvén magát a külellcnségct feltarthatni, terhes adó mel
lett az araboktól békét cszközlött t). 

Tartott e béke, mig Froila élt, de miután rokonai orgyilka által 
elveszett (768), utána következett fivére, Aurelius a gyalázatos adó
tehertől szabadulni iparkodott. Azonban a musulmanok behatván a 

1) nA kegyelmcs és irgalmas Isten nevébiln: 
.Nagyságos Abd el-Rmnau rejdelelll békét s védelmet euged Spanyolhon ösz

szes keresztényeinek, a vilftgiaknak ugy mint a papoknak, és nem különben Castilia 
lakóinak is. Ö lelkérc fogadja, hogy e szerzödést a maga részéről Itiven megtar
tandja ; <le n keresztények kötelezik magukat, nelli egymásut!n l<övetkezü öt esz
tendön át, évenként tizezer nehezék (uncia) nrauyat 1 tizczer font ezüstöt, tizezer 
lovat s agyanannyi öszvért, ezer vértet, ezer lándsát és ezer kardot adni . 

• Kelt Cordovában sefer hava harmadik napján 142. évben." 
Conde megjegyzi, hogy n Ca1tilia név v&lóazinüleg a 1ná.soló által C8Uz

tattatott Le ; uliután az arabok azo11 idiSben Galizi{mak és nem Castiliknak nevez
ték 11 Clna<llll'rHura (Gibal, AUITrd) hcg:·IÁnczon tul fekvő földeket. 
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hegyek közé, legyözték több iz ben a keresztényeket, s Aurelius a régi 
békét csak kegyelemből ujitbatta meg. 

U tod ja Silo (77 4) is megtartotta e békét, azon czéllal, hogy nem
zete a nyugvás ideje alatt erőre e azon szilárdságra vergödjék, mellyet 
az idő minden intézménynek me~adni ezokott. Érezvén halálát '), 
hogy megelőzze az utód választás viszályait, udvarába hivta Frai
lának Alfonso fiát, kit szép tehetségei miatt a nagyok is méltónak 
találtak Silo tronját elfoglalni. Azonban Mauregat, kit katholikus Al
fonso egy mórnővel nemzett, segélyért fordult A bd ei-Ramanhoz, uno
kaöcscsét legyőzte, s királylyá lé·n~n (783-88) hű maradt az arabok
hoz, s elősegí té az ezek és a keresztények közti házasságot; a mi 
igen rosz következményeket hozott maga utan, minthogy a monda 
szcrint a keresztények az araboknak évenként száz szép lányt köte
leztettek adni. 

A spanyolok természetes szövetségeseiket mindenesetre észa
kon a Pyrenaeusokon tul kereshették, hol Nagy·Károly tulnyomó ha-, 
talroa csakugyan gyámolithatta volna a keresztényeket. At is ment 
ama hős a havasokon, de nem a kereszt diadalaért, hanem a lázadó 
sheikek meghívására. A szakadás miatti elégüledenek közé tarto
zott Szulejman ebn- Arabi, saragozzai emir is, ki részére nyervén a 
városban legfőbb tekintélylyel biró alabdarokat, pártot ütött Abd el
Raman ellen. A barcellanai emir, ki már Kis-Pipinnek is hódolt, oda 
ment a paderborni gyülésre (777) s kikérte Nagy-Károly segélyét. 

•) .Mondják , hogy Oviedóban Silo épitette Ban Salvadore egyhbban illy 
folirat volt olvasható : 

T I C E F 8 P E C N C E P B F E C I T 
I C E F 8 P E C N I N C E P S F E C I 
C E F 8 P E C N I R I N C E P S F E C 
E F S P E C N l R P R l N C E P S F E 
F S P E C N I R P O P R I N C E P S F 
S P E C N I R P O L O P R I N C E P 8 
PECNI RPOLILOPRI NCEP 

ECNI RPOLI8ILOPRI NCE 
PECNI RPOLILOPRI N CEP 

SPECNIRPOLOPRI NCEPS 
F S P E C N I R P O P R I N C E P 8 F 
E F S P E C N I R P R I N C E P S F E 
C E F S P E C N I R I N C E P 8 F E C 
I CEJ<'SPECNI NCEP8FECI 
T I C E F 8 P E C N C E P S F E C I T 

A középsö S-töl kezdve minden iránybau olvasva, kétszáz hetvenezer talál
tutik o mondat: Silo princeps fecit. 
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Ez 11zivesen engedett; de nem csak , hoKY sikertelen volt vállalata, 
hanem midön vissza vonulna, Roncevalles völgyében vitézei szinét jn
vát vesztette el (778). 

Abd el- Raman ekkép részint hatalommal, részint egyezkedés 
szerint Toledo, Merida, Se villa, Saragozza s Valenciában egyaránt 
uralkodott, s a felbomlott viszonyokat ujra rendbehozni iparkodott. 
Vallá~os, kegyes, ildomos és igazságos lévén, megszaporítá az igaz
sá.gszolgáltató kadik számát j tanodákat állitott j uj mecseteket épi
tett s javadalmakkal megajándékozott, mindenhovó. egyéneket alknl
mazva, kik a Korant a dawascusi El-Auzei szerint tanítanák, melly 
értelmezés helyett utóbb aMalek Ebn-Anas-féle fogadtatott el. Az ün

nepeket nagy szertm·tá.esal tartatta meg j pénzeket veretett t) j meg
szépitette különösen Cordovát s folyóját szabályozá, és olly mecsetet 
építtetett, melly felülmulta az Abbasidákét Bagdadban, és hasonló 
volt a dmnascusihoz. Néha fölment ennek magas tornyába, hogy él
vezhessen olly tágas látkört, minőben szülőfölde síkságain gyönyör
ködött j mert a gyönyörii spanyolhonbani lakás ki nem oltá az ara
bokban szülőföldiik szeretetét, miét·t is Sevilla, Cabra, Elvira s Jaen 
városoknak Emesa, \V asi ta, Damascus és Quinsarina nevet adtak. 
Abd el-Raman Cordovában egy pálmát ültetett, az elsőt, melly leve
leivel spanyol füldet árnyékolt. Ollykor ollykor igy énekelt e pálma
fához: Szép pálma! te, mikent magarn is, idegen vagy 
e földön; hanem a nyugati szellő kedvesen játszik 
leveleiddelj gyökeid termékeny földet találnak 
é s fe j e d t i s z t a l é g b e n e m e 1 k e d ik. A h ! m i n t si r á n
koznál te, ha éreznéd az aggályt, melly engem 
gyötör! Neked nem kell félned a b:dszerencsétöl; 
é n a z ö c s a p á s n i n a k k i v a g y o k t é v e. . . . . M i d ö n a 
b a l s o u é s A b b a 11 d ü h e s z á m ü z ö t t h a z á m b ó l, k ö n y e
immel áztatám az Euphrát partjain tenyészö pál
mák leveleit; dt~ sem a pálmák, scm a folyó nem tar
t o t t á k fe n n f á i d a l m a m e m l é k é t. T e , é d e s p á l ma, n e 
kívánkozzál vissza hazádba. 

J, Uesam. 
Uralkodott h:l.l'winczkét évig s utódja vala I. Hesam, kit már 

íi vett maga mellé kormánytársuak. "Fivérei nem szokva meg az enge-

l)' Az egyik oldtllon ez állt : Allah az Isten é8 nincs nuls Isten mint Allah. 
Alnntabb pedig: Allah nevében ve,·ete.tt e pénz .4ndalwidban, .... évben. A másik 
nl<lalon olva.•tatúi<: B!:J!! és örök az [,tM; ninc•e11 atyja, semfia; r~inca hozzd haaonló. 
1:;,. ulautnLL: .lf,,lu111ed J.,twtül Hi/ detell cl, hogy i;;mertca;e meg tö,·vél>yét a uerezzeta 
u.••.nuk diwlal"wl dw·.;<Í•·" u ltitetleil~k,lek. 
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dehnességet, fellázitának ellene több tartományt, mellyeket fegyveres 
erővel kelle elnyomni. 1\fegerősitvén magát a trónon, a félsziget teljes 
meghóditásáról gondolkodott ; azért is szent háborút hirdetett, mellyre 
minden musuhnan ka1ját, pénzét, fegyvereit vagy lovait ajánita fel. 
Abd el-V aid harminczezer fegyveressel indult ol Asturia ellen s pusz
títva mindent, Lugóig nyomult elő. 

JI, Alfonso. 
Bermudo diacon, Mauregat király utódja, elaggottnak érezvén 

magá.t, elég nagylelkü volt méltóságát a letett II. Alfonsóra ruházni 
által, ki is élére állván a dolgoknak, gyors és hatékony intézkedéssei 
visszaverte az ellenséget, elvette tőle az elfoglalt foldrészeket és a 
zsákmányt s visszavonulásra kényszeríté. Bermudo e lismerésül min · 
denkorra átengedte a koronát az ifjunak (791), ki az arabokat azután· 
is távol tartá és gyö:t.elmeit egész Lisabonig tmjeszté. Ezen Alfonso 
tiszta erkölcseiről Szüznek neveztetett el; Nagy-Károlynak ajándo
kokat külde s az országot felvirágoztatta. Az elégületlenek mégis le
tették (801) s az abeilai monostorba zárták; de az uj veRzély köze
ladtekor viszahelyezték ismét, s ő uj győzelmekkel dicsőíté meg 
ma-gát. 

Egy másik hadtest Abd el-Malek alatt Gallia Narbonensisbe 
tört (794)1 hol elfoglalta s lerontá Gironet, Celtiberia keresztényeit a 
hegyekbe kergeté, és felégetvén Narbona elövárosait, Careassana 
ellen indult. A franczia hübé1·esek Vilmos toulonsei gróf körül gyül
tek össze, kit Nagy-Károly a déli részek őrizetével bizott meg; az 
arabok azonban megverték öket Villedaignenél s dölyfösen özönlötték 
el Septimániát. Ezután visszatértek Spanyolhonba egész sereg fogoly
lyal s tömérdek kincscsel, mellyet a cordovai nagy mecset bevégzé
sére ezántak, E mecset most kath. székesegyház, hossza. hatszáz, szé
lessége kétszáz ötven láb ; ezer kilenczvenhtl.rom márvány és jáspis 
oszlopa tizenkilencz templomhajót képez, mellyek mindegyi kébe egy 
dombormü rézajtó, a középsöbe pedig aranyajtó vezet. Éjjel négyezer 
hétszáz lámpával világittatott ki 1 mellyekben évenként százhuszezer 
font olaj s a füstölésre százhusz font nloefa s ambra használtatott fel 

Hesaru épitette Guadalquivir hidját is tizenkét boltozattal; 
aztán tanodákat állitott fel ; a keresztényekne k megparancsolta, hogy 
uraik nyelvét megtanulják, s nyilváno!:. okmány aikat ne latinul irj:ik. 
Pártolta a tudósokat és költőket, a minthogy maga is költő volt. Ker
teket müvelt, virágokat ültetett saját kezével, s ekkép énekelt: 11 A 
nemesnek keze nyilt és adakozó ; a bir- és nyervágy össze nem fér a 
nagylelküséggel. Kedvesek nekem a virágos kel'telc és azok édes 
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magánya j kedves a mczök fuvalma és a rétek mosolygó ékc~>sége : 
de én nem törekszem ezek bírására. Miért adott nekem az Ég kin
cseket? nem azért-e, hogy elaJindékozzam? Ajándékozni, ez az én 
boldogságom a szerenesés idlíben. Ha n. hadi zaj sz6lit, kötelességem 
harczolni; tehát a sziikség szerint majd a l{ardot, majd a tollat hasz
nálom. De mindenfölött legyen boldog az én népem j egyéb javakra 
nincsen szükségem." 

Utódjani kiáltván fiát al-Hakemct, mondá neki: "Hassanak az 
én végszavaim szivcd mélyeig s maradjanak ottan bevésve. Egy té
ged szeretö apa tanácsai azok. Az országok az Istenéi, ki azokat tet
szése szerint adja és veszi. Hogy Spanyolhon trónjára emeltettünk, 
azért örök hálát kell mondanunk; és hogy az ö szent akaratához al
kalmazkodjunk, tegyünk jót az emberekkel, mert csupán e végre adta 
kezünkbe a legfőbb hatalmat. Mindig egyenlő igazság-szerateted egy_ 
aránt védje a szegényt és a gazdagot; s ne türd cl, hogy szolgáid It 

te nevedben igazságtalanságot kövessenek el. Légy nyájas és ke
gyelmes alattvalóid iránt, mert az Isten mindnyájunknak közös atyja; 
a tartományok kormányzására felvilágosodott s bölcs férfiakat válaszsz. 
Irgalom nélkül büntesd a törvényszegöket, kik a népet önkényes 
zsarolással kisziják. A katonákkal jól bánjál, de ne légy velök nyá
jas, hogy fegyvereikkel vissza ne éljenek, s az országnak ne zsarno
kai, hanem védői legyenek. Gondolel meg, hogy a nép szeretetében 
van a királyok dicsősége s biztosstiga, hogy gyönge azon fejedelem 
hatalma, ki mngt1t rettentövé teszi; s hogy bizonyos azon ország rom
lása, mclynek ura meggyülülteti magát. Védd a dolgozó osztályt, 
mellynek munkája által tápláltatunk. Őrködjél a mezök és azok mii
velése fölött; egy szóval ugy viseld magad, hogy a nép boldogul él
jen a trón védelme alatt s az élet javait és gyönyöreit biztosságban 
élvezze. Ime, édes fiam, ezekben áll a bölcs kormányzás." 

1. A.l-llakrm 796. 

Nem jól felelt meg Rakern növeltetésének s az apai példának, 
minthogy hiu, követelös, durva s hirtelen természetü volt. Nagy
bátyjai régi követeléseikkel álltak elö, a gallok pedig visszafoglal
ták a tőlük elrablott Narbo-tartomány részeit. A vitéz Foteis elnyomta 
amazokat s visszaverte ezeket. Lajos aquitaniai király, Nagy-Ká
rolytól az asturiai király segélyére küldctvén, Barecllonát kemény 
ellenállás után elfoglalta. Hanem Hakem kevés idő mulva Navarrába 
törvén s Ebro mentében lenyomniván Huescát bevevé. Amru, a tole
dói parancsnok, patakkal folyatá a keresztény vért s egy ünnep al
kalmával sorba állita négyszáz toledói nemest s mind lenyaknztatá 

IX, 42 
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(c a e d e fl fo v e a e). Hakem maga rabnői köze zárkozva., királyi le
tét csak vérengző parancsok s iszonyu adóbehajtásolt által crezteté. 
Illyetén okokból Cordova fellázaclt, de a király levervén a felkelőket, 
a. várost rablásnak s öldöklésnek engeutc áltnl. Karóra szurt három
száznak hullája a folyó hossz:l.ban rettentő látványt nyujtit Három 
nap mnlva megszünteté a vérontást s a fenmaradottaknak megen
gedé, hogy az országot clhagyhassák. Némcllyek Toledóba vitték 
nyomoraikat; nyolcz ezren Afrikában Fez vá1·osa népességét gy arn
pitották; tizenöt ez1·en Alexandriába érvén n várost hatalmukban 
tarták, miglon az egyptomi walinak nngy pénzösszeggel sikerült öket 
rábírni, hogy Creta szigetére l!ajózza11ak (82~). Itt több cgyptomi s 
syriai menekült népséggel Candiát al11píták s hires kalózokká lettek. 

A lalekfUt·dal:is elérte Kegyetlen Hakemet kéjelgét~ei közepett 
is s örüitaégre hozta őt. Néha összegyüjté a sheikeket s az egész 
hadsereget, mintha messze hadjáratra akart . volna indulni, aztán egy 
szót sem szólva 1 szétbocsátá öket. Máskor ismét összehivatta késö 
éjjel n kaclikat s vizireket, aztán beszólítván énekesnőit, akarta, hogy 
a. birák ezek hangját s tánczát csodálják Egyszer rabszolgája. 1 ki 
hosszu szakállát kenni s illatosítni szokta, valamivel későbben talált 
jőni; Hakem fejéhez vágta az illatszeres üvegecskét, s midön a szolga 
alázatosan eljajdította magát, "l\Iit? - orditá Hakcm - tán attól 
félsz 1 hogy elfogy az illatszer, mivel egy üvegecskét összetörtem? 
ucm tudod-e, miszeriut, hogy ki ne fogyjon, egy nap alatt háromszáz 
fejet gördíttettem Ic?" 

Mélas:igát s harczias szellemét utóbb énekekbe önté, rnellyek· 
ből holmi töredék fenn is maradt, nevezetesen egy csatadal, melly igy 
kezdődik: "Láttam kardokkal telt örvényeket, de én a hegyek tete
jére emelkedém és a hegyek alacson vülg·yckké váltak. Mondják roC'g 
országom határai, félnek-e az ellenséges lovasság taposásától? Lát
nak-e azok kezeiben villogó kardot? hallanak-e más morajt, mint a 
folyamokét, mellyek a sziklákról leszakadnak s az erdők fáit maguk
kal ragadják? Az én határaim megmondják 1 én vagyok-e az clsö 
hös. Az én kardom mindig először merül vérbe. Ifju harczo~;okat le
hete látni a veszedelem a fáradalomtól elijedve futásnak e1·edni: de 
nem láthatta senki az én zászlóm válogatott vitézeit; mert a ki en
gem követ 1 az nem ismeri a gyalázatot és a félelmet." 

Négyszázezer kötetből állott könyvtát·a, meliynek rendszeres 
lajstromát ö maga készí té. Két intézményt, u. rn. a rendes, fizetott ka
touaságot élelem és IJadszeruírakkal, és az e1·ös hajóhadat neki kü
lizünto a Cl)l'do,·ai kaliiuság·. 
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Mig a többi orad.gok góthjai barbárok és tudatlanok nevét hagy. 
ták maguk után, Spanyolországban az ö urnlmuk aranykornak, az 
erény, hősiség s költészet korának tartatott. Ennek oka nem nnnyira 
ama népnek különös júságábnn - habár a barbárok közt ök voltak 
csakugyan a legkevésbbé durvák - mint abban keresendő, hogy em-
16kükk~l a nemzeti függetlenség s az uj beütökkeli iisszehaBonlitás 
köttetett össze . 

.Már eléggé ismerjük az arnboknt, hogy elképzelhellsiik, minö 
pusztulást hozta~t a félszigetre. Azonkül, hogy hódítnni jöttek, n z ural
kodó vall:l.snak ellenségei valának. Maguk a beütök is '"Í!Izálkodtak 
egymással, s a benszUlöttek keserves kedvteléssei nézhették öket, mint 
ontják a vért, hogy az elnyomás jogát maguknak tart;,ák meg. Mi
után elhatárzák, hogy állandóan letelepednek, az arabok megsziintek 
Spanyolhont szántszándékkal dulni, s meghagyták mindazt, ami ural
mukat egyenesen nem fenyegette. A mazaraboknak meghagyák a 
tulajdont, a musulmanokkal egyenlő adózás mellett. A fegyvert és 
lovat elvevék, mivel a legyőzöttek nem katoná.skodhattak. Az állami 
s részben az egyházi javakat, mint sziote a kiköltii,.;öttek- és n fog
lyokéit elkobozták. Az egyházmegyék ugyanazok mnradtRk, szaba
don választott piispökökkel s papsággal, világival ugy mint szerze
tessel. A régi templomok egy része meceeteklté alakíttatott. Ujakat 
épiteni vagy a meglevöket nagyobbitni el tiltatott. A ezertartások meg
engedtettek, de csak bent, minden külpompa nélkül j harangozni csak 
a cordovai mazaraboknak ''ala szabad. 

Fennmaradott egy okmá.uy 734-böl, mellyben két earacen ve
zér megengedi Coimbt·a s környéke lakóinak, hogy vallásukat gya
korolhassák akkép, hogy kétszer annyi adót fizes~enek, rnint az ara
bok j egy templom huszouöt font ezüstöt, egy monostor ötvenet, egy 
székest>gyhá.z százat j hogy a keresztényeknek egy igazságs~~;olgáltató 
nemzeti grófjok legyen Coimbrában és AguedíLbnn, de haláloR itéletet 
csak az arab n l g a z i l beleegyeztével hozhassauak. Ha egy keresz
tény megöl, vagy megsért egy arabot, az arab algnzil a megsértettnek 
törvenyei ezerint ítélend fölötte. Hn. egy keresztény arab leányt sért 
meg, legyen musulmanná s vegye el, különben meghal. Ha asszonyt 
sért meg, meghal. A keresztény, ki bemegy a mecsetbe, vagy Allaht·ól 
és Mahomedröl illetlenül beszél, legyen musulmanná., különben meg
hal. A papok, ha miséznek, zárva tart!:lák az ujtót, tiz font ezüst biin· 
tetése mellett. A püspökök, ha átkozni merik a musulman fejedelmet, 
haláHaJ bünhödnek. A monostorok békéjöket ötven font ezüsttel fize
tik. Csak a lorbani zárda vétetik ki, mivel annak szerzetesei hüsége-

42• 
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sen mutogatták meg a jó vadászat helyeit s a musulmanokat szivesen 
fogadták. Fenmaradt még 759-böl is egy rendelet, mellyben Abd el
Raman meghatározza a keresztények által három évre fizetendő adót, 
melly állott hatszáz huszonöt font aranyból, huszezer marka ezüstből, 
tízezer ló ból, ugyanannyi öszvérből, ezer vért, ezer kard és ezer 
lá.ndsából. 

Bármennyirc magasztalj1ík is az ujabb irók a kalifáknak a mu
sulman irók által nem ernlitott türclmességét, mégis ellehet gondolni, 
mikép a győzök és legyőzöttek közötti viszály, melly más népeknek 
is annyi szenvedést okozott, itt vallási gyülölség által még nagyobbá 
lett. Beszélik, hogy a keresztények a móroknak évenként száz szüz
leányt tartoztak adni , miglen Simancafban hét erre szánt leány le
vágta saját kezét, s evvel ébresztették föl a spanyolokban a bátorsá
got, kik aztán egy csatában a gyalázatos adótól megszabadíták ma
gukat •). Miután Abd el-Raman az üldözött ket·esztényekböl némely
lyeket megis öletett, különféle szerzctesek magányukat oda hagyva, 
a lmmis imam ellen kezdtek prédikálni, miért is a musulmanok láza
tlástól féltek. "A börtönök foneke - írja a cordovai Eulogius, az 
akkori vértanuk egyike - tele van papokkal, kik ott az Urat dicsé
rik, mig ellenben az egyházak elnémulnak s pókhálókkal szövetnek 
be: hanem Isten clött a töredelmes sz ív a legtisztább áldozat." 

Rodrigo cordovai papnak két fivére volt ; ezek köziH az egyik 
musulmanná lett s tehát a masikkal minduntalan veszekedett. Midön 
Rodrigo egy nUmlommal csendesitui akarta öket, a musulman ugy 
megverte, hogy a földön félhalva maradt. A hitehagyott ekkor össze
hívta a szomszédokat s álli tá, hogy fivére, habát· pap, mégis halála 
ell:ítt musulmanná kivánt lenni. Rodrigo magához jövén, midön meg
érté, mit hisznek felöle, mcgszökött. De nlÍnthogy bizonyos szükség 
miatt Cordovába vissza kellett térnic, hitehagyott fivére ráismert s a 
kadihoz vezette. Épen akkor dühösen folyt a keresztényüldözés; a 
kadi tehát Rodrigót börtönre vetteté, aztán a többi állhatatossal együtt 
lenyakaztatta s folyóba dobatta. 

Flora, musulman apától dc keresztény anyától születvén, ennek 
vallásában növeltetett, mit, mig gyermek volt, titokban tarta, fölser
dülve pedig, nyiltan bevallott. Fivére boszuból számos szarzetest és 
szerzetesnöt fogatott be ; do midi>n a lány még sem akart a musulman 
vallásra térni~ elküldé öt a kadihoz, ki addig verette, mig agyveleje 

1
) E~en, nom c~f."~"n !JitelH~ !'""ményh{íl készité Lop~'z ile V~ga ~gyik leghií

l;ibL ~zomodJját•íkttt. 
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is összerázódott. Ekkor visszaküldé fivéréhez, ki öt gyúgyitás végett 
néhány asszonyra bizta. Flora. alig hogy jobban lett, elszökött, s 
összetalálkozván egy templomban Máriával, egy vértanu papnak hu
gávai, mindketten ennek példáját ohajták követni s bejelentvén ma
gukat a kadinál, nyilván vallották hitöket. Ez börtönre vetteté, fer
tőztetéssei s halállal fenyegetvén öket; de midön rettenthetlen sz i
lárdaknak látná, lenyakaztatta őket s testeiket az ebeknek vetteté. 
Eulogius, ki öket a börtönben találta, tartá fenn emléköket, miként a 
többiekét is, kik az elsö századok vértanuinál semmivel sem keve
sebb tiszteletre méltók. l\'Iidön leírja a papok kinoztatását, "Senki 
sem biztos közölünk - mondja - midön valami kötelesség kimenni 
készteti. Mihelyt rá.nk ismernek, hogy papok vagyunk, minden illet
lenséget elkövetnek velünk, a gyermekek kövel hajigálnak. Sokan 
azt sem türik, hogy közelökbe jöjünk, s megfertőztetve érzik magu
kat, ha ruháikhoz nyulnnk. Ha harangjainkat hallják, nincs az az 
átok, mellyet vallásunk ellen nem szórnának." 

A mozarab keresztények gyakran gnnyolták :Mahomedet, miért 
is Abd cl-Raman alatt sokan megölettek. Minthogy pedig ezeknek 
hulláik szent ereklyéktil tekintettek, a kalifa megégetteté azokat, s 
egy zsinat által kihirdetteté, hogy a vértanuságnak illy módoni elő

segítését a Szent-Atyák nem hagyták helyben. 

A musulmanok tehát, mikén~ mindcn m~is zsarnok, jók voltak 
azokhoz, kik mindent kedvökre tettek, de beleértve a hitdolgát is. 
Ezen okból előre lehete látni, hogy az arab uralomnak Spanyolhon
ban nincsen jövője. A keresztények cngesztelhetlenül, hasznukra 
ügyekeztek forditni az arabok minden balesetét vagy gondatlanságát. 
Aztán a különféle törzsek s népfajok nem hogy egy nemzetté olvad
tak volna, hanem inkább egyik a másik ellen küzdött. Mint láttuk, 
vallási viszályok sem hiányoztak köztük, a mi a fiiggetlcnségre tö

rekvő w a l ik nagyravágyásának mindig nj tápot nyujta. 

A még elmondandákból látni fogjuk, minö kormányzatot hoz
tak be az cmirek , mint pártolták a müvészeteket és tudományokat, 
annyira, hogy némelly irók dicsőítik az ö spanyolországi ural

mukat. 
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NYOLCZADIK :FBJEZBT. 

G ö r ö g b i r o d a l om. 

A Herarlldé.k 841-Tll. 

Ki hitte volna, hogy olly rettent6 nemzetnek, mini:Sk az arabok 
voltak, folytonos fenyegetése B keleti birodalomban a belviszályok
nak véget nem vet? S ez csakugyan, mitsem okulva a nyugati biro
dalom bukásán , nem gondolkodott arról, hogy saját intézményeit 
korszerückké tegye j a polgári szabadságnak még csak látszaMt sem 
engedte meg j hanem támaszkodott idegen fegyverre, és zsarnoksá
gával lázadást s az ezt követéS fejedenséget idézte eli:S j ~gy szörszál
hasogató hittudomány szóáradatos vitáiba merülve, az aljas gazBá
gokból gyáva lélekfurdalás ba esett j az eretnekeégre felségsértés 
büntPtésP.t szabta, szaporitva a megfejthetlen rejtvényeknek vértanúit, 
s egy nj szakadás szcszélyének a belbiztosaágát s legszebb tartomá
mAnyait áldozta fel 1). 

Mint a felhökből kitörö napsugár, ugy ragyogott fel Heraelius 
országlása a persák fölött vivott győzedelmek által j de e fény elho
mályosodott még az ö életében. Uralkodása kezdetén elődei tétlen 
fényüzésének hódolt, aztán - mit a történet meg nem fejt - hirte
len megváltozva, valódi hősként fegyvert ragadott. Hanem e galvá
nos lökés megszüntével ismét a henyélésnek adta magát, és mig ki
vivott győzelmeit gyermekiesen ünnepelte 1 figyelembe sem vette, 
hogy seregei minden részen megveretnek a musulmanok által, kik a 
birodalomtól Phocniciát, Dawascust, Egyptomot, Syriá.t s végre a szent 
Jeru~;alemet is elragadták, a nélkül, hogy Heraelius seregei élére 
állva, gyámolította volna azon vitézséget és kitürést1 mellyct B fenye
getett népekbe a veszély öntött. 

Egyébre gondolt ö: hogy diadalt szerezzen az általa feltalált 

') Finlay György (Greeee undPr the Ronunu : a hialorúo.al view of the Greek 
nation frum the time of it1 r:onque1t by tluJ Roman~ until llte exlincfion of the roman 
empil'e in the Ecut. Ediolmrg, 18U.) felmutatja a giirög és római s~ellem közti 
harczot és az egymt\~rai kölcsönös befolyást. A meghóditástól egész Coustantinig 
Róma tulnyom6sá1Sgal hir, s Göröghon lasaanként a birodalomba olvnd. EzutAn 
Justiniánig Löröghon, keres~ténynyé lévén, egyedi szahadaágra vergődik 1 a túléli 
a nyugati birodalmat. Justinián kora törvényes zsarnokság, s a görög szellem a 
római törvény szolg!l.jává lesz. E szolgaság kövctkezm.\nyei egész Heracliusig ter
jednek. Ekkor kezdödnek az arab berohanó.sok, s a császárok kénytelenek a ncm
Mtre támaszkodni, mi !\.Ital a görög elem nj életet nyer , melly isauriai Leo Ide
jéhen a római mliveltséget egészen elhomályosítja. 
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eretnekségnek (629). Azt kérdé ö tudósait611 vajjon Krisztus, mint 
két természettel biró, két akarattal is birt e vagy csak egygyel ( 
~Csak egygyel, felelék ezek; mert miután az eredendő biintől tisztn 
volt, jónál egyebet nem akarhatott." A katholikusok ellenkezőleg 
Azt álliták , hogy Krisztusban, miként két természet, két akarat is 
\·olt, hnbár nz isteni és emberi mindig öszhangzatbnn '1ala, nem ve
;;zittetve össze a bün által, E hittudományi vitátacsászár saját tekin
télyével akarta eldönteni,s teM t egy fejtegető vallási rendeletet (Zx1'1-Mt~) 
adott ki (638), olly ezélia l, hogy azt a birodalom ban átaJánossá te
szi; azonban a tervét meghiusitja. a halál, harmincz évi uralkodása 
n tán (641). Heraeliusnak ama rendelete meghatározá az e g y nk a
rat-hivők (monothelitae) tanát, mellynek követUi utóbb az 
nzt terjesztő syriai Maron nevét (ma r o n i t á k) vették föl. E tan 
különösen Libanon völgyeiben terjedett el, hol a hegyilakók büszkén 
nevezték rongukat m a r d a i t á k n a k, az az lázadóknak. 

Heraeliusnak két fia maradt: Heraelius Constantinne Flavia 
Eudoxiától, és Heracleon Martinát61, amaz huszonnyolcz, ez tizenki
lencz é\·es. Martina, fia nevében uralkodni vágyván, ennek ohnjtá a 
trónt biztositni, hivatkozva az elhunytnak egy végrendclatére; a nép 
nzonban nog·y veszélynek tekinté a koJ•mányt női kezekbe adni, mi
dön azt karddal kelle védeni, s tehát Heraelius Constantitlust kiál
totta ki. Ez már mint ifju, nagy vitézségnek adta jeleit, hnnem el
vénhedvén időnek előtte, egészen kincstárnokára, Philogrinsra bizta 
magát, ki mint piszkos zsugori, a leggyalázatosb tettekre vitte öt. 
Visszaadatta Pyrrlms patriarcha által azon összeget, mit ennél Hera
elius azon ezéHal tett lo, hogy özvegyét, ha ez netalán fiától elüzet
nék, tartsa el; söt arra is rabirá, hogy felbontassa atyja sirját s a 
drágakövekkel ékesített fejdíszt >egye el. Talán a császárnő boszuja 
röviditette meg az erőllen fösvénynek kormányát, aminthogy százhá
rom napi uralkodás után megmérgezve elhunyt, Ekkor elmozditá a 
tróntól a megöltnek két fiát, Constanst és Theodosiust, hogy fölemelje 
saját szülöttét Heracicont, kit azonban a tanács nem sokára letett, f; 

elvágván orrát, anyjának pedig nyelvét, mindkettőt sz1ímkivetésbc 
küldé. Az utód-választás azonban épen nem volt szabad, miután Va· 
lentin, Philngriu3 fegyvernöke a timács által császárnak a tizenkM 
éves Constanet, kormányzónak pedig önmagát ne\•eztette ki. 

11. Consta11s. 
Boldogtalan országlás! A musulmanok mindig előbbre nyo

mul va s a tengeren is clbatalmasodva, elvették Afrikát, aztán Aradust 
és Rhodust. Moaviah elpusztitá Armeniát a elbizakodv~ a csúszáriak 
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hanyagsága miatt 1 magát Konstantinápolyt is megtámad ta. EzuttlR 
Tripolisban hatalmas hajóhadat sterelt föl; de midön már a vitorlák 
is felvoltak huzva, két keresztény testvér módot talált a. börtönből , 
többekkel együtt kiszökni s a hajókat lángba borítani. Amde Moa-
viahnak csak akarnia kellett s egy más hajóhad készült el, mellyel 
Lyciába vitorlázván, azétverte a görögökét, mellyet maga Constans 
vezénylett, ki bizonyára fogságba esik, ha egy nápolyi katona nagy
lelküleg fel nem ölti a palástot s meg nem öleti magát a császár he
lyett, kinek álruhában sikerült Konstantinápolyba szökhetni. Sze
rencséjére Moaviaht az arabok közt kiütött egyenetlenségek vissza
vonulni kényszeríték. 

Ekkor rohantak be a szlávok s elfoglalták azon tartományt, 
melly tőlük Slavonia nevet nyert j a császár minden törekvése mel• 
lett sem tudta öket kikergetni. De nagyobb gondja is volt II. Con
stansnak a monotheliták eretnekségének te1jesztésére s miként atyja 
az E c t h e sis t 1 ugy ö is Paulus konstantinápolyi patriarcha ösz
tönzésére T y p o s czimü rendeletet ada ki (648), mellyel a zajongó 
szenvedélyeknek hallgatást parancsolt. De mikép érhetett volna czélt? 
A katholikusok egész erővel ellenszegültek a hamis és erőszakolt hit
elvnek, a császár pedig üldözé mindazokat, kik benne a lelkismeretet 
szabályozó tekintélyt el nem ismerték. Márton pápa (652) 1 n. late
ráni zsinaton kárhoztatta ez eretnekséget, a Typost és az azt támo
gató byzanti patriarchákat. Calliopa, olaszhoni görög helytartó, ezért 
összeesküvéssel s káromlással vádolván a pápát Konstantinápolyba 
küldé, hol ez az utczákon végig hurczoltatva száműzetett Chersonba, 
hol meg is halt. Maximus patriat·chának, ki a pápa mellett nyilatko
zott, Constans levágatta jobbját és nyelvét. ~'i vérét Theodosiust, mi
vel igazbitüségc s jósága által a népnek szaretetét birta, diaconná 
szentelteté, és az ö kezéből vevé a szent kelyhet; utóbb pedig meg
gyilkoltatta öt. A megölt testvér képe nem hagyott neki ezután bé
két j ugy tetszett neki, hogy minden éjjel hozzá jő s azon kelyhet 
vérrel megtöltve nyujtj a neki s mondja: I g y á l. 

Hogy weneküljön e rémképektől s a nép haragjától, elhatározá 
Konstantinápolyt oda hagyni azon ürügygyel, hogy Olaszországot 
visszafog lal ni s a római sast régi fészkébe visszahelyezni akarja. 
Azonban, midön már a hajókm szállna, a nép, melly ekkép a szék
városi előnyöket s szokott gabnakiosztást elveszteni hitte, fellázadt s 
nejét gyermekeivel együtt visszatartá. Ő maga, Örsége fáradalma ál
tal megmenekülvén elindult a világváros ellen, s miután a telet Athe
naeben tölté el, tavaszkor csakugyan kikötött Italia partjain, mint első 
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byzanti császár, ki annak földén seregek élén jelent meg (663.) Ott 
hadat indítva a déli longobo.rd herczegek ellen, eleinte szerencsésen 
harczolt, de megveretett, mihelyt ezeknek a fclsö részekből segélyök 
érkezett. Ekkor kétségbe esvén Italia elfoglalásáról, rátör mint ellen
ség a neki engedelmes Rómára, s megfosztja azt békés időben a ron
vészet kincseitől, miket a barbárok a háboru dühöngése alatt megki
ruéltek. Ez okokból gyülöltetve itt, és megvettetve a világ másik fii
városában, Siciliába vonul. Innen átkelvén Afrika partjaira, Carthago 
ellen megy; miért is Avages, c vidék kormányzója, még jobban fél
vén a császáriaktól, mint az araboktól, fellázad s a hadsereg egy ré
szével a musulmanokhoz fordul. 

Constans ekkor Syracnsábn tért vissza, melly neki hat eszten
dőre székvárosává lőn, dc nem hogy visszanyerje szebb napjainak fé
nyét, hanem hogy szenvecljen a zsarnok szeszél y ei alatt, mig végre An
drás, Troi\us patriciusnak fia, a fürdöben ülli zsarnok ot egy rézkoraóvni 
agyonüté (668), s megszabaditá tőle a földet, mellynek huszonhét 
esztendön át csak szerencsétlenségeit szaporítá. 

lll. ConstanUn (Pogonút) 
A syracusai nép utánozva a többi fóvárosokat, nagy zajjal az 

örmény Mazizit kiáltja ki, kit semmi más nem ajánlott, miut a szép
ség; de Konstantinápolyban a megöltnek fia, III. Constantin vette át 
a hatalmat, ki ott már tizennégy év óta augustusnak kikiáltatott Ez 
hajóhaddal indult Mazizi ellen, kit könnyü ezerrel legyőzve s meg
ölve, Byzantba visszatért, hol P o g o n a t os (szakállas) nevet nyert, 
mivel szakálla e hadjárat alatt kezdett serkedezni. 

De lássuk, hova nem vezetett a badar hittudeskódás! Némellyek 
azt kezdték h eszéln i, hogy miután a Szent-Háromság három személy
ből áll, tehát három legyen a császár is, s Constantin fivéreit Tiberi
ust és Heracliust tróntársakul maga mellé vegye. Ez magához hi· 
vatja a künn táborozott népnek fejeit, hogy a kérdéses dologról ta
nácskozzanak. Azonban alig hogy beérkeztek, a császár elfogatja s 
felakasztatja öket; fivéreinek pedig orrukat vágatta le 1 hogy a 
trónra alkalmatlanok legyenek ; azután ezen egész politikai eretnek
ségnek a vérpad vetett véget. 

A saraccnok azalatt borzasztó kegyetlenséggel elpusztíták Af
rikát, Sy1·acusát s az egész szigetet kiraboltáK s már Konstantiná· 
polyt 'vették ostrom alá (672). A császár jól értvén a hadviselést, vi
tézül ellenállt és segittetve a görög tüz által, a musulmanok hajóinak 
sokszor ismételt támadását mindig visszaverte. A kalifa Syriá.ban is 
megveretett, hol a mardaitak is, kik Libanon völgyeiben a minden 
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oldalról odaszökö keresztényeknek menhelyet adva meger8södtek, 
nagy kárt okozták neki, elfoglalva tartván Taurustól egész J erusale· 
mig az egész vidéket. Moaviah tehát kénytelen volt egy harminczévi 
békét elfogadni, ugy hogy a császárnak évenként háromezer font 
aranyat, ötven rabszolgát s ötven lovat fizessen. A keleti történészek 
vagy elhallgatják e békekötést, vagy byzanti koholmánynak mondják. 
Tán elég annyit hinni, hogy Constantin az arabokat odo. kényszeríté, 
hogy birodalmát többé ne háborgnssák. 

Uj csapást hozott a bolgárok beütése (630). Ezek Heraelius 
ösztönzésére különválván az avarokt611 kikkel eddig együtt harczol· 
tak, az avarok módja szerint több vezér alá gyültek, kiknek egyike n. 
birodalom északi részeibe tört, s miután csekély ellenállásra talált, 
átkelt a Dunán, elfoglalta Als6-Moesiát, az avaroktól pedig a szláv 
tartományt, melly azóta Bolgárországnak neveztetik (678). Hasztalan 
eröködött Constantin ellenállni, végre is évi adót kelle fizetnie. E 
bolgát·ok nemzetöknek csak egy harmadát !ették, a többiek az ava· 
rokkal keveredtek össze, kik a Don és Fekete-tenger felvidékeire 
terjeszked ve, a kazarokkal egyesültek. 

Elödeinél kevesb szenvedélylyel csüggvén o. schola&tikai ször
szálhasogatásokon, III. Constantin komoly czélul tüzte ki a viszá· 
lyoknak az egyedül sikeres eszközzel, a meggyőzéssel és engeszte
léssel vetni véget 1). E végre a konstantinápolyi kúpteremben (in 
T r u ll o) a hatodik á talán os zsinatot hiv ta össze (680), mellyen miu· 
tán a Szent-Atyák szövegei s ezeknek az eretnekek általi megha· 
misitásai megvizsgáltattak, kárhoztatottnak ayilvánittaték mindaz, ki 
Jézus Krisztusban csak egy akaratot s egy müködést ismerne cl. 
Minthogy pedig ezen és az előbbi zsinaton is fegyelmi szabályok épen 
nem hozattak, e végre egy uj zsinat tartaték (691) ngyanazon teremben, 
me ll y azért c o n c i l i u m- T r u ll a n um-nak, vagy mint pótgyiilése 
az ötödik és hatodik zsinatnak, q u i n is e x t um-nak is neveztetik. 
Ennek határozmányai között legnevezetesebb az, melly szerint a pa
poknak a keleti egy házban fölszenteltetés után megtiltatott a házas
ság ; o. kik már nösek voltak, ugy maradhattak, de nagyobb ünnepek 
elött nejeiktől megkelle tartózkodniok; a püspököknek pedig min-

l) Érdemos felLoz;oi Gibbonnak ezen vallom>laát XLVII. f. "A vakbuzgó 
olasz hittudósok scm sereggel aem birtak véleJUényök tA.mogatására, sem llin{'l!ek
kel emberek meg,•Asárlására, sem ékesszólással hh·ök szcrzé~ére ; azért nem is 
tudnám megmondani, wioö fondorlatokkal Lirtt\k rá a büszke görög császárt, hogy 
gyenttehl!é~ katechismua!t megtagadja s 11pái Yall!sát üldözlibe vegye." MPnnyj 
ro111 akarat e kev'e ezóban ! 
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denkor. Illyen mind mai napig a görög egyház fegyelme. A püspö
köknek, kik a musulmanok berontása által, székeiktől megfoszta.ttak, 
vagy azokat el sem foglalhatták, czimök s méltósá.guk meghagyatott. 
Igy eredett a hitlen részek (in partibus infidelium) 
püspökeinek czime. E zsinatot a pápa helyben nem hagyta. 

Constantin uralkodása többi idejét kiil· és belbékében töltötte, 
hanem vége felé gyanakodóvá és kegyetlenné lévéu, béreit titokban 
meggyilkoltattn. Meghalt azután sorvadásban tizenkét évi országlás 
után. (685. szept.) 

ll. Justlnlán. 
A mi kis üdülést szerzett R birodalomnak, mind roszra fordult 

ujra fia, Justinian alatt, ld már mint tizenhat éves ifju gonosz, feslett 
életü s egyszersmind gyáva s tchet!légtelen volt. Az arabok ellen Le
ontius patricius szerencsésen harczolt j hanem az Abd cl-Malektől 
nyert békében a császár, hogy dicsekedhessék, miFizerint a kalifától 
adót vesz, lekötelezte magát a libanoni maroniták h•győzésére j holott 
egész erejével támogatnia kellett volna őket, kik köztc s a musnlma
nok közt gátfalat képeztek. Leontius irigykedvén Jánosra, a maroni
ták vezérére, barátságos lakomára hivja s ott megöli, megszabadit,·a 
a musulmanokat legrettentöbb ellenségöktöl. 

A kalifa azonban nem késett az ellenségeskedést ujra megkez
deni. Megtámadta Afrikát s elszakítá azt a birodalomtól, aztán Cyprust 
foglalván el, ott verette az elsö musulman pénzt. Jnstinián ezt bitor
lásnak vevén, Ciliciába tört, hanem a huszezer szlávnak litszökésc 
gyalázatos futásra kényszeríté Nicomedia felé. 

A szlávok ellen ezerencsével ki1zdött Leontius, hanem utóbb 
gondatlan lévén, meglepetett s legyőzetett (688). Justinián Nicome
diá.ban összehozalja a mcgszökött szlávok öregeit, asszonyait és gyct·
mekcit 1 a a hozzá hü maradt tizt~zerrcl együtt a tengorbe vetteti . 
.Mintha gyilkosa kivánt volna lenni saját birodalmának. 

Minthogy Sergius pápa a concilium quinisextumot el nem is
merte, Jnstinián elfogatni parancsolá öt, de a rómRi nép a pápa vé
delmére kelt. KtlgyenczcinPl{ annyit engedett, hogy István, a herél
tek főnöke, Anastasiát, áz anyacsászárnőt megkorbácsoltattissal fe· 
nyegette. A kegyetlenseg s kiucfwágy vérengzövé tette őt j 11z össze
rablott &!'anya t fényüzési épületekre pazarlá; Igy egy szinhá.z a tánu
tereni épitbetéseért, a nép legnngyobb botrányára, egy templomot 
rontatott le. Justini<in feslett kicsapongó is volt, s mivel jól tudta., 
hogy gyülöltetik 11 veszélybon is forog, őrjöngésében Ruscius kor
mányzónak azon parancsot adta (G95), hogy egy éjjel a polgárokat, a 
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patriarchától kezdve, gyilkoltassa le. Megelőzte a csapást az egyik 
kitüzött áldozat, Leontius patricius, s buzdittatva az átalános elégü
letleneégtöl és saját nagyravágyásától, megkisérté a fóhatalmat ma
gához ragadni. Fölfegyverezvén embereit, bemegy a várlakba, azt ál
litván, hogy a császár öt követi. Midön már benn volt, fölfegyverzé a 
foglyokat, felhíja a népet, s Bosporus partján egyhangu Jön a kiáltás: 
H a l á l Jus t i n i á n n a k ! Az elhagyott zsarnok palotájában megfo
gatván, a hippodromba vitetett, hol a nép fennhangon követelte kivé
geztetését, Leontius azonban csak orrát és füleit csipette le s Cher
sonba., Krimeába számüzé. Justinián ekkor élete huszonötödik, ural
kodá8a kilenc:r.edik évében volt. 

A helyébe lépett Leontius Afrikába igen erös hadtestet külde, 
melly minthogy még is Carthagót elveszté és a Scipio által nyolcz
száz negyven évvel azelőtt alapitott római uralmat veszni hagyta, te
hát a vezérek büntetéstől vagy·szemrehányástól félve, császárnak ki
áltják Absimar fótieztet (698), ki aztán a baljóstatu Tiberius nevet 
vette fól. 

111. Tlbllrlus. 
Ez haladék nélkül Konstantinápoly ellen megy, mellyet, mint 

anélkül is dögvésztől látogatottat, nagy rettegés fog el; a polgárok 
Leontius mellett vannak, de az örsereg megnyitja a kapukat a bitor
lónak, ki az elfogott s eléje vitt Leontiust, orra levágatása után, mo
nostorba. zárta. III. Tiberius hét évig uralkodott j fivére Heraelius az 
arabok elleni hadat Syria- és Cappadociában ezerencsésen folytatá s 
vetélkedett kegyetlenkedésben a legbarbárabb nemzetekkcl, kardra 
hányatván mindent, mi eléje került. 

Azalatt a trónvesztett Justinián sem nyugodott s gyakorolta 
Chersonban is Konstantinápolyban megazokott zsarnokoskodását. 
Ellenségesnek találván maga iránt az ottani népet, menedéket kere
sett a kazarok khaganjánál, kinek Thoodorn. nevü leányát nöül 
adta. Értesülvén erről Tiberius, nagy összeg pénzzel rábírja a kha
gant ipája kiadására j ki is kisérot szino alatt két tisztot ad Justinián 
mellé, azon parancscsal, hogy öt Tiberiushoz vigyék. De Justinián, 
kit Theodora figyelmessé tett, megöli a két árulót s tengerre száll
ván, hajótörést szenved. Myax, megbitteinek egyike igy serkenté öt: 
T é g y fo g a d ás t 1 h o g y h a me gs z a b a d u ls z 1 e ll e n e i d
n ek m e g b o cs á t as z. A zsarnok felelé ; I t t n y e l j e n ek e l a 
h a b ok, h a cs ak e g y e t i e é l e t b e n h a g y ok. 
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11. Justlnlán visszajö. 705. 

Kivettetvén a .Duna torkolatainál, Terbelesnél, a bolgár királynál 
keres menedékct, kinek leánya kezét s a birodalom kincseinek felét 
igéri oda, ha öt a trónra visszasegiti. Terbeles adott tizenötezer ka
tonát, kikkel Justiniá.n Konstantinápolyba menvén, árulás által be
megy s az igéretekkel elcsábított nép kikiáltja öt. 1'iberius elfogat
ván Leontiussal együtt a szinkörbe vitetik, hol mig Justinián lábaival 
a két szerencsétlennek nyakára nehezkedett, a hitványlelkü sokaság 
a zsoltárból éneklé : K i g y ó k o n é li b a s i l i s c u s o n fo g s z 
járnis Ietaposandod az oroszlánt és a sárkányt. 
Justinián 1) aztán lenyakaztatja c két vágytársát, felakasztatja Hera
cliust, ki a birodalmat védte, a sereg fótiazteit leöleti, Callinicus pa
triarchának szemeit szuratja ki, és sokakat a tengerbe vettet; melly , 
szörnyüségek láttára Terbeles fölkiálta: E s a r ó ma i ak más 
nemzetcket mernek barbároknak nevezni? 

E bolgár király tehát gyülölé s megveté azt, kit pénzeért föl
emelt. Miért is átadatvün magának Thracia egy részét, oda hitta a 
császárt értekezletre, s leteritvén széles paizsát, botjával egy kört sza
bott ki s követelte, hogy Justinián azt pénzzel töltse meg és minden 
bolgár katonának jobbját aranynyal, balkezét pedig ezüst pénzzel 
rakja meg. Fogcsikorgatva. engedelmeskedett a császár, de midön 
utóbb hadat mcrt inditani a bolgárok ellen, elveszté egész seregét s 
alig tudott egy rosz bárkán Konstantinápolyba menekülni. 

Nagyobb vitéz volt ö a békés nép boszulásában. Minthogy leté
telekor Ravenna örömét nyilv~initotta, a siciliai hajóhadnak megpa
rancsolá, hogy a. várost támadja meg, rabolja ki s gyttitsa fel, az elő
kelöket pedig küldjc Konstantinápolyba, hol részint vérpad, részint 
börtön vát·t rájok. Egy másik hadosztályt az öt eláruló chersoniak 
megbüntetésérc küldött el ; kik is meglepetvén, irgalmatlanul legyil
koltattak, némellyck Konstantinápolyba hozatva elevenen megéget
tettek, vagy vizbe fojtattak, bármint ellenkezett is a pápa, kit széké
től szinte megfosztott. 

István főnemes, kire e hadjárat vagy mészárlás bizatott, megkí
mélte a gyermekeket; de Justinián sürgönyt külde azon parancscsal, 
hogy Chersonban egy lélek se maradjon életben. E parancs miatt 
kétség,bcesve némellyek fegyvert ragadnak 1 s erős állást foglalva, 
Philippicus Bardancs vezérlete alatt, kit mint császári katonát, mivcl 

l) Rltinotmeta, levdgotlorl'lí-nnk ncn;-.trtett, hár (j hogy rút ne legyen, W'any 
orrot c~inAit.Rlntt mngának. 
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bizonyos jóslat nagy jövőt igért neki, Tiberius császár Cephaloniába, 
Justinián pedig Chersonba számüzött volt, visszaverik a Justiniántól 
küldött sereget. :És e sereg félvén Justiniún boszujától, Bardaneshez 
áll s császarnak kiáltja öt ki. Bardanes ekkt'p két hadosztály élén s a 
kazaroktól is segittetve Komstanth1ápoly ellen megy, mellybe, mivel 
senki sem állott ellen, be is vonult (711). J usti ni án, ki Chaieeelonia és 
Nicomedia közt állo, értesülve Bardanes diadaláról, rettenetes dühbe 
jött; de fellázadt katonái leYették fejét s Philippicuanak kiildék, ki 
azt Rómába viteté. Másod iz ben nyolcz évig uralkodott J ustinián. A 
barbárok kö2lt nem istnerek gonoszabbat, mint ö, és még is ájtatosnak 
tetteté magát, s ö volt első, ki a pénzekre Krisztus képét vereté. Fia 
Tiberius egy tP.mplomLa menekült, a legti~zteltebb ereklyék közé 
bujt, s átölelvén egy fesziiletet, mindem·e a mi szent, kegyelmet kért, 
de hasztalan, neki halnia kellett, s vele sírba szállott Heraelius ága, 
melly a trónt egy századig tartá elfoglalva. 

KILENCZEDIK FEJEZET. 

Isauriai császárok. 711-802.1) 

Philippiens Bar(lnm•8. 

Mikép a trónöröködé:3, ugy a választás is csak rosz császárokat 
adott a keleti uirodalomnak. A VHllási viszályokat ujra föléleszté Bar
danes, ki mint buzgó monotholita, a vele egyértdmü püspököket zsi
natra hiv á össze, hogy vonják vissza a VI-ik átalános zsinaton kimon
dott kárhoztat:íst. A rómaiak •~zért mcgtagadt,\k ueki az engeddmes
ségct1 cxarcháját l€1tették s ve1·ekedésre is került a dolog, mellyet a 
pápa s a papság nagy nehezen tudott lecsillapítani. 

Azalatt az arabok fenyegetőleg közelcdtek; a bolgárok II. Jus
tinián megboszniásának ürügye alatt Thraciába rontottak, sőt K.on
stantinápolyig is elszáguldoztak, honnan büntetlenül, de vérrel s 
zs;ikmánynyal jól lak va tértek vissza. Mindez gyülöletet s megve
tést hozott Bardanesre; mÍ('rt is Rufus, egyik fötisztjc, György és 
TheodortiB patriciusok ösztönzésérc bement a palotába, midön a csá
szár vidám lakoma után aludott, s beburkolván öt köpenyébe, kezein 
a llippodromba hozta, hol kiszuratván szemei, tizenhét havi kormánya 
után zárdába küldctett. (713. jun. 3.) 

') Schloaser, Geach. der bilde,·atii1·1nenden Kaiser . .fo'rankfurt, 1812. 



U. Anaataelna. 
A byzanti töl"lénészek dagályos szenvelgéso olly kevés felvilá

gosítást nyujt, hogy alig lehet kivenni, mit értenek ök a n é p alatt, 
s hogy ki által volt az képviselvo ama zsarnokság alatt. Talán az ár
nyéktanács némi tekintélyre vergődött a sok ideiglenes kormány alatt, 
s kezet fogva a papsággal, a sereg és a városi köznép zajos egyetérté
sé~re támaszkodott. A n é p tehát összegyülvén a Szent-Zsófia egyház
ban, kikiáltá az állmntitkárt, Artemiust, ki II. Anastasina nevet vett 
föl, s ki, ámbár javára szolgált Bardanes elárultatása, az árulókai 
mégis megbünteté. Tudományos és tapasztalt lévén, rajta volt az egy· 
házi bél\e helyreállitásán; elismerte a hat zsinat tekintélyét s a pápá
nak aláveté magát. 

A sereg pa1·anesnokául a sze gén y származás u isauriai Leót ne
vezte ki. Ennek szülöi mint marhakereskedők Thraciába jöttek. Leó
nak, atyja á tadott ötszáz lJ:lrányt, hogy haj tan á el II. J ustini.ánho)(1 

kinek épen élelmi ezerekre volt sziiksége. Maga a dolog, és a fiunak 
bátor viselete megnyerték a császár tetszését, miért is örseregábo 
vette öt fel. Szemcs és vitéz lévén, hamar elöre ment, Rnnyira, hogy 
a féltékenynyé lett császár az alánokhoz küldte öt, hogy bh·ná ezeket 
az avarok elleni háborúra, a legfényesebb igeretek mellett, miket esze
ágában sem volt teljesitni. Leó sikeresen jár el küldetésében, s midön 
visszajövet a görög hadat szétverve találta, ötven alánnal a begyekbe 
vonul, i.isszet~zed ott a szétvertekböl négyszáz embert s megvervén 
egy ellenséges csapatot, elfoglal néhány hajót s csodálatosan Konstan
tinápolyban terem. Itt II. Anastasiu~> bámulva Loo vitézségét s ügyes
ségét, egy erős hadte.3ttel Kis-Ásiába küldi öt, hogy azt a saracenok 
ellen védje. Hirt vevén ugyanazon idöben, hogy a kalifa Libanon er· 
deibiíl erös hajóhadat szerel föl, ö iR hasoniót állit ki s parancsnokául 
.Jáno11t, a Szent-Z:>óna diaconját nevezi ki. Amint azonban a hajóhad 
már Rhodosban volt, a katonaság fellázad, megöli a. vezért é~> két
ségbeesvén a kegyelem felől, Anastasiust a trónra méltatlannak nyil
vánítja s megválasztja helyl·be Theodosiust (716), Anatoliában adra
myttiumi igénytelen adószedőt, s erővel bíborba öltözteti. 

lll. Thl!odosius. lsaurlal Leo. 
E hirre Anastasius megerősiti Konstantinápolyt, azután bithy

niai Nicacába megy. 'l'heodosius pedig ostrom alá vevén a fővárost, 
hat hónap mLtlva urává lesz ; és Anastasius, biztosittatván élete felől, 
lemond a trónról, mellyet erényeivel díszesíthetett volna, s szerzetes 
ruhát öltve, lábaihoz bot·ult Thoodosiusnak, ki öt a thossalQuikai zár
tlába küldé. 
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Am nagyobb akadályrit talált isauriai Leóban 1 ki nem akarta 
magát Theodosiusnak alávetni s épen megbukott jóltevőjének gyá
molítására készült, midön Moslemtöl 1 a kalifa fivérétöl, ki a biro
dalomban viszályokat o hajtott előidézni 1 illyen levelet kapott: T c 
m é l t ó v a g y 1 h o g y u r a lk o d j á l; j ö j h o z z á nk 1 m-'í se
g é d k e z e t n y u j t u n k 1 s o ll y b é k é t k ö t ü n k v e l e d, 
me ll y m i ndk é t r és z r ö l h as z n os l c e n d. Leo elment (717)1 

egyezkedett s az araboktól császárnak iidvözöltetett. Elzárni akarák 
aztán visszatérését, de ö háromsz~tz vitézével utat nyitott magának. 
S vejétől is, az örmény Artavasdestől, ki övéi között tekiníélylycl 
birt, segittetve, jól rendezett csapatokkal utnak indult; az eléje jött 
Theodosius fiát legyőzte s foglyává tette, s mindenütt császárnak üd
vözöltetve, egyenesen Konstantinápolynak tartott. Theodosius, ki aka
rata ellen tette föl a koronát, mindcn boszonkodás nélkül, a patriar
cha s az első tanácsosok által Leónak küldé azt el, maga pedig fiával 
együtt pappá szenteltetvén, visszatért a homályba, mellyből kijönni 
nem óhajtott. Egy ephesusi zát·dában az cvangeliomot és a zsoltáro
kat arany betükkel másol.i, s halála előtt meghagyá, hogy shjára c 
szó irassék 'Tri EIA c g és zs é g. 

Konstantinápoly arany kapuja tc h 1Í.t megnyilt a diadalmas Leo 
clött. A nép, me ll y annyi tapasztalatbó l még sem tudott tanulni, s 
minden uj kormányban jobbat képzelt, éljenekkel fogadta öt. Most 
különben volt is oka reménykedni; mcrt Leo vitézsége hatalmas vé
delmezőt, tevékenysége jó kormányzót igért. A püspökök kezébe es
küt tett le, hogy a zsinatokat s az egyház hatát·ozatait tisztelni fogja. 
De a kö\•etkezmény meghazudtoJá a szép reményeket, mert az annyi 
eretnektől háborított trónon ö mint eretnek-főnök tünt fól. 

A képek tisztelete. 
Tudva van, mcnnyirc meggyülöltetett a zsidókkal ezek törvény

hozója mindennemü képet, ismervén azon hajlamát e népnek, melly 
szerint a képet avval cserélte fól, a kit ábrázol. A zsidókbóllett ke
resztények eleinte alkalmasint kerülték képek által ábrázolni Istent, 
vagy kiket tiszteletben tartottak ; aminthogy azon képekröli hagyo
mány, melly.ek a kereszténység első ko1·szakából emlittetnek, nem 
elég hiteles adatokon alapszik. 

Minthogy az embernek természetében fekszik a szeretett vagy 
becsült személyek képmását tisztelni, a rómaiaknál a tiszteletnek bi
zonyos neme jövo létre az élö és megholt császárok képei iránt. Innen 
valószinü, hogy a keresztények ezen alkalmat a valóban tiszteletre 
méltó tárgyakra, Kdsztus és az apostolok képeinek tartására s tisz-
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tclésé1·o basználták fel 1). A köznúp tudatlansága talán Ös!:!~eznvar~ 
néha a képet azzal, a kit az ábrnzolt, és imndta is azt, a mi egyedtil a 
léleknek a 1'et·emtö bözi fölemelésére volt rendehetve ; azért némelly 
~zen t· Atyák és zsinatok kiÍrhoztatták a képeket azon veszély miatt, 
mellyet előidézhettek: ámde az egyház, melly hitczikkelyeiben vál· 
tozhatlan, a Rzertat·hí.sok és fegyelemre nézve az országok- és idiíkhö~ 
képest alkalmazza magát, a képek körüli szigort sziikségtelennek ta
lálta, mihelyt nem félhetett többé a bálványozástól, mellynek az 6 
tanaiban még csak árnyéka sem található. 

Amint a ke1·cszténység terjedett és a sokistenimádás helyeit el
foglalta, a profan képek tiszteletét a sze n tek és az Űdvözitö képeinek 
tisztelete váltotta fel. Az Ó és Uj-szövetség történetP. most azon hipot 
nyujtá a mü..-észctnek, a mit addig a pogányság szo)gá)tatott; és nem 
egy barbá:- volt, ki érdekeltetvc a képek szépségétől, kiváncsiságból 
az igazság ismeretét·e jutott el. 

Midön Nestorius megsérteni Játszott Máriát, megtagadva tiíle az 
Isten anyjának czimét, a hivek a Szent-Anyát mindenütt az isteni 
gyermekitel öléoen ábrázoltatták. Különösen becsbon állottak némclly 
n em kézcsiná l t a (axft!!onol1'{1oc;) képek, minö volt azon izzad
ságtörlő, rnellyel egy jámbot• nő 2) a szenvedö Megváltó képét letörlé, 
és a gyolcs, mellybo halála után takartaték. 

Még északon is, akárki mit mond, szokásban volt a képek tisz
teletc már Nagy-Károly elött is, és a tisztelendő Beda., midön egy, 
~zent Benedek által 680·ban épitett angolszász templomot ir le, eze
ket mondja : "A templom hajója a szent Szüz s az apostolok képeivel 
ékesíttetett fól; a déli szárnyon az evangeliom főbb eseményei voltak 
lerajzolva, a nyugati oldalon pedig az Apoealypsis jelenései ..... A 
legdm·vább paraszt is, ha belépett, gyönyörködött Jézus Krisztu!j 
i:lzende arczában és hü környezőinek vonalmaiban. Másrészt i:~mét a 
Megtestesülés s a Megváltás magasztos titkait szem lelé; a.z utolsó ité
let látmánya. pedig a 1\lindenható igazságának kérlelésére tani
totta öt." a) 

'Mint minden emberi dologban, ugy itt b visszaélések csnsztak 
be, annál is könnyebben, hogy a népek akko1· tértek el a bálványo
z:l.stól, mellyeknek, akár durva akát· miiveltcbb volt, jellemük vala n 

') Lásd VI. könyv. (:i;\.1,, s llöv. l. 
') tflil!o" •l•Óvc•, /;;épet hm·tlo;;f), uwlly ~zókbúl R hagyo1ul\ny n s:o:flnt \'f'I'O

nika novet hozta ki. 
3) Lllsd Wlrem·nÍ>l u 290. lapot. ll()r,.ilio ;,, 11ttl. d. IJene<ii~ti, t. VII .. 

cui. 165. 
lX. 43· 
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teremtménynek istenitése. Serenus, marseillei püspök, midön látná, 
hogy a kép a személyitettel zavartatik össze, a templomból néhány 
nem tisztelt, hanem imádott képet kivettetett s összetöretett Miről 
értesülvén Nagy-Gergely, ekkép irt hozzá: , ,Dicsérem buzgalmadat, 
mellyel az embercsinálta képek imádását mogakadályozád j de össze
töretned még sem kellett volna azokat; miután a templomban olly 
végre függesztettek föl, hogy a ki olvasni nem tud, a falak képeiJ·ől 
tanulja azt, mit a könyvből nem olvashat. Jobb lett volna tehát a ké
peket megtartani, a népnek pedig tanítást adni, milly nagy bün azok
nak imádása" t). 

Az egyház tehát a képek tiszteletébe bizonyos mérsékletet ho
zott be, elősegitvén ez által a szépmüvészeteket, gyönyörködtetve 
a képzelmet, s fölemelve a szemlélődő lelkeket, távol mégis minden 
bálványozástóL Hanem a tudatlan arab próféta részint a héberektől 
átvett es.zmék szerint, részint hogy nemzete sokistenimádását gyöke
restül kiirtsa, meggyűlöltette a képeket; utódjai pedig le is ro u ták 
azokat, a hova csak fegyvereikkel ei hatottak. II. Y ezid keresztény 
alattvalóinak megtiltotta a templomokban a képek tartását. Isauriai 
Leo ásiai hadjárata alatt mindezt tapasztalhatta; de nem hihető, a mit 
némellyek állitottak, hogy midön még apja nyájait őrzé, a héberek a 
legfőbb szerencsét jósolták volna neki, ha kiirtaná azt, a mit ök bál
ványozásnak neveztek. Fölemelkedvén azután a trónra, mellyet re
mélni soha eszeágában sem volt, a konstantinápolyi császárok által 
az egyházi ügyekben bitorolt Ihataimat az által kezdé gyakorolni, 
hogy a képek tiszteletét eltiltotta (726). 

Eleinte csak arra szoritkozott, hogy a képeket magasabbra he
lyeztette, hogy a hivők azokat ne csókolbassák. lVIinthogy e paran
csokat az egyház beleegyezése nélkül, önkényesen adta ki, a hivők 
közt veszedelmes morgás hallatszott i azt tették föl róla, hogy egyet
ért a musulmanokkal és zsidókkal, kiket igy a kereszténységnek 
megnyerni akart volna i de e mendemonda csak azt bizonyítja, milly 
igen meggyökerezett volt légyen a képek tisztelete. Bármennyire hó
doltak is a görög főpapok a császári akaratnak, Germanus patriarcha 
mégis tiltakozott az illetéktelen rendelet ellen j i1·t a pápának sa többi 
püspököknek s a képek tiszteletét az ész okaival s a képek által olly 
sokszor eszközlőtt csodákkal támogatta. 

Mig az egyházban vita folyt, a császár hatalommal lépett fel, 
a nép pedig lázadozni kezdett. Leo haragra gyul va az ellenállás miatt, 

1) Ep. nu. w. 
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szigorúbb rendeleteket adott ki, s azokat megtartatui kivánta. A 
Iüisztusképet, melly a kit·ályi lak csarnokában álla, levettetui pa
rancsolá ; a n(;k könyörögve ellenszegültek, s midön a kérés sikerte
len volt, a rendelet végrehajtóját a lépcsözetröl levetették. Leo a za
vargásnak vérontással vete véget, az ellenszegiiliík közöl sokat vér
padra vitetett, Germanus patriarchát pedig számüzte. A császárí lak
kal egy harminczezer kötetes könyvtát• volt egybecsatolva, mellyet 
(>gy fótanár rendezett tizenkét tanártárssal, kik ott közköltségen tar
tatva, egyházi s viMgi tudományokat tanítottak, s kiknek megkérde
zése nélkül a császár semmi fontosb dolgot nem szokott volt elha
tározni. Leo most a képtilalomra nézve utólagosan kivánta helyben
hagyásukat, de midön ezek állhatatosan vonakodtak, felgyujtatta a 
könyvtárt s őrzöivel együtt a lángoknak adá. Illyen okokkal élt a 
k e l e t VIII. Hcnrikje. A nép megsértetve legszentebb érzelmeiben, 
mindenütt zugolódást vagy nyilt kikeléilt hallatott a képromboló (ico
noclasta) ellen; Göröghon é~ a Cycladok dühösen támadtak fel s ki
kiáltván császárnak Cosmát, Leo ellen egy hajóhadat küldöttek. En
nek vitézsége elnyomta ugyan a lázadást, de nem az elégületlenséget j 
mindenütt erőszak és küzdelem j Leónak képromboló küldöttei a hol 
csak megjelentek, a néptől kövek- s késekkel fogadtattak j azonban a 
császárnak ez volt jelszava: Engedelmesség, vagy pedig börtön és 
vérpad. 

IL Gergely pápa. két levélben fejtegette elötte az egyháznak e 
tá1·gy körüli tanát, de a képrombolónak összes felelete rendeletei s 
fenyegetései megkettőztetésében állott, Hason buzgalommal, de ke
vesb figyelemmel, erélye8ebb hangon irt neki III. Get·gely j söt sze· 
n1ére vetette neki tudatlan önhittségét, B hogy egész Olaszhon fellá
zadni készül. "Mint császár és fejedelme a keresztényeknek, miért 
nem kérted ki tudós és tapasztalt férfiak tanácsát? Azok megmond
ták volna, hogy Isten, ha eltiltotta az emberi müvek imádását, azt az 
igéret földén lakó bálványozók miatt tette. Csak a tudatlanság hi
tctheti el veled, hogy mi a köveket, falakat és festményeket imádjuk j 
mi ezeket csak arra használjuk, hogy megemlékezzünk azokról, kik
nek nevét és alakát viselik, és hogy lanyha s durva lelkünket az ég· 
l1ez emeljük. Az ég őrizzen, hogy azokat isteneknek tartsuk, vagy ben
nök bi~zunk. Mi az Ur képe előtt igy szólunk: U r J é z us sc g é l j 
meg B üdvözíts minket. Szent-Anyjaclüttpedig: Szüz Maria, 
esedezzél fiad elött, hogy üdvözitse lelkeinket. A 
vértanu előtt ekkép : S z e n t Is t v á n, k i v é r e d e t o n t á d 

43* 
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K r i s z t u s J é z u s é r t, s n á I a o l l y n a g y k e g y e l e m b o u 
v a g y, im á dk o z z á. l é r tünk." 

György pnp, kinek a levelet elvinuie kelle, félt éf! vi~;szatért: 
Gergely leakarta öt tenni, ha el nem határozná magát az elmeneteh·e. 
Ez tehát elment s az utban a császád katonáktól clfogatvn, böitönrc 
vettetett, a levél pedig Leóhoz viteték. És mi volt a válasz? ,,Kato
naságot küldök Rómába, melly összetö1jo szent Péter képét. A pltpá
val ugy fogok tenni, mint Constans l\fál'tonnal tett: lánczokkal ter
helve el fogom hurczoltatui öt." De a pápa felelé: "A páp:tk közbeu
járók s békebirák ko I e t és n y u g a t közt. Fenyegetéseid meg 
nem ijesztenek minket. Rómától néhány mth·földnyire biztosságban 
vagyunk. A nemzetek szemei alázatos személyünkt-e függesztvék. Azok 
itt lent mint egy Istent tisztelik szent Péter npostolt, kinek képe ösz
,ezerombohisával fenyegetőző). A nyug·a t legtávolabb országai hódola
tot mutatnak Krisztus és az ö helyettesc előtt j tc egyedül vagy siket 
az ö szavaira. Ha megátalkodott moradsz, fcjed1·e esik vissza a uetalAu 
kiontandó vér. 11 

A pápa érze, hogy az ó-világ elnyomása ellen az nj nemzetek
ben már elegendő gyámolitásra talál j azért, hogy biztosítsa magát az 
ellene forrll.lt cselszövény ellen, testöröket vőn maga mellé s az olasz 
népet a szükségesekre figyelmessé tette. Pontupolis lakói és a velen
czeiek nem hogy engedelmeskedtek Yolua a császárnak, hanem az 
/ísi képtisztelet mellett nyilatkoztak; a p:ipa pedig fölhnszmilm saját 
fegyvereit, összehi Olaszhonból kilenczvenlu't.l·om püspököt (731), kik 
átokkal sujták mindazt, ki összetörné, vagy káromoln:.i. a szent képe· 
ket. Értesülvén mindezekröl Leo, dühbe jött, dc nem tehetvén hamnr
jítban semmit az engedetlenek élete ellen, Sicilin- és Calabriában a 
fejadót egy harmaddal fölemelte s ngyanott a Szenlszék javait elko
bozta. Fölszerelt aztán egy hatalmas hajóhadat Itália Icgigázására, dc 
miután ez hajótö1·ést szenvedett, nem gátolhatta többé a Bzép Ol'szág 
függetlenségét. 

Mig Leo ekkép nehány szép tartományt elvesztett, a többinek 
békéjét pedig felháboritá, a saracenak ujra fölomolték fejöket. Ugyan
azon Moslem, ki őt a korona keresésére buzdítá, megtámadta Perga
must, mellynek lakói legyözhetlcneknek hitték magukat, mivel egy 
terhesasszonyt fölhasitva, kezeiket azon vizbe mártották, mellyben a 
magzat fótt 1). Azután ismét Konstnntiml.poly vétetett ostrom alá ezl·r 
nyolczszáz hajós száz huszezer fegyveres ál tn l j hanem a vihnrok a a g<;-

1
) Theoph. Cedrenus ad Leut1. 
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rögtUz semmivé tették ama nagy hajóhadat, a a város tizenhárom 
havi ostrom alól felszabadulván, bár hatvanezet· embert vesztett, még 
is a felszabadulást valódi diadalnak tokinté. }legdühödvén e csapás 
miatt a kalifa, kiirtatni rendelé a keresztényeket, kik nem akarnak 
musulmanokkn lenni; melly t·endelet a vértanuk számát nagyban sza
poritá. 

E znvarok közt Se•·gius, Sicilia kormányzója, fliggetlenné akar 
ván magát tenni, bizonyos 'l'ibei'Íu!'!t kiált ki császárnak; de Paulus 
t(ltiszt legyőzi s megöli a tr,~mkövetelöt, Sergius pedig csak futás által 
menekiilhctvén, a longobaTdokhoz ment. Anastasi us, kit a trónról 
zá1·dába kergettek. nem tudott nyugton maradni, hanem iölbéreh·én 
egy bolgár sereget, megkisérté ujra a t1·ónnak veszedelmes utját. A 
bolgárok azonban mindjárt az első ellenállásn:U kiadják öt Leónak, ki 
a zavargót többi czinkostársaivnl egyiitt vérpadra viteté. U. Justini
:\nnak is egy á1litólagos fia, t:\mogattatva Szulejmantól, Jentsalemben 
megkoronáztatá magát, ele n görög sereg legyőzte s megölte öt. 

Röviden, Leo nemcsak vitéz s tapasztalt hadvezér, hanem ügyes 
kot·mányzó is \'olt, s a görög birodalmat uj virágdsra hozhatja vala, 
ha ö n1agn. birodalmában olly nagy clégiiletlenséget nem okoz és fel 
uem bontja azon kötelékeket, mellyek a még meglevő tartományokat 
ö.:;i:izetarták. Egy fia volt neki, Constantin, ki C o p r o n y m os mel
léknevct kapott, mivel, midön kct·esztclték, a szentelt medenczét ösz 
:szecsunyitá. Ezt ö n1ég a pólyában megkoronáztnhí. (718) s eljegyzé 
a kazarok khaganjának lcányával1 ki a ket•esztségben h-ene (béke) 
nevet nyere. 

Kazarok. 

Et~en kazarok, kikről m:l.r többször emlékozénk, finn nemzet
beliek, kik néha keleti törököknek is mondatnak 8 egy kbagan és 
a b é g ek vagyis nagyok által kormányoztatu ak. Ezek megkisérték 
A11ia szivéböl loebb szállni a Kaukazuson által, de gátoltatván az ara 
bok által, kik a kas p i ka p uk a t t~árva tarták, nyugat felé vonul
tak, s elfoglalván Krimeának nngy részét, a Dnieper és Don közt la
kott szlávokra bukkantak, kiket adóz6ikká. tettek (700 körül). Még to
vább nyugat felé visszaálliták az avarok birodalmát, kite1jeszkedvén 
a Kárpátoktól n Fekete-tengerig. De csak mindig vágyván kelet felé, 
megkisérték:ismét s most jobb szeroncsével Kaukaznst és Armeniát el
foglalni, 8 Persiliba nyoruulván, fényes győzelmeket dvtak s gazdag 
'T.i:iákniányra tettek szert (728). A görög birodalonll'a nézve tehát a 
Leo által kötött szövetség a leghasznosabb vala 1 ruinthogy a kbagan 
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háborgatván az arabokat, elvonta öket o. birodalomtól ; ellenben a 
kazarok o. hadak által megfogytak, de az él"intkezés által müvelödtek. 

IV. ConstanCin (C.opronymus.) 741. 
Alig halt meg Leo huszonöt évi kormánya után, IV. Constantin 

legott az arabok ellen indult, de mig ott harczol, Artavasdes, az'ö ro
kona elveszettnek hirdeti öt s magát kiáltatja ki császárnak. Buzgó 
képtisztelőnek mutatván magát, népszerüvé lett, s Anastasius patri
archa, buzgó képromboló, összegyüjti a népet a sz. Zsófia-egyházba 
s kezébe vévén a feszületet, igy szúlt: E a k ii s z ö m a r r a, k i 
e z e n m e g h a l t, h o g y C o n s t a n t i n n c k c m e g y s z e r e z e-

' ke t ro o n d á: - E n h is z e m 1 h o g y Már i a fi a c B ak cm-
b e r v o l t B h o g y M á r i a c B a k u g y h o z t a ö t a v i l á g r n, 
m i n t a z é n a n y ám e n g cm. A nép megborzadván e szavakon, 
megátkozá Constantint, hanem ez, képrombolókkal teljes serege által 
gyámolíttatva, A város alá jött, s volt polgári s vallási háboru 1); a vá
rosba szoritottakat az éhség végre önmegadá~>ra kényszeríté (74il). 
Constantin a várost a katonák telhctlcnsége- s irgalmntlanságának en
gedte által; Artavasdesnek s :fiainak, Nicephor és Nicotasnak szemei
ket Rzuratta ki, s párthiveiket is vagy megc::~onkitá, vagy számüzé. 
Anastasius patriarcha megvesszöztetvén, n város utczáin szamáron 
hurczoltatott, de mégis megmaradt székében, mivcl, mint Cedrenus 
mondja, nálánál roszabb nem találtatott. 

Constantin ekkor ujra az arabok ellen ment, hol az Ommiahdok 
és Abbasidák s a siíták egymással verekedtek. Elfoglalta tőlök Sy
riában Germaniciát s több más erősséget, és rajtaütvén a Cyprus 
felé inditott hajóhadra, azt elmerité (746). Ekkor lett volna ideje tel
jes gyözelmet aratni; de visszarinszták öt n rettentő csodajelek. Ször-

' nyii föld1·engés rongál ta Asiát, több város elsülyedett; a nap augusztus 
4-től októb. elejéig (763) el vala fedve, ugy hogy a napot az ~j tőlalig 
lehete megkülönböztetni; télen át a két tengar a parttól huszonöt 
mérfoldnyire befagyott és a jég fölé még busz könyöknyi hó i~ esett ; 
midön aztán a fagy fölengedett, a szél a rémítő jéghegyekkel Kon
stantinápoly falait igen megtördelte. Még egy tüzes gerenda alaku 
üstökös is nyugaton tiz, keleten pedig huszonegy napig mutatta ma
gát; a nép megrémült, a hónikairók pedig, kik magukat történészek
nek nevezék 2), csodálkoztak. Még nagyobb csapásui jött a döghalál, 

1) "Olly dühös lláboru, minö, mióta a világ 11.11 nem harczoltatott", monilj3 

Oedronas ad ann. I. Conat. Ugyanazon szcn,(l, kiböl az ezt elöz(l elbeszélést is 
meritettiik. 

2
) Theoph. ad a11.n. Comt. 23. és 24. Ezen ir6 a Hellespontueon harmincz 

személylyel jégdarabokon ment által. 
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oühösen törvén ki elöször C:tlabriában, aztán Sicilián, Görögországon 
s az aegaenmi szigeteken át KonstantinÁpolyba is elhntott, hol három 
évig söpörte az áldozatokat. 

Constantín megkezdé ujra a hadjáratot Ö1·ményországban ; de 
vissza kellett jönie, midön a bolgárok Thraciába ütöttek. Ezek ellen 
indult tehát, de meglepetvén egy hegyszorosban, megveretett. Uj csa
tában azonhnn győzött n nélkül, hogy csak egy embert veszitett volna, 
miért is ama Mboru n cm es n ck mondatott. Telerik bolgár király 
gyanította, hogy e könnyü győzelem árulás által segittetett elő. Hogy 
tehát megtudhassa az árulókat, irt a görög császárnak, hogy ő meg
unta a hadizajt ·s lemondván, mint magán ember Konstantinápolyban 
szeretne élni ; nevezze meg azért a császár azon személyeket, kiket 
mint kisérőit legszivescbben látna. A megnevezetteket Telerik mint 
árulókat kivégezteté. 

Constantin ezért számot akart kérni, de midön hadaival elin
dult, utközben dögvarban meghalt huszonnégy évi uralkodás után 
(775. szept. 14). Mint vitéz hadvczé1·, védeni tudta a birodalmat a 
különféle ellenség ellen; mértékletes ember volt, habár az irók olly 
feslett erkölcsiinek rajzolják öt, hogy teste bujascnyv sebekkel volt 
fedve. Cselédeit még maga kezével is verte s álmaiban sokszor rém
képekkel vesződött. Nagyitasok ezek, mellyeknek oka abban fekszik, 
hogy Constantin, atyja példájára, a legkeményebben üldözé azokat, kik 
a szent képeket és az ereklyéket tisztelték. Eltiltotta a szerzetes éle
tet is; a z1írdákat elfoglalta, a barátokat ingerlő pompával házasodni 
kényszeríté, szakállaikat leperzseltette s meghagyá, hogy a hippodrom
ban feleségeikkel karonfogva sétálgassanak. Elnéptelenítvén Kon
stantinápolyt a dögvész, ő képromboló csapatokkal népesité azt meg, 
s 'Thcodosins ephesusi érsek elnökletc alatt egy zsinatot tartata (754), 
inelly a képek körüli katholikus tant hazugságnak nyilvánitá. Ekkép 
ujra kegyetlen kivégzések s vértanuságak következtek be. Különösen 
a sz. Istvánhegyi és aussenciai sze•·zetesek, hogysem megtagadják a 
képek tiszteletét, inkább minden gyalázatot, sőt a halált is elszenved
ték. Még határozottabban szegültek ellen az olaszok, miböl - mint 
elbeszélendJük -· a görög uralom megsemmisülése s a pápák világi 
hatalmának Pentapolis ban megalapitása következett. 

IV. J,co (Kazar). 
IV. Leo, Constantin fia, ki anyja nemzetéről ka z a r n ak ne

veztetett, már atyjának is egy évig tróntársa vala ; midön pedig egyc
dül maradt a trónon, rögtön maga mellé vette fiát Constantint. Hogy 
biztl)sitsa ennek az öröködést, olly szertartásokhoz folyamodott, mely-
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lyck a görögök lelkiiljmcrctét s képzeimét inkább lekötötték. A lll\· 

gyokat és a paps~ígot a fcszülctrc igy esküdtette meg: :M i cs k ü
~:~zünk R Jézus Krisztusra, miszerint örködni fo
gunk Constantin biztassága fölött, kiteszszük 
é r t e é l e t ü n k c t i s s h i v ck ro a r a d u n k m i n d h o'z z á, 
m i n cl u t ó d a i h o z. S ezen eskü-okmányt a sz. Zsófia-egyház ol
tlirára tétette le. Ekkép ügycl(eztek a császárok az Öröködés mialti 
zavarokat megelőzni, mellyek a birodulmat, mellyben még a szolga
~ág sem lehetett nyugalmas, annyiszor felforgntttik. És mégis Nicc
}lhor, Leo fivére, pártütésre készült, de folfcclrztetett; s midön a csá
tiZárt ministerci ösztönzék, hogy Nicephort egy másik testvérővel 
együtt, ki bünös nem volt, hnncm emennek barátja vnla, ölesse meg, 
Leo felelé : "S ö t i nk á b b N i c c p h o r n ak is m e g b o c s á t o k 
az ártatlan Kristóf kedveért" és Chersonba szú.müzte öt. 

Némi szerencsével harczolt Leo az arabok ellen, kik boszuból n 
syriai templomokat lerontották. Vignsztalású.ra szolgálhatott Telerik 
bolgár királynak megtérése, ki keresztelkedé!:i végett Konstantiná
polyba jött. Leo öt patríciusi czimmel diszesitette azon reménybtm, 
hogy igy a nyugtalan rozomszédokat lecsendesíti. De megháboritá 
ujra a birodalmat, midön ismét a szentek és Sziiz-Mária tisztelete cl
len nyilatkozott (779). Neje Irén szobó.jában nehány szent képecskét 
találván, gyötrelmek közt véger.tetle ki azokat, kik a képeket adták: 
Irént pedig ágyába többé be nem fqgadta. Hirtelen halálában tehát a 
nép lsten ujját hitte látni. Leónak tudniillik nagyon megtetszett egy 
gyémántos korona, mellyet 1\Jóricz császtir a szent Zsófia oltárára tett 
le; elvétetvén azt onnan, maga fejére tette; dc homlokán csakhamnr 
dögval' ütött ki, s még az nnp meghalt (780 szept. 8.). 

V. ConsfauUn (Porphyrogeullu")· 
Irénnel nemzett fia Constantin B i b o r b a n sz ii l e t e t t n c k 

(Porphyrogenitus) neveztetett el, mivcl nkkor sziiletett, midön atyja 
már a hibort viselé. Ennek országlása is nem minden forrongás nél
kül kezdödött. Néhány tanácsbeli több föurral együtt összeesküdtek 
ugynnazon Nicephor részére, ki már clöbL is lépéseket tett a trón el
nyerésére. Irén azonban elejét vette a dolognak, sa czinkosokat meg
korbó.csoltatván, számüzé; és hogy jóvÖt'l! n pá.rtiitt!st lehetlenné tc
gye, Leo fivércit arm kényszcr·ité, hogy pnpokká legyenek R a nép
nek karácsonkor az Oltári-szentséget osztogassák. 

Sicilia kormányzója, Elpidius, édesgettet ve Itália példájától, 
fellázadt, hanem elkergettetvén Tiberius főnemes :Utal, Afrikába a 
mórokhoz fntott1 ldk öt eR:\'>zárnn.k kiálták ki. A megdöbbent Irén 
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cgyezkedni kezde e Elpidiosnak évi jövedelmet biztositn. Az arabok
nak is, kik Görögországot és Peloponnesust már akkor elfoglalták, 
megerősíté ezen birtokukat s adófizetést vállalt magára. 

Ekko1· ragyogott n y u g a t o n Nagy-Károly uralma. Közte s 
Irén közt rokonodási tervezet is folyt, melly egyesítendő vala a két 
birodalmat. Eliseus herélt a frank udvarhoz kiildetett, hogy ott a Con
stantinnak igért Hotruda herczegnőt görög nyelvre és szok1ísokra ta
nítsa. Irén azonban elállt c ten·töl s fiát az örmény Máriával házasitá 
össze, boszonkodva talán a miatt, hogy Nagy-Károly az hén által 
pártfogolt beneventumi longobard hcrczegséget elfoglalta. Constantin 
hamar ráunt a ráeröszakolt örmény nőre, s anyjára is haragudni kez
dett. Az udvaronczok, restelvén egy asszonyonit engedelmeskedni, ki 
pedig igen jól értett az uralkodáshoz, unszolták a fiut, sziinnék már 
meg gyermek lenni s venné kezébe a kormányt, melly eddig csak 
névszerint volt az övé. Constantin ráhagyta magát beszéltetni, s ké
születeket tőn, hogy rajta iissön Saturaciuson, Irén első miniszterén. 
Saturaeius figyelmessé Jön s általa a császárnő is, ki a czinkosokat 
megveretvén, számüzé, fiát pedig a palotának egy oldalába zárván, a 
tanácsnak és a hadseregnek megyarancsolá, hogy öt isme~jék egye
düli urnőjöknek. 

Az Örményországban állomásozott hadosztályok megtagadták 
Irénnek n.z engedelmességet, melly példát a többi katonaság is követ
vén, Constantint zajosan követelte, s az anya engedni kényszerült(790). 
Visszajutván a trónra a császár, a maga hiveit emelte a magas állo
másokra, Saturaciust pedig s anyjának többi h ü embereit, miután a vá
ros utczáin megostoroztatá, számüzé. Anyját tisztességes ~zigorral 

azon palotába utasítá, mellyet ez kincsei halmainak befogadására épí
tett. Azonban a bolgárok ellen viselt háboruból visszatérvén (702), 
viszszaadta anyjának azon uralmat1 me Ilyet ez az állam javára tudott 
kezelni. 

Szerenesés jóslatoktól buzdittatva, uj hadat vitt a bolgárolt ellen, 
hanem katonáinak és tisztjeinek javát vesztette el. E ruegve1·etés szé· 
gyene olly gyanakodóvá tette öt, hogy Nicephornak s többi nagybáty
jainak, mint szinte Alexius Mosolusnak, az örményhoni seregek ve
zérének szemeit kiszurattn. Ez utóbbinak csapatjai, mellyek Irén el
lenében mindig Constantint \'édték, midön látták a szörnyü hálátlan
ságot,-,- nyilt lázadMba törtek ld (795); nz ellenök küldött \'ezércket 
legyőzték s megvakiták, mit·c aztán a császá1· maga induh·án ellenök, 
erőt vett rajtok s megöletvén a tiszteket egytől egyig, a legénységet 
Ya.sban Konstantinápolyba viteté, aztán a szigetekL·e osztotta ,:zót, 
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Önmaga alatt vágta el a fát. A nagyravágyó Irén örömmel 
látta elleneinek megsemmíttetését s hogy fiát gyülöletessé tegye, ta
nácslá neki, üzné el a különbcn sem kedvelt Máriát, s venné nőiil az 
ö udvarhölgyét Theodettát. Ekkor a papság az elválás s az nj házas
ság érvényéről ltezde vitázni; n nép is annyira felindult, hogy' mát· 
mát· szctront minden korlátot, ha a bolgárok és musnlmanok fenye
getve nem közelednek. Ezek is, azok is visszaverettek, hanem Irén a 
főtisztekkel Uonstantin ellen fondorkodott, l<i végt·e nzoktól megfo
gatván, szemei olly vadul szur~ttak ki, hogy kevés nap mnlva bele
halt (797. aug. 19.). Két nagybátyja Szent-Zsófiában menhelyet ta
lálva, szamüzetett Athenaehe, de egy lázadásban, mcllyet támasztot
tak, megölettek s velök sírba szállt a képromboló Leo nemzetsége. 

lrt'n. 
Irén, az első nő, ki a Caesarok trónját saját neve alatt foglalta 

el, a képek tiszteletének kegyelése által népszerüvé lett. Tarasius 
patriarcha kérelmére zsinatot hitt össze, me Ilyen Hadrián pápa követei 
elr.ököltek volna; hanem a képromboló érzelmii hadsereg szétkergette 
a zsinatot. A császárnő lecsillapítá a zavart s Nicaeába hitt össze 377 
püspököt (VII-dik egyetemes zsinat, 787. szept. 24.) kik a hat egye
temes zsinatot elfogadták, a képrombolókét, mellyet Constantin hitt 
össze, vissza vetették, s határozák : "A szent képek, akár festvék, akár 
vésvék, tétessenek ki, miként a feszület, nem csak a templomokban, 
hanem a szent edények- és ékszereken is, a falakon, a házakban s az 
utak mellett, mert mindez csak a Jézus Krisztus, Szent-Anyja, az 
apostolok és szentek szeretetére emlékeztet minket. Tiszteletet kell 
ezek iránt mutatni, de nem imádást, melly csak az isteni természetet 
illeti. Ama képek előtt tömjén s lámpák lesznek égetendök, mint a fe
szület, az evangeliom a más szent dolgok előtt; mert a tisztelet nem a 
képnek tétetilt 1 hanem annak, kinek alak1h viselik. Ezt tanitj1ík a 
Szeut-Atyák és a kath. egyház hagyománya." 

Pártolván a képek tiszteletét) monostorokat és kóradákat állit
ván s ájtatos levén külviseletében, nem csoda, ha az egyházi iróktól 
második Helenaként mag-asztaltatott; ö, ki nagyravágyásból saját fiát 
s rokonait is meggyilkoltatta. Anynyi igaz, hogy a kereskedelemnek 
uj életet adott, a polgárokat egy évi adótól folmenté és mindenkor 
a sokaság állapotán könnyitni iparkodott. A saracenok örülvén, hogy 
a birodalmat egy nő kormányozza, egész Konstantinápoly alá jöttek, 
honnan gazdag zsákmánynyal tértek vissza. Kegyeneze Saturaeius 
meg nem elégedve a másodranggal, az első után ásítozott, de fölfe
deztetve, a császárnőtől csak azzal büntetteték, hogy senkinek sem 
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volt szabad l:it meglátogatni. E jóság a lázadót annyira megilleté, hogy 
szivfájdalmá.ban meghalt. 

Nagy-Károly fényes követséget külde Irénhez (800), melly tuu
tára adná nyugati császárrá koronáztatását, s ajánlaná neki a két bi
rodalom közti békét, mcllyct ök összekelésökkel szilárditanának meg. 
A császárnőnek tetszett az ajánlat, hanem az udvari heréltek azt abi
rodalom önállásának gyáva elvcsztéseül tekinték, leginkább Aetius, a 
mindenható herélt, kinek terve volt a kormányra Irén mellé saját 
fivérét Leót, 'l'hracia és Macedonia kormányzóját emelni. A nagyok
nak azonban ezen terv scm tetszett s szemeiket Nicophor dnsgazdag 
patriciuara vetették. Hirlelni kezdték tehát, hogy Irén Nagy-Károly
hoz akart nöül menni, s áttenni a birodalom székét nyugatra, Byzan
czot pedig ujra azzá tenni a mi volt Nagy-Constantin előtt. Illy men
demondával népszerütienné tevén Irént, rajta ütöttek palotájában, 
Nicephort pedig a Sz. Zsófia-egyházba vivén, a nemesség örömzaja, 
a népnek pedig átkai közt megkoronázták (802. októb. 31.). Nicephor 
udvariasan s tiszteletteljesen bánt Irénnel, mig meg nem tudta, hol 
vannak kinesei; ekkor megszegvén az ünnepélyes fogadást, egy mo
nostorba, utóbb pedig Lcsbosba üztc, hol ez bánatában meg is 
halt. (803), 

TIZEDIK FEJEZET. 

Frankok. 

Az ndvarnagyok. Gl4-715. 

A házasságtörö Ba.sina, a th11ringok királyának neje 1), ahhoz, 
ki öt Ch lodvig anyjává vala terndö, a vele töltött első éjjel igy szólt: 
Tartsunk mérsékletet; kelj fel; samita palota ud
v a r á b a n l á t n n d a B z, b e s z é l d e l a t e B z o l g á l 6 <l n a k. 
Ez fölkelvén, látott oror;zlánokat, egyszarvuakat és párduczokat s 
elmondá ezt a h:ízasságtörönck, ki folytatá: Me n j, 11 é z z körül 
ujra s beszéld el ismét a te szolgálódnak. Ez kiment 
ismét s látn medvéket és farkasokat; harmadszor pedig kutyákat s 
más apró állatokat. Basina ekkor igy szólt : A z, a. m i t l á t t á l, a 
v a l ó t k é p e z i. M i c g y o r o s z l á n t n e m z e n d ü nk ; e n-

1) J.!ed fonebb a 204. lnpot. 
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u c k ,. i t é z f i a i j e l k é p e z v e v a n n o k a p á r d u c z o k é s 
egyszarvuakban: ezek bátor CR falánk farkasokat 
s m c d v ék e t n cm z e n d n ck. A z u t o ls ó k l cs z n ck a k u
t y á k j u z a p r 6 á ll a t ok p e d i g a z ok a t j e l ö l ik, kik n y o

morgatni fogják a királyai általnem védett népet. 1) 

Igy köté össze jóslato kkal az eszméket a középkor ; igy jelenté 
Eaját modorában a merovingiek elkorcsosodás1it, kiket, miután nagyra 
vergödtek l. Chlodvig alatt, hanyatlani látunk li. Chlotar é:i I. Dago· 
bert alatt, s elnyomorotlni végre ezek utódai alntt~ hogy helyet en
gedjenek egy eröteljesb ágnak 2 :. 

A IL Clllotarban (6l3) egyesitott n~gy ft·ank ország, u. m. Neu· 
stria, Austrasia, Burgundia és Aquit:mia hosszasb béke alatt felüdülhe
tett volnn j ámde minden lépés csak ereje kimeritéséro intéztetett. A 
merovingiek uralma csak álmenet volt a barbárságból a rendre, a 
nélkül, hogy a jövőnek valami alap vettetett volna. A benszülöttek ~ 
a hódítók vegyületéből né hány ország képződött, mellyek aztán időn
ként egymást hódítgatták meg. Kivülről a thu1·ingok, bajorok és ale· 

1) Ep. Gregor, Tur. Scrip. Fr. II. 397. 
') Az utolsó nu:roviugiek ~z{mnazatremlc: 

n. ('blotar 613-28. 

II. Charibert Aquitaniál.Jan. J. Dagobert. 
628- iH. 0:!8-3'1.. 

ll. Chlorlvig Ncustria és Burgund II. Sigellert 
királya 6.16-ban egyesiti a hlLrom 0rszágot. Austn1sini Iddel y fi38 -·56. 

l 
I I. Cblotar Neu8tr. ll. Childerik Ill. Thierry Netbtr. lJ. Dag-obert. 
és Burg. kir. 6:;6-- 70. Anstr. kir. 656-7:3. és llurg·. kir, 67.3-UJ. G71-7fl. 

Il. Chilperilc 
Ncustr. kir. 

715--20. 

IlL Childerik 
:u; utolsó mcrnviugi 

H2-52. 

Ill. Chlodvif! III. Chihlebcrt, 
(i!! l-. 9::. t:ll:-)- 71 l. 

Ill. Dagobert. 
711-· F1. 

IV. Thierry 
720-737. 



mannok háborogtak majd mint győzök, majd mint legyözöttek, de 
u1ég miudig megtöretlenüL A fricsek é~ szászok Austrasiát, a britek 
s többi armoricniak Ncnstri1lt nyugtainniták; a Provence, Narbo és 
Aquitania római lakossúgn fi"iggctlenség nttín sovlirgott. A városok 
végre, mellyek hclyltntósógi renclczetökböl valamicskét fenntartottak, 
a ft·ankok feg·yvereinek szinte ellenszegültek. 

A Galli:tbnn letelepcclett fnmkokn:il n szabadok számának s 
fonto.;aágának lccbbszálltával s az ogyetemcs gyiilések rnegszüntével 
a germ{m s:-:abadság azokásni is megv:l.ltoztak. A papság kizárta n vi
lágiakat a püspökük váln.sztusából, kik ollyan hatnlomra, rnint Spn
nyolhonban, soha sem juthattak. KineYCztcttel< jobb1~ra a kir:\lyok !il
tal, kik öket azért korlátok közt tarták ; VIliasztattak pedig többnyire 
n. hódítók nemzetóböl, minden más érdem nélkül, rnint hogy udva
rolni és tetszelegni tudtak. A t·ómai pápa felsöbbsége elismertetett, 
de ez igen távol s nagyon f'lfoglalva lévén, hatalma nagy részét az 
arlesi püspökre ruházta, mcggyérit\·én ekkép viszonylatait a saját 
keblén nagygy{L nevelt monarehiához. 

A királyok a római birodalom örököBeivé akartak lenni, s an
nak maradványain szilárditni meg snjlit tekintólyöht; azonban ama 
l(örülmény, hogy ök eredetileg csak a hasonlók között voltak elsők, 
akadályozta öket amaz élénk mozgalmak mellett kiemelkedni a nagy 
hirtokosok sokaság:iból, kik közt aíl orszll.g földe fölosztva vala. 

Hanem c fiírcn dUl·súg scm birt elég erővel az uj hírsndalomban 
w·alkodhatlti, miut:tn csak ubiJan az egyben tartott össze, hogy a ki

rály elöjogait minél jobban meg8zol'itsa. A kincstárt már is tetemes 
engedményekt·e kényszeritették; n YÍISS?.avchetö javadalmakat s ruél
tóságokat holtiginniakká vúltoztattá.k; aztán az andeloti szerzödés 
szerint (58i) a hűbéreseknek jutalmul adott földbirtokok örök bir
tokokká Y ál tak. Ezáltal a földbirtokos nristocratiu tulnyomóvá lett; és 
Brunechilda, ki e hajon segitni akart, a király és a nagyok közt nyilt 
ho.dnt támasztott, mellynck áldozata is lett. Az általa a korona részére 
elfoglalt javakat IL Chlotar (G L 4) visszaad atta, és az andeloti szerzödést 
Ncustt·iára is kiterjesztette. Az twistocratia, miután bitorlásai törvé
nyesitve, birtokai messzire tCJjesztve voltnk, s egyszersmind, mivel 

félt, hogy a király jelenléte nagyravágyását s telhetlenségét megza
bolázza, u nemzeti gyülésekre cl nem jött többé; amindig szegényebb 
s mngtiniigyeikkcl elfoglalt :;zabadok nagy része is elmaradt, s tehát 
a germán alkotmány alapja megdölt, sa meggyérült marcziusi és má
jusi összejöveteleken csak nehány udvari tiszt s egypár leghatalmu~b 

hübéres jelent meg. 
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A kisebb birtokosoknak nem maradt más mód az elnyomatástól 
menekülhetni, mint vagy a hűbéresek pártfogása alá :illani, miként a 
hadi:;zolgálatra lekötelezett hűbét·enczek (vasalli), vagy szabadbirtokai
kat ja vadalmakká (beneficium) változtatni, s lekötelezve magukat a 
királynak, a hűbéresek sorába lépni. 

A hiibéres köteles volt fegyvert rngadni, valahányszor a király 
sz. Márton köpenyét lobogtatta, s minden birtokosnak élelmi s hadi 
,;zereket kelle a raktárakba szállitnia; kárpótolták aztán magukat 
zsákmánynyal és foglyokkal j a tehetősb hűbéresek házi tisztjeikkel 
együtt lóháton, a többiek gyalog katonáskodtak. Hadi ügyek ben a ki
rály korlátlan hatalommal birt, s minthogy a javadalomnak első föl
téte a szolgálattétel volt, azét·t ki ezt elmulasztá, a javadalrnat el
vesztette. Hanem béke idején a nagyok egyesülvén, e rendszert meg
változtatták. E tökélyetlen szerkezet módosittatott a római s germán 
müveltség elemei által. Az austrasiai frankok felhagyva a rnblójára
tokkal, a Rajna, Mosel és Maas partjain állandóan letelepedtek. Né
mel ly csapatok mégis berontottak ollykor Italiába vagy déli Galliába 
rabolni, de a nagyobb rész megszeretve a rendet s az ujabb intézmé
nyeket, erősségeket épitett és hóditói vitéz s eredeti szellemét a bir
tokosok jellemével párositá. Ellenben a neustriabelick Gallia szivébe 
helyezve, a béke alatt eikorcsuitak s harczias testvéreiket barbárokul 
tekintek. 

Ud,·arnagy. 
Már a római császároknál láttuk, hogy az udvari szolgálattal, 

még a legalábbvalóval is méltóság czíme köttetett össze. Utánoz
ták ezt a germán királyok, kiknel különben a méltóságok a nagyobb 
személyes ragaszkodás szerint osztogattattak ; és a ki nagy volt az 
udvarnál, nagy volt a népnél is. Az udvari tisztek és szolgák élén egy 
Maj o r d om us, udvarnagy, állott, ki nekik had idején vezérök volt, 
békében pedig a királyi magán-javakat igazgatta. Miután az udvari
szolgák szabad emberekké lettek, az udvarnagyi hivatal is fontosabbá 
lett, s méginkább, miután a királyok hűbérföldeket kezdtek oszto
gatui, melly végre az adományozandókKal az udvarnagynak kelle 
egyezkcdnie s gyakran az egész hii bét·ügyet rendeznie. Ekkép elsövé 
lett a hűbéresek közt, vezérré a hadban, birává a békében j és miután 
az összes szabadok a király védelme alá óhajtottak jutni, a hűbéresek 
birája. az egész nemzetnek biráj.l.vá lett. 

Minél nagyobb lett az udvamagy hatalma, annál keresettebbé 
lön méltósága. V égre az első családok előjogává lett, s az udvarnagyok 
a hitbért tetszésök szerint kezelvén, nagy népszeriiségre tettek szert 
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sa nagyobb birtokosokat barátaikká s tőlök függökké tették. Ez utób
biak, mivel a gyakori trónváltozás miatt javaikat veszélyeztetve lát
ták, kicszközlék, hogy az udvarnagy ne a ki1·;Uy, hanem az állam 
tisztviselöjc legyen, s tehát ha amaz változik is, ez megmaradjon. 
Megnyervén ezt, biztositva láták birtokaikat, és az udvarnagy mint 
feje a nemzet leghatalmasb részének s mint, ki állomásán minden 
hánykódás daczára szillirdan álla, mindcnnap csekélyebbé tette függé
sét j mig végre a nagyok az ö választását magukhoz ragadák, és pe
dig· ugy, hogy a fejedelemnek semmi szava se legyen benne. II Chio
tar a nagyok kérelmére megesküdött, hogy V amacariustól Burgundiá
ban, Raddontól Austrasiaban és végre a ncustriai u d varnagytól is 
méltóságát soha sem veendi el. 1) 

V álaszt6 és holtiglaniból ama méltóság nem sokára örökössé 
lett, érdekükben levén a nagyoknak az elhunyt után ugyanazon csa
lád tagját választani, hogy az, kegyelve atyja kegyenczeit, j a vadalmaikat 
sértetlenül hagyja. És ime az udvari tisztség állami, örökös s legha
talmasabb méltósággá; a király helytartója az egész hadsereg vezé
révé j az udvari bíró az ország nagybirájává lett. Benne pontosult 
össze ru indazon hatalom, mellyet az uralkodók gyenge keze kisiklasz
tott. c~ak egy hiányzott még az udvarnagyoknak, hogy e méltóság 
az összes tartományokra néne e g y g y é olvadjon. 

E forradalom beovégzését elősegiték maguk a királyok, kik kö
zöl száztizennégy év alatt (G38-752), csak egy kettő serdült föl, a 
férfikort pedig egy sem érte el, miért is a történet öket "s e ru m i t 
sem t e t t" ki1·ályoknak nevezi. Az ö növekvő gyávaságukkal ellen
tétben állt az udvamagyok erőteljes tevékenysége. II. Theodebert e 
méltóságra Austrasiában Amulfot, egy nemes gall-római család fiát 

1) Hasonló .néltóságot tt1lálunk az angolszászolmfl.l. L. Philipps-töl: Engli
selte Reicha- und Rechta-Ge~chichte. Bel'lin 1828. ll. 8 9. Sismondi a Francziák 

IÖI'ténelében és A római birodalom buká9a-éban. n rnaj01·domust ntal·d és dom szavak

tol származtatja, nlintha n gyilkosság biráját jelentené, kit 11 nép arra vála~ztott 

volna, hogy szabadságait a király c\l~nében vérljc. Mindeu alap néll•üli vélemény. 
L. még ezeket is : 
Pertz, Ge3ch. des Me1·ovingischen Hau;meistera. 1819. 

Gouye de Longemare, Diss. aw· la chron.ologie de8 1·ois Merovingien8 depuis 
la mort de DavoiJel·t l. jusqu' an sacre de Pé11in. Páris, 175G. 

Sqhmidt, Gesch. von Prankreich. Hamburg I83:i. 
Lehuerou, Hj",t. dea inatitulions mérovingiennes et cal'lot•ingiennes. Re1m~s 2. l<öt. 

A régiekből Fredogariust s a folytatókat. Henricus Valesinatól: Gesta Pmn-
co,-um, t. ·11r. s a ti.iubi óvköuyveket, miket Bouquet idé:.~ t. ll. III. IV. s nehány 
Szentek·éietét. 
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emelte, ki lelkülete és tudománya által hírt és hatoimat szc1'Ze magá
nak j miglen visszavonulva, Metzben, hol sziiletett: püspöknek v:Hallz

tatott el. 

öreg t•la•ln. 

!<~nnek rokona s Larátja volt öreg Pipin 1), Karlmann fi11, ·aus
trasiai házból, mellynek Maas folyónál nagy birtokai s Landen ncvii 
nl.ra is volt. Ez is, mint az előbbi, erény, tudomány s áhitat által ki
tlinvc, a ~zentek közé számíttatott. 

Amulf és Pipin tanacsára az au.~trasiai urak rááll tak, Iwgy a ko
ronát II. Chlotar neustriai királynak adják (613), ki is elismeréssel 
lévén, tisztelte a két férfiú t, akal'l\tnkra hagyott mindent, s az ö ösz
tönzt!sökrc három országból a fő hübérescket s a püspököket Párisbn 
összehívta, hogy nz államot rong1Hó viszályoknak véget vessen. E 
marcziusi gyüléscn tülnyomóknak látván magnkat az urak, csak saját 
hatalmuk erősítésén müködtek j a királynak vissza kellett adnia a 
Brunechilcla tUta! a polgári háboruk alatt elkobzott javakat j a papsúg 
s a nép visszanyerte piispökválasztási jogát, és nz egyházi biróság 
előjoga megerősíttetett Ekkor nevezte ki Chlotar Pipint aut~trasiai ud
varnagynak (G22), reá és Arnulft·a bizván fia Dagobert neveltetését, 
kit utódának szánt. Bmgundiában ·pedig, miután Varnacarius meg
halt, a ki1·ály felszólit{t a nagyokat, választanának ök egy udvarna
gyot j hanem ezek kijelenték, mikép ama jogot soh n. sem akarják ma
guknak tulajdonitni. 2) 

l) Arnulf és Pipin iva<lékai: 
Öreg· Pipin. -639. 

l 
Am ulf, -- G lO. 

l 
Grimoald -6:l6. S:.. Gertru<!. Begga, kit uöiil v .. tt ... Ansngisel Sz. Clodolf 

l l l 
Childebert AustraMia ki r. 

-656. 

Grimoald -71:}. 
l 

TheodoRld. 

Heristali Pipin. 
--714 

l 
Drogou -708. 

Chiltrnd, Odilo 

uajor herczeg, neje. 

l 
Tassilo utolsó bajor herczeg. -7~8 

~H1rton herezeg 
---680. 

Mortell K:\.roly 715-41. 

l 
Karlmann. Kis Pipiu 

74-1-68. 
Grifo. 

Nagy-Ká.roly. Karlmann. 

') Clotariua cum proceribus et leudia Burgundiae conjungitur , cum eoa solli
~ilallllel, 1i vel-lent, morllW jam WaJ"IIaclial'io, oliv'" in ej ru hcmoria 9rad1i11t JIIWlimat"e. 
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A béke alatt felidült az ország; a ke1·eskedelem Angol-, Spa
nyol, Olaszhonnal, Syria·, Egyptom· s Áfrik1lval uj életet nyert. A 
szászok, kik még mindig be-beütöttek, a W eseren túl a két király 
által megverettek s továbbra is ötszáz tehénncli adózásm szorittat
tak. Midön Ohiotar meghalt (628), az országnak szakottan fiai köz t 
kell vala feloszlatnia; de Pipin rávcvé Neush·ia és Burgundia főurait, 
ismernék el Dagobertet, ki Austl·asiában hat év óta uralkodott, ruig 
kisebb fivére Charibert (vagy Aribert) Aquitaniában, hova menekiilt 
volt, kiáltatott ki. 

l. Dagobert. 
Gnlliának azon része, me ll y a Pyrenaeusok nyugati lejtőin nyu

lik el 7 s mellynck lakói a régi i berek maradványai (b as ko k 
vagy g as c o g n ok) volt11.k , n rómaiak és a góthok által mindig 
kisebb térre szorittatott. A frankok midön ez utóbbinkat kikergették, 
a baskokat le nem győzhették; söt a bearnei apró lakosság közé Ic is 
szálltak szikláik közöl amaz óriási emberek, durva vörötJ kámzsák
ban s szörharisnyákkal, s II. Chlotar alatt elfoglalták azon kis tarto
mányt, melly tőlök Gascogne nevet nyere. Herczegök Amandus leá
nyát Gizelát Charibertnek adta nőül, ki csakhamar elhalván, három 
fiat hagyott maga után: Hilderiket, Boggist és Berh·amot. Kimulván 
Hilderik erőszakos halállal, Dagobert Aquitaniát koronájához csatolni 
törekedett, de a gascognok herczege kényszeríté öt azt mint adózó 
herczegséget két unokájának] hagyni, Endesre, Boggis itllitólagos 
fiára ment ez aztán által, s az aquit.'Uliai herczcgck, mint a frank lw
rona legnagyobb hübéresei, tárnaszaivá lettek a hanyatló Mcroving 
családnak, mcllyel ök ugyanazon romok alá temetkeztek. 

Szcrzetessé lévén Arnulf, helyébe Kunipert a kölni püspök kö
vetkezett, kinek tanácsára Pipin a Dagobert alatt élt összes germán 
népek törvényeit összeszeuette. Dagobert két ministerére hallgat•;a, 
behegeszté nz ország sebcit; körutat téve, személyesen szolgáltatott 
igazságot; s pártolván a kereskedelmet, Rt. Denysben nagy vásáro
kat tartatott, hová évenként négy héten át számtalan szász, marseil
lei, longobard és spanyol csődült össze. 

Külkereskedést is iiztek a frankok s a müvelödés már az indiai 
áruk s görög kézmüvek szükségét is érezteté velök. Némelly tehetös
bek a végre egyesültek, hogy Görög- és Francziaország ki;izt a Duna 

Sed omnea unanirniter denegantea ae nequaqua1n velle majorem donnu elige-re, t·egia gm

tia17t obni:z:e petentea cum 1·ege t1·amigere. Predeg, c. 5-l. 

IX. 44 
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mentében fegyvcnel nyissanak utat. Bajorországtól kezdve egész a 
Fekete.tengerig hatottak, s minthogy el voltak készülve minden fegy
veres támadást visszaverhetni, áruikat az avarok és bolgárok közt is 
elszállit<ik. Bizonyos Samo, sentgaui, hainauti (Hennegau) születés, 
mint kereskedő egy szláv törzshöz, alkalmasint a csehekhez jutatt el, 
hol nagy tekintélyt szerze magának. Meghalván azon idötnjban nz 
avarok khaganja, a meghódított népeit, épen mint Attila halála után, 
lerázták az igát, és ama törzs is Samo vezetése wellett olly szeren~sés 
volt, hogy fiiggetlenné tette magát és Samót elismerése jeléül király
lyá tette, ki is tizenkét felcséget vevén, ezcldöl huszonkét fiút s tizen
öt leánygyermeket nyert. 1\iidön egykor alattvalói egy franczia keres
kedő karavánt megkárosítottak, Dagobert elégtételt követelt, Samo 
nem birván elég tckintélylycl népét a kárpótlásra szoritni, Dagaber
tet arra törekedett birni, hogy a szlávokkal barát::; ágba jöjjön. L e
h e t l e n, - felelé Sicarius a követ - h o g y m i Is t e n s z o l g á i, 
k u t y á k k a l e g yes ü l j ü u k. Sam o a sértő feleletre viszonzá : J ó, 
ha ti Isten szolgái, mi Isten kutyni vagyunk; de 
m i u t á n t i o Ily s o k g a z s á g o t k ö v e t t e t ek e l I s t e n e l
l e n, n ek ünk t ő l e sz a b a ds á g u nk v a n, t i t ek e t me g h a· 
r a p d á l n i. Ekkép hadra került a dolog, mellyben a frankokat a 
longobardok, mint szövetségeseik, az a1emannok, mint adózóik, süt a 
friauli herezeg és a neustriaiak is segíték, s bár igy egyesülve le is 
győzték a szlávokat (630), azt még sem akadályozhatták meg, hogy 
ezek pusztítva Thuringiába rontva, \Vogastiburg tnellett az austrasia
iakat meg ne vetjék. 

Ezek talán azért hagyták magukat megvcretni, hogy megszé
gyenitsék a gyülölt s miuden bűn és gazsággal teljes Dogobertet. Ez 
három feleséget s számtalan ágyast tartott, s midön utjában maga 
szolgáltatott igazságot, megölette n1ajd e majd ama hatalmast, mig 
végre a neustriai hűbéresek megmwán Pipin tulságos befolyását, a 
királyt körülvevén, székét Párisba áttenni kényszeríték. Itt Pipin, 
bár megtartotta méltóságát, a neustriai főurakkal mindig ezivódásban 
élt, ugy, hogy azok élete ellen is leselkeutek. Illy elégületlenség mi
att hagyták talán az au~trasiaiak a szlávoknak a győ!ledehnet. Dago
bertet a gyanakodás csak kegyetlenebbé tette. Kevéssel azelőtt Ba
jorhonba egy, az avaroktól menekti.lt bolgár osapatot fogadott be, 
most tehát attól félvén, hogy a szlávokhoz ne álljanak, a kilenczezer 
családból álló népet mind felkonczoltatta. Hogy biztosítsa magát az 
austrasiai határ felől, barátaivá tette a déli szászokat, elengedvén ne
kik oz ötszáz tehénnyi adót, és hogy az austrasiaiaknt is megnyerje, 
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ki1·ályul adta nekik három éves fiát, Sigebertet (633), Kunipert püs
pökre s Adelgisel herezegre bízva azt, Pipin kizárásával. Ekkép biz
tosithatta magát a szlávok beütésci ellen. 

Britt'k. 

A britek is, kik az armorieai partokon laktak, fölemelték fejö
ket, s ruinden királyváltozáskor pusztítva kalandozták be Loire és 
Sarthe partjait. A Brunechilda és Fredegund::~. idejében folyt polgári 
háboru alatt önállókká lettek, s midön Dagobert a trónra jutott, Ju
dicael herezeg kiralyi czímet vett föl sa Leütéseket a frankok földére 
folytatá. A fajtala.nkodásba merült Dagobert nem merte a lázadókat 
elnyomni, hanem elküldé sz. Eliginst, hogy egyezkedjék. Ez rávevé Ju
<.licaelt, hogy a Clichy-i palotáoa, Dagobert székhelyére jöjjön, hol 
fénye;,en s ajándokokkal fogadtatva, megköté az egyezkedést, melly 
szeriut függetlenségóböl mit sem vesztett, sőt törvényszerüsité kinilyi 
czimét s igy saját tartománya nyugtalankodó nemességét is lecsende
sité. Ekkép Francziaországban egy külön ország látszott megerő
södni, midőn Dagobert és Judicael halála után ennek fia Alan amin
den oldairóli támadásoknak ifjusága s gyönyesége rniatt nem birt el
.lenállani. A főurak ekkor Bretagne kiilünféle részeit foglalták el, a 
ti·ank ki1·ályok Nantest, Rennest, Dolt s St. Malót vevék el s a régi 
brit királyok ivadéka csupán Cornwalliara szorittatott. 

Dagobert, ki kéjelgés s ~jtatoskodás, feslettség s bünbánnt közt 
élt, hogy lcrsillnpitsa lélekfurdalás~'tt, gazdag monostorokat s templo
mokat állíta, különösen a St. Denys apátságát más egyházakbólrab
lott kincsekkel rakta meg, keveset törődve a megbántott szentekkel, 
csak az ö kedvencz szentjénck védelmére bizta mag:ít. Oldalámil két 
férfiut tartott, kik utóbb a szentck közé soroztattak Aud.oenus (Ouen), 
az ö pccsétörje, utóbb roueni püspök, olly tiszteletben álla, miszerint 
a brit herezeg el nem fogadta a király mcghivúsát, csakhogy szent 
ministerével ebédelhcssen. Eligius mesterségére aranyműves volt s a 
királynak egy drágaköves a1·any trónt olly szépen készitett el, hogy 
ez me!!.'parancsolá öt érdeme szerint megjutalmazni. Ekkor a miívész 
egy másik hasonló trónt mutatott, mellyet az elsőnek megtakarított 
aranyából csinált, rnit minden baj nélkül szépen mag1ínak tarthatott 
volna. E becsületességet, melly csak kötelesség volt, dc azon idöben 
erény~ek tetszett, bámulá Dagobert s a müvészt pénzverdéje vezetö
jévé tette. Eligius elösegité a király fényüzését, s a népdalok magasz
talták ·az arany trónt s az arany övet, mit Eligius készitett, ki utóbb a 
világtól elvonulva, szép ereklye-szekrényeket készitgetett; a jövede-

45·Jt 
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!emmel rabszolgákat váltott ki j erényei által a noyoni püspöksé
get (640), utóbb peuig a szentek közé soroztatást érdemelte ki. 

DngobC'rtnek illy férfiakkali barátkozása, fényüzése s áhitata, 
melly szerint néha a barátokkal együtt énekelt, elfeledteték a kró
nika irókkal büneit s gyöngeségét, mellyért azonban a népnek nyög
nie s szenvednie kelle. Megbetegedvén, az epinay-i palotából az ö St. 
Denys-jébe vitette magát, hol miut:in nejét Nantildát s gyermekeit a 
főurak- s püspököknek ajánlotta, meghalt harminczhat éves korá
ban (638). 

Udvnrnagyok, 
Dagobert után egy király sem uralkodott maga, az igazgatás 

az udvarnagyokra lévén bízva, kik a gyermekkirályok egész hosszu 
sora alatt teljes filhatalmat gyakoroltak; majd egyetértve, majd czi
vakodva a gyámnokok s fö hübéresckkel, a miböl támadt egy ötven 
évig tartott polgárháboru. 

Külön nemzetekül tekintettek Austrasin és Neustria j amaz in
kább germán, emez inltább római. Neustriában az elöbbre haladt mii
veltség s azon kilrülménynél fogva, hogy a főurak a kisebb birtokosokat 
el nem nyom hatták, a király túlnyomó hatalmát fenntartotta; Austra
siában ellenkezőleg a főurak ugy megerősödtek, hogy a királyi hatalom 
nem birt velök; ez idézte aztán elő a forradalmat, mellyben végre is 
Gerroania főrenduri eszméi gyözelmet vivtak ki. 

Dagobert országa fiai, ll. Sigebert Austrasin s II. Chlodvig Neu
stria és Burgundia királyai közt osztatott fel. Ez három éves, amaz 
alig volt nagykoru. Győzött mégis Pipin okossága, ki visszatérvén 
Austrasiába, elfoglalta ismét az udvarnagyi 1) méltóságot s egyezke
dé~rc lépett .Egával, a ncustriai király udvarnagyá val, ki annak Nau
tiida királyniível egyiitt gyáronoka is vala. 

Szerencsétlenségre Pipin és Ega egymásután elhaltak (63~--40), 
s utódaik közől egy sem volt sem olly ügyes, f:lem olly önzéstelen. 
Pipin állomása fölött fia G··irnoald és Otto, a király nevelője verseng
tek, hanem miután az utóbbit Leutar, alernann herezeg meggyil
kolá (642), Grimoaldé lett a legróbb hatalom. Ez rajta volt a királyi 
hatalomnak megszilárditásában a nagyok ellenében, kik közöl Ra
dulf thuringiai király czimét is bitorolni merte. Tizennégy évi kor-

1) Az udvarnagyok: Ega u. o. Bertar u. o. Grimoald u. o. 
Vulfoald u. o. Bertonld Burgundiában Erkinoald lL o. TI.Jeodoald. u. o. 

l'rotadius u. o. 
V arnacari11s u. o. 
Lanclrik Neu;;tri&ban. 

Ebroin u. o. 
Varaton u. o. 
Gislemar u. o. 

Raganfrid u. o. Heristali Pipiu u. o. 
Arnulf Austrasiábau Martell Károly 

Pipin u. o. 
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mányzása alatt Grimoa.ld elöscgite az igazságügyet s Sigeberttel ke
zetfogva haladott; hanem ennek halála után (656), hezáratván a ki
rályfit Dagobertet egy iriandi monostorLa, a trónra saját fiát Childe
bertet óhajtá emelni. De nem engedte ezt az austrasiai főurak irigy
sége, kik fölkelvén, kézrekariték Grimoaldot és fiát, s országukkal 
együtt IL Chlodvignak adták át, ki Párisban börtönbe vetteté öket, 
hol meg is haltak. 

JI. Chlod,·lg. 
Épen olly nagyravágyó volt ennek udvamagya is Erkinoald. 

Korlátlanul akarván uralkodni, különösen miután a három ország s a 
három udvarnagyi mélt6ság egyesitve volt, korlátok közé szoritá a 
fóurakat s emelte az arimannok közép osztályát, mcllyet a fő hűbérc
sek elnyomtak vala. Nem tetszett ez Nantilda királynőnek, ki meg
fosztatva látván magát minden hatalomtól, Burgundiába mcnt s ott 
a főurak által udvarnagynak a frank születésü Finochatot választatá 
el, kinek saját unokahugát nőűl adta. Ezért a két vágytárs között 
még sem ütött ki háboru, hanem Flaochat halála után Erkinoald ismét 
a három ország urává lett, s hatalmát azok felvirágoztatására hasz
nálta. Chlodvig sz. Dénes sirjáról levette az arany és ezüst lemeze· 
ket, hogy azokon a szegényeknek kenyeret vásároljon; miért is a ba
rátok elmebetegségét Isten büntetésének mondák, mások pedig öt 
uerék embernek hirdeték ; hanem ö végre is nem volt egyéb, mint 
eszköz Erkinoald kezeiben.· Hogy annál teljesebben uralkodhassék 
rajta, feleségül adá neki Batildát, egy ritka szépségii leánykát, kit a 
kalbzok az angol partokról ragadtak el, s ki olly erényes s szeretetre 
méltó volt, hogy kortársai bizonytalan származatának szcmrehányá~a 
helyett inkál>b kü·ályi vérből származtatták őtet. 

Chlodvig halála után (65G) Erkiuoald osztatlan ul tart:í fenn az 
országot III. Chlotar, II. Childerik s III. 'l'hierry királyfiak között, 
Ezek Batilda gyáronoksága alatt uralkodtak, ki az udvarnagynak, 
mint szerencséje eszközlőjének mindenben fejet hajtott. Ennek halála 
után (660) kiütött az egyenetlenkedés, s az or.;;zág felosztatott. A ne
ustriai s burgundiai főurak III. Chlotart választák, s udvarnagyul Eb
ro in grófot tették, ki a legalacsonyabb származásból e méltóságra 
ügyessége s nagyravágyása által emelkedl'tt. Austrasiában a három 
éves ll. Childerik ült a trónra, Vulfoald udvarnagy kormányzása 
melleú. 

BatiJda méltónak mutatta magtit magas szerencséjére ildomos 
kormánya s hasznos ujitásai által. Eltörlé az adók legigazságtalnnabb
ját, a fejadót, melly a frankokat a házasság kerülését·e vagy magza-
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taik eladására kényszeríté. A szent dolgok orczátlan árulását, minö 
volt a püspökségek s más kisebb méltóságok eladása is, meg
szüntette. Zárdákat nyitott, mellyek ama viharok közt s a közsze
génységben enyhhelyül szolgliJtak. Szendesége mellett erélyes is levén, 
fékezé Ebroin nagyravágyó zsarnokságát, ki nem türhetvén a korlá
tokat, rábirá vagy kényszeríté Batildát, hogy fátyolt öltve a chellesi 
apátságba vonuljon (665). Ekkor az udvarnagy vissza akarván sze
rezni a koronának mások által bitorolt jogait és visszaadni a gyenge
ségből átengedett, vagy a hatalmaskodók által elszakított javakat, a 
legvégsöbb eszközökhöz nyult, mert kilencz püspököt, számos más pa· 
pot s a leghatalmasabb családok fejeit megölette. Meghalván ezután 
III. Ohiotar (670), megkoronáztatá ennek fivérét III. Thierryt, a na
gyok beleegyezése nélkül. 

ll. Chllderlk. 
A neustriai föurak veszélyesnek látták az ellenállást, hanem 

Austrasia és Burgundia attól tartván, hogy majd öket is a neustriai 
király alattvalóivá teszi, szent Leger (Leodegar), autuni püspök s 
Vulfoald udvarnagy unszolására fegyvert ragadtak, s beütve Neu
triába, Thierryt és Ebroint zárdába kényszeríték s egész Francziaor
szág II. Childeriknek hódolt meg. Szent Leger az általa melP-ngetett 
forradalomból semmi jót sem nyert. Történt hogy Claudia vagyona 
nagyobb részét a clermonti piispöknek hagyta; ekkor Hector 'mar· 
seillei patricius, ki az örökségből kizárt leányt szereté, a püspököt a 
király elé idézte, hogy a jószágokat adná vissza. Leger nagy hévvel 
p{u·tolta a panaszlót, miért is a király és a nagyok megunván a szi
gorú crkölcsbirálót, a szent férfiut azon ürügy alatt, hogy a patricius
sal együtt a föhatalomra törekszik, Luxeniibe znraták ; Hectort pedig 
megölték. 

E szigor s más baromias erőszakoskodás sok ellenséget szerzett 
Ohilderiknek, magán vétkei miatt pedig meg is vettetett. V égre Bo
<lilon, frank nemes, kit a csekély hibáért megvcsszöztctésre ítélt, öt, 
terhes nejét s egész családját legyilkolta (673); mint mondják, csak 
egy fiucska maradt, ki egy zárdába futva, ott mint barát fr a t e r 
D a n i e l nevet kapott. 

ll. Dagobert. 674. 111. Tbirny. 673. 

Vulfoald, ki Austrasiúba menekíilt, élére állott a népszerü párt
nnk, melly visszahívta II. ~igebertet, kit Pipin családja a tróntól el
mozdított, s ki szcnt Vilft·id yorki püspöknél menhelyet talált; ezt 
Vulfoald II. Dagobert neve alatt kikiáltatá .. Neustria és Burgundia 
liiibéresei visszaemelék a tt·ónra a zárdába csukott III. Thicrryt, ad-
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ván melléje udvarnagyul Leudest, Erkinoald fiát. E mozgalmak kö
zepett Ebroin is oda hagyta az áhitat börtönét s kibékülvén Vulfoald
dal, hogy viaszilonyerje méltóságát, bizonyos Chlodvigot és Chlotart, 
lll. Cblotar állitólagos fiait léptetett föl j azután nemsokára hitszegés 
által megszabadulva vágytársa, Lendestől , gyönyörrel nézte szent 
Leger balsorsát Ez, eláruitatva két barát által, kegyetlen kinzásnak 
tétetett ki, ajkai s nyelve el vágattak, egész teste összeveretett; de ö 

nemsokára kigyógyulva, még jobban beszélt mint az előtt. Megbo
szonkodva ezen Ebroin, hogy Legernek a kinzás még dicsöségérc 
válik s hogy mitr életében vértanuúl tiszteltetik, egy zsinatot hítt 
össze, melly Legert, mint Childerik egyik gyilkosát papi méltóságától 
foszsza meg. A kérdőre vett püspök minclenre csak azt felelte, hogy 
ö ártatlan és hogy az ö szive titkait csak Isten olvashatja. Ezt a püs· 
pökök bünvallomásnak vévén, letépték róla papi öltönyét, s levevén 
róla a szentséget, Ebroinnak adták át, ld öt lcnyakaztatá (678). Eb
roin ezután III. 'l'hierryt uralkodni hagyta, olly föltét alatt, hogy ö 
legyen az udvarnagy. Szabadon üzte ezután boszuállását j a püspököt 
ket letette vagy számüzte, a templomokat s monostorokat kirabolta, 
n barátokat s apáczákat békés menedékökböl kizanwta. Az austrasiai 
főurak, kik a királynak soha sem engedelmeskedtek, kik Brunechil
dát megölék s II. Sigebert fiát a trónról clüzék, nyilt lázadásban tör
tek ki s Dagobertet Sigebert fiával együtt halálra ítélték (679). Szent 
Vilfridet, ki Dagobertnek egykor menedéket ada, szinte elfogták, s 
igy szóltak hozzá: ,,Ó h, és te meg mcrsz jelenni a frankok földén, te, 
ki halált 6rdcmclnél, hogy mcnedéket adtál ezen Dagobertnek, a hi
tetlen királynak, a gyáva fejedelemnek, ki városainkat védtelenül 
elesni hagyta s dicsöségünket behomályositá j ki megvetette a hűbé
resek tanácsát s rnint Roboám, az adókat megnehezité? Ő már meg
kapta érdcmlett jutalmát j ottan láthatod megbecstelenített hulláját." 
A szent férfiu felelé: "Kötelességem szcrint tettem j gyámolitám a 
számüzöttct, scgitém a szcrencsétlent; megvetém az emberek igazfa· 
lanságát, hogy engedelmeskedjem Isten igazságának." 1) 

A hübéresek a fóhatalruat két frank het·czegnek, u. ru. Mát·ton
nak, Clodolf Mnak és heristali Pipinnek, Ausegisei fiának kezébe ad
ták. lVIindkettő Arnulf udvarnagytól származott; és Pipin Begga anyja 
---"'--

1) Tale11t vil·wn exulanlem .•. enull·it•i el t:caltavi in ÚOIIU1n et non in malum 
1:estrum,. ut aedijicaúJr urbi um, CQMCJlator civiunt, consilialor senwn, def"ensor ecclesia· 
'"''n Dei in nomine Domini secundum promi.ssum ejus essel. Eddius Steph. Vita S· 

Wilfridi. 
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ut:í.n, ki öreg Pipin leánya volt, ennek te1jedelmes birtokait örököl
vén, az ország ióurai között első helyet foglalt. Ebroin látván, hogy 
ama forradalom Neustl·iát is fenyegeti és biztositni fogja az aristo
cratia diadalmá.t, fegyvert ragadott, tJ legyőzve az austrasiaiakat Len
cofaonál (Liffol), Pipint szaladni kényszeríté (680), Mártont pedig 
Laonban elfogta, s adott szava ellen halálra viteté. 

Ekkor a Meroving egyedurság megmentettnek, nyugati Fran
cziaors;,~.;ág diadala pedig biztositottnak látszék; s Ebroin épen egyesi
tette volna a három országot, midön Hermanfrid kincstári tiszt, kit ál
nokul elfogatott s javaitót megfosztott, meggyilkolta öt (681). Ebroin 
tetteit ellenségei hagyták reánk, azéa·t óvatosan kell hinnünk azon 
kegyetlenségeknek, miket róla olvasunk. Annyi bizonyos, hogy ö 
iigyes s rettenthetlen hajós volt a duló viharok közepett s az öt elvá
la~ztó neustriaiak szelleméhez képest mindenkol" a herczegek s ióurak 
hatalmát igyekezett kisebbíteni, hogy helyrehozza az egységet, melly 
ép olly szlikséges, a milly lehetetlen vala. Az általa választott eszkö
zök a joLbak közé tartoztak. A király mellé első miniszterekül más 
tartománybeli herczegeket s nagyokat választa, hogy ezek itt nem 
Lin·a jószággal, védenczekkel s rabszolgákkal, méltóságaikat örökö
sekké ne tehessék. Kegyelte a szabad középosztályt, hogy ellensu
lyozza a nagy birtokosokat. Ugy látszik továbbá, hogy a mit csak az 
idő eszközölhetett, ö a Francziaorsz:igban lakott különbözö nemzetek 
törvényeit és szokásait öszhangzatba akarta hozni 1) 

Ncustria és Burgundia főurai utódjául V aratont nevezték, kit 
csakhamar fia Gislemar buktatott meg (G84); kinek halála után ro
kona Bertar következett, ki noha testileg s lelkileg nyomorult, Ne
ustria s Burgundia főuraival megvetőleg bánt. Ez okozta, hogy Alde
ramnus, Reul s mások Pipinhez tértek át, 8 ezt Bertar ellen felin
gerelték. 

llt>rlstaii-Plpln. Testry-i rsata. 
Pipin, Márton halála után, Austrasiában számos fö urnak hódo

lahit fogadta s bár czim nélkül, de udvarnagyi hatalmat gyakorolt. 
Fel11asználva a neustriai rosz kormányzást, a menekülteket nyilt ka
rokkal fogadta, s kitüzvén zászlaját a többiekkel ö is, felszólitá III. 
'l'hienyt, adná vissza a nagyoknak méltóságaik- 8 birtokaikat N em 
sokára elm egyek magam fölkeresni ama szökevény 

l) Sz. Lcgcr élete n Script. 1·er. franc. Il. 613. - Interea Hilderico expe
l~tnl universi 1tl talia regi da1·et decrela per tria, quae obtinue1·at reg11a, ut unÍIU· 

ru.jusq~te pat1·iae legem vel COIU.Vttudinem obse1"aret, aicul antiqui judicu coll8e7't'avere. 
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a z o l g á k a t, volt Bertar válasza, melly a gyúanyag közé szikrát 
vetett. Pipin rettentő sereggel üt be Neustriába, s elhatározza Testry
nél (687) a ró:nai és teuton }i'rancz.iaország, a nagy és kisebb birtoko
sok köz ti kérdést, A ncustriaiak legyőzettek, Bertar futásban övéi· 
től megöletett, III. Thierry pedig fogságba esve, Pipint udvarnagyul 
elfogadni kényszeríttetett. E c sa ta egyike volt azoknak, mellyek meg
változtatják a nemzetek állását, annyira, hogy egy történész azt uj 
germán beütésnek tekinté. Az austrasiai teuton szokásu nép legyőzte 
Neustriát és Aquitaniát, mellyek a római müveltséghez hajlottak, s 
igy a hódítók a nemzetiségöknek inkább megfelclö politika alatt uj 
erőre kap hattak. Az arimannok vagy is neustriai kiseb b birtokosok, 
rnegfosztatva képviselőj ök- s védőjök től, az austrasiai örökös herczeg
nek, a hatalmas hübéresek fejének, kényszerültek engedelmeskedni. 
A népnek minden joga elvétetett, az aristocratia pedig megszilárditá 
uralmát, visszaállítá nemzeti gyüléseit s Et. római nyelv helyett a teu 
tont hozta be. 

Pipin, bár teheté, meg nem dönté a merovingieket, kik bár hat
vanöt évig ültek még a tl·ónon, mellyet római formákkal s római rom
lottsággal akartak körülvenni , csak árnykirályok voltak. Egy év
könyv iró, ki a dolgoka(ugy irta le, mint látta, ezeket ruondja: "Szo
ká.s volt a frankoknál, hogy az egy családbeli fejedelmek uraikodasuk 
alatt egyebet scm tettek, minthogy barom módra ettek, ittak, otthon 
ültek egész májusig, a mikor aztán az összegyült nemzet előtt az el
nökletet vitték, üdvözöltek és iidvözöltettek." 1) És valóban a király 
csak a czímet Yiselte, arany széken ült hát- es kar-tám nélkül, hosszu 
hajat és szakállt viselt s parancsoló arczot mutatott. A követeket ö 

hallgatta ki, de csak azt felelte nekik, a mit szájába adtak. Az ud
varnagy bizonyos évi jövedelmet adott neki, mellyen kivül nem vol~ 
egyebe, mint egy kis mez ei lakása, kevés foldbirtoka s rabszolgája 
alig elegendő a földek megmüvelésére. Ama lakban ült egész éven át, 
csak májusban huzatott elő mint egy tisztelt régiség. Ekkor egy ök
rös szekeren, mellyet egy ökrész szuróbottal hajtott, megjelent a nem
zetgyülésen, fehér-kék, dalmatica alaku köpenyben, melly a két kar 
alatt kivágva, elül földig ért, hátul pedig hosszu uszály ba végződött; 
fején arany körzettel, mcllyen két sor drágakő ragyogott, kezében 

l) Genti Franearum olim erat mo1·i.t genw aecundum gema principari, et nihil 
aliud agere tJel diaponeJ·e , quanl in·ationabilitel" edere et bibere, domique morari, et 
kal. n1aii praesidere coram tota gente et sal1dare ill(ls et salutari ab illia, Biatorta 
Slscella. 
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egy hat láb hosszu arany vesszővel. 1) Itt átvéve a neki bozott óvi 
ajándokokat, haza ment. A bel- és külügyeket az ö nevében az udvar
nagy intézte el. 

Thierry halálaután (691) Pipin a koronát III. Cblodvignak, ezu
t:in (695) lll. Childebertnek, Thierry fiainak; s végt·e (711) III. ·Da
go hertnek, az utóbbi király fiának adja át; Ausb·asiában senkinek. 
Pipin a neustriai hűbéresekhez tisztelet- s engedékenységgel viselte
tett; s fiát, Grimoaldot An strudával, Bertar özvegyével házasitá 
össze. A kormányt az austrasiai herczegségben pontositván össze, 
székhelyül Kölnt, vagy Heristalt választá Lüttich mellett. Párisba ud
varnagyul Norbertet, utóbb pedig fi<it Grimoaldot küldé, kiknek min
dent az ö parancsai szerint kelle tenniök. 

Különben számos főur s adózó herezeg nem azért nyujtotta Pi
pin nek kezét, hogy öt maga fölé emelje, hanem hogy vele együtt ural
kodhassék. Azért is az engedelmességet, mellyet a merovingieknek 
fogadtak, ezen uj uralkodónak megtagadták Ezek közé tartoztak 
Alan a britek, Eudes Aquitania és Gascogne, Ratbod a friesek, Got
frid és Villicar az alemannok herezegeL Pipinnek első gondja volt te
hát helyreállitni a belcsendet, megtámadva s legyőzve ama hm·czege
ket, mielött egyesülhettek volna. 

Ezután a l'Oszkarban á\lt közigazgatás rendezéséhez fogott. Már 
akkor, midön a hiíbéresektöl Austrasin herczegének elismertetett, a hü
bért kénye ked ve szerint osztogatta; a korona hiíbércseitöl hódolatot 
fogadott; a tiszt viselö ket, herczegeket, grófoka t, századosokat ö ne
vezte ki, szóval király volt. E hatalmát már most Burgundia-s Neustri
úra is kiterjeszté s uralkodott háromszáz herczegség föli.itt, hlibéreket 
adott és visszavett, s fogadta a követeket, kik huszonhét évi kormánya 
alatt inkább hozzá, mint a tunya mcrovingiekhez folyamodtak. 

Többet ügyelvén a germán fejedelmek szokására, mint a val
lásra, két feleséget vett, Plectrudát és Alpaidát. Az elsi)vel nemzé 
Drogont a cham pagnei hcrczeget, ki elöbb (708) halt el mint ö, s 
Grimoaldot a neustriai udvarnagyot. Ez volt kijelölve atyja utódául, 
de megöletvén bizonyos Rantgar által Lüttichheu sz. Lambert tem
plomában (713), Pipin a hatalmat a hat éves Theodoaldra, Grimoald 
természetes fiára ruházta, Plcctruda gyámnoksága alatt. Alig hunyta. 
be szemeit Pipin (7 f 4. decz. 16), Plectruda azonnal Neustri:í.ba sietett, 
a hiibéreseket rábirnndó, hogy ama gyermeket a gyermek III. Dago
bert mellé gyámul fogadják el: ámde ezek mcgörülve a szigoru kor-

1) Igy jelenik meg a király a valencienne~i gyülésen 693.ban. 
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mány megszüntének, fölemelik fejöket, Dagoberttel fegyvert fogat
nak, megtámadják Austrasiát a compiegnei erdöben (715), s a meg
vert 'l'heodoald alig tud Kölnbe szökni, hol nem sokára meghalt. Da· 
gobert legott visszaesett régi tétlenségébe, a neustriai főurak pedig 
eltörlik mindazt, a mit Pipin tett, s udvarnagynak választják Ragan
fridot, aztán a meghalt Dagobert helyébe azon frater Danieit emelik 
trónra, kit fönebb II. Childerik filiul emliténk, s ki a trónon II. Chit
perik nevet vett föl. 

Raganfricl D. dolgok felforgatásán törte fejét, s nlá akarta vetni 
a keleti frankokat a nyugatiaknak. Azél't is udvamagygyá tette ma
gát a Maas balpartján fekv/j tartományokban is s barátságot kötött 
H.atboddal, a friesek herczegéveL Austrasiának azonban sem az nem 
tetszett, hogy a nyugatiaktól függjön, sem az, hogy egy gyermek s 
asszony által kormányoztaesék; hanem egyetértés és vezér nélkül 
egyik párt sem mehetett semmire. 

TIZENEGYEDIK FEJEZET. 

Martell Károly és fiai. 

Heristali Pipinnek Alpaidától Károly nevü fia született (691), 
kit, mint Grimoald gyilkosainak egyikét az örökségböJ kizárt. Ple· 
ctruda attól tartván, nehogy n vitéz s elhatározott fiu veszélyes ter
vekkellépjen föl, Kölnben öriztette öt; ki miclön értesült az austra
siaink érzületéröl, azonnal megszökött s atyja hi.ibércseitöl s a föurak
tól is a kelf)ti frankok fejedelmének kikiáltatott (715). 

Károly igen jól tudtn. a vívóbárdot forgatni; azért is, midön Ra
ganfrid unszolására a Köln ellen menö friesek által megtámadtatott, 
megverte ezeket, s bár nem volt képes csekély szimu hadával a Kölnt 
ostromló neustriaiakkali egyesülésöket meggátolni, mégis olly zavarba 
hozta az egyesülteket, hogy vissza kellett vonulniok. Athaladván az
tán az ardennei erdőn, hadait megszaporítá s legyőzte a nenstdaiakat 
Vincynél (717. marcz. 21.) sa Szajnáig mindent meghódított, Austrnsiá
ban királylyá kiáltat egy állítólagos merovingit IV. Chlotar neve alatt, 
ki azönban alig két évi kormánya után meghal, Károlyrn. rátörnek 
ekkor a szászok, de ö visszaveri egész a W eset' tulsó partjára s onnan 
visszatér (718). Plectruda ekkot· megnyiija előtte Kölnt s átadja neki 
a Theodoaid után maradt kincseket. Soissonsnál (719) ujra megveri 
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Raganfridot, beveszi Párist s meghódít mindcnt egész a Loire északi 
partjaiig. 

A merovingiek támogatására Raganfriddal harczoltak az aqui
taniabeliek, kik a frankokat még min dig idegenekül tekinték. Sz. Hu
bert, aquitaniai grófok egyike, hires vadász, eleinte Ebroinnal Neus
triába, utóbb Pipinnel Austrasiába ment, mig végre az ardennei erdö
ben egy csodálatos szarvast pillantva meg, lemondott a világról, hogy 
Istennek szolgáljon, alapítá a lüttichi püspökséget s azóta a vadászok 
védszentj e ül tiszteltetett. 

Eudes Aquitania, Gascogne és a Provence grófja, ki magát a 
testryi csata után függetlenné tette, most, miután Soissonsnál legyö
zetett, Károlylyal egyezkedésre lép, kiadja neki Raganfridot és a ki
rályt II. Chilperiket. Károly az elsőt számiizé Angersbe, Chilperiket 
pedig továbbra is királynak ismerte; hanem nevében ö kormányozott, 
s halála után a chellesi apátságból egy másik barátot vont elö (720), 
kit III. Dagobert fiának mondott s kit most a trónon IV. Thierrynek 
nevezett el. Ennek halála után (737) szükségtelennek látta a további 
szemfényvesztést s nem választott több kit·ályt. 

Károly, ki elsö győzelmei után Martellnek (ka I a p ács n ak) 
neveztetett el, igazolta e nevet utóbbi diadalaival ; mert egész életét, 
kiil- és belellenségek ellen harczolva, fegyverben tölté. Ötször kelle 
hadakoznia a megtörhetlen szászok ellen, mig végre egy részöket 
adózóvá tette; a bajorokat s alemannokat megtöré, s hel'czegeik a 
frankok hűbéreseivé lettek (728). Igy a frankok országa kelet felé régi 
határait visszanyerte; mig más részröl szent Villibrod megtéritvén a 
frieseket, némi embereégre s keresztény szomszédaik tisztelésére 
birta. 

Azonban a déli részeken uj ellenség ütött be. Az arabok meg
hóditván Spanyolhont, s eljöve a Pyrenaeusokig, sovár tekintetet ve
tettek a hegyeken túli gazdag országokra, mellyek az ö rablásaiktól 
még érintetlenek valának. Igényt támasztottak -tehát Septimaniára, 
Gallia legdélibb részére, mert az egykor a góth királyok tartománya 
volt 1). Illy szemtelen igényekkel még ollyan nemzetek is támasztot
tak hadat, mellyek magukat az araboknál müveltebbek- és igazságo
sabbaknak tartják. Tehát El-Ho1T1 Abd el-Asiz Musa fiának utódja, 
Scptimania meghóditására adta fejét, hanem a Pyrenaeusok hegyila
kóitól visszaveretett. Kiesvén ekkép a kalifa kegyéből, El-Samah ál-

1 llatnaud, Inva4ioru des Sar·aairu en Ft·ance. Pé.ris 1836. 
Faurlel, Hist. de la Gavle méridional. T. Ill. cc. 23-26. 
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tal váltatott fel, ki elődje kedvencz eszméjét felkarolva, átkelt a Py
renaeusokon. 

Az időpont alkalmas vala j mert mig a Loire-on túli rész Mar
tellnek engedelmeskedett, Eudes Aquitaniát és a Provencet függet
lenné akarta tenni ; a burgundi fiíurak pedig az engedelmességet 
szinte megtagadtá!.::. Az ellenállásra nem talált arabok tehát a római
gáth Narbóban egy gyarmatot telepítettek, s előnyomulván Toulou
seig, azt már már bevették, midön Eudes az aquitaniai hübéresek 
élén megjelenve s lelkesittctve egy a pápától kapott ajándok által, 
szétveré a saracenokat, megülve magát Samaht is. Ambesa, az uj spa
nyol kormányzó, szégyelvén e gyalázatot, hogy lemossa, erös csapa
tokat külde Gallia feldulására, kikhez utóbb maga is eljövén (723), 
kirabolta Carcassonát, s hevevén Nimest egyezkedés mellett, elpusz
títá egész Provencet, s már Burgundiába Autunig hatott el Sens 
mellett feltartá Ambesát Ebbon püspök, mig Eudes megérkezvén, le
győzte s tán meg is ölte őt. Belviszályok ütvén ki ekkor Spanyolhon
ban, az arabok Galliát egyideig meg nem ~imadbik, miglen a kor
mányra jutott azon Abd el-Raman, ki Samah szétvert hadának ma
radványait megmentette (728). 

Nem tetszett e választás Munusá.nak (Otman abu-Nesa), ki pa
rancsnok volt az Ebro és Garonne közt s ki néhány hónapig az egész 
félszigetet kormányozta. Mint született berbernek fájt neki már az 
is, hogy az arabok Afrikában honfitársaival olly roszul s erőszakosan 
bánnak, miért függetlenségre törekedvén, Eudes gróf barátságát ke
reste. Ennek senki sem örülhetett annyira ruint Eudes, ki ekkép egy
részt az arab beütések ellen biztositva látta magát, másrészt támaszt 
is hitt nyerhetni a frankok udvaroagya ellen; megerösité tehát az 
arabbali szövetséget, feleségül adván neki saját leányát, Lampagiát. 
Maga bajlit kereste; mivel Martell Károly, mint megszegőjét a sois
sonsi egyezményeknek, megtámadta öt s Aquitaniát több ízben el
pusztítá. Más részről Abd el-Raman büntetni akarván a herbert, hogy 
keresztény nőt véve a vallás és a poli ti ka ellen vétett, körülvétette öt 
Puicerdában, hol ez, midön semmi mentsége sem volna, halálnak adta 
magát, feleségét pedig az arabok a kalifához küldék, hogy növelné 
egygyel a szerail circassiai s khorasani szépségeinek számát. 

Ezután Abd el-Raman, hogy a musulman fegyverről a gyaláza
tot leQJossa, épen midön Eudes és Martell Károly egymásközt viszál
kodtak, átkel a Pyrenaeusokon (732) nem csak nagy sereggel, hanem 
asszonyok- és gyermekekkel is j miután most nem többé pusztitni, 
hanem olly l!zándékkal jött, hogy a próféta zászlóját itt is letüzve, 
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olly középponttal birjon, mellyröl az arabok Eur6pát nyugatr61 tá
madhassák addig is, mig keletről a fenyegetett Konstantinápolyon át 
nyilrték meg az ut. Amint tehát a Bidassoa völgyön át Gascogneba 
jött, először is Aquitaniát kezdé dulni, bár ennek grófja arról vádol
taték, hogy az arabokkal kezet fogott volna. Innen Bordeat1x felé 
vette irányát. Hasztalan védték hazájokat minden helyen az Endes 
által összcgyüjtött aquitaniaiak; Abd el-Raman öket a Garonne mel
letti csatában szétverte, s herczegök Károlynál kényszerült menedé
ket keresni. 

Poltiersi et~ata. 
Ekkor a musulmanok senkitől fel" nem tartva elönyomultak, 

pusztitva s ölve, leginkább pedig a vallási intézmények, mint monos
torok, egyházak, szerzetesnök s Poitiersban sz. Hilarius temploma el
len duf1öngve. MáJ' Tours ellen indultak, hogy azétrabolják ott a gal
liai, c s o d a t e v ö s}rj:ihoz az áhitat által ·összehordott kincseket. A 
rémület, mit ezen A~ia s Afrikából a vallás és mliveltség kiirtáslÍra 
jött rablók rohamos diadalaik okoztak, a veszélyt, melly nem csak 
Francziaországot, hanem Európát fenyegeté, - még nyomasztóbbá 
tette. Hanem Martell Károly összeszedvén Austrasia vitézeit ~a maga 
bátord.gát öntve beléjök, a Loire felé vezeté; hogy megmentse Fran
cziaország szentélyét. Összetalálkozott a két sereg Poitiers és Tours 
kö~ötti sikságon ( októb.), s hét napig folyt az apróbb csatár,ás, mig 
végre Abd el-Raman az elhatározó ütközetet rendezé el. Pitymallás
kor kezdödö.tt az ütközet. "A frankok - mondja bejai Izidor - ugy 
álltak mint egy et·ös fal, mint egy jégbá.stya, mellyet a könnyen fegy
verzett arabok meg nem mozdithattak, csak önmagukat törték meg 
rajta. Az ellenség rohant s ujra visszavonult, hanem a ger~án kardok 
'olly igen kaszabolták öket, hogy csapásaik alatt maga Abd el-Rnman 
is elesett. Az éj bekövetkezett, fl a frankok fölemelék fegyverei
ket, jelül, hogy vezéreiktől nyugalmat ohajtottak, kimélni akarván 
erejöket a másnapi csatára, miután a t~rséget igen messzire saracen 
sátrakkal látták beteritve. :Midön azonban hajnalkor csatarendben áll
'tak, észrevették, hogy a sátrak üresek, s az arabok elrémtilve n&gy 
veszteségökön, megszöktek azéj alatt s most már jó darab távolságra 
vannak." A képzelődés nagyitva adta elö ama csatát, melly Európát 
menté meg: az elesett arabok számát háromszáz hetvenötezerre akar
ták tenni, s Martell Károly és vitézei tetteit csodákká emelék, miket 
utóbb a hagyomAny Nagy-Károly és hös lovagjaira vitt által. Annyi 
igaz, hogy keresztények nem merték az arabok visszavonulását 
akadályozni ezek pedig lemondtak a gondolatról; Galliát meghódít-
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hatni, de nem arról, hogy oda ollykor ollykor rabolni jöjjenek 1) 
Martell Károlynak a győzelem bíztossá tevé déli Galliát, miután 

Eudes ama veszélyben Aquitania s Gascogne részéről meghódola 
(735). Aquitania azonban Eudes halála után fellázadt, a mikor is Ká
roly függetlenségétől végkép megfosztá; Eudes fiai közöl pedig Hat
to fogoly maradt, Hunaid meg e herczegséget az udvarnagytól kapta, 
hüséget esküdvén neki. ' 

Károly ekkor a friesek ellen fordl.tá fegyverét, kiknek beréze
gök Poppo a kereszténységet s az engedelmességet is megtagadta. 
Ezt legyőzvén s a csatában megölvén, a pogány templomokat s a bál
ványokat borzasztóan feldulta. Burgundia szinte meghódittatott-, s 
kormányzására Lyonba s a többi részekbe is frank grófok helyeztet
tek. A burgund fóurak azonban meg nem azokhatván az igát, fellá
zadnak, s főnökük Mauronte, kezet fog Yusufnarbonai arab kormány
zóval (737), s neki igéri Arles és Avignon fontos városokat: ekkép 
hazaárulás által az arabok 1~ra b"etörtck Galliába s már Lyont is os
trom alá vették. Károly, ki a szászok ellen harczolt, most fivérével 
Childebranddal az arabok ellen repült s visszafoglalvri.n Avignont, 
Narbona, a septimani~i arabok székhelye ellen indult. Atima, Septi
mania kormányzója vitézül ellenállt; Okba, spanyolhoni emir pedig 
Omar cbn-Kaled alatt nevezetes erősítéseket küldött, hanem Károly, 
midön a segelyhad partra szállna, Corbiére völgyében megtámadta s 
szétverte, megölvén magát Omart is. 

Az arabokat ez el nem csüggeszté s nem' sokára berontottak 
Provenceba, még mindig scgittetve 1\:Iauronte által, ki nekik Marseil
let s a Rhone melletti városokat árulással adta által. Károly, miután 
Liutpranddal, a longobard királylyal, ki a Iiguri partok felől szintén 
fenyegetve látta magát, egyezkedett, visszatért s az egyesült két nem
zet visszafoglalá az araboktól Ariest és Avignont, és Septimaniára szo
ritá öket. Hogy pedig az Au de-n innen meg ne erösithessék magukat 
többé, lerontatta Agda ,Beziers és Nimes várait, s elpusztítá az ara-

l) Bejai Izidor huszonkét évvel késöbb éneltelte meg ama gyözelmet s ver
seiben már talé.lhatb.i rímeltet, vagy inkább hasonhangzatokat, mellyek a középkori 
költészetben dh·atosak voltak, a spanyol költészetben pedig meg is maradlak: 

Abdit·rama-n n1ultitudinB repletam 
Sui exercit·U8 prospiciem te1'1"am 
Montana Vaccorum disecans 
Et fretosa et plava percalcane 
Tra'M Flra11eorum intw expet-ditat. stb. 
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bok kezében maradt részeket. Kevés hónap mulva Okba uj hadakat 
külde Gallia ellen (740), de a berberek fölkelése visszavonulásra 
kényszeríté öt, azután a musulmanok egymásközti czivódása felfüg
geszté a beiitéseket. 

Ennyi érdemet szerezve Martell Károly Európa s a keresztény-
ség megmentöjeül üdvözöltetett. Liutprand szövetséget kötött vele ; 
III. Gergely pápa pedig fényes ajándokok mcllctt római patriciusnak 
nevezte. Hanem ö, hogy fenntarthasson annyi sereget B győzelmeinek 
részeseit mcgjutalmazhasBa1 katonai erőszakhoz folyamodott, B külö
nösen az egyházakat s monost01·okat megfosztá javaiktól, hogy azok
kal tiszteinek kedveskedhessék. Már Ebroin is elég önkénynyel birt 
némolly egyházi javakat a világiaknak örök bérbe adni, s a zsinatok 
a merovingieknek hasonló bitorlásaik ellen gyakran emeltek panasz· 
szót. Az olly birtokok, miután a vllágiak kér és é r e (p r e c a r i
kérni) adattak, p r e c a r i um ok n ak mondattak j a kiknek pedig 
adattak, azok a d v o c a t us o k n ak vagyis a monostor, vagy egy
egyház elsajátított birtokai ideig Ienes védőinek neveztettek. Martell 
Károly az illy adományosokat nem löbbé a király, hanem saját hűsé
gére eskettete föl j ugyanakkor hozta Le a bübéri hódolat szertartá
sait: olly annyira a frankok urának tekinté magát, habár királyi czí
met vagy jelveket soha sem vett föl. 

Hozzászokva a katonai korlátlan hatalomhoz, béke idején is 
gyakoriotta azt, adva s elvéve püspökségeket s apátságokat kénye 
kedve szerint. Igy vette el Rigobcrttöl, saját keresztatyjától, a reimsi 
püspökséget, hogy azt egy Milo ncvü egyszerü tonsuratusnak adja, ki 
öt a háboruba követte j melly tettei által az egyházi fegyelmet nagy
ban csökkenté, s főoka volt az erkölcsök megromlásának. Ez okokból 
az egyházi irók zsaruokul mutntják öt fel j sőt beszélik, hogy Euche
rius, orleansi püspök, egyszer felmagasztalt lelki állapotában Károlyt a 
pokollegmélyebb fenekén látta s hallá egy angyaltól, hogy a szentek, 
kilt az utolsó ítéleten a mérleget tartandják, örök kárhozatra ítélték 
öt, mivel javaikat elragadta. Hogy elbeszélésének alapot adjon, Eu
cherius azt is mondá, hogy Károly bullája nem talaiható fel többé; a 
felbontott sir csakugyan üres és összeégett vala, s belöle egy kigyó 
mászott ki. 

A roppant seregek ninotartásának szüksége, harczias nevelése, 
nagyravágyása, melly szerint a herczegeket clnyomni törekedett; ugy 
szinte a külellenség visszaverésének szüksége a történészetet a kró
nikó.knál kiméletesbbé teheti. Kárpótlásul szalgálhat azon gond, mely
lyel sz. Villibrodot s sz. Bonifáczot a friesek, thuringok és szászok 
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megtérítésében gyámolitá1 és hof?y kardj!val -- mint Gergely pápa. 
mondá- százezernél több hitetlent'iéritett nteg. }iartel\ Károly két 
évvel élte 'tttl diadalmnit; meghiusitá a nejétő-l , Sonechildátói eredt 
összeeskü-vést, melly utolsó kisét·let vololl a- merotitigiek uralmának 
visszaillitAeára. A nagyok beleegye~ével a frank országokat két fia, 
Carlmann és Pipin között osztá föl, hagyván egy kis részt 9. legfiata~ 

labb Grifónak is. Meghalálozott Oise mellett Kiersyben (7 41. okt. 21) t). 

A hosszuhaj u mcrovingiek. annyira el v~ltak feledve, hogy e 
felosztásnál szóba sem jöttek. Csak késöbb Károly fiai, midön köztük 
egyenetlenség ütött ki,. saját kedvökböl, a püspökök és nagyok 
megkérdezése nélkül, királynak tettek egy együgyii kis fiut, kit 
II. Chilperik fiának állitottak 1 s III. Childerik név alatt ültettek a 
trónra (7 42). Ennek nevében Pipin és Carlmann mint p a r a n cs n o
k o k Is t e n k e g y e I rn é b ö l kormányoztak, vagy mint ök mon
dák, uralkodtak. A kormányzás felos:r.tásánál Pipin Neustriát, Proven
cet és Burgundiát; Carlmann pedig Austrasiát, Sveviát és Tl1UringitU 
kapta. Grifo azonban, kizárva látván magát, melengette a hiibéresek 
és a fópapok elégületlenségét, kik Károly hatalmas kezének nyomása 
alól szabadulni óhajtottalc. A szAszok at, bajorakat és alamannokat is 
részére vonta; hanem fivérei elfogván öt Laonban, börtönre vetettek, 
anyját pedig a chellesi apátságba küldvén, a lázadókat elnyomák, 
Odilo bajo~ herczeg, a két udvarnagynak sógora, legyőzetve az ln~1 
tulsó partjára üzetett, s csak akkor hagyatott bekével, midön m.eghó
dolva engedelmességet fogadott (7 44). Hunaid aquitaniai hereze g, ki 
Neu~trmba egész Chartresig hatott, miután belátta, hogy a mero,·in
gieket, kiknek eddig támaszuk vala, visszaállitnia lehetetlen, bal"á.tru
hát ölte R he dzigetén, fia Vaifro pedig meghódolni kényszerült (7 45). 

Carlmann 1 miután az országot 1ivé1·ével együtt leosende~it<F, 
mcgunva a világ zaját, szerzetessé lenni kivánkozott. Letéve tehát 
méltóságát Pipin kezébe, fényes kísérettel Rómába ment, hol a pápá
nak a maga s fivére nevében gazdag ajándokokat nyujtva át, lenyí
rattaLaját s egy általa Soraete hegyén alapitott monostorba vonult; 
dc megunva itt a Rómába zarándokló frankok látogatásait, a Monte 
Cassino zát·dábn költ~ött. Két~ hagyottl Dtogont 13s Pipint, kiket 

'i) Hitrom természetes fia is maradt: Remigius, nt6bb rollani püspölt; Jeromos, 
Fuldradának, n St. Quentin apihág alapi't6n8jének ·atyja i s Bernard, ki megöz\•cgyülve 
Corbiállau baráttá lett. Hildet1·udát , törvényes leányát Odilo bajor here:&eg vette 
nöül i két természetos leánya pedig Gontr11d1~ és Theodrailli npáczává lett. 

u. ~ 
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nagybátyjokra bizott; de ez, hogy Ncustria- é!l Au~;tJ·asiában korlát
lan ur maradjon, a két fiút bari\tokká avatta. 

Igy nyujtottak a monostorok a hatalomvesztett vagy feldult 
keblű nagyoknak menhelyet. és menhelyet ama kevés tudománynak, 
me Ily annyi zivatar közt fennmaradhata; bennök m11radt meg • tevé
kenység élesztő tilze, mellyből Európa müveltsége keledezett elő. És 
ama férfiak, miután a szent magányban annyira megerősödtek, hogy 
snját akaratnkRt mcgtagadva, föltétlen engedelmességet fogadtak s 
ömnagukat aldozták fel: a pápa vagy apátjok parancsára, kezökbe 
vették a vándorbotot s átmentek a tengereken s hegységeken, vad s 
ellenséges nemzetekhez, hogy Krisztusnak uj szolgákat, az igazságnak 
hiveket keressenek, megjutalmazva érezvén magukat, ha életöket ad
hatták oda hacsak egynek is lelki üdveért. Germánia megtérítésében 
különös érdemet szereztek az angolhoni monostot·ok, és a történészet
heu az angolszász Bonifácz (sz. Wilft·id), kit·ől az előbbi könyvben 
(XVI. f.) cmlekezénk~ bármellyik hódítónál mólióbb helyet foglal el. 

A téritesek a miivelődést nagyban elősegíték; a Mdithatlan 
germán törzsek rokonszeuvczni s közlekadni kezdtek a frankokkal 
és Rómával, mcllynek neve előttök tisztel e tes lett; a v~índor csapa
tok az. egyházak k1irül állandó lakot ütöttek; Mainz és Köln városok 
életet nyertek és terjesztettek; a fuldai tanoda, mellyet Bonifácz a 
bajor Sturnuual a Ilessen és Thuringia közti legelhagyatottabb völgy
ben alapított, ifjakat nevelt s oktatott, kik visszatérve sziilőhelyeikre, 
az erkölcsi jóság és müveltségi rendezet eszméit terjeszték. 

Martell Károly elősegí té Bonifácz ~nüvét, sa frank királyok po
litika ja pártolni parancsolta a tél'itöket, kik Gallia nyugtalankodó 
szomszédait szelidült népekké voltak átváltoztatnndók; aztán a Ró
mávaliJ egyetértésböl, mi a fr.mk monarchiát kezdete óta jellemzi: 
nz egyháznak a galliai kormánynyal szövetkezéséből a birodalomnak 
njjászületése vala várancl6; mire részint az épen elbeszélt események, 
részint a most elbeszélendö egyházi mozgalmak voltak befolyássaL 

TIZEMKET"l'BEDIK FEJZZET. 

O las z hon. 

!\ (uipák. - A lougobaa·duk. 
; 

Epen ugy, mint Franeziaország, Olaszhon scm bil't állandósitott 
pnlg•íri l'C'lHlezettel. A longobarrlok a berohanás el~i) hevében nagy 
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ré8zH foglalták cl; hanem az, hogy a foglalm1ínyt több herezeg közt 
oszták fel, bár elősegitette mege1·ősödésöket, d e a hóditás bevégzését 
megakadályozá. Nem lévén öröködé~i rendszerök, a király ama főurak 
közöl választaték; ele mindcn választás forradalommal menvén vé-gbe, 
o. herczegek, amint az egyik vagy n másik trónkövetelöt pártolák, ma
gulmak mindig nagyobb kiváltságokat szereztek, annyira, hogy Be
nevcntum és Spoleto herczege teljes függetlenségre \'ergl.idtek. Nyu
gottan maradni uradalmaik ban, vagy hadat '·iselni nem a király paran
csára, hanem saját kiváltságaik vagy birtok aikért, ez volt, amit n her
ezegek szarettek; miért is a királyoknak nagy baj á ba került őket zász
laik alá vonni, akár, hogy a görögöket Olaszhonból kiüzzék, nkA1·, hogy 
a frankokat vissza verjék, kik pedi.g vagy rabló hajlamuknálfogva, vagy 
a keleti császárok unszolására a longobardokat folyvást háborgatták. 
Tengeri erő nem létében a görögöknek Konstantinápoly ból érkezni szo
kott bár csekély, de gyors segélyo.dást sem akadályozhatták meg. Még 
azután is, hogy a katholika lntre té1·tek, önmaguk is idegeneknek tar
tották magukat, nz olaszok is illyenekül nézték öket; mert nem ol
vadtak össze az olMzokkal, s azt sem látták be, milly fontos előny 
leendett rájok nézve a papság kegyeit megnyerni. És igy nem vala 
remélhető, hQgy Olaszországot egy uralom alá egyesítsék, melly erl)s 
volt az ellenállásban, és rokonszenvet keltő rendezettsége által. 

Az Exarehatus. 
A görögök kezében maradt részeken a régi birodalom hagyo

mányai megöriztettek. Kiterjedett a görög helytartó (exarcha) hatalma 
n mai Romagnára, Ferrara és ComLtechio moesá.rai s völgyeire, öt ten
geri városra Ríminitől Anconóig (Pen tapolis runritima ), egy másik Pen
tnpoliara az Adriai-tenger és az Apcnninek között, továbbá Rómára, 
V e lenczére e majdnem az összes tengeri városokra, Italia végs ö sz6-
leig 1). Ezek közöl azonban némellyek, mint Velencze, teljes függet
lenségi·e vergödtek; mások pedig minduntalan a longobardok bero
hanásaitól fenyegettettek. Midön ezeket kiil- vagy polgári háboru fog
lalta el, a görög helytartók megboszulták magukat, hanem csakhamar 

l) A longobard uralom ideje alatt nz ExarchatU8 (helytart6s1Lg) kettiís érte
lemmel birt. Tágas értelemben a birodalomtól függött összes olasz tartományokat jc
lölé, nevezetesen Velcnczét, a Iiguri part egy r.Sszét, keleti Aemiliát, Flaminiát, ll 

nyugnti Picennroot és a római herczegséget j szoros értelemben jelölte AemiliiL és 
Flami'~ia keleti részét vagyis a mai Romugnát j s különbözik a Penlapolistól, mcly
lyct ma Urbino herczcgsége, s az anconai marca egy része képezne j a római her

czegségtől is különbözött, mclly Hetruria egy részét, 8abiuát, Campaniát, s U1nbria 
egy rédzét magában foglalá. 

45* 
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visszaszorittattak szük határaik közé j békéjök soha sem, csak évröl 
évre megujitott fegyverszünetök volt, mellyet néha há.romszáz font 
aranynyal kelle megfizetniök. Ha nem volt pénzök, ezen adÓ vagy 
a katonaság fizetéeére , neki mentek barátnak, ellenségnek s ki
fosztották, vagy berohantak Rómába az egyház kinceeit kizslkmá.
nyolni, vagy megrabolni sz, :Mihó.ly szentélyét a Gargano hegyén, 
mellyet a lo.ngobardok is legnagyobb tiszteletben tartottak. 

Ravenna, a helytartók szekhelye, mocsárok közé helyezve s a 
görög hajóhad 'által könnyen segittetve, a ha1•bárok ellen mindig meg· 
védte magát. A város a keleti birodalom helyhatósági intézményei 
szerint volt még rendezve, s kátona1 iskolákra osztva. Ott századok 
óta azon ferde szokás uralkodott, hogy vasárnaponként estve felé, ifju, 
öreg, gyermek, férfi, aeszony, minden rangból odahagyták a várost 9 
a várost-észek szerint iskolai osztályokat képezve, kövekkel kezdték 
magukat hajigáini egész a megsebesités- vagy épen agyonütésig. 
696-ban történt, hogy a tiguri-kapn osztálya kihitta. a sommovicói 
osztályt, s mig az első ez utóbbit legyözé olly dühhel hajigáita kö· 
v-eit, hogy ezek közöl sokat agyonvert. A következelt vasárnap a. 
játék csakhamar dühös verekedéssé lett, mcllyben ismét a sommo
vicói osztályból sokan ölettek meg, habár törvény volt; hogy a ki 
könyörög, az bantatlan marádjon. A kétszer legyBzött osztály vé
res boszuálláson törte fejét 1 kienge•zte1tnck tetteh"én magát, kiki 
e~y-egy tigurit lakomára hi, ott a megjelentet megöli, hulláját pedig 
titkon elá!!sa. A borflasztó tett fölfedezteték 11 a várost jajveszéklés 8 

rémület fogta el. Demjén érsek erre három napi böjtöt rendel j szent 
könnenetet tart papjaival s a szerzetesekkel, mindegyik mezitláb, 
szörzs:i.kban s hamuhintetten j ezek után jöttek a világiak, az11tán a 
nök, ékszerek nélkül, végre n szegények, valnmennyien fennszóval 
könyörögve Isten irgnlmáért. Három nap nmlva fölkerestetvén a 
hullák eltakarittattak; a gyilkosok büntetésre vonattak, holmijok, 
mellyekhez senki sem akart nyulni, elégettetett j városrészök leron
tatott, s ennek helye utóbb A g y i lk osok 8 z á ll ásának nevét 
kapta. t) 

Egy uj hatalom keledezett elö Olaszországban, mellynek eme 
korszakban kelle nem csak kicsiráznia, hanem a többi hatalom 
romjai közt állandó gyökeret is vernie. A pápák a longobard m·alom 
iránt mindig ellenszenvvel voltak s azt óhajtották, hogy a görög bi
rodalom tartsa meg ta1·tományait_ Nagy-Gergely illyen irányban, La-

1) AguelU, Vitae Epiac. Ravenn. lh·r. it_ Script. t. II 



709 

tahnat, ékeeszóláet, p!Snzt s cselsr&övényt is hatiznált fel, mibeu utódai 
hi ven követték, s valahányszor a l<>ngobardoktól fenyegetve voltak, a 
byzaoti udvarnál legott segélyért zörgettek'). A konstantinápolyi 
császár iránt mint egykor a római iránt hódolattal vis~ltetve, tölc ki
vánt.á.k maguk k.ineveztetését megerősíteni, miért is bizonyos dijt fizet
tek s a konstantinápolyi udvarnál ügyviv öt ( apocrisari~11) tartottak. 
Hanem e függés mindig csekélyebb lett a távollevö caászárok s a 
gyönge, .a néptől gyülölt helytartók irányában. A pápa, élén állva a 
barbároktól érintetlen Rómában fennmaradt helyhatósági intézmé
nyeknekf az ott székelő herezeg tekintélyét háttérbe szdritá, s AZ 

uralkodás egy ne~Mhez közelitett. A pápák e belhatalmát növelte az 
olly nagyon gyarapQdott küleő befolyás. A gazdag ajándékok, miket 
az egyház a legtávolabb vidékekről kapott, a pápát a:& uj ozsd.gok
ban első rangu birtokossá tették; hol pedig a foldbirtok a politikai 
hatalom alapját képezé. Angolhon felé egyenesen Rómábóllá.trink té
ritőket kiindulni, hoiman az nj megtérés hevével uj iéritök mennek 
szét a kereszténység teriesztése végett, mint Columban, Willibrod, 
Rupert, Wilfrid. Az uj egyházak nem közelitvén a J'Ómaihoz sem ré
giségre, sem apostoli eredetre nézve, a pápák elött föltétlen engedel
mességgel hajoltak meg. S minthogy a térítés a müvelödés esz. 
közlője is volt, é~ a. n10gtért és megállapodott arszagokat a beütések 
ellen biztositá, azé1•t ezr.kben a pápa nem csak mint fópap, hanem po
litikai s anyagi érdekekből is tiszteletben tartatott. 

A pápák. 

Sabinián, Nagy-Gergely utódj n (604), kinek Konstantinápolyban 
iigyvivője vala, távol ama bökezil szcretettöl, mellyel elődje a szegé
nyek közt gabonát osztogatott, eladta azt nyereségre; s midön a sze
gényeeg zugolódva kiáltozá, no venné el .azok életét, kiket Gergely 
annyiszor megmentett, Sabiniá.n előállván mondá: H a ll g ass a. t ok; 
h a G e r g e l y n ek t ek a d t a. a. g a L o n á t, h o g y ö t d i cs é r j é
t ek, n ek em n i n cs ke d v cm t i t ek c t i ll y á r o n j ó ll ak-

1 j A már idézett olaszhoni törtéoészekh~z hozzáadand6k kü\önösen : 

Anast. Bibl. Vitae pontificum romano1-u11t. R<lr. it. Script. 

Velllli, Monumenla dominalionia ponJifir.iae. ~oma 1761, 2 k. Gyüjtelme a 
pápai \e~-elekoek Ill. Gergelytöl I. Hadriánig, lllartcll Ká:·olyhoz, Pipinhez, Carl
mann- és Nagy-Károlyhoz. 

Orsi , Dell' origine dal dominia e della 1ovra11itá de' Romani pOfltejici. 
Roma 1789. 
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t a t n i. E szavakból elődje elleni irigysége ri ki, mely annyira ment, 
hogy még müveit is megsemmisitni akarta. 1) 

Következett III. Bonifllcz, szinte volt iigyvivö és diacon (607?); 
egyátalában a pápa legtöbbször ollynn emberekből választatott, kik 
nem csak egyházi, hanem világi hivatnit is viseltek, melly körütmény 
bö alkalma.t nyujta az átaJános figyelem iólgerjesztésére. Ez csakha
mar a V aleriában, Marsok földén sz U letett IV. Bonifácznak ada he
lyet (608), ki miként elődje, Phoeas császárt arra kérte, hogy a kon
stantinápolyi patriarchák az e g y e t em es ( oecumenicus) czimröl 
mondjanak le. Ugyannzon császár által átndatta magának Rómában 
Agrippa pantheonját, mellyet megtisztítva a bálványozástól, Sziiz-I\fá
riának s az összes vértanuknak ezentelt ról, minek emlékére IV. Ger
gelytől a M j n d e n sz e n t ek ünnepe hozatott be. 

Honorius tévedése. 
A római Deodat (615 ?-18) sa nápolyi V. Bonifácz (619) után 

a campaniai l, Honorius ült a pápai széken. E fópapnak jutott az 
örlim A quilej a- s Istriának, mellyeket a H á r o ro fe j e z e t kérdése 
elszakadva tartott, az egyház kebelébe visszatérését !áthatni. Ö alatta 
terjedt el a kereszténység az angolszászok közt is, de megszomoritta
tott. az e g y ak a r a t h i v ök (monotheliták) eretotksége által. Mi
diín Sergius, a görögösen szörszálhasogató byzanti patria,·cha, a kér
déses vitályt·ól olly álnokul tudóiJitá a pápát, hogy ez azon kérdést 
hitte fennforogni: Volt-e Krisztusban két emberi akarat vagyis birt 
o azon hajlammal is, melly az embert bűnre készteti. Ezt Honorius 
határozottan tagadá, állitván, hogy Krisztusban csupán egy akarat 
volt, és épen n monotheliták azt vitatták, hogy Krisztusban csup:ín 
egy is t e n i akarat volt. Ö tehát hibázott vigyázatlanságból, s olly 
igen vágyakodott ama nyomorult vitának véget vetni, hogy Sergiust 
arra. kérte, tadaná titokban levelét. :Még is a VI. egyetemcs zsina
ton (G80), midön az egyakarathivők átok alá vettettek, Honorius is 
oda számittatolt, mint "a r é g i R ó mának n é h a i püspök e, 
m i v e l S e r g i u s h o z i r t l e v c l é b e n ö i s e t é v e l y t k ö

v e t é, s n n n ak t ek i n t é l y t a d o t t. 2) Ez kiiliinbcn az egyház 

1) Illyennek mutatja öt be Pál diacon ; Oldoin ellenben egy helyet hoz eli) 
n vnticani hasitica leirásából, melly igy hang:toik : Sub ejus tempore fuit fames g1·a· 
t:is : aed perfecta pace cunt Longobardorum gent.e, Babinianus jm8Ít aperire lwt'l'ea 
ecclesiae, et venuntdari {1-umentunt populo pe1· u·,IUm aolidu11l triginta modio8 tritiei : 
mi8e1-ico1·dia enim visceribua ultra quam dici po88it affluebat, 'et quantum in ae md
lunl a beil.ejic,'o míse,·ícordiae excludebal. NotA nl Ciaconlo t. l. p. 422. 

1) Hacsak ezen zsinat Iratai nem hnmisit.tattnk meg. Olvastassanak e tárgy
ról a tiizrtes értekezések. 
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gyakorlata ellen volt kihallgatatlanul kárhoztatni volakit; azonkivül 
a titkár, ki ama boldogtalan leyelet a pápa nevében irt a, az ott egyéni 
véleményként kifejezett tannok teljes ártatlanságát hittel erösité. 

Honorius halála után (638) n görög tisztek ki akarták rabolni 
a pápai palotát, s midön tenrök meghiusult, rávették n császárt, hogy 
ama kincseket zár alá vegye. A római Severin (640) és dalmátországi 
l V. János után (642) a jcrti~;~alemi első Theodor következett, ki az 
egyakarathívőket átok alá veté, mellyet maga ira le szentelt borral. 
Az afrikai zsinat (646) iit s?.entsl(gesnek (Leatisl:'imus), atyák atyjának, 
érseknek s egyetemes pápának czimezé. 

A todii szent l\Iárton (649), 11om hogy hajlott volna ll. Constans 
akaratára, ki tőle T y p os á n ak megerősítését kivánta, hanem in
kább a zsinatban átok alá veté az eretnekséget, különösen a mono
thelitákat , Heraelius E c t h e s i s é t s a most emlitett T y p o st 1). 
Ezt a császár bá.ntásnak vette, s megparancsolá Olympius helytartó
nak, fogná cl n pápát élve vagy halvu. Ez átallván a nyilt erőszakot, 
ürügylé, hogy magától a pápától aknr megáldoztatni, melly alkalomra 
egy orgyilkost fogadott, ki o. fiípapot keret~ztüldöfje. Ez végre nem 
hajtván a gyilkolást, azzal mentegcté m11gát, hogy midön tenni akarta 
a pápa eltünt szemei elöl; e vaJlomás csodának kiáltaték, s Olympius 
bünösnek vallván magát, b ocsánntot kére. Sokkal elhatározottabb volt 
utódja, Calliopa. János (652), ki hadsereggel menvén Rómába, körül
vette a pápai palotát, állit ván, hogy ott nagy mcnnyiségü fegyver van 
elrejtve. Nem talált semmit, d e a páp:it azért elhurczoltatá. éjnek ide
jén, alig hat szolgát engedvén mellr.je. Három hónapig tengeren llá
nyatva, vc.ígre Naxosba értek, honnan a pápamint fogoly Konstanti
nápolyba vitetett. Itt ismét há rom lH'mapig a börtönben ült anélkül, 
hogy szólt volna hozzá valoki 2). 

V égre birák elé állittatván, \·ádoltatott, hogy Olybriussal s a 
saracenokkaln. császár ellen összeesküdött s hogy Szüz-Máriár61 illet· 
leniil beszélt ; meggyözet,·én olly eszközök által, minöket az efféle 
törvényszékek soha sem nélkülöznek, egy udvarba nagy néptömeg 
közé vitetett, hol lcrántatván róla palástja s méltóságá.nak többi jelei, 
nyakába vasláncz tétetett, s daczára öregsége s gyöngeségének, a vá
rosoni hurczoltatás után börtönre vettetett, melly, bár csikorgó tél 

') Lásd fónebb 66~ lap. 

2) Márton pápa szenvedéseinek egy egykorú elbes~élését l.tirjuk. L. Labbe-t 
Con~. T. IV. pag. 117. 
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volt, nem is fűttetett. A börtönörök fele&égei, mikép más ó.ldtJzatoknál 
ugy nála is m.6genyhitek a c:.ászár embertelenségét. Marczius hóban 
Chersonba vitetett által, hol nyomorral és nélkülözél!sel küzdött, mig 
Isten magához nem szólitotta öt (654). Maximus patriarcha, ki védel
mére kelt, nyelvét és jobbj!\t ves.ztette el 1). Illy ga:z;ul szegültek ellen 
a császárok az egyház szabad. eljárásának. 

Márton halála után Constans legott más pápát rendelt válasz
tatni. A rómaiak csak hamar tették ezt, félvén, nehogy a császár va
lami eretneket küldjön nekik. A választá.:; I. Eugeniusra esett, kit rö
vid idö mulva Vitalián követett (Gn7). Márk ravennai érsek, támasz
kodva Constans császár egy oklevelére, nem akarta a római egyház 
felsőbbségét elismerni. Vitalián öt, ö pedig Vitaliánt átok alá veté, s 
a szakadás tartott egész Domnus pápáig, ki amaz oklevélnek vissza
vonását kieszközölte. Vitaliánnak tulajdonitják a.z énekkisérő egyházi 
l1angszerek behozását ~). 

Ezután Adeodat (672), Domnus (676) és Agatho (678) kö,·et
kezett, ki megnyeré, hogy a római egyház megszabadult ama teher
től, melly szerint minden pápaválasztásnál három ezer arany soldót 
kelle fizetnie, hanem a csá.szári megcr(lsités még mindig megkivánta
tott. Ezután jött II. Leo (682), II. Benedek (684) s V. János Sy•·iá
b61 (68ó), ki a cagliarii érsektől püspökfölszentelési jogát elvevé. En
nek halála után a p~pok Péter fi:íáldoz:\rt, n katonaság pedig bizonyo!; 
Theodorust óhajtott, mig végre közmegegyezéssel választották Co
nont (686), ki méltóságoa egyszerüségével mindenkinek ezeretetét 
birta. Szintolly küzdelrnes volt utódjának vála11ztása is, miglen a pa
lermói I. Sergius túlnyomllvá Jön (687). Minthogy a trulla.numi zsinat 
rrományaitmég csak olvasni sem akarta, IL Justinián Zakariást kiildé 
el a pápa elfogatására, hanem a nép feHázadván, a csász:íri küldönez 
csak a pápai palást alatt menthette meg életét. János, ravennai hely
tartó is Uómába jött, hogy a páp~\n sérelmet ejts en, de nem mert sem
mit tenni. Hanem azok, kik a pápaság után ásitoztak, am1yira hábor
gatták Sergiust, hogy sok ideig Rómán kivül kelle laknia. 

A nép annyira félt a császárok eröszakosliodásától, hogy VI. J án os 
választásámíl (701), midön az uj helytartó Theophylactos l{onstanti-

1) Gibbon XLVII. f. igauó.gosnak találja. az engedetlenségn61t ejBngitését, mllrt 
a Typos-ban már fenyegetve volt az engedetlen pA.pa. A kövctkeztetés ésszerű, mert 
törvényszerű. 

2) Instituit cantum adhibitia inalmmentis, quae vulgm·i nomine organa dicuntur. 
Így a PontifiMlé-k. Szent Ágoston is mindennemü bangezer érteményével ha9ználja P>~ 
organumot. 
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nápolyból R6máha jött, a róm~.iak fegyvert fogtak s nem is csende
sedtek le, csak a pá.pa kérelmci s biztosítására. Utódja VII. János 
(705) görög születé3ü 1 ámbár a trullanumi zsinat hatArozatait nyilván 
nem kárhoztatta, azokat m~g sem akarta aláírni, daczára Justinián 
kérései ée fenyegetéseinek. 

Sisiniusnak (708), ki alig husz napig ült a pápai széken, utóclja 
volt a syriai Constantin, kit Justinián Konstantinápolyba idézett, vagy 
hogy hatalmát fitogtassa, vagy hogy a trullanumi zsinatot uj abban alá
írassa. A császár kellö tisztelettel fogadta öt, meghajtá előtte koronás 
fejét s kérte, imádkoznék érte s áluoztatná öt meg. A pápa a Zi!inatot 
illctöleg igen ildomosan tudta az engedékenységet a tartózattal össze
egyeztetni. Hanem midön Philippicus a konstantinápolyi álzsinat iro
mányait küldte meg neki, mellyckbcn a VI. egyetemes zsinat kár
hoztatva volt, Constantin méltóságtcljesen visszaveté azokat, s tiszte
lete jeléül Sz, Péter csarnokában le is rajzoitatá az elsö hat zsinatot; 
az olasz nép pedig nz eretnek császárnak megtagadta az engedelmes
séget, visszaküldte arczképét, nem akarta öt megemlittetni sem a mi
sében, sem a közokmányokba n, i!Öt még az ö képét viselö pénzt sem 
fogadta el. 

E néhány vonásból is kitetszik, milly méltatlanul bántak a csá
szá1·ok a. pápákka!, s milly hajlandó volt a nép amazok igáját lerázni. 
Hanem féken tartá öket egy fenyegetöbb ellenségtől, a longobardok
tóli félelem. 

J,ongobard klrhlyok. 

Rotharis, az utolsó longobard király, kiről a mult korszakban 
emlékezénk, aszokások helyébe írott törvénykönyvet hozott be; s e 
törvényekkel és erélyes kormányzásával megfékezte a herczegeket s 
csatába vezeté öket a giirögök ellen, kiknek helytartójakat Platont 
Panarónál legyőzte. Elfoglalta a genuai s liguriai herczegséget s ez 
volt az egyetlen A.llandó foglalmány, mióta a longobardok Olaszhon
ban l·aktak. 

l. Ari btH·t. 

Fia- s utódjával, Rodoalddal, kit egy megsértett férj agyonszúrt, 
kilwltak Theudolinda ivadékai (652), hanem a nagyok olly kegyelet
tel viseltettek e jó nő emlék éhez.) hogy a trónra a bajor Agilolfingiek 
közöl Aribertet, Gunduald aati-i herezeg s Theudolinda fivére fiát, 
emelték, ki a longobard nemzettöl idegen királyok második sorát 
kezdte meg (653). 
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Gt·huonld. 
Mintha nem lett volna még az ország eléggé felos:&tva a friauli, 

spoletói s beneventumi herczegek között, Aribert után a frankok !l 

többi germánok modjára annak fiai Pertharis és Gondebert között 
osztatott fel i az első 1\Iilanóban, a másik Paviában székeit. A nagyra
vágyás nem hagyta öket egyességben élni, s Gondebert a turini her
czeget, Garibaldot, Gdmoaldhoz, a beneventumi herczeghez küldé se
gélyért, testvére ellen. A hü tlen követ rávette Grimoaldot, hogy jö
j ön, de azért, hogy az idegen kir{1lyfiakat kiirtsa s maga vegye át az 
országot, mellynek nem gyermekekre, hanem erős hősökre volna szük
sége. Az ajánlat tetszett Grimoaldnak, s miután Gondebertet az árulti 
Garibald megölte (662), Pertharis az avarok khaganjához futott, ki 
a Grimoald által a menekültnek kiadásáért ajánlott roppant arany
összeget visszautasítá; hanem Pertharisnak kijelenté, hogy az avarok 
földét hagyja el. Pertharis bátorságot vett magának vissza t érni Olaszor
szágbas megbízni az ellenség nagylelkűségében. Grimoaldnak tetszette 
lépés, s nem csak nem bántotta a visszatértet, hanem inkább núndennel 
ellátta. Midön azon ban látná, hogy a longobardoktól kedveltetik, és sü
riien látogattatik, gyanuba vettes elakarta öt tenni láb alól. Bezáratta te
llát egy paviai épiiletbe, hol Un ulf, Pertharis hü szolgája, folöltöztetvén 
urát rabszolgának, tettet ve botütlegekkel i.izte öt ki 1\Z örök szemeláttára, 
aztán le bocsátot ta öt a város faláról, ki ·innét Astiba, aztán Franczia
országba menekl'dett; Unulf visszatért. Grimoald hallv~\n e kegyele
tes csalárdságot, megbocsátott a hií szolgának s ura után küldte őt. 

Grimoald királyi czímet vett föl s az emlitett két fivér hugát 
hozzá nöül menni kényszeríté, n herczegeket pedig barátoivá tette 
olly kiváltságok által, mellyek ezeket majdnem függetlenekké tették 
s az egyedorsig élctereit elvagdo3tcik. Másrészről ugyanakkor vég
ződött be a longobardok megtéritése i a papság s ez által a pápa nagy 
befolyást gyakorla, és a papok czélja a hódítókéval egészen ellentét
ben állt, miután ezek az olasz nemzetiséget elnyomni, a papok fönn
tartani törekedtek. Grimoald mint vitéz és szil:ird akaratu férfiu, az 
országban is fönntartá a rendet, ·és künn is visszaverte a Ill. Chlotm· 
vagy inldbb Ebroin által Pertharis visszahelyezésére l~i.ildött fran
kokat. 

Az ö uralkodása alatt II. Constans császár erélyes kisérletet tőn 
az idegeneknek Olaszhonbóli kike•·getésére s a római birodalom meg
ujitására. Hajóhadat szerel ve föl Siciliában, kiszállt '!'aran tóban (663), 
s zászlai alá szólitá a birodalomhoz tartozó tengeri városok őrségeit, 
s igy indult Beneventum ellen, melly n longobard herczegségek leg-
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hatalmashja vala. Grimoald nagyobb hadjárattol levén elfoglalva, Be
neventumot fiatal fiára Romoaidra bizta, ki vitézül is védte a meg
szállott várost, mig Grimoald maga is fia segélyére sietve, az ellensé
get Formiáig ,·issznverte s legyözt!l, A császár kétségbeesvén Italia 
visszafoglalhatásáról, R<'lmn ellen megy, és mivel az ellenséget le nem 
gyözbeté, kizsákmányolta védtelen alattvalóit s elrabolta, a mit a bar· 
llárok illetetlenül hagytak. Jól nem lakva a Vitalián pápától· kapott 
ajándokokkal, elvette a Pantheon összes rézszereit, még a fémfedelet 
sem hagyva meg; s mindezen zsákmányt Siciliába hurczoltatá. Midön 
azonban Konstantinápolyba vitorláznának, egy musulman hajós csa
pat megtámadta s a rablott kincseket Alexandriába vitte, honnan ta
lán némelly része utóbb Uómábo. került vissza. 

~fiután Constans meggyilkoltatott 1), Romoaid meg akarta bo
szulni ama támadást s egy bolgár csapat élén elszakítá a birodalomtól 
Bari, Taranto, s Brindisi városokat 'l'erra d' Otranto tartományával, 
melly fogialmányokat még is meg nem tarthatott. 

Ezen bolgárok lakhelyet kértek s knptak is alsó Olnszhonban, 
n felsöbe pedig az avarok kívánkoztak, kiket Grimoald a friauli her
ezeg ellen hitt be; Romoaid azonban visszautasítá öket. 

Pertharis 671. Kunlbert GS6. 

Fia s utódja Garibald meg nem gátolhatta, hogy a nyugtalan
kodó herczegck vissza ne hivják a trónra a számüzött Pertharist. A 
Pertharis által épitett Sant' Agata iu Monte és Santa Maria in Per
tica 2) egyházak bizonyítják, rnennyire háladatos volt Isten iránt, ki öt 
annyi veszélyből kiragadta. Uralkodott tizenöt évig, megtanítva a bal
sors ~iltal, hogy vissza ne éljen a sze1·encsévcl. De megháborítá az or
szágot két párt, mellyek egyike kedvezett, másika ellene volt a bajo1· 
vérü királyoknak. Olly ügyetlenül viselte magát Kunibert, Pertharis 
fia, hogy a beneventumi és spoletói herczegek majd nem egészen füg
getlenekké lettek. Alachis, Drescia herczege elfoglalván a. székvárost, 
Kunibcrtet a kis Uomacina szigctre szol'Ítá. Egy napon azonban, mi
dön Alachis aranyait olvasgatta, leejtett egyet, mit midön egy jelen 
volt nemes ifju fölvett, Alachis mond:l. neki: A t e a p á dnak sok 
i ll y e n a r a n y a v a n 1 rn a j d c n y é i ro l e s z n e k a z o k i s. A 

··1) Lásd fönebb a 665 lapot. 
•) Pál diacon ezerint e u év a lougobardok u zon szokás!l.tól vettn crcdetét, 

melly . sz.,riut ezek, ho. C'gy Iongabard n távolban halt meg, póznákat (pert.ica, 
pózna) állitottak fel, tetejökben ga.lambbal, melly azon tl\j felé volt forditva, melr
lyen o.z elhunyt életét végezé. 
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nu elanonuta ezt atyjának, Aldonnak, ki, hogy megelőzze kincsei 
elraboltatását, visszasegíte Kunibertet. Visszajövén ez, s találkozván 
Alachissal Coronatában (Coi'Tlate) az Adda mellett, párbajra hivta, 
hanem Alachis felelé: Ő r és z e g e s, d e m é g i s a l e g i z m o
s a b b em b e r. M i d ö n még a t y j a é l t, a p a l o t á b a n v o l
t ak s z o k a t la n n a g y s á g u b á r á n y o k j ö a z o k a t t e n y e
ré re emelte, én nem voltam képes. E gyáva visszautasi
tás sokakat cltél'itett tőle, kik minden é1·demet a testi erőbe helyez
tek. Bekövetkezett halála biztosí tá Kunibertnek a gyözelmet és az Ol'

száglást. 
Uralkodott tizenkét évig; aztan átadá a kormányt fiának Luit

pertnek. Ezt csakhamar kiforgatta Ragimpert turini herezeg (701) j 

IL Aribert pedig, ennek fia s utódja börtönre vetteté. E rövid kor
mányok s a háborus öröködések lehetetlenné tették, hogy a monar
chia megerősödjék, Ansprand, nemes longobard, Luitpert hive, a La
jorokhoz szöhén, egy innen hozott csapattal átkelt az Alpeseken s 
legyőzte Aribertet (712), ki midön a 'ficinón áthaladna, belefuit: az 
agilolfingiek utolsó sarj a Olaszországban. Mondják, miszerint álruhá
ban járt, hogy hallja, mit beszélnek felöle. A külországok követeit 
közönséges ruhában fogadta, silány ételeket s borokat tétetett eléjök, 
nehogy megkedveltesse velök az olaszhoni finom életet. Ezt azonban 
jobban védbette volna vitézség- s egyetértéssel, mint sem kis lelkü s 
álnok titkolgatássaL 

Linlpraud. 
Ansprand csak három hónapig Ul'alkodott, hanem harminczkét 

évig ült a trónon fia Liutprand, ki a longobard uralomnak régi fényét 
visszateremté. Elsü gondja volt az {~llam átalakitltsára j a többször 
kiütött lázadást elnyomá, néhány herezeget ki is végeztetett. Sok Yá,
rat vett el a bajoroktól, kik uralmukat megujitni óhajtálc A frankok
és avarokkal jó barátságban élt j bölcs törvényeket lwzott, mellyeknck 
czimén ez állt: Ke r e B z t é n y és ka t h o l ik u B ki r á l y a a z 
Is t e n k e d v e l t c l o n g o b a l' d ok n ak. Tud ván, hogy _két ga
sindája élete ellen leselkedik, vadászatra hítta öket, s midön egyedül 
volnának az erdőben, szemökre lobbantja gonosz tcrvöket, aztán el
vetve fegyverét, igy szólt: Im e h a t a lm a t ok b a n ki r á l y a
t ok, t e g y c t ek v c l e, am i t ak a r t ok! Eze l\ meghatva a nagy
lelkü s bátor lépé>ltöl, lábaihoz borulnak, bocoánatot kémek s azt meg 
is kapják. Az egyházzal is egyetértésben élt s megerösitett a cotti
A,lpesekben számos adományozás t, mellyet II. Aribert tett; hogy a 
buzgó hiveknek eleget tegyen, áthozatta sz. Ágoston ereklyéit Sardi-
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niából Paviába. Helyreállitván a rendet s az engedelmességet és ki
irtván a polgárháboru rnindcn csiráját, azon tervnek kivitelére adta 
magát, mellyel elődei is foglalkoztak, hogy tudniillik egyesitsc az 
egész Olaszországot, Itiűzve abból a görögöket. A szerencse ugy lát
szék, segédkezet akart neki nyujtani. 

Elbeszéltük 1), mint tette közzé isauriai Leo a képek tisztele
tét eltiltó rendeletét és mint szegült neki ellen II. Gergely. A 
felingerült Leo parancsot ada Pál ravennai helytartónak, hogy menne 
Rómába s tenné le a pápát j ez ellenben átok alá vetvén a császárt, 
irt a longobardoknak, a vclenczeieknek, a fóbb városoknak 8 hercze
geknek, maradnának szilárdak a hitben s vetnék meg az istentelen uji
tást. Ekkor tünt ki, ru ennyire j o g g a l irhatá a pápa Leónak: A 
n y u g a t i a k m i n d n y á j a n a l á z a t o s s á g u n k r a f ü g g e s z
t i k s z e m c i k e t, s m i n k e t e g y f ö l d i i s t e n ü l t e k i n
t e n ek. Miután a longobnrdok az ellenségnek elzárták az utat, 
a ravennaiak is fellázadtak a képromboló ellen (728.) j agyonver
ték a helytartót 8 mindazt, a ki a képek tisztelete ellen volt. 
lJgyanezt tették a nápolyiak, kiknek herczegök Exilaratu8 Rómába 
jött a pápát meggyilkolni, de megöletett fiastul a rómaiak által, kik 
fölkelvén, hogy fegyveresen vé<ljék a pápa személyében vallásukat 
és szabadságaikat, a görög kormányzót elkergették. A császári Olasz
ország egyik végétől a másikig terjed a lázadás, leverik az uralkodó 
szobrait s megegyezv6n abban, hogy a görögökkel, kiktől mint zsar
nokoktól féltek, mint erőtleneket megvetcttek, mint eretnekeket gyü
löltek, többé sem ru it sem akarnak, azok helyébe, kik Konstantinápoly
vagy Raveimából jöttek; nemzeti tisztviselöket választanak s elhatá
rozzák egy császárt választaui, ki Rómában lakjék s Leót ostrom alú. 
vegye. 

Azon forradalrnak egyike volt ez, rnellyek sikerülnek, mivel az 
igazság s vallás érzelme, nem pedig szörszálhasogatás által határoz· 
tatnak, mellyet a nép nem ért s mellyböl haszna nincs. Ők saját vé· 
delmökre fegyverkeznek fól, megtagadják az eretnekséget és az adót, 
s még csak vért sem ontanak azon kevesen kivül, mellyet a nép első 
zendületében, mellyet mindig elnyomni ügyekeznek , megkimélni le
hetetlen. 2) 

• ),. Fönebb a l X. f. 
") Respiciens erao pÍU8 vir (a pápa) p1·olanan1 principis j~Usio••ent, jam contra 

im pe.-ato1·em, quasi contra hostem se annavit, renuens haeresiam ej us, se1ibens ubi· 
que se cavere 0/tristianos eo, quod OJ·ta juisset impietas talis. l!Jilul· pe•·moti omnes 
Pentapolen:;es, atque Veneliarum e:r:ercitus, contra Í1npe1·atoris jussioneni resliter<~~tl, 



718 

Olly távol volt, hogy ez önkénytes mozgalmat a pápa uagym
vágyása segitette volna elö , miszerint II. Gergely közbeyeté magát 
Leóért ') remélvén, hogy az igazság utjára \·isszaté1·. Az ö törekvése 
Hómában fenntartá, Nápolyban visszaállítá a c~ti~:~zári tekintélyt, ha
bár c helyeken a helyhatósági intézmények s tehát a pápai tekintély 
kapott volt lábra. A nemesek, a tanácsbeliek s a nép ismét rész vet
tek a közügyek ben, midön összegyültek, hogy kárhoztassák n csász:'tr 
által parancsolt eretnekséget. Civitavecchia megerüsittetett, s a ró
mai herczegség nevében a déli longobardokkal szövetség köttetett, ha
bár a császár irtinti engedelmesség küljelci megtartattak. 

Felhasználta e zavarokat Liutprand, s megtámadván (727) el
foglalta Ravenn!\t 2), Bolognát és a Pentapolist j hallflm R velenczeiek 
a pápa által a barbárok ellen siirgettetve, elküldik Orso doget, ki 
rajta ütvén a longobnrd királyon, legyőzi, unokáját elfogja, s visszn
foglalva Ravennát, oda R Konstantinápolyból helytartóul küldött Eu
tychius heréltet helyezi be. Liutprand, ki remélé, hogy a pápa többet 
gondoland a rajta ejtett sérelenunel, mint a félsziget közjavával, mi
dön látta, hogy csalódott, dühbe jött s békét köte Eutychiussal, segélyt 
igérvén neki az engedetlenek megfékezésére, ha ö is azt kapna a spo
letói s beneventumi herczegek ellen, kik Róma mellctt fellázadtak. E 
lépés sikerült s a két egyesült hadsereg Róma ellen megy, mindkettö 
megtorlandó azt, az egyikmivel engedetlenkedett, a másik, miYel hü 
maradt a császár iránt. A pápa azonban táborukba megy s megmu
tatja Liutprandnak, mennyire káros reá nézve a görögökkeli szövet
kezés, a longobarel ugy megindult, hogy a pápán ak lábaihoz veté ma
gát, igérvén, hogy senkit scm bántand; 8 bemenvén a pá p:ival a 
vaticani templomba, ott az apostolok sirjára mint ajándékol,nt tette 
le ki rá ly i palástját, karköHiit, vértét, törét, aranyozott kardját, arany 
koronáját és egy ezüst feszületet. 

A görögök s longobardok köz ti régi viszonyok ekként megujittat
tak j de a csásdr meg nem szünt a pápákat tovább is háborgatni. A 
syriai III. Gergely (731.) épen olly erélyes lévén mir.t elődje, nem 

dice·ntes se nunquam in eJusdem pontificis col!descendere nue-m, sed JII'O eJus magis 

defe•Mione cirilile•· dece•·lare. Liber pontif. Gibbon mowlja, hogy e lépús fontos é' 
eldöutö. Legyen. 

1) Cognila impemlo•·is nequitia, omnis Italia cousilium iniit, nt sibi elige•·e,tl 
imperalm·em Pl Con.i/nn~inopolün Ilucereni ; sed c01npescnit tale consilium ]NIIIifex, 
.,pe•·rm.~ rom:ersionem p,·incipis. Anast. Bibl. 

") !'. pa.\'inbeliek azt hiszik, hogy Lintpran<l ekko•· hozatta út R>LvenniLbfd 

i\ ntoninns Pingnak I'ÚZ lovngszohrát, me Ilynek Regi3ole nevtJt arltak. 



119 -

kérte ki az exarcha megerősítéset, s ellenszegült a sz cn t képekre vo
natkozó renucleteknek, erősen sürgetvén a császárt azok visszahuzá
sára. l\Iidiín azonban látta, hogy az uralkodó makacs 1 összehitt Ró
mába egy zsinatot, melly ismét átokkal sujtá mindazokat, kik a szent 
képek tiszteletet elvetik. A császár, hogy boszut álljon, a nápolyi, ea
labriai, sicilia is illyriai egyházakat a római pápától elvéve a konstanti
nápolyi patriarcha alá helyezte, aztán hogy rendeleteit végrehajtassa, 
Olaszhon ellen nagy hajóhadat indita el, melly azonban az Auriai-ten
geren a viharok által szétromboltatott. A maradványok Ravennába ér
vén , megkisérték ennek kirablúsát, hanem a figyelmessé tett nép 
fegyvert rngauva, visszaverte öket, süt hajúikat is elmerité. Ez volt a 
császárok utolsó eröködé:1e Olaszország megtartásáért. 

1\Ienekulve e bajtól uj veszélybe esett a pápa. Liutprand tudni
illik, hogy régi terveit valósítsa, Hildebranddal, ki neki kormánytár
sul adaték, betört a római l1crczegségbe s elfoglalván több várost, nuh· 
Rómát fenyegette. Gm·gely nem látván magát elég erősnek s a gö•·ö
göktöl sem remélve semmit 1 elhatá•·ozá barbár fejedelemhez folya
modni s követséget külde gazdag ajándékokkal Martell Károlyhoz, 
illy levél kiséretében : 

"Gergely a nagyméltóságu fiunk Károly urnRk 1 Franciaország 
alkirályának (su b r e g u l us). 

"Minket a végső szarongatás gyötö•·, midön látjuk, hogy az 
egyházat még azon fiai is elhagyják, kiknek magukat védelmére kel
lene szentelniök. A ravennai sziik területet, melly egyedül maradott 
fenn a mult évben a szegények fenntartására s az egyház kivilágitá
sára, Liutprand és Hildebrand, Iongabard királyok tüzzel vassal el
pusztit1í.k, sz. Péter birtokait összeronták, a még megmaradt barmo
kat elvitték s Róma környékét is feldulták. Tőled i!!, nagyméltóságu 
fiunk, mindcduig semmi vigasztalást sem nyertünk, s tudjuk, mikép 
te a helyett, hogy bajainkon segitenél, inkább az ezeket okozó feje
delmeknek adsz hitelt, mint a mi igaz előadásainknak. Mi kérjük a 
Mindenhatót, hogy meg ne büntessen e vétkedért; de ugyan, hall
hatnád te ellenségünk szemrehányásait: H o l v a n h á t a z a K á
roly, kinek védelmeért esedeztél? Hadd jöjön az 
ő r e t t e n t ö fr a nk j a i v a I s m c n ts e n k i ke z e i nk k ö
z ő l! l\Iilly fájdalom fog el bennünket e gunyszavak hallatára! s mi
dön látjuk 1 hogy az egyháznak olly hatalmas fiai egy ujukat sem 
mozditják meg ellenségei visszatorlására ! Az apostolok fejedelme 
hatalma fegyvereivel könnyen védhetne minket, de ö e szerenceétlen 
időkben meg akarja kisérieni fiai sziveit. Ne adj tehát hitelt nma ki-
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rályoknak , midön a spoletói s beneventumi herczegeket vádolják ; 
ezeknek egyedüli hibájok, hogy a mult évben rninkct és a vallást 
megtámadni nem] akarták; különben ama királyoknak engedelmes
kednek, kik öket mégis méltóságuktól megfosztják vagy száműzik, 
hogy az egyházat akadály nélkül leigázhassák s rabszolgajokká 
tegyék. 

"Küldd ide meghittjeid egyikét, kit sem ajándok, sem fenyege
tés, sem igéret meg ne ver>ztegessen, hogy ez saját szemeivel látva ül
döztetésünket, az egyház lealáztatását, a zarándokok könyeit s né
pünk nyomorát, téged mindenröl pontosan tudósitson, Isten itélett'·rc 
s lelked üuvösségére sürgotünk, segéld meg 8Z. Péter egyházát s an
nak népét és távoztasd el e hitszegő királyokat. Az élő Istenre s sz. 
Péter kulcsaim, miket uralkodásod jeleül itten küldök, siess segedel
münk re, ragyogtasd hiteded s növeld ekkép ama birt, me Ily rólad a 
világon elterjedt ; hogy meghallgasson majd az Ut· szorongattatásod 
napján, és Jákob Istenének nc\•e véd jen, mi pedig sz. Péter és Pál sir
jánál elégedetten éjjel nappal kérhessük Istent érted és n te né
pedért." 

Azt hiszik némellyek, hogy e levél átvivőjének szóbeli ut:lsi
tásai is voltak, hogy egyezkedjék Károlylyal a Róma fölötti uralko
dás átvétele iránt; azonban e véleménynek semmi alapja; sőt a pá
pának ismétesen kelle Károlyt súrgetnie, mig Liutprandhoz l• övete
ket küldött; l11mem mig az értt>kezletek folytak, meghalt mind :Mar
tell Károly, mind a pápa, mind a csá.szát· (741). 

A sz en t széket most a Nagygörögországban (déli Olaszország) 
Santa Severinából származott, nagylelkü, bök ez ü ~akariás foglalta 
el. Ő állitotta helyre a békét és egyetértést, mert személyesen men
vén T ern ibe, a Iongabard királyt jósága s szelida é gé vel rábirri, hogy 
a római vát·osokat visszaadja. 1'ht·asimund, spoletói herl!zeg, elha
gyatva látván magát a rómaiaktól, megadá magát Liutprandnak, ki 
őt egy monostorba záratá. Gergely , beneventumi herezeg peuig, mi
dőn Görögországba akarna menckülni, ·a felbőszült nép által agyon
veretett. Liutpt·and a két herczegségbe két rokonát helyezte, aztán 
megszegve igéretét, a Romagnúban elfoglalt városokat ne111 csak meg
tartá, hanem az Exarchatus ba ismét betört, mig végre a pápa a bé
két ujra kieszközölte. 

Bachi t~. 
Liutprand halála után (7 44.) a longobardok letették Hildebran

dot, az ö kormánytársát, s elválasztották Rachist, a friauli het·czeget. 
Ez scm késett az Exarchatust megtámadni ; dc a pápa ujra közbeveté 
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magát, e a király nem csak elalit vállalatától, hanem annyira mcgil
letödött, hogy az akkor ujból folépült Monte-Cassino zárdába vonult 
(i 49), hol épen azelőtt a francziaorsz1ígi Carlmann is enyhhelyet kere
:;ett. Hachis feleségeTasia és leánya Rotruda is zárdába. vonultak. 

Astolf. 
Astolf, Racltis fivére a közohaj szednt trónra emeltetvén, meg

ujitá a görögökkel i ellenségesked és t. A hadi szerencse olly igen ked
vezett neki, hogy két év alatt az Exarchatus és a Pentapolis uráv :i lbn 
s székhelyét Paviából a császári Havennába tette át (752.) Eutychius, 
az utolsó görög kot·mányzó Olaszhonban, Nápolyba futott; a csá:Jzár
ságnak megmaradt birtoka Sicilia és Calabria két kerületére (thema
ta) osztatott fel j a nápolyi, gaetai, barii s más herczegek CRak név
szerint függtek a siciliai hadparancsnoktól. 

ll. lstnin pápa. 
Bírva Ravennát, azt hitte Astolf, hogy már minden, még maga Ró

ma is, nz ö uralma alatt áll; miért is a római tanácsot s népet felszólitá, 
hogy iránta ugyanazon engedelmességgel le gy enek, mellyel voltak a 
ra\·ennai helytartó iránt j e követelését nagy fegyveres erővel támo
gatta. II. István pápa 1), Zakariás utódja (752), kéréssel s ajándo
kokkal rgy negyvenévi békét eszközlött, hanem alig telt el négy hó, 
R Astolf megszegtc azt, évi adót róva a rómaiakra ruindaddig, mig ne
ki nem fog tetszeni a római herczeg~;éget országához csatolni. A pápa 
cHiször imához folyamodott s Rómában szent körmenetet vezete, melly
hen ö maga mczitláb vitt egy Krisztus-képet, mellyet nem emberi 
kéz készitett, a nép pedig hamuhintetten és siránkozva követe egy fe
születet, mellyrc a longobm·dok által megsértett békeokmány füg
gesztve vala. Azután a montecassinói apátot más papokkal együtt a 
kinilyhoz küldötte, hogy vennék őt reá határozata rnegmásitásár:.J.; 
Astolf azon han megvelésscl fogadá öket, meghagyván nekik , hogy 
a pápához nem is menve, zárdáikba térjenek vissza. Constantin (C o
P r o n y m us) császár, ki a képek tiszteletének tilalmát makacsul 
folytatá, s a pápát, a császári tekintélynek Olaszhonbani fenntartój:H, 
minduntalan háborítá, most megelégedett azzal, hogy János nevü tit· 
kos tanácsosát levéllel küldé Rómába (7ö3.) A pápa e követet saját 
ti. vére által kisértette Ravennába, kérvén maga is ujolag Astolfut, en
gedné vissza az Exarchatust a görögöknek; de mind ez siker nélkül 
muradt, sa longobard annál nagyobb hén·el fegyverkezett s fcnye-

l) Vagy III. ha számitjuk azon másik Istvánt, ki ez elött választntott, ue 
fd nem ~zcntelteték, mivel a választáti után hnnuau uavra sz~lüté3 követko;:Gtólwn 

'"nghalt. 

IX. 46 
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getözött 1). Istvan tehát visszairt a császárnak, jöne, ismételt igérete 
szerint, fegyveresen Olaszhon védelmére 2); ez azonban sem a sara
cenokkal, sem a longobardokkal nem gondolt annyit, mint a képek 
tiszteletének kiirtásával s az ezt védő barátoknak ki végzésével. V esz
tett mindenütt, mert az ellenséggel mást kellett volna tennie; mint 
vitatkozni s okoskodni. 

Mit tehetett egyebet a pápa? Emlékezve III. Gergelyre, Pipin
hez, a frankok herczegéhez fordult, ki öt Martell Károlynál szivcseb
ben hallgatta meg s elküldvén Antharis herezeget és Crodegang metzi 
püspököt a pápá t Francziaországba hivatta. A pápa s J á nos görög 
titkos tanácsos a Iongabard udvarnál voltak, az utolsó kisérletet meg
teendők; de miután Astolf makacsul határozata mellett maradt, János 
követ ke l e t n ek, a pápa pedig Francziaországnak vette utját, hol 
a. nép által, az üldözött erénynek tartozó valódi diadallal fogadtatott. 

TIZENBAB.M:ADIK FEJEZET. 

P i p i u k i r á l y. A p á p á k v i l á g i u r a l m a. 

Az a p os t o l i z a r á. n d ok Francziaországban mcgváltozva 
találta a dolgokat. Kis-Pipin, ki udvarnagyi czimmel, de királyi hata
lommal birt, alig hogy Carlmann lemondása által egyedül találta magát 
a polczon, fivérét Grifót a börtönhöllegott kibocsátá s ro éltóságokat é:~ 

herczegségeket ada neki j hanem ez boszuállásra s uralomra vágyva, 
fellázitotta a szászokat (748). Ezeket Pipin legyőzvén, évenkénti öt
száz tellenneli adózásra szoritá, Grifo pedig a bajorokhoz futván, mi
után ott sógora Odilo meghalt, keresztülvitte, hogy Tassilónak, Odilo 
fiának mellözésével, ö választatott herczegnek. Pipin azonban ezeket 
is megtámadja, legyőzi s Tassilót apai székébe helyezi j a bajorokkal 
szövetséges alemannoknak pedig nemzeti fejedelmcik helyett frank 
kormányzókat külde. Minthogy a pápa Pipint vissza akarta tartani a 

') Ji'1·emens ut leo pestije1·as minas Romanis dirigere 1wn clesinebat, asserens 

omnea UllO gladio jugu.lari, nÚii suae se se subde,·ent ditioni. Anast. Bibl. Vita. Sle

pltani II. 
2) DeprecaJUJ impe1·ialem elemeniiam, 11,1 juxta id, quod et saepiu.1 scrip$erat, 

cwll exercitu ad tuendas has Italiae parleB tJwdis cnnnibua adveniret. Anast. Bibl. 
tÍ:l Baronius ad ann. 754. XXIII. XXV. Ez 111ut.ntju, milly távol volt ö n lúza
<lás, vagy a föbatalom ke.reséséuelt gondolatá.t61. 
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Grifo és a bajorok elleni háborutól1 az udvarnagy, gyözelme után Ser
gius pápai követhezigy szólt: Te hazudtál 1 midön engem sz. 
Péter nevében a háboruban akadályoztálj Isten 
akarata. a győzelemben nyilvánult 1 s az Ég ugy 
akarta 1 hogy a bajorak alávetve legyenek Fran
c z i a o r sz á g n a k. Ezen érv a politikai mérlegben még mindig 
sulylyal bir. 

Grifo fogságba esvén 1 életét sz. Bonifácz s a pápa közbevetésé
nek1 fivére nagylelküségének pedig tizenkét jószágot s Mans városát 
köszönheté j de ö még sem nyugodott meg s az uj lázadás alatt az 
Alpesek közt elesett. Pipin ekkép vágytársak nélkül maradt 7 s mint 
harminczkét éves a legszebb férfi korban, annyi győzelemmel dicsőit
ve, a néptől s a katonáktól kedves modora1 a papságtól pedig a Mar
tell Károly által elvettek visszaadása miatt kedveltetve7 a királyságra 
nem nélkülözött egyebet1 mint n nevet. A frankok az éveket már az 
ö u r a lk o d ás á v a l jelölték ; hozzá intéztetett minden folyamod
vány 7 övé volt minden tisztelet j a nagyok egymásután az ö h ü bére
sei lettek, s hüségi eskü által inkább neki kötelezték le magukat, 
mint Chlodvig gyámoltalan ivadékainak. 

Másrészről mint minden germán törzsnél 1 ugy a frankoknál ie 
a nemzet vagyis a katonaság jogához tartozott a királyt szabadon ,·á
laszthatni. Hogy a merovingiek közöl folyvást választottak 7 csupa 
szokás 7 vagy érdem következménye volt. A frankok ebbe végre bele
untak s Rómiba küldék Burkhard würzburgi püspököt és Fuldrádot, 
a st. Denysi apátot 1 hogy kérdeznék Zakariás pápá t, a frankok és 
herczegök nevében : ki érdemli meg a királyi czimet j az-e ki annak 
hatalmát gyakorolja, avvagy, ki csak cmlékét viseli? Zakariás 1 miut 
a törvényességnek minden igaz tisztelője teendett, azt felelé, hogy a 
királyi név a királyi kötelességek teljesítőjét illeti. Ezzel a pápn nem 
gyakorolt illetéktelen hatalmat, hanem elismeré, hogy a királyválaaz
tás joga a nemzetnél fennmaradt t). 

Pl_plu li:lrály 752. 
Pipin 1 ki az események menete által kezébe nyujtott jogart 

eleinte visszautasitá, most, midön ahhozi jogát mind népe ohaja1 mind 
az igazság határzata megszentesité, elfogadta azt a soisson·i majusi 
gyülésen. S hogy a frankok általi elválasztatását a gallok előtt is ér
vényesitse1 a Juda- s némelly spanyolkirályok azokása szerint fölke-

1) L. Bosaaet·t: Defe-Mio II., 34. - Fénelon, Oeuv1·ea. (Versailles) T. XXII. 
581. u., 382. 

46"' 
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netni kivánta magát, ;nit az akkori legtiszteltebb fÖ}Jafl !!Z. Bonifácz 
(marcziu'i3 1.) végre is hajtott 1) szentelt olajjal (chrisma), s igy az uj 
dynastiát, mikép az előbbenit az egyház szentelte meg. III. Childerik, 
ki a meroving nevet, joggal vagy jogtalanul, utóljára viselé, megnyi
rotvén ismét, a honnan jött, zárdába vitetett j és ha a trónon g y á
m o l t a l a n n ak neveztetett el, azon helyen, me ll y inkáb b neki való 
volt, a j ám b o r nevet érdemelte ki. 

Az austrasiai frankoknak a neustriaiak fölött ki vivott ezen dia
dala csakugyan tulnyomóságot ada az inkább gcrm<l.n törzl:! nyelvé
nek s intézményinek a gall-frankok fölött 1 kik a rúmai,tkkali össze
vegyülés által csakhamar elkorcsosodtak. 

Azon győzelem után, mcllyet első Pipin a neustriaiakon s a sza
badok osztályán nyert, a főurak, kik ama gyözelmet clösegiték, min
den engedelmesség alól fölmentetteknek hi vék magukat j ekkép a 
Chlodvig rendezte egyedurság megrendíttetett s olly felbomlástól Ic· 
hete tartani, minőben a római birodalom veszett el. Kis-Pipin, miután 
királylyá lett, érvénybe hozta ismét az uralkodó család jogait, és az 
igazság szinével uralmat követelt ama független herczegek fölött. El
határozva igénycit fegyverrel is érvényesitni, cWszür is a déli tartomá
nyok ellen ment. Septimania, mellyet a góthok Chlodvig ellen, az ara.
hok Martell Károly ellen védelmeztek, ugy látszék, független ohajtott 
maradni, hanem a góth .Ansemund, a főurak választott főnöke l'ipin
uek meghódolt, mint szinte Nimes, l\Iaguelvne, Agde és Dézicrs vúro
sok. S igy a frankok közvetlen érintkezésbe jöttek az ambok <l.ltal 
dfoglalva tartott vidékekket Ezek a keresztényektől folyn\st nyug
talanítva, Spanyolhonból semmi segélyt sem n:mélhcttck 1 miutün ott 
az Ommiahdok lmktával belháboru ütött ki j ez által felbátorítva a 
septimaniai góthok, Pipin vezérletc alatt mcgtámadl~tk ~arbomi.t, az 
utolsó arab fészket s három évi o~:;lrom ut:in bevevék (709). Kiüzet
vén ekkép az arabok, ama tartomány Gothia neve alatt Franezi:wr
szág egyik herczegségét képezé, mcllynck törvényei fcnutartá~át Pi
pin esküvel fogadá. 

Hátra volt Aquitania, melly a frank ir.tézm~nyek iránt mindig 
idegen vala. Az Eudes és Martcll Károly, Hunaid (·~ Pipin közti cl-

1) Pipint bitorlásról vé.dolni, mint ezt az uj tört6nészck !ttaláun~an teszi!<, 
anuyi, miut a germán választó orszá~okra a mai legitimitá~ ~h·eit nlkalmazui. Az 
•·gykom latin irók közöl egy sem non•zi azt bítorli\suak. Azért képtclcns.;g, a mit 
a byzunti tört~nészek IJcsl.élnek, ltugy Pipint hlí~égi c.;küj.ótöl a pápa wentette fül : 

.4Vt1avr:o~ aV-rOv T~.:,· lTHO(J..",Ía;· -r.~,· :!t(JO.; T.t;v tfl~ya TfJV rtl!·no .. ~-yr,,.q·r!rnJ•. 

Theophanes Clwonogl'. pug·. :1:37. 
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lt'Hség<'skcd~st mcgujitá Vaifro (Guaifero), Hunaid fia, ki még Carl
manntól hűbérképen kapta o. tartományt, s neki hiiséget is esküdött ; 
most tehát, midön Pipin trónra jutott, magiÍt az eskü albi föloldozott
nak h ivé; föhatalmnt kezde gynltorolni sa francziaorszúgi elégületlen, 
vagy lázadó menekiilteket készséggel fogadta. Pipin panaszt emelt 
c:z ellen, mint szinte az egyházi kiYá.Itságok megsértése ellen, s midön 
meg nem hallgattatnék, fegyverhez nyult (759). A déli elpuhult né
pek, a rómaiaknak ezen megvetett sarjai, a rettentő frankoknak nyolcz 
évig álltak ellen. Az aquitanok s baskok több ízben egész Autunig s 
Chaionsig nyomultak elő, hanem a frankok lángba boriták Berryt, 
behatottak Auvergncbe s pusztításaikat egész Limousinig terjeszték, 
kivagdosva a szőlőtöket, Aquitania ezen gazdag3ágát. Vaifro nem 
~rezvén többé erőt a síkságon ellenállni, lerontatta Poitiers, Limoges, 
Saintes , Perigueux , Angonleme s más városokat és a hegyekbe 
vonult, hol megtörhetlenül folytaÍ<'Í a harczot, miglen egy saját kato
nája által megöletett (768. jun. 2.) 1). Ekkor Aquitania aláveté magát 
Pipinnek; s Tassilo bajor herczeg, ki Vaifro kedveért nagybatyja el
len szinte fellázadt volt, legyözetett. 

Bretagne II. Alan halála ubi.n fel vala osztva; Nantes, Rennel'l, 
Do l és Al et (St. M n l o) több iz ben a frankok hatalmába estek, a 
nélkül, hogy ezek uralmát elismerték volna. Azouban, midön a nagy
ravágyó 1\lac-Tiernt>s (fe j e d e 1 em fi) a t11rtományban zavart t:\
masztott, Pipin egész V annesig nyomni va az egész annoricai félszi · 
getet meghódítá. 

fl. igy Austrasia, Ncnstria, Burgundia, Aquitania s Bretagne egy 
kat·d alá voltak egye~itve, Ch lodvig miive befejezve s az uj győzelem 
áltnl a gall-román s frank népség közti régi visz1\.ly megszüntetve; ök 
mimlnyájan egy, gernuín uralom alá hajtattale Vigasztaló s tanulságos 
látmlíny, ha nézziilt, milly kiilönbözö clemekhi)l alakult ilssze a leg
hatalmasb s c g y franczia nemzet. 

Ezen kivivott egység védelmérc Pipinnek sokszor kellett fegy
vert ragadnia. A kereszténység még meg nem szelidité annyira a 
friescket, hogy a mblójáratokkal fölhagytak volna, azü\.n midőn az 
öket térit!) sz. Bonifáczot megölűk, Pipin boszut állandó, Friesia egy 
részét elpusztítá s II. Radbod herczegnek a dánokhoz kelle sza
ladnia. (756). 

1) L' e.~to;·,.e ne pw·ole pas d~ la 71taniéJ·e de sa ,;wrt; mai., a-ueunes chro·ni
'lnes dient que il j11. oceiR de sa gens meismes, pour re qac ils c-uidoienl 11a1· ce nr
qu~n·e la gm~e dn roy. Chron. de }'rance ap. Bouquet V. 223. 
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Pipin a szászokat is békére szoritá, a Rajna bal partján lakó
kat évi háromszáz ló azoigáitatására kötelezvén, kik midön a :békét 
megszegve, bálványozó testvéreikkel egyesülnén ek, Pipin W estphs
liába rontván, megveré öket Iburgnál az osnabrücki megyében, keze
seket adatott magának, lekötelezvén üket, hogy a téritöknek · ellen 
nem szegülnek. Sz. Saibert, azon apostolok egyike, kikben Angolhon 
olly gazdag vala, az evangeliomat egész a Rajnáig vitte, hol miután 
Pipintől egy Császárszigetnek (Kaiserswerth) elnevezett 
szigetet ajándékba kapott, egy püspökséget állitott fel rajta, melly 
utóbb WerdeoLe o. Ruhr mellé vitetett által. 

ll. István pilpa Franczlaországban. 754. 
Az uj frank uralkodóház e ezerint igen közeledett Rómához, 

nem csak a régi katholikus czim, hanem a legujabb megszenteltetés 
s a bálványozók téritésének elősegítése által i miért is természeténél 
fogva polgári rendezetében az egyedurságot, a vallásiban a pápaságot 
hozta előtérbe. Ez utóbbi tény legtisztábban nyilvánult akkor, midön 
Il István pápa, a longobardok ellen segélyt kérendö, Francziaor
szágba jött. A király eléje küldé egész Szent-Móriczig fiát Károlyt, 
ki utóbb Nagynak volt nevezendő, s ki a szekér előtt gyalog ment; 
aztán pontiani palotájánál a király maga fogadta. Itt a pápa könyö
rögve borult eléje papságával együtt hamuhintetten és sanyaröltöny
ben, Pipin pedig leugorván lováról, mint az egyház feje előtt földig 
alázta magát egész kiséretével, s elvezetvén őt a st.-Denys-i apát
ságba, állandó gondviseletet mutata iránta, a lelki gyötrelem s hosz
szu ut okozta betegség alatt. Elismerésül a pápa ujolag a frankok 
királyává kente Pipint s két fiát is, Károlyt és Carlmanot Uul. 28.); 
egyházi átokkal fenyegetve a nagyokat és a népet, ha más családra 
vinnék által a koronát. Ezután a királyt s két fiát római patricius 
czimével ruházta fel i de nem engedett Pipin azon kivánatának, hogy 
öt Berta vagy (Bertrada) nejétől elválaszsza, utána tevén a hálát az 
egyházi törvényeknek. 

Pipin, mint patriciitB s a Szentszék hivatalos védője lekötelezte 
magát annak a longobardok elleni védésére, s kijelenté abbeli szán
dokát, hogy a pápát az egykori Exarchatusban uralkodóvá tegye. 
Astolf király előre látván, hogy a pápa segélykérése kárára leend, 
meghagyta Optátnak a montecassinói apátnak s alattvalójának, hogy 
az ö zárdájába vonult Carlmaunt küldené vissza Francziaországba, 
hogy ez fivérét Pipint az olaszhoni hadjáratról beszélje le. Carlmann 
megjelenvén a kie1·sy-i országgyülésen, mutogatta, minö rosz lépés 
volna az eretnek gö1·ögöknek a katholikus Iongahardok ellen pártjo-
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kat fogni, és h o g y a fr a n c z i a v é r n ek cs ak Fr a n c z i n
o r sz á g é r t k e 11 o n e o n t a t n i a; és hogy gondatlanság volna. 
másokat védve, s11ját házukat a szászok és aquitanok betöréseinek 
kitenni. Mindezt olly hévvel adta elő, hogy fivére s a pápa megsértvc 
érzék magukat, s Pipin boszuállásból, megnyirette Carlmnnnak két 
fiát s kolostorba zárta. Carlmann napjait talán a boszuság s fAjdalom 
röviditette meg. (755). 1) 

Pipin adornimyoz8so. 
Felhot·dott okai mégis hatással birtak a fmnczia fi:lurakra, kik 

\'Onakodtak fegyvert fogni, mig a barátságos kisérletek meg nem té
tetnek. Pipin tehát küldött Astolfhoz, s ajánltatott neki tizenkétezer 
arany soldót, ha lemondana a Pen tapolisról sa többi foglalmányr61; 2 ) 

Astolf nem hajolt, Pipin tehát a brainei gyülésen kimondatta a hábo
rut (754). Nagy számmal seregeltek össze a főurak s áthatván a susai 
szoroson, melly százötven évig két barát':lágos népet választott el, 
Astolfot Paviában ostrom alá fogták. Ez most egyezkedés utjá.n átadta 
Pipinnek az Exarchatust és a Pentapolist, miket ez a római köztár
saság- s Egyháznak és Sz. Póternek azaz a Rómába visszahelyezett 
p~ípának ajándékozott. 

Igy kczdődött a pápák világi hatalma, kik, bár az egyház fejei, 
addig semmi felségi hatalmat nem gyakoroltak, mivel uralmuk nem 
földi vala. Hogy Constantin császár Rómát Silvester pápának ajándé
kozta volna, későbbi koholmány 3); hanem annyi igaz, hogy a pápák
nak terjedelmes földbirtokaik Yoltak. Már Nagy-Gergely idejében 
huszonháromra ment a jószágok (patrimonium) száma Olaszhon ban, 
a Földközi-tenger szigetein, 111yria-, Dalmatia-, Germania- a Galliil
ban. Legterjedtebb volt a cotti-Alpesekben fekvi) birtok. 4). E jószá
gokon a római jog szerint törvényhatóságat gyakoroltak, tehát tiszt
viselöket, törvényszékeket s foglyokat tartottak; sőt másutt is a tá
vollevő cEászárok gondatlansága mellett némi felségi jogokat gyako
roltak. Igy Nagy-Gergely Nepibe kormányzót külde, meghagyva a 

•) .Annal. Metenses. p. 75-t. Jobban sikerült Carlmaonak egy másik kérelm<!, 
hogy tudniillik sz. Benedek maradványai, mellyek, midön 1\Ionte-Cassino a longo· 
barcink által kiraboltatott, franczia zarándokoktól a Loire mel\etti fleury-i zárdltha 
vitettek, visszandassanak. 

') Ch1·on. Moiss. Bouquet, V. 67. 
3) Lásd fönebb n VII. l<önyv. IV. fej. 
') Némtlllyck állitják, hogy Genua i1 e 11 nyugati partvidék e birtokhoz 

tartozott volnA.; hanem két évvel utóbb, hogystlm Lintprand e jószágot a pflpának 
adományozá , meghalt bizonyos Andoald , ki Liguria Iongabard herczegének mon
datott. 
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népnek, hogy annak, ugy mint neki magának engedelmeskedjék : 
Nápolyba tribunus t nevezett ki a város véclelmére r aztán a helyható
sággal biró Rómában mint első polgárok a felségi jogok egyrészét 
gyakorolták. Most azonban Pipin adományozása valósággal a feje
delmek sorába emelte öket, s minthogy azon alapszik Olaszhon egyik 
legrégibb állama, melly az ország történetével olly szoros kapcsolat
ban áll, természetesen mag<Íl'a kelle vonnia a törtéuetirók és publici
~ták figyelmét. 

Nem olly id öket élünk, mellyekben szükséges volna eredetét iga
zolni valameily uralomnak, hogy fennmaradását eltürjük j mert ha ki 
is mutatml.d, hogy sok más uralom, melly még csak ezerévi létre sem 
Umaszkodhatik 1 mikép támaszkodik a pápai, eleinte hatalombitorlá!l 
volt j azért azokat illy kimutatással nem, hanem csak erőhatalommal 
lehetne lerontani. Napjainkban tehát, miJön a pápai uralom Lármclly 
más kormányén<íl, sem nem gyiilöltebb, sem nem félclmE>sebb, sem 
nem magasztaltabb , azt tartjuk, olly részrehuj la tlanul szólhatunk fe
löle, a miltép szólhatnánk Róma jogáról Carthago lerontfisára j annál 
is ink4bb, mivel minden jó katholikus kiilönbséget tesz az enyészhet
len lelki hatalom szilárdsága és a földi uralom v:iltoznndósága l•ö
zött, miután az egyház, mielött ez utóbbit elnyeré, már is óri:\siv(t 
nőtt, és ha el is vesztené azt, épen meg nem f Of'ztatnék azon dics
frnytöl, mPllyet a földi nralomnál sokknl magasabbról kölcsönö?.. 

Pipin adományozásának eredetije elveszett, hamis okmány lé
vrn az, mellyet helyette fölhoznak; léteztéről azonban semmi kétség. 
az évkönyvi1·ÓK E>gyhangu bir.onyságn s az utóbbi mcgerösitések egé~?. 
sora hmmkorlik :m·ól. l\fag~íban foglalá az adom1í nyozás Ravennút, 
Itiminit, Pe>mi·ót, C csemít, Fanút, Sinigagli:ít, .Jcsit, Forlimpopolit, 
l''odit Sns~nbi o Yár:íval, 1\Tontefclti·ót, Acceraggiót, 1\Ion\ucatit, Ser
r:l.t, San Marinno vádt, Bobrót, Urbinót, Caglit, Lucnlit, Agubiót, 
Cumacchiót és Nnrnit 1). Némellyck~) állitják, hogy az adományozá~ 
cs n pán a jó sz<ígok hnszm\latára, de nem a felségi jogokra vonatkozott, 
miket Pipin önmagnnak R ntórlninak tartott volna fenn ; vagy ha a 
felségi jogok is oclaértettek, azok csak az anyagi hirtoki :ísra teJjcd
tek ki~). Hogyan lehetett ez, ha a hmgobanlok és a ravennai é rsek, 

1) Némcllyek az nrlományoz,\st Lunitol a Suriano lwriiletig CorRicival cgyiitt, 

má~ részről pedig Monte llardoneig tcrjcRztik és hogy llereeto, l'flrma, Rq;-gio, 

Mantua, Monsclice, V eleneze és lstria A n spoletói és beneventnmi herczegségck 

Nziatc bennfoglaltattak. 
') Pftster, Gesckich. de1• De1ttschen. I. k. 409 l. Spittler Staat8gescllichte. Il. 

k. 8G. l. és sok máR iró. 
3 J L. Slsmondi-t Hist. deJ rép. ·ital. I. IL - Napoleon, JUint sok Ullls kérM.Ht, 

ugy ezt is kardjá. val old ta me&' : 
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miJi;n a pápával surl6Uásba. jöttek, iít hatóságától s nem a jószágtól 
foszt:ik meg? Azonkivül ugy látjuk, hogy a pápák az adományozott 
városokba birákats tisztviselöket küldenek 1 ) s igy szólnak: Nostra 
romana civitas, Populum nostrum romnnum2), kije
lentve, mikép iik az egykori exm·cha állását s jogait foglalták el. Azt 
is he lehetne Lizonyitni, hogy a pápák Pipin adományozása elött is 
fíihntalmat gyakomltak némely vidékeken a nép közmegegyezése 
következtében, mellynek csak hódolt Pipin, rnidön adományát vis z. 
sz a a d ásnak nevezé. Kiilönben oktalanul gondolkodnék, ki a mi 
korunk ef!zméit amaz időkre vinné át s ott a jog és hatalom, a hasz
nálat és politikai kormányzat közt határozott különböztetést akarna. 
találni. A birtokos mint ollyan, jószágain némi fóhatalmat gyakorolt, 
fenntartá a rendet, igazságot szolgáJtatott, a háboruban vezér volt, 
rnig a legfőbb ur adót szedetett s felügyelöket küldött ki; kiilönben 
a kettő közöl az uralkodott többet, n ki erélyesb akarattal birt. 

A történetirök e pontnál elkcrülhctlenül kötelességüknek tart
ják egy kité1·ésben szólnni a p:\.pák nagyravágyásáról, birvágyukról 
a vagyon- és hatalomszerzés körül, és azon roszakról1 mellyek OiaEz· 

"Csúsz{u·i föhadi sz.lllá8unkról, U.ícsböl, maj. 1 í. l 80 \l. 
"Tekintve, hog·y midiin Nagy-K/troly frnnc~ia császlu·, n ml felséges elődünk 

n r.'nmti püsplikölmck kiilönféle tartom{myolmt njáni\ékozott, nzok:\t hííbér czimo 
alatt n<ltn, hogy nltütvalói nyugalmAt hiztositsa, s n nélkiil, hogy Rómn ez.\ltal 
tnrg-sziint volna a biro<lalom kingé~zitö része lenni. 

"!!cn•lrltiilt ós ron<l!'ljiil;, n mint következik ' 
,,.\ p{Lpai birtolwk n franczin biroi\alomhoz vi~~zakapcsoltatnnk 
Boaasztó log·ilm ! Hanem Emery apát kcinnyPn meggyőzte öt 11 tóve<lé~t·i)l, 

u,~,J Artaud l"ie de Pie VIL c. 21. 
1) Nam Pl judicea ad (adendas ju.9titias . .• in eurlent Ravennalium u.r/,e re

&i•lmtrs, ab har 1"01lwna urbe clixerit, Pl!ilippurn Jn-esbitemrn, simulque et Eu.•lacltiwn 

qnondt•l•t ducem. C:Jd. Carol. nro. G<l. ; é~ szintngy nz :11. s 7'f'>. sz. stb. Mirliín 
1\agy-Károly 784-ben Ravcnnáld•l bizonyos r~gi oszlopokat clvitl'tni kivánt, arra IL 

p!tpútól kapott engc<lclmct. 
') L. Fantuzzi-nál: Munur.t. flavennati, n~ Y. 1>. uklcvelt·it, ldilönö~cn u 17. 

' 18-at; Tovftbhh Savignyt: StOJ·ia clel. dir. mm. V. f. 110. §.j Leo Geschichte 

,_,on Italien. I. k lB 7 -18~J ll. j Cennl. I. k. 63. l; Orsi, VIII. fl,j. - Phiiipps, 
Deul.1<'he Geachichte. Ill. -17. §. Gosselin, Ponvoi1· elM papes, (PáriR lS•!fi) 240. s. 
~c:;v. ll. KésiíLhen llaflrián p{,pa il;'y irt N.-Kitrolyho~: 

"A ~polctúi, heneYrntnmi, frinnli és cln•iumi hcrczegek nzon nszélycs tcr
,.et koholták cllcnihtk, hogy ~gyesiilve a görögökkel s AdclchissP.l, Dezsii fiával 
minket ~zárnzon és t.cng·ercn megtámndjanak, berontani óhajtván ezen mi vdrosnn!.:ba 

Rómdba s vi~s~núllitni a longobnnl uralmat. Kérlek teltfLt rninf\enre, siess scgitsú
viinkre, mcrt mi l"tcn után re{tfl hagytuk az Anyaszentegyház, a mi ?'Ómai népiink 

" n rúmui közt(u·sas:'tg véflclmét." Cod. Car(ll. ep. 57. 
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hont érték, mivel (a pápák hibája miatt) nem jutott egészen az idege
nek uralma al~. Én nem csak megengedem magamnak, hanem köté
lyemnek is tartom, a hol a történészet feljogosít, azzal, mit az elöité
let vagy nyer3 erő parancsol, ellenkezőt mondani; nem is mutattam 
a zsarnokság iránt rokonszenvet, mivcl kezében fegyver, fején kmona 
van. Itt is tehát csak a tényekhez fogunk ragaszkodni 1). Ime tehát 

1) "A történet egyik pontja ez, me ll y fdlött a tények, a Wrekvések és sze
mélyek itélete a legkülönbözöbb s lcgbonyolódottabb, miután majd min-lig párt
szellemü irók által tárgyaltatott. A fenmaradt tudósítások már eredetök ll.! ta l gya
nusa1t, mivel majdnem mind maguk a pápák, teh!t az egyik érdekelt rész levelei
bt>n, vagy azoknak Anastasilts vagy barki által, de határozottan, behizonyult rész
rehajlással irt életrajzaiban találtatik fel. 

"A mi az ujabbakat illeti, ezek némellyei a vall;\.s iránti gyülöletböl in-án, 
mindenben, amit a pápák tettek, akartak, mondottak, söt szenvedtek is, csak fon
dorlatot s erőszakot láttak; mások ismét vallástalan ezé! nélkiil, de lekötelezve va
lamclly fejedelem érdeke iránt, ki a pápa ellenében nem is tudom minő jogokat 
hitt követelhetni, a páp!t mindig csalt bitorlónak s jogtalankod6nak ügyekeztek 
felmutatni. A másik részről némelly védirók megczáfolták a vádakat , de a vádlúl; 
modorát követték ; midön legheve~ebben vitatnak, ezé lj ok é }Jen nem az, hogy egy 
történeti pont körül véleményt l..Ilnpitsanal{ meg, legkevesbbé scm, ez elöttiik csu
pán csak eszköz. Innét mindl{ét oldalról esetleg, vagy szándékosan roszul föltett 
kérdések, elferditése vagy mellözése mindannak, a mi az iró czéljaival ellenkezett, 
homályos vitatások :\ tudományosság, \'agy az elvek körül, épen akkor hozva elö
térbe, midön a dolgok már világosodni kezdettek: ugy hogy az olvasó, ki várta, 
hogy amaz irók megegyengetik elöttc nz utut, mellycn némolly tényeknek lehctü 
világos isnwretóro jusson, a helyett boszusággal veszi észre, hogy azok az utat 
még nehezebbé s kanyargóbbá tettél{. 

"Némelly irókban méltó ol{okból a hangulatb61 támadt pkrtszcllem de még 
is csuk pártszellem találtatik. Vannak, kik a föpásztorok méltósága iránti tisztelet
tel eltelve s boszunkodva sokaknak ellenséges részrehajlásuk miatt, majdnem miu· 
dent védtek, mindent igazoltak. Mások ismét gyülölve több pápának hutaimávali 
erőszaltos visszaélését, nem figyeltek sem idö, sem személykülönbségre, s minden 
pápának :uinden tettében a bitorlás és uralomnak mély, folytonos s örökös tervcit 
látták, söt annyira mcntek, hogy a pápák ellenségeit a legártatlanabb áldozatokul 
tüntették fel a kérlelhetleo papi gyilok alatt. 

"Miután egy illy történeti kérdés pártok vitaté.rgyávtl. lett, az olvaso leg
többnyire pártszellemet tesz föl mindenkiben, ki azt ujolag tárgyalja. S ennek még 
nehezebbé lesz a részrehajlás ~yanuját kikerülni , ha véleménye határozottan az 
egyik pártnak kedvez. l\Jitevö legyen az ernber illyen esetben'? Mondj~ el dolgot, 
amint van, aztán értse mindenki ugy, arnint akarja. Ha valaki c~ak egy pápát vé
delmez is, már védirójául tekintetik mindannak, a mit a ptl.pák tettek, vagy a mi 
nevökben tétetett. Ha sokan föl nem fogják, mil,ép bizonyithatja valaki, hogy egy 
ember- vagy egy társadalomnak ez vagy amaz esetben igaza volt, a nélkiil, hogy 
az ir6 az egész ügyet vagy az egész rendszert, mellyben amaz ember és társarla
lom egymásba egyesítve tekintendők 1 ez nem nz i ró hibája: az ö valúdi czélja 
kimondani azt, amit igazságnak tart, és pedig annál több hévvel moudani ki, meny

nyivel iiikább os t;owoltatott.'' 111m ont. 
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egy részről a konstantinápolyi császárok a régi Caesaroknak nem 
törvényes utódaik, hanem Olaszhont hóditás által birták s ugy is bán· 
tak vele, megfosztván azt régi szabadságaitól; más részről az idegen 
királyokt) fegyveresen fenyegetőznek, egyezkednek s hitszegökké 
lesznek, a népet irtják, a városokat tüzzel vassal pusztítják. Ezek 
cllenében aggastyán, a néptől és a népből választott papok imádkoz
nak, írnak, körmeneteket tartanak, követségeket küldenek, szemé
lyesen is elmennek könyörögni csupán békeért s igazságért; csupán 
önvédelmökre legfölebb egy maroknyi fegyverest gyüjtenek, Ezen 
három között, kik Olaszhont fenntartani vagy meghóditui vágytak, 
az olaszok milliói tünnek előmbe, kiknek sorsnkat ama háromnak 
küzdelme határozá el; de mig a pápával együtt imádkoznak és sirán
koznak, a király és császár által kiraboltatnak s leöletnek. Mennyit 
nem szanvedtek ama távollevő, határozatlan, dölyfös, lélekzsarnoldó 
görög kormány alatt, mellyet még gonoszabbá tett hivatalnokainak 
telhetlensége és zsarolása, miután nem szégyeltek engedelmességből 
poroszlók- s orgyilkosokká lenni! mennyit nem kellett volna szen
vedniök, ha ama longobardok alá jutnak, kik testvéreiket törvénye
iktől, foldeiktöl, a tisztségektől, de még az olasz névtől is megfosz
tották! Mert a longobardok, uralmuknak olly hosszu évsora alatt az 
olasz földön soha sem honosadtak meg s nevök olly rettentően hang
zék, hogy a vidékek, mellyekhez közeledtek, harcziatlanságuk da
czára, fegyverhez nyultak, hogy védjék magukat az elnyomás és 
szolgaság szörnyü csapásai ellen. 

Ha volt még egy kis reményök az olaszoknak az ujjászületésrc, 
vagy legalább az enyhületre, azt nem helyezhették másba, mint azon 
pápába, kit a rómaiak már régidőtől fogva képviselőjökül, jogaik vé
döjeül s azon egyetlen férfiunak tekinték, ki az elnyomottakat vigasz
talni, az elnyomóknak az igazságot ajánlani tudta; a pápában, kinek 
már jellemére nézve igazságosabbnak, szelidebbnek kelle lennie ; ki 
még tíszteletessé tudta tenni az összes nemzetek elött a római nevet, 
melly, mások miatt, mindenütt megvetés tárgya volt. 

A nép kivánsága nem vetett és még ma sem vet sulyt a politi
kai mérlegbe; ámde a történészetnek, ha mindjárt a tényektől elvon
tan, figyelmére kellene méltatnia azon ügyet, mellynek diadala letörli a 
könyeket s megszünteti az igaztalanságot azon embersokaság fölött, 

1) Nem voltak idegenek, mondja valaki, rnivel Olaszhonban régen teleped
tek le 8 mil.lmtt országgal nem birtak. A török tehát a görögöknél nem volt 
i<l~>gen. 
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mellyet a történet nagyon elhanyagolt j legalább századok multAval, 
midiín a szenvedélyek lecsillapultak, kellene kérlelhetlen igazsággnl 
íratni a, s átkozott is legyen, ha az elnyomottnkkal nem rokonszenvez ~ 

Rendbehozva Olaszhonban az iigyeket, Pipin az Alpeseken át 
visszatért; hanem Astolf, ki az egyezkedési pontoha csak kériysze
rüségböl, vagy idi)nyet·és végett állott rá, gyorsan i.isszeszedvén hí
veit, Róma ellen megy s ostrom alá fogja (755), üzenvén a városiak
nak : N y i s s á t o k m e g a s n l a r i a k a p u t, h o g y b e m e h c s
s ek, a d j á t o k k i a p á p á t, h o g y i r g a l m a s l e g y e k i r á n· 
t a t ok, k ü l ö n b e n l e r o n t om fa l a i t ok n t, ka r d r a h á
nyatlak s meglátom, ki szabadit meg kezeimbőL A 
rómaiak ismervén jól saját érdekeiket s Astolf emberségét, nem hall
gattak rá j és mig Astolf Róma környékét ellenállás nélkül pu~ztit!l, 
iík az ott maradt frankokkal egyesiilve, az utolsó viszályok közt visz
szaéledt vitézséggel ötvenöt napig védték az ostromlott várost. 

Ekkor volt, hogy a pápa Pipinhez egy levelet irt sz. Péter ne
vében 1), ideiglenes s örök büntetéseld{eli fenyegetéssel siirgetvén öt, 
véden•) meg sirját s utódát. Pipin rögtön átkel az Alpeseken, s hátába 
kel'iih·én a Chinsa alatt v:\rakoz\) ellenségnek, mrgtámadja Pavilit. 
Astolf, fiív:\,rosa védclmét·e gyorsan visgzatérni kényAzerülvén, mcg
vását•olja a békét kincsci egy harmadának odaengedésével s év€'n
kénti tizenkét ezer nrnny sohlo fizetését vállalva mag1ira. Azonkivül 
kezesek adása mellett ujonan lekötelezte magát az egykori Exarcha
tust s a Pentapolist n pápának engedni által. 

Pipin Ravenna s ll Wbbi városok knlcsait Fulch·ád apát f:l kanezel
Járja által Rómába kiildé, hol azok sz. Pétet· sit:j<ira tétettek le. l\Jaga 
is elment Pipin s szaLaditókép fogadtatott (736). Konstantinápolyból 
követek jöttek hozzá azon kiv:inattal, adr11~ vissza íiZ egykori görü~ 
hittoko kat, a h11di költségek megtéritése mellett; de Pipin felelé, hogy 
nem a gör\.igökért harczolts hogy hóditmliny;\,val szab:1don rendelkez
hetik. Aztán rögtön vissz:-üért Francziaországba, vagy hogy a görö· 
göknck ott mulatása által több gyamtr:.\ ne alijon okot, vagy mivcl 
hiibéresei a hafljárat bevégzését ::;ürgették. Ezt ligyclembe kell ven
nünk, mielött dicsérnők Pipin nagylelküségét s jósziviiségét, mclly 
szcrint a legyőzötteket függetlenül hagyta s meg nem állapitá köztiik 
saját törvényeit s uralmát. 

1) Segur szerint Istt·án pápa azt dllitd, hogy ama levelet sz. Pétertől kapta. 
Dc nagy a kiilönbs.íg egy szónoldati szónlak s g:t:~~ cstl.!ás közöU. l::s még is van
nak történé~zek, kik mikép n vAJt,\hamisit . .\t, ngy azon rClgényirót is biiniisnPk 

ta11jAk, ki {tili t jn, hogy regéjét találtn, vagy llt•l<•lgozta. 



Astolf meg be tiClll tölté egészen az egyezkedés pontjait, midöa 
lováról leesvc meghalt (756). A jobb Iongabard királyok közé szá
lllittatott, mivel nagylelkü volt az egyházak és barátok iránt, kiknek 
karjai közt hunyt cl, ugy hisszük, megbánva annyi igazságtalanságait 1). 

Dezső. 75'7. 

Fivére Hachis kijött a zárdából, hogy megszerezze a koronát; 
de néhány katonatiszt elébe tette Dezsöt, Isteia herczcgét ~), ki hogy 
vágytársától szaballuljon, a pápa gyámolitását kérte ki, igén·én neki 
nem csak Astulf békepontj fl inak szent teljesítését és örök hüséget, 
hanem a pápai Lietokokhoz még l<'aenzát, Imolát Tiberiano kastély
lyal, Gavellót és Ferrara herczegségét. Miután Fuldrad apát s Hobert 
gróf az esküt eziránt átvették, Rachisnak a szcrzetesi engedelmesség 
erejénél fogva a zárdába visszatérnie parancsoltatott; a longobardok
nak pedig tudtul adaték, hogy a római és franczia hadsereg Dezső 
jogait szükség esetében támogatui fogná, ki is ekkép kinilynak ismcr
tetett el. 

Meghalt ez évben II. Istvan; s I. Pál, fivéee s utódja, Pipinnek 
barátságot s biíségct igért; szabaddá tette Sergius t, a ravennai érse
ket, kit István, tiszteletlen viseletc miatt zárva tartott, s Dezsötöl az 
igéretek teljcsité~ét ki ván ta. De hasztalan. Ez gonosz szándokkal 
tette igéreteit, s alig erősödött meg a trónon, felfogta rögtön elődei 
kedvcncz tervét cgé~z Ola!:izhon meghódítása iránt. Hatalmas hadat 
szedvén tehát, elpusztítá a Pentapolist, egyetértve a görögökkel, kik
uek az Exarchatus vis~zaadását igérte, s megbízva :~.bban, hogy Pipin 
a szászokkal van elfoglalva, Alboint és Liutprandot, ~poleto és Bene
ventum herczegeit a Pipinnrk lllUtatott hódolatért megbüntette. 

A pápa mindczckröl nem késett tullósitást adni Pipinnck, az uj 
!I.I ó zs cs és uj D á. v i d n ak, ki legott követeket küldve, helyre~il
litá a békét (759) a már Astulf elé szabott föltétek alatt; ugy hogy a 
ltavenna előtt, ennek visszafoglalása végett megjelent görög hajóha
dat rómaiak é:~ longohardok egyesülten verték vissza. Daczára a sziu· 

l) "A sátánnal czimboráskodó zsarnok, ARtolf, ki a keresztények ,·éré t faltrL, 
hi az Isten egyházait lerombolá, az isteni csapá~ alalt a pokol mélységcs fenekém 

Rállott ... Mu~t Isten gonc\visel~sA 1 szent Péter keze s a tc legvitézcub karod ál

lal a longoi.Jai·duk trónjára Dezső, a leg~zcndéhb férfiu emeltetett. ·• Il.. István pápa 

levele. Pipiuhez. 

') l.lrescia lwrc:~;egc, Malvezzi szeriut, Chron. Brix. Rcr. it. Scr. IV. köt. Ez 
igazulná awu tényt, hogy De:~:o:i Lenóban monosturt é~ Bresciában ~z. Juliárai 

c:zi,melt ap;""'"''·'<Ard:'It Rlnpit"tt, m~>llyot gRzr\Rgon IIIPgajándék~za, s mellyben utóhh 

L·iLn_,·a _.\ n>~iiiJ<'I"6" ~tl,buti."ávlL Wu. 
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leges egyetértésnek Dezső a pápa panaszaira soha sem akarta az el
foglalva tartott városokat visszaadni, sőt pártolta n ravennai lrseket 
is, ki a római egyházzal elleuségeskedésben állott j s igy a háboru is
mét elkerülhetetlenné lesz, ha el nem halasztatik a pápa és Pipinnek 
majdnem egykoru halála miatt (767 -768). 

Ez épen aquitaniai hadjáratából tért vissza, midőn halálát előé
rezve előbb sz. 1\fárion sírjához, onnan St. Denysbe vitette magát, 
hol meg is halt ötvennégy éves korában, tizenhat évi uralma után 
(szept. 18). Az előtte uralkodottak közől Francziaországban senki 
sem multa öt fölül sem ildomra, sem tevékenységre, mikhez nála a 
szerencse is csatlakozott. Összeesküvések s lázadások, mellyeket egy 
uj kormány sem került el, ()tet nem háborgatták. A f'óurak iránt en
gedékeny vala, összehívta ()ket a gyülésekre, nem többé marcziosban 
hanem májusban, mivel a megszaporított lovassággal a hadjáratot 
szükségkép akkon·a kelle halasztani, midőn a ta\·asz a lovak számára 
már uj takarmányt nyujtott. E gyüléseken tehát a nemesek és f'ópa
pok látván, mikég a király terveit az ö eldöntésökre bizza, azt hivék, 
hogy részt vesznek a főhatalomban j pedig semmit sem tettek, mint 
hogy beleegyezésöket mondták ki ; azon kevésszer, midön ellensze
gültek, mint például az olasz hadjáratra nézve, melly nekik semmi 
hasznot, csak fáradalrnat igért, a király rábeszélésöket a pápára bizta. 
}~rezvén a püspökök nagy befolyását, nagy tisztelettel vaia irántuk; 
hadainak is vallási szint ada, miután a szászokat mint bálványozókat, 
az aquitanokat mint az egyházi javak bitodóit, s a longobardokat 
ruint a pápák ellenségeit támadta meg; ezért a kath. egyház védőjé
nek tartatott, épen ellentétben a képromboló császárokkal. A hozzá. 
folyamodott Zakariás pápát és sz. Bonifáczot tisztelé, s ez utóbbinak 
a papság megjavítása körüli ten·eit elösegité. Olaszországból számos 
ereklyét hozott s azokat ünnepi körmeneteknél szegényes rul.ában 
önmaga vitte 1). Hanem sz. Austremon ereklyéjét föl nem cmelheté, 
mig egy jószágot a barátoknak át nem engedett, 8 midön máskor egy
házi javadalrnat bitorolt, sz. Remigius megjelent neki álmában s ugy 
elverte, hogy lázba esett 8 föl sem gyógyult, ruig a jószágot vissza 
nem adta. Mesécskék, de mellyek hü rajzát adják, mennyire hadi s 

1) Sz. Austremon má~odik átvitelénél : Rex ad inatar David regü oblita re 
gal i purpura, prae g audio on111e11l illanl insignem ve&lelll lacrymi a perjmul.ebat, et 
ante saneli marty1·Ü exequiw exultabal , ipaiu.que aac••atiasima membra prop1iú hu.
meri& evehebat. - A me:ei azent Germdn átvitelénél poauerunt tam ipse, quam opti
matta ab ipso electi, mantu ad (el'eli'Um. Rer. }'r. Script. V .. t28. 433. 
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cgylt:izi volt ama monarchia, melly c két elemtől a két első király 
nlatt annyi fényt nyert, a többiek alatt annyira kifejlett. 

Egy orgonát kapván a görögöktöl, melly Francziaországban első 
volt, azt a compiegnei egyháznak adta j s midön a képrombolók eret
neksége fölkapott, zsinatot hitt össze, melly vitát folytatott a görög 
hittudósokkaL 

Közmondássá lett : Ó v a t o s m i n t P i p i n. Tervei valósitá
sában i állhatatosságát bizonyitja az aquitanok elleni hadjárat, mely
lyel föl nem hagyott, mig meg nem törte öket. Igy egyesitette a ger
mán Francziaországgal Alemanniát és Galliát, s ö volt első a barbá
rok között, ki ez utóbbit egészen ugy meghódítá, mint az a romaiak 
alatt volt. Az aristocratiát kibékité a koronával, mellynek az udvarna
gyok által bitorolt hatalmát visszaadta. Majdnem mondani lehetne, 
hogy ö tudta, a mit a tapasztahis bebizonyított, hogy a frankok Olasz
honban nem verhetnek erős gyökeret j miután a helyett, hogy elfog
lalta volna, a pápáknak ajándékozá azt, megelégedve a longobardok 
legyőzésével 8 azzal, hogy egész Olaszhon egyesülését meggátolva, 
Francziaországot egy vetélytárstól mentette meg. Maguk a pápák, 
kiket függetlenekké tett, lekötelezve maradtak nekijótétei miatt1 ugy 
hogy hatalmaskodásuktól mit sem tarthatott. 

A barbárok rettegék, iivéi tisztelték, habár hiányzott nála azon 
tulajdon, melly a bárdolatlan népre nagy hatással van, a méltóságo8 
külsö. Megtudván, hogy néroelly udvaronczai mulatságot üznek az ö 
köpczös alacsony termetéböl, melly szerint Ki c 8 i n y n ek és K ö
v é r u ek neveztetett el, összehítta öket egyszer egy bika-oroszlán y 
viadalra, s midőn ez amazon már erőt vett, Pipin a körülálló urakhoz 
fordult s mondá: Ki b á t o r ko d ik m os t a z o r os z lá n t a b i
k á t ó l e I ü z n i? midőn egynek sem volna kedve, folytatá: Í<~ n l e
s z ek a z, s kirántván kardját, a küzdtérre ugrik, s egy csapással az 
oroszlánnak, másikkal a bika fejét vágja le s visszatérve nyugodtan 
szól : K i c s i n y v o I t D á v i d , d e I e g y ö z t e a G ó l i á t o l j 

kicsiny volt Sándor, de karja s bátorsága többet 
é r t, m i n t sz á z m á s, k i h o z z á k é p e s t ó r i á s v a l a. 

Az ö fényét clbomályositá fia, ugy, hogy sirjára ez iratnék : l t t 
fekszik P i p i n, N a g y Kár o l y a t y j a. Ámde ez utóbbi a 
N a g y nevet ki nem érdemli vala, ha atyja egy, a különbözö elemek 
egygyé olvasztása által megszilárditott országot nem hagy neki, mi
kép Sándor sem fogott volna olly nagyszerü vállalatokba, ha az utat 
Fiilöp nem töri meg előtte. 
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TIZENNEGYEDIK FEJEZET. 

Nagy Károly mint király. A longobard uralomnak vége. 

A haldokló Pipin, országát két tin közt osztá fel, alkalmazkodva 
a régi szokáshoz, mclly szerint minden fiu egyenlő birtokrészt kapott 
mind a f1·ank mind a római te1·ületböl. Carlmannak Anstrasia és Bur
gundia, Károly11ak N~ustria és Aquitania jutott 1). Rögtön külömál
tak tehát, mindegyik a maga hübérescivel s hiveiveL Carlmann Sois
sonsban, Károly Noyonban (768. okt. 9.) koronáztatott meg. Alig 
foglalták el a trónt, s ime Aqnitaniát fcllázitja Hunald, n meggyilkolt 
Yaifro atyja, ki miután egy zárdában a testvérgyilkosságért huszon
három évig biinbánatot tal"tott, most ismét kijött, hogy fia halálát 
megboszulja. A tartomány, mclly a germán igát soha sem türheté, 
csakhamar kikiált:\. Hunaldot, s mit Pipin nyolcz évi háboruval nyert, 
nehány hét alatt veszve volt. Károly e tüz eloltástha indulva, segélyt 
kére Carlmanntól sa visszautasíttatás gyülölet és féltékenység magYa 
lőn. Károly segély nélkül is legyőzte Aqnitani:it, az elárult Hunaid 
megmcnekülve egy ideig Rómában egy kolostorban ült, de midőn 
hítta, hogy a frankok a longoLardok ellen harczolnak, kijött ujra s 
kmját az évek és balsors által kérlelhetlenné vúlt gyülölettel ez utób
biaknak ajánl ta fel. K:iroly, hogy Aquitaniát leigáz va tartsa, felosztá 
azt frank grófok közt, s a Dordogne mellett egy várat épitett (769), 
mclly utóbb Fronsac nevet nyert s mellyből a hadak által kimerült 
tartományt néhány austrasiai féken tarthatá. 

1) Lásd Genealogia t·egum Franco1·wn, és Pertznél (I. s Il. k.) n küiönféle 
Yá.rosok évkönyveit és ali egykoru ezentek életét. 

Eginhardt, Fila Cm·oli Magni. E korból a legbecseatoLL emlél,. To,·ítLbá: 
Monachi sangallensis de gest. Caroli llL - Capilulari'! C'Clroli M. - EpU1lulac c,,. 
t·vli M. Alcuin! Hincmari - Diplv>nala C. M. - Cvtl~;,x Carolinus. 

Anastasiu& T'itae pone,:jicwn. 

Boehmer, Reuesla clm:mulogica diplon1. Carolo•·um . Die ~·rkunden sültlmtlichu 

Caro/inget· in kurzen .Au.sziigen. :Fraukfurt 1833. 

Galllard Hisloire de Ch. M. 
Dippold Leben Kais. Km·ls des Gros.,w Tübinngcn 1810. 
Philipps, Deatsche G e.;chichte ll. k. 
Moeser, Osnabt~tckische Gesch. V. 
Ledeburg, Kt·itische Beleichiung eittiger Punete in der Fefdzügen Kar/11 de• 

Grosse n. Berlin, l H 29. 
Ellendorr J., Die Karolinyer nn.l clie. llicmrchie ilu·u Zeit. Hessen 18.'ld !l. 

Ezeken l<iviil Baronius, ~furato1·i, ~'hlli<Jitrli. fJuizot. Cllnntc<~>li•·Jt: n ·:iL't~·

s a nélllet tört-'nct•·l•, kiilön(;;on .Lnclenú. 
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Károly, ki csatatéren s Austl·asia kormányán serdült fel, ekkor 
tülté Le huszonötödik évét; termete magas és méltóságtcljes, arczszine 
virágzó, teste nlÍnuen fáradalomra megedz ve, társalgása élénk, lelke a 
balsors ellenében megtöl'l1Ctlen, a vallás iránt tisztelettel, a tudomá
nyok iránt szcrctcttel viselteték, arninthogy maga is lwra összes tudo
mányaiban jártas vala. Akkoriban, midön a társadalmi állapotok még 
haMrozatlanok voltak, s mindenki annyi hatalmat ragadott magához, 
a mennyit tudott, akkor, ha a trónt szilárd lclkü férfiu foglalta cl, ki 
ten·ci rucilett a kitiizött uton rendiiletlen maradt, az a többit köny
nyen ragadta maga után; a lázadók megsemmisíttetnek; az elégület
ler:ck legfölebb haszontalanul susognak; a tevékenyek annak eszkö
zeivé lcst~nek, kinek karját az íldom mérsékli. Illyen volt Károly, s 
talán személyes jellemében re>jlett azon titkos hatás, mellyct kortár· 
saira gyakorlott. 

Carlmannt ellenben ugy festik, mint egyikét azon középszerüek
nek, kiket mások felsőbbsége eikeserit s gyanakodókká tesz s kik a 
dcrckubbak iránti bizalmatlanságból ollyanokro. bizzák magukat, kik 
arra kevésbbé érdemesek. Néhány illyen tanácsadó, kiket a longo
bard király 1érelt föl, s különösen Aucher herczeg, Carlmaunt annyí
rn felingerelték fivére ellen, hogy még 6lete ellen is leseikednék; mi
ért is a h:íboi'U clkcdilhctctlenné lcsz1 ha anyjok, Berta közbe nem 
veti magát. Üll.rlmann nemsokára meghalt (771), hagyva maga után 
két kis fiut; hanem a germán jog a n6peket nem örökölhetö tulajdon
nak, !mnem a kidlyi méltóságot szabadon, közakarattal átruházandó 
biYatalnak tckiutó, s teluít az elhunyt tartományainak főurai Károlyt 
Yábszták el'), ki ekkép Európa leghatalmasb államának élén látta 
magát. 

Itt kezdte meg azon háboruk sorát, mellyek öt azon nagyságra 
emclék, mellyet az utókor soha sem vitázhat el tőle. Dezső, a longo-

'j .,A franc:úa irók mcllözilt Károlynak ezen tettét , mintha olly csekélység 
lett vdna hitorului unol<ái orsz:\.gát, melly minden isteni s embe1i törvény szerint 
üket illette." Muratori ad. ann. 771. -- Olly isteni törvcnyröl, melly parnncsolná, 
hogy a konnányr.ilsban az apát o. fiu váltsa fel, én soha sem hallottam; ho. pedig 
aliéla em!Je,·i törvény létezett, azt a történésznek idéznic kellett vala; de arról sem 
éu, scm ruhsok nem tudnak. De azt igen is látjuk, hogy a fóurak királyválasztási 
joga lnindig fcnnmaradott. Különbcn átaJános szokó.ssA lett mh.r e tekintetben egész 
a tárgyhoz nem illö •zavakat s a bitorl{ts- és öröködésnek mai eszméit alkalmazni. 
Ká,·olyban ~ mondja Sismondi - olly nagy volt a birvágy s igazságtalam1óg, hogy 
a mil elödci lehellek volna, Carlmann neJét a fiait az örölc8égűil megfosztá 8 Olasz-
országoa futni hénysze1·ité, stb. 

IX. 4'1 
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bard király, Pipin halála után azt remélte, hogy a mit az apától szen
vedett, azt a fiu kormánya alatt kárpótolni fogja; de midön nz nquita
niai hadjárat meggyözé öt, mikép a fiu atyjánál sem vitézség- sem 
ügyessegre nem a!Abbvaló, Károlyhoz közefedni óhajtott. Nöül ajánlá 
tehát neld Desiderah1. vagy Herm cn garda ncvü leányát; fin- s trón
társának, Adelchisuek számárn pedig Gizelát, Károly nővérét kértc 
meg; de István pápa gyanus szcmmel nézett azon szövetség elébe, 
melly a Rzentszék vill\gi hatalmára s Olaszhon érdekeire nézve káros 
lehetendett. Azért is erélyes szavakban irt Károlynak, ne kiivetné el 
azt a botrányt, hogy Imiltrudát, egy nemes frank hiilgyet cltnszitva, 
más, Istentől gyülölt s tisztátalan fajból válaszszon nőt ; s ne is adja 
n ö vérét, kit a görög császárnak megtagadott, ollyannak, kinek országa 
csak az ö kegyelméből áll fenn. 

Berta, ki c há?.asságokról egé:;zen másk<'p gondolkodék, maga 
ment el Italiába (770) azok valósitá~ára; beszélt Rómában a pá !Jával 
is, kinek megigéré, hogy a Dl:'zsö által elfoglalva tartott némelly te
rület,•ket vi~szaadatja; s bár Gizelának Addehissei i összekelése, ugy 
látszik, véghez nem ment, Hermengardu C~Dlwgyan Franc~iaurs?.ágoa 
vitetett. Szerencsétlen lányka! egy szcnvcdéstdjes élettel bizonyítá, 
mikép az országok nem szoktak fé1jhez meuui. 

Upák. 
A főbb családok, mellyek a decuriók helyébe következett b· 

nácsbcliek sőt gyakran a főpapok választását is kizi1·ólag lll~gukhc·z 
ragadák, gazdagsAguk s hatl'..lmuk által a római tartonuínybDn a tiibhi 
osztályok fólött tulnyomó befolyást szcreztck magnknak s most mür 
a p>ípa választá~Hít is jogaik közé számit<i.k. Különö3en, miúta ezek fc-· 
jedelmekké is lettl'l,, szent Pétc1· székét ama c-;ahillok annyinc kerc~;
ték, hogy elfoglalása végett sokszo1· oriiszakhoz is folyamodtak. P,\l. 
nak, II. István utó(ljának h::láia után (7G8), egy patríciusi családnak 
négy fia, kiknek egyikök Tnto Nepi herczeg-c valn, l:'gycsitett fe;;yvc
rco erijvcl maguk köziil egy egészen vilá;;it kiáltottak ki I'Út<úrd;:_, 

Constantin név alatt, s Györgyöt, palestriiwi piil"pökiit annak fül~:>:eu
tel<·:sére kényszeriUk, kit is, miután a VaticánLa Lehclyeztck, n ró
mai néppel hü~éget esküdtettek neki. A feltolt pápa a mé~ élő Pipin
nek bar~l.tstí.gát kereste, ez azon ban az aquitaniai háboruval lévén el
foglalva, Olaszhonnal nc·m sokat gondult. A nímaiak nem ~z.nnvcclhet
ték Constantint, s Krist6f primicerius, S1•rgius fiá.Yal egyiitt azon iiriigy 
alatt, hngy ~zerzete~ekké Dkarnnk lenni, a dél-ola.-;zor~zúgi longoLar
<lokhoz mentek s ott kerestek fegyveres sPgélyt Con;;tautiuuak a IUL· l· 
tatlan:tl clfcg!alt. szentszéktöli clmozditfl.s:U·.a. 
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l\lc>grngadta ezen alkalmat Theodicins Spoleto herczegf', s De
zső C'gJelérté~:~ével fegyveres eJ'Öt külue el Valdih<rt vezé1·1ete alatt, 

kinek Sí'Álldokn Volt llZ e)fuglalanuÓ várost a )ougobardoknak flUllÍ 

áltul. És Riotua csakugyan eif .. glaltutott. 1'otn hm·cz•·g, a púpa tivét·e, 

Ili a vúrns vé,JcLuére oJasietett, rnegöleték; Passivns, a má-ik te:,~t-, 

vá, n p;Íp<hlll <'gyütt t'ogs:í~ba esdt. Az id.~gen beiité:l za\·:trában Val

dibert ki!wzat a zá ··Hb ól egy p Lp•)t éi ki,\.! t ja: lm e Fül ö p p á

p á n k, l< i t s z. P é t e r v á l a 8 z t o t t m e g. 

Az f'mlitett Kri>ltM, előre ~<ejtvén n longohardok tet·veit, felhuj

tatja a rómaiakat az uj pApa ellen, ki i:> letétetvén, helyóbe nz et.:"yházi 
szab:llyok szerint a nag r göriigor;;zági ( dél-olaszhoni) regg-i 6 i szi!lc
tésü Ill. liitd,n vAJasztatik el (768). Egy lateráni zsinat Constantint 

letettnek nyild.ni~ja, ki, miután szemei kis:.:urattak, az Ö'lszegyiilt 
atyák elé hozatik, hol bocsánatért esdekelve, biinösnek vallja magát. 

Azért it~ megvesszöztcték, a p;í.pasll.ga alatt kdt okmányok megscm

mittettck, ö p••dig holtiginni bűnbánatra it.Itetett. Megtiltá e z~inat 
azt is, hogy jö,·őben püspöknek, vagy pápának vill\gi meg ne válasz
ta;.sék, hogy világi, vagy katonai .;zcmély a választásban részt ne ve

hessen, sőt mig ez tm·t, a toRcanai :> calabriai kaoitélyokb61 senki se jő

jön Rómába, avagy fegyvert vagy botot visdjen. Valdihertnek, ki az 
ösf.!zee~k ü vésben elmaraszta Itatott, BZf'mei sz inte ldi!zuratt<~k. 

Ekkor a p:ipa KristMot s fiát Ser;;iust Dezsőhöz küldé (769), 
hogy követelut:•k tőle a Szentl"zékhcz ta1·toz6 javadalmak jövedel
meit. l) Dezső t-~zC:p szókkal bocsát:i el öket, igén·én, hog-y szeml>lyc

sen fo:..:jn a dolgokat kicgyf'nlitni. C,;nk mézes madzag volt e:r.. A lon

gobnrd király m••gnyc·rvc'-11 Paulus Axartát, a p:í.pa kamnrását, ráv(•Yé, 

hogy ez ~c•·giu"t és Krist.ófot a pápa előtt gynnuba hozva, n•ozdir
tnr;~'<a cl. Ezek sejtve n veszélyt, fegyvereseket ~·yiijtötték 8 lllCgPrÖ
siték a várost ugy, hogy 111idiin Dezső a hét halom eliitt rtlP).!;jtdent, 
cr(ly('s <'llen:l!h\!lt'a tnlált. Nem bir\'án tehát f,·gy\·errel boltloi{Hiui, 

uj eselhez folyamodik s táb ·r:l.ba hinllja a pápát, hogy tnn:leskozz:a

nnk nz egybiznak vi..;l"zaa.landú javak iránt. Azonban mig a plipa 

klinn van, Axnrta fell:\zitja Húmát Kristóf é;; Seq~ius ellc:n, s mát• v0-
rengzésrc kerül a doing, ha a visszatéri) púpa közbe nem veti ruag:lt. 

A mindig hizelgií Dezső uj értekezletre híja a pápát SzPnt-Pé
ter templomába, melly a városon kivül fd;;üdt; itt bezárutja a tem· 

') Pro ex igendis a rege Desiderio ju.,titiis beati Petri. An ast. Vit. Steph. III. 
p. I 78 ; vagyi~ a Iongohard országbau fel1üdt egyházi javnk s a Dezső által el
foglalt városok jövedulmoi. 

47* 
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plom ajtait s a pápát fogolynak nyilvánitván, lekötelezi, paranesolná 
meg Kri:;tófnak és Sergiusnak, hogy a fegyvert tegyék le s Jöjenek 
ki, vagy vonuljanak valamelly zárdába. Ezek eleinte nem akarták le
rakiJi fegyvereiket, de midőn embereiktöl elhagyatnának, elment~Jk a 
pápához, ki ekkép szabadságát visszanyerve, öket egyelőre a templom· 
ban hagyta, hogy majd éjjel veszély nélkülmehessenck Rómába. Ha
nem Dezső megsértve a menhely szentségét, kivonszaitatta s szemei
ket kiszuratta. 1) 

Dezső örülvén, hogy legfőbb ellenein boszut állott, hazatér a 
nélkül, hogy csak valamit is visszaadott volna. A pápa a franczia ki
rálytól, mint Dezső vejétöl, semmi gyámolitást sem remélhetett; ha
nem ezek közt az egyetértés nem sokára felbomlott. Károly, már 
bármi lett légyen az oka, ráunt Hermengardra s visszaküldé öt aty
jához (771), hogy nöül vegye Hildegárdot, a svév herczegnöt. E gya
lázat dühössé tette Dezsöt, s minthogy Gerbcrga, Carlmann özvegye, 
Károlytóli félelmében, hozzá menekült, ö kihirdetteti az árváknak 
atyjok örökségéhezi jogait, s fölkéri a pápát, kenné föl ezeket Fran
cziaország királyainak. 

I. Hadrián (772), István utódja s Theodul, római herczegnek 
fia, ki a. milly nehezen fogadott valamit, épen olly szilárdul tartotta 
aztán meg, belátta, hogy egy szabad nemzetnek ki1·:Uyt adni s pol
gári háborut okozni, nem a pápához tartozik, s tellát fl lelé, ho::y ii 
mint pápa az összes keresztényekkel békében akar élni, 8 vé;;rc is 
nem bízhatik meg olly frjuclemben, ki elődének tett igéreteiből egyet 
sem teljesített. Feldühödvén erre Dezső, a Pentapolis nelniny vúro~;it 
elfoglalta, Ravennát ostromzár alá vette s Húma ellen indult. 

Hadrián hasztalan ügyekezvén a fergeteget cl:túrit1:i s népe jó
akaratának daczára, nem állhatván ellen 2), követé Zakariás példáját, 

t) Egészen má~kép beszéli ezt el lll. J~tvánnak llcrtához irt levele: (Cenni 
I. 2 G 7.) hogy t i. a gaz KristM s még g-r.nbb fia Sor;;· i u.; Ö.>SZPcskii<ltuk Tut c\. 
val, N.-KÍlroly kön~tével a pápa élete ollet:, s hogy ezt az Isten Dcz.,i; sPgit.<é
g·é,·el mentette mPg. ~t:·lön n Vaticll.ulut hivntt;,k, m0g nem jclcntcl<, hn11cm 

fegyvert rag:dva kizárták Rómából a pápAt, azután CIUberciktöl elhagyatva, Sz.
Péter egyházába m~nekültck, hol öket a pápa a ~oka,ág d ühétöl cs&k u agy ne

hezen ntcnthette meg. Mi,lön azonban a váro.,Lm bizto~hdyrc vitetuó öket, a ~:ép 
megtámadta s mcgvakitutta öket, a pápa bclccgyez.íse s ttulta nél!< ül. Muriltori 
s a uagyobh ré.,z ezt tartja hiteles a<latnalc; <le Cenni, Pagi (,; C<Jint0. arua levc
let Dczsö által lcicsikartnak, vagy tán meghamisítottnak tartják, ruinthogy <';:;y máo 

levél (Cenni I. 274), István és Hadrián életírói, ugy beszélik el uz c'etet, miut 
mi is, legval6szinübbnek tartva, elbeszéltük. 

") A pápa cont;ocdJat unive1·sum J!Oliulum Tuseia e ft Campaniae el t. ueal••s 
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s követet külde Nagy-Károlyhoz, hogy .Fine védelmére azon egyház
nak, mellynek ö hivatalos pártfogója. Károly először követek által 
akarta Dezsöt rávenni a bitoriott részek kárpótlás melletti visszaadá

sára; de midön Dezső nemmel felelt, Károly háborura készült, s ösz
szegyüjtvén hübérnökeit Genfbe, eléjök adta a pápa nyomattatását, 
s hogy Dezső Francziaországban polgárháborut akart támasztani ; 
mire a föurak egyhangulag háborura szavaztak. Nem is tetszhetett ez 
nehéznek többek közt felosztott ország ellen, hol a görögök csak kö
veteléssel álltak elő, a védelemre pedig sem erejök sem akaratuk 
nem volt ; a pápa a frankok segélyéért folyamodott j a Iongahardok 
maguk közt czivódva a hódítóik iránt kérlelhetlen olaszok gyülölete 
ellen kényszerültek magukat védelmezni. 

Nekünk, kik tiz századdal későbben nyugodtan beszéljük el az 
akkori viszontagságokat, nekünk ugy tetszik, hogy az olaszok ősr.i 

bünt követtek el, midőn alá nem vetették magukat a longobardoknak 

mindnyájan, mi által Olaszország az egységet nyerte volna, melly, 
szenvedések közt elérve, erőssé s tiszteltté tette a franczia s angol 
nemzetet, daczára a barbárok uralkodásának. Tegyük fel, hogy a ki 

igy okoskodik, talán valót jósol. De minő igazság vehet rá egy nf>pet, 
egy kort, hogy ne ügyekezzék lerázni a legkegyetlenebb jármot, csu
pán azon reményben, hogy az majd esetleg az utódok boldogságának 
magva lehet ? 

t) vajjon lett volna-c? Ha a Iongahardok Olaszhonban a római 
müveltsl>g maradványait is lerombolták volna, elterjedt volna-e onnan 
valalta nz a fény, melly utóbb a tölJbi Európút besugározta? Ha va
laki ama kor tudatlan s kegyetlen politikája szerint einyomta volna 
azon mérséklő hatnlmat, mellyet az C'gybáz akkoriban a viiAgi ügyck
Len is gyakorolni keztlett, vajjon megtartotta volna-e Olaszország 

nernzetiségét? 
l\Ii nem vagyunk hajlandók behunyni szemeinket az előtt, n mi 

volt, hogy keressük o.zt, a mi lehetett vo;r,~, j de a ki csak Olaszhon 
késübbi nyomor~it nézi, miér; nem közeledik egyszersmind amaz 

idi!khez, hogy l:hsa, mikt'~p .nz által, hogy Olaszhon nem engedtetett 

oda a harbúrok martalél<nul, fenntartattak a régi j ó intózmények, a 
Hzellem, tuJomány s élet haRznos hagyományai, mcllyck megtisztolva 
csakhamar a kereskedelmet, a tudomáuyt, a müvelődést, a szabadsá

got gyümölcl;Özték s Róma ismét a többi nemzetek mesternőjévé lett. 

Pe,·naini, et aliqnanlo3 ele civi!atibu.< P<mtapoleos; onmesque parali erant, si ipse ,·ex 

wh·enir~t ... fortiter illi resistere. Anastasius. 
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V njjon mindczt elérhette volna-e n kegyetlen, vad s id t• gen ura

lom ul att? 
És hogy Ola!~ZOrRzág nem egy, ennek okait tnlán amaz idökhen, 

nm az uralomban kell kl-regni? Nem volt- e egy a gót h Theodorik 
alatt? ~~s még~em áJiott fenn. Tulelte ,·olna-e az eldaraboltat:\st, 'mit 
utóbb a hübérrendszer mindenütt behozott? Tulélte volna-e az idege
nek gyilkos szcretctét, midön a XV. században francziák, németek, 
spanyolok, magyarok, 8chweiziak s törökök lepték el uz olasz hazát, 
ho;!y nngyravágyüsuk s kincsszomjukat kielégítsék, a midőn Rómá
hr'>l ll. Gyula hiába kiáltuzá, hogy a barbárokat ki kell üzni? 

A nelkiil tehát, hogy egy népet tetteiért a távoli s bizonytalan 
következmények miatt felelössé tennék, én azt hiszem, hogy a. római 
áll 1m, midőn idegen rab::zolgaságtól fenyegettetett, függetlensé-ge 
drága birtokát, az önfenntartás örök jogánfil fogva védheté, tárnasz
kodva arra, ki azt neki biztositá. Kalönben is a longobardok soha 
sem követték az egyenes utat egész Ola~zhon egyesitl;:;!:re. Habár a 

római hitre tertek, a nagyravágyás, a hóditói jog husznála to, Longo
bardiáuak rosz kormányzása surlódá;Jba Lozta ő ket a pápával, kit a 
I'ÓlllfiÍak kl;pvÍBc!Öji:ikü!, jogaik vediijeü! tartottak, ki cg-yt,diil volt 
képes az elnyomottakat vign»ztalni, az elnyomóknak pedig az igaz
ságot hirdetni. Mindez csak növellwtte a leigAzottakban azon nemzet 
elleni gyülülettet, melly a pápa kérelm<~i- s tanácsaira csak fenyege
téssel s fegyvl'rrel válaszolt. E küzdelembcn a papság, melly a legyi)
ziittek sebeinek enyhítésére az olaszok közt mindtmütt e!tnrjeclt, a. 
feje ellen ejtett sérelmeket a magáéinak tekinté és a népet is l1ason 
érzületre szoktatta. 

Fra11czianrszágb:m a harbároknnk a pnps1\ggal egyesül.::siik m<'g· 
szilárdit:í a királyi hatalmat s összea!l1.kitá azon Jj,',héjat, nwllyhe nz 
idő s HZ c~emé11yek a többi tárandulmi ek.net is beszm·iták, egész a 
mmzrti. lllitalom tnPgnlkotásáig; dr1 Olaszhonban elkülönítve álld n 
az erő a közérziildtiíl, az egyMzi hatalom n politikaitól, miki-p lPilC
tett volna a gyözőkm·k s lcgyiiziittcknek ~'gyw:hhoz közelednihk? 
A frauk f·j deintek továbbá. több nfl~·y, avli;:yás~al s er(· ly lyd, fon
d<>rlat, ]ui boru s lJ ü n ~egélyével meghi,Jiták a küliinfi,le hcr('zcgeket 
s foiurnkat; mig cll<>nuen n longobnrdr,knál a lwrcz<>gck nlÍndig fenn
álltak; minrlegyik saját területén mint ~'!!Y kis kir:íly, a f<·jr delmPt 
semmivel sem tiibbnt·k, mint a hn~<onlók közt clsi;nek tekinték, kit 
tr.'•nra iik emeltek, távolról sem ndva kf'1.~be nzon knrl;itlun IJatalmat, 
melly eg_yedii] !Ptt volna képes közös vállalatokat hllzni létre. 

Aztán tudnunk kell, mikép Kát·oly erős lelkületének tulnyomó-
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sága által a seregeket és het·czegcket a gyülésaken annak batá.rozá
sát·a birta, a mit ö akart, és a táborban csak a parancs sz6m hallgató 
vak bizalmat tuda kelteni. Dezső ellenben kormányra lépve Rachis 
pártjában ellenzékre talált, mellyet elnyomott, de ki nem irtott; a 
különféle herczegek hatalmukat tetszésök ezerint használták, Dezsöt 
nem csak nem segitették, hanem még clleneivel is szövetkeztek. Esz
közök hiányában s nz árulástóli félelmében Dezső védelmi állapothan 
kényszerült maradni ; és mikor a politika nzt javasolta volna, hogy a 
saját maga által felhitt ellenséget be ne várja otthon, hanem a nem· 
zetével egyfaju szászokkal szövetkezzék, neki a körűlmények ezerint 
majd a kiiltámadások, majd bellázongások ellen kelle magát védel
meznie. 

Károly ellenkezöleg, a nagy férfiak modorában, felfogta kora 
kivánalmait és nem csak össze nem koczódott az akkor nagy befo· 
lyásu papsággal, hanem megerösité magát a társadalom összes moz
gató eröivel és saját tcrvei ezerint irányzá. azokat. Most is tehát a 
longobardok ellen előkészitett s határozott tervvel jött, nem mint 
Pipin, hogy megalázza öket s uralmukba visszahelyezze, hanem, mivel 
nem tudtak nyugodtan maradni, véget vessen nekik. 

Mig tehát a góthokat elesni s ujra fölemelkedni látjuk s l,tuká
sukat, tuivel nagyszerű volt, majdnem megsiratj uk, addig gyávas kis· 
szerü vala a longobardoké, kiknek királyaik esküsznek s hi,tllzegökké 
lesznek, a háboruban mindig megveretoek, a trónt egy idegen fejde· 
lemtöl föltétek alatt kapják, s ruihelyt ez elt.á' ozott, ök, mint oktalan 
gyermekeit, knjfosan ttí.wadnnk az ellen, ki clött gyáván weghaj
lotta.k. 

És csalmgyan Olaszhont csekély v~rontással hóditotta meg Ká
!'oly, nem állván senki ellene, mint Dezső párthivei s vitéz fia és kor
mánytár:>a Adelchis. Ez olly jól erősitette meg az Alpesek tiZorosait, 
iwgy a frank főurak már zúgolódni kezdettek a késedelem miatt, 
készebbek lévén, mint ama nemzetnek mindcukot· természetében vnln, 
inkább heves támadásokLan clve~>zni, mint kitűrés által győzni. Ká
roly maga is már majdnem elállott vállalatától, midön egy szökevény 
vagy mint mondják egy Múrtou ncvü diacon egy védetlenül Lagyott 
ösvényt mutatott, melly a hozzitférhetkn sziklákon átvezet.l\Iaroknyi 
frank csapat Bernard herczeg, Martell Károly természetes fia VI:!Zét·
lete alatt átkel azon ösvényen s hátába kerül a longobardoknak, kik 
végső~ rémülettől elfogva, vagy tán az árulásba beszőve, oda hngyják 
a megvihatlan kapukat s a nélkül, hogy az ellenségnek többé szemé· 
be n~ztek volna, Adelchis Veronába, Dezső Paviába zátja magát 
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Carlmann családja s hiveivel és a szökevény Hunaid aquitaniai hel'· 
ez eg gel. 

Nagy-Károly Olaszhonban. 774. 
Károly örülve a váratlan szerencsének, olasz földbe szurta dár· 

dá ját j s mielött az ellenség megütődéséből magához jött volna,-'-meg· 
szállta a két várost s némelly bennlevők egyetértése által bevevé. 
Adelchisnek sikerült Konstantinápolyba futnia j Dezső büszke ellen
ségének hatalmába esett s Ansa nejével együtt Francziaországba 
vitetvén a corbiai zárdába csukatott, hol meg is halt. Hunaldot a fel
dühadt nép agyonkövezé ; Carlmann családjáról semmi említés. 

Mig Pavia ostroma tartott, Károly Rómába ment, hol azon tisz
telettel fogadtaték, melly előbb a császárok kepviselöit illeté. A hiva
talnokok s nemesek zászlóval mentek eléje tizenöt órányi távolságra; 
a Flaminia ut hosszában a görögök, longobardok, szászok s más, 
Rómában saját városrészszel s szabályokkal biró népek nemzeti kö
zönségei várták; a gyermekek sorai, kezeikben olaj- s pálma-ágak
kal, hozannát énekeltek annak, ki a z U r n e v é b e n j ö t t. 

Károly, ki nem mint idegen király, hanem mint római patricius 
váratott, a frank öltönyt a hosszu tunicával s római mentével cserélte 
föl. Alig pillautá meg messziröl a keresztet (april 1.), leszállt lováról 
s gyalog ment föl a Vaticánba, megcsókolva annak minden lépcsőjét. 
Ezek legfelsőjén várakozó Hadrián pápa megölelte Károlyt s párosan 
mentek az oltárhoz, a király a jobb oldalon. Ez seregének. is beme
netelt kére Rómáoa, s bár a pápa előtt eleinte gyanus volt a fegy
veres vendég, utóbb mégis biztosittatva igéretei által, embereit a leg
megtisztelöbb ünnepélylyel vezette be. Károly jelenvolt s nézte a 
nagy hét megható szertartásait; aztán megerő sitette s megtoldá Pipin 
adományozását j s az oklevél aláirva Károlytól, a püspökök-, apátok.-, 
kíséretbeli herczegek- s grófoktól, sz. Péter sirjára tétetett le, azon 
evangeliom fölé, melly csókoitatni szokott vala. 

A Longobardorszá~tnak vége. 
Vége lett tehát a longobard uralomnak, me ll y az olaszok fölött 

háromszáz esztendőnél tovább tartott, a nélkül, hogy megszerettctték 
volna magukat, vagy a többi barbárok példájára csak egy nagy fér
fiut mutattak volna fel. Fennmaradt mégis nevök, mivel Nagy-Knroly 
a longobardok királyának czimét vette föl 1); s bár hadának első ro-

1) Némellyek állitjaik, hogy meg is koronáztatta magait a milan6i érsek által. 
De a Iongabard királyok nem koron/Ival, hanem lándsával iktattattak be; Pál diRcon 
beszéli, hogy Hildebrandéra egy kakuk ült le. Nincs is említés arr61, hogy a karolin
gok megkoronáztattak volna, csak 888-ban ment elöszőr végbe e szertartás, midön 
Berengár Paviában megkoronáztatott. 
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hama nem volt ment a háboru azokott jajaitól1), csatárai dühét mégis 
csakhamar megfékezé. Minthogy nem egy uj nemzetet akart meg
telepíteni, azért nem is volt szüksége a régi birtokosokat megfosz
tani j ö csak Paviában hagyott frank é:lrséget j az üresen állt hübér
javakat saját nemzete nemesei közt osztá fer, a többi fé:lurakat, kik 
neki hüséget esküdtek, méltóságaikban megerősítette. 

A fékentartó erős kéz csakhamar visszatetszett a longobard 
fé:luraknak, s Arigises, Beneventum herczege s Dezső veje, ki mégis 
egykor ipa ellen a pápával tartott, összeesküdött Hildebrand spoletói, 
Rotgaud friauli, Reginald chiusü herczeggel s Adelchissel, ki Kon
stantinápolyba menekedvén, mint minden bukott király, a trón visz
szafoglalásáról álmodozott. Hadrián pápa, éber szemmel kisérvén ba
rátja s védője érdekeit, tudósítá erről Károlyt, ki mielött ezek egye
sülhettek volna, egy Önkénytes csapatot (miután hübéres sereget ösz
szevonni a késő ösz nem engedé) küld Olaszhonba (776), megtá
madva s megölve a friauli herczeget, helyébe a frank Marquardot 
nevezé, aztán Henriket (Hunrok), kinek utódai Friault egész 924-ig 
bírták. A többiek is elnyomattak s hogy a lázadások megelé:lztesse
nek, a hatóságok s közigazgatás megváltoztattak. Alapul vétetett a 
franknemü hübérrendszer, a herczegségek eltöröltettek s hatóságaik 
kerületekre osztattak, mellyeket a grófok igazgattak. A gróf hatalma 
kiterjedett az egész kerületre, csak a közvetlenül a királytól függé:l 
személyeket véve ki; ö volt a hadvezér, ö hitta össze a gyüléseket. 
A ki nem volt megelégedve a gróf ítéletével, fölebbezte azt a talán 
Paviában székeit udvari grMhoz (comes palatinus), ki a király nevé
ben ítélt. Azonki_vül időnként királyi biztosok (missidominici) kül
dettek ki a bajok eligazítása s a tartomány állapotáróli értesülés 
végett. Miként a hóditáflnál történni szokott, a birtokok java s a fö
méltóságok a frank uraknak adattak; igy a longobard országnak 
csak neve s törvényei maradtak fenn, söt ezeket is módositották 
Nagy-Károly rendeletei ( capitularia). Önálló maradt a beneventumi 
herczegség, hová a frank uralmat nem tüt·ő longobat·dok menekültek. 
Arigises herezeg fölkenette magát püspöke által s jogart, koronát s 
anyját tulélt uj Longobnrdia fejdalrnének czimét vette föl s a pápai 
birtokokból időnként majd majd más részt el el foglalgatott. 

Megunta Károly e hatalmasnak nyugtalankodását s átkelvén 

. lJ "Ama napokban olly nagy volt az inség, hogy némellyek kardra hányattak, 
máRole éhen vesztek el, némellyeket a vadak szaggattak azét s csak kevesen marlld· 
h11ttak meg a várakbnn éo_ v4rosokban." András pap kr6nlkAja lluratorlnál 
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negyedszer is az Alpeseken, fenyegetőleg mcnt Arigises ellen (786). 
Ez követeket külde, igérvén mindent, a mit a király kiván, de Károly 
nem hitt szaYainak s elönyomult. Arigises Salernóba futott, hol aztán 
békét nyert, hübérbe kapván a herczegséget, hat városon kivül, mi
ltet a pápának kelle adnia. Ekkor már a frank királyok hübérntikeül 
tekintetett, hét ezer aranY- soldo évi adót fizetett s adnia kelle tizen
két kezest, köztük saját fiát Grimoaldot. De sem az ígéretek, sem a 
kezesek vissza nem taTthaták az elégületlen Arigisest, ki követeket 
külde V. Constantinhoz, vagy inkább anyjához Irénhez, kérvén töle 
a nápolyi herczegséget s a siciliai patríciusi méltó8ágot és egy 8egéd
hadat, mellyel magát függetlenné tegye, ígérvén, hogy elismeri a by
zanti császár felsöségét, levágatja szakállát 8 görög ruhát öltend. 
Irén, ki Kúrolyra haragudott (lásd 681. l.), szivesen vette az aján
l n tot 8 Adelchi~, az egykori longobard király, Beneventum határára 
jött, hogy elős<'gitse s Í!!azgassa a mozgalmakat. Azonban a terveze
tek alatt meghalt Arigise81 s Károly a herczegséget az elhunytnak 
:fiára, GJ·imoaldra ruházta, olly foltét alatt, hogy Salerno s Acarenza 
várait rontsa le, az épületekre s pénzekre Károly nevét írassa, s lon
gobardjainak szakállaikat röviditesse meg. Adelchist mindez vissza 
nem riasztá, s ö és Thcodorus patricius megtámadták a Károlyhoz 
csnkugyun hü Grimoaldot. A csatában elesett Adelchis a vela a Ion· 
gobardvk utolsó l'llménye (788). 

Olasz klralysag. 
Hogy megszilárditsa az uj intézményeket, Ká.t·oly Olaszországba 

vitte hat éves ruásodszúlöttét Pipint (781.) s királyává nevezvén öt 
ezen kis országnak, fölkenette Hadrián pápa által, székhelycül Paviát 
tüzvén ki. Magában foglalá ezen olnsz királyság a félszigetnek a lun
gobardok által birt felsö részét, melly akkor kezdett Lungobardia
vagy Lombardiának neveztetni. A pápának Pipin adományozáslio 
ldvül átengedtetett még a sabinok vidéke, melly a spoletói het·czeg
séghez t11rtozutt; és meghagyatott régi all,otmánya, a városok hcly
ható~ági rendezettel dccuriok által igazgattattak mint a göt·iig csá
szárok alatt. Rómában nagy tekintélylycl birtaksa kormányban nagy 
részt vettek a tanácsbeliek és a patriciusok családai, habár a hercze
geket s tisztviselöket a pápa nevezte ki. Haddán leveleibill az tiinik 
ki, hogy ö vezettP a hatósága alá nem tartozó tartományok világi 
kormányát is, a hatalomnak azon hat:írozatlan megkülönböztetése 
miatt, mellyet fönebb érinténk. 

A ravennai püspökök, kik mig a görög kormány ottan székeit, 
n pápától egyházi ügyekben is fliggetlcnekké akarták magukat tenni, 
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most a pápa példájára. világi uralomra vágytak s kérték Károlyt, ado
mányozná. nekik az anconai kerületet (marce.); mit bár a király meg 
nem adott, de meg sem tagadott egészen. A mig tehát Károly élt, a 
ravennai érsek székvárosán kivül, hatóságát Faenza-, Forli-, Forlim
pnpoli-, Cesena-, Comacchio-, Imola-, Bologna- s más városokra is 
kiterjeszté; sőt az egész Pentapolist hatalma alá keritni ohajtá'). 
Hogy sikeresitsa követeléseit megszegényité az egyházat, mivel, hogy 
a királynak hizelegjen, a ravennai templomok legdrágább ékszereit 
Aachenbe s máshova v i tetni engedé. 

Déll-Oiaszbon. - Teng~rl köztársasá[!iok. 
Alsó Olaszhonban a görög csúszárok még mindig birtokukban 

tarták Gaetát, Otrantót, Amalfit, Nápolyt, Sorrentót és Siciliát, vala
mint egy ideig Corsicát és Sardiniát is. A nápolyi kot•mányon egy 
lovászmester, a siciliain egy patricius ült, kiket egész a tizedik sz~l

zadig a görögök választottak. 
A többi tengeri városok névszerint a görög birodalomhoz tar

toztak, de belsejökben a szabadság csirázott fel, aminthogy a népek, 
mellyek tengeren függetlenek tanulnalt lenni, meg n<'m azokhatják a 
szárazföldi zsarnokságot. Már Nagy-Gergely panaszkodott a biro
dalmi alattvalók ellen a. pisaia k által gyakorlott tengeri rablásokról, 
kik a IX. szflzadban nagy hatalomra vergéltltek. A büszke ·Genua 
h'rméketlen hegyek tövében, halszegény tengertől locRolva, sziikség
ltépen tenget·észetre volt utasítva s már a XI. század végén saját biz
tosságáról önmaga gondoskodott; egyszerü kormánya igen ulkalmas 
Yolt a népsza.bndllág védletére s a hazaszerctet s közügyek iránti buz· 
galom fölél<!sztésére, 

Velenrzc. 
Még gyorsabban emelkedett nagygyá Velencze, melly a rendes 

kormányzatnak el~ő péld9ját adta a mai nemzeteknek : mclly annyi 
ideig állt fenn igen kevés zavarral s egyetlenegy polgárháboru nél
kül; melly elhagyatva s kimeriilve veszett el, de sovár ezeretetet hngy
va m11gn iránt mt'>g azokhnn is, kik szolgái voltak; mig ellenben a 
di)lyfösek még a szánalmat, a balszerencse ezen végső jogát is meg
tagaJják Wle, gyalázvn azt mint a kéjencz, ki gunytl\rgyiÍ.\"IÍ. teszi a nőt, 
kinek becsületét () m)\ga vette el. Már a barbárok beiitése előtt ötven 
virágzó ·várost szándnit a venet,·k területe, melly l">annuniától az Ad
dáig, a, Pótól a rhal'tiai s juliu::~i Alpeseltig terjedett. Egy 1·észt az 
észaid barbárok dultak fel, aztán Aquilcját1 Concordiát, Oderzót1 

1) Cod. Ca,.ol. ; ep. Adriani 53. 54. 
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Altinót és Paduát Attila hamvasztotta el. Euganea s Venetia. népe az 
I s t e n o s t o r a elöl R i v o A l t u s az evvel szomszéd szigetekre , 
futott (450 körül.) Es miután a zivatar elvonult, sokan a biztos- mene-
déket a letarolt hazának eléje tették ; s minthogy a menekültek, mint 
a futásnál történni szokott, a jobb móduak közé tartoztak, ott->az élet 
kényeirueit keresve, üzletbe hozták, mi csak ama helyen lehetséges 
volt, a kereskedelmet, halászatot, sófözést, s elszállitván ezt a hová 
csak Olaszhon folyói engedék, ekkép pótolák a dulások által meggá
tolt földmüvelést. 

Ők már a szigetek urai voltak, midön a római birodalom buk
tával, aztán a góthok jöttével, leginkább pedig a longobardok beüté
sekor uj szökevények érkeztek oda, kik a szolgaság elöl rnenekültek. 
Igen természetes, hogy az első telepedők az utóbbiakkal nem osztottak 
meg minden polgárjogot, s igy képződött a nemesség, mellynek ere
dete sokkal méltányosb, mint a származat, vagy hóditás szerinti. Mi
után a birodalom széke Konstantinápolyba vitetett, a távolság meg-
tágitá a V elenezéveli kötelékeket, s nehéz volna meghatározni, weny
nyiben függött az Zeno utódjaitóL Talán c&ak hódolatra szoritkozott, 
mit V eleneze szivesen tett, hogy e czim alatt védve legyen a szom
szédok ellen, s a keleti kereskedelemben kiváltsággal birjon. 

S minthogy minden nép emlékben tartja saját eredetét, melly 
okból Róma harczias, Sparta ridegen szigoru, Athenae finom müvelt, 
Florencz viszálkodó maradt, a velenezei olaszok szinte emlékben tar
ták az olasz müveltséget, s kevés fegyverforgatás mallett üzték a 
kereskedelmet, fenntarták a helyhatósági rendezetct, minöt a száraz 
földön használtak. A kormány első széke Heraclea (a Piave torko
latánál) vala, s kihatott a szigeteken kivül a sz:iTazon Gradótól Capo 
d'argineig. A közügyek elintézésc, az évi tisztviselök s minden sziget 
számára egy népvéd választása végett népgyülések tartattak. Igy 
alapult ott a szabadság, fajvegyülés nélkül, mellyet egyvalaki az 
olasz faj ujjászülctésére szükségesnek tartott. 

Már Theodorik idej ében, Cassiodor a vel enezeieket a tenger s folyók 
száguldárainak üdvözli: "Nliként a vizi szárnyasok, házaitokkal a ten
ger szinét boritjátok el j nálatok az elválasztott földek összcfoglalvák; 
a hullámrohamnak gátak állnak ellen; élelmetekre elég a halászat, a 
szegény nem különbözik a gazdagtól j lakaitok egyenlők, a polgárok 
közt sem állapotkiilönbség, sem féltékenység; a s6termelés pótolja 
nálatok a szántóföldeket" 1). A longobard uralom els ö évében az aqui-

I) Va1-im·um, XII, 24. 
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lejai patriarcha Gradóba költözi)tt; késöbb egyik utódja Caprolába, 
egy másik Heracleába, egy a Torcello szigetre, egy meg Medoaco 
partjára, egy végre Equilóba tette át székét. S minél türbetlenebb 
lett az olaszok s különösen a papság előtt a longobard uralom, annál 
inkább népesedtek a biztos menhelyt adó lagunák. 

A szlávok, kik Dalmaliát elfoglalták, kalóz életre adván magu
kat, a velenczeieket is háborgatták j ezeknek tehát a szükségessé 
lett ellenállás az iparhoz a harczi vitézséget is megszerezte 1). Midön 
a görög helytartónak segélyt nyujtottak, hogy Ravennát Liutprandtól 
visszafoglalhassa, Orso, a győzelem eszközlöje, felfuvalkodva, zsar
nokoskodni kezdett j miért is a kormányzatban változás történt: a 
közigazgatás megszorittatott, eleinte egy, utóbb tíz, tizenkét, vagy 
hét népvéd alatt j végre a nemesség, nép s papság egyesülve válasz
tottak egy elnököt, ki hatalommal felruházva, megfékezhesse az erő
szakot és nagyravágyást. A herac.leai Paoluccio Anafesto nem zsar
noki bitorlás, hanem a békés szabadság szeretete által eloökké levén 
(6~7), első viselte a doge méltóságát, melly bár legfőbb, mégis olly 
korlátolt vala, hogy zsarnokaágra egyetlenegy doge sem vergödhe
tett. Akkoriban holtiglan választattak a nép által. A népgyülések s a 
választási szabadság fenntartatott 

Midön Nagy-Károly az olasz királyságot megalapítá, a görög 
birodalommal szövetségre lépett (804), mellyben uj o•·szágának hatá
rai meg voltak szabva j övéinek ismertettek el Istria, Liburnia, Dal
matia, s a velenezei és zárai dogék neki hüséget tartoztak esküdni. 
Azonban megszegvén Nícephor császár az egyezmér.yeket, Dalruatia 
visszafoglalására sereget külde j az ujonan helyreállitott békét aztán 
ismétcsen Zára és Ccphalonia herczcge, Pál háborít<\ meg, ki elfog
lalva a dalmát kikötőket, aztán a velenezei szigetek közt vetvén hor
gonyt, Comacchiót támadta meg. Midőn pedig a frankok visszaverték, 
Pipinnel Itália királyával egyezkedni kivánt, miben mégis Obelerius 
és neatus testvérek, velenezei dogék meggátolák, attól tartván, hogy 
a béke díja a köztársaság átadá!>:J. leend. 

Pál ekkép veszélyben látván mag:it, ''isszavitte seregét Cepha
loniába, s a vclencz.eieket Pipin boszujának tette ki. Pipin ezekre 
ugy is haragudott, mivcl, midön önmegadásra szólitá öket, igy felel
tek : M i c s ak a r ó m a i c s á s z á r n a k a k a r u n k a l a t t v a l ó i 
l e n n Í; mivel dalmatiai hadjáratában nem adtak neki segélyt s a 
gradói patriarebát annyira üldözék, hogy ez székét Polába áttenni 

l) Dandolo, Ch1·on. V, 7. 
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kény~"zerült. Haddal menvén tehát ellenök, Pipin elfoglalta Grado, 
Her:tclea, Malamoeco s Equilo qzigett-it; mire a doge hogy m~gment
hesse Olivolót, Torcellót és L'aproiát, évi adót igért. A velenczei"k 
gyán•s~grwk, vr, gy :h nliÍtmak tartván ezt, számüzték Obeleriust, ki 
egész családjával keletre ment. 

A belvi~zály megkönnyité Pipinnek Chioggia s PRtestrína el
foglalá:~át, honnét hajóhidat vert egész Malamoccóig, a kormány t~zé
keig. Angelo Particípazio tanác:lára az egész népesség Rialto szigPtre 
költözött; a heracicai Victot·, mint h:~óhadvczér, az ellenséges hajó
kat egész a lagunák közé, seklllyes helyekre engedte jőni, s midön 
apálykor már se ki se be nem mozdulhattak, n velenczeiek akkor 
rontuttak rájok hajitb dárdákka! s tü.-.zel, s Pipin hajói roppant vesz
tesÉ-g után, csak a szerenceére bekövetkezett tengerdagály segélyével 
tudtak összerongál va Ha vennába mf'uekülni. 1) 

E diadal kárpótolá V elenezét kiM.llott szenvedéseiért; a Angelo 
Participazio (811), élére állván az általa mt-gmentett nrpMk, a kor
mányszéket Rialtóba tette át s védfaliul eriisité ml'g a lagunák bejá
rását; a romjaiból ujonnn fülemelkedett Chioggia, Malaruocco, Pale
Btrina s Heraclea koszorut képeztek a doge palotája körül, miotegy 
hatvr.n más szigcttt.:l, nwllyek hiu11.k t'dtal voltak összekapcsolva, jel
veül azon erkölcili egységnek 1 mcllytöl hatalmukat várták. Amaz 
egyesitett szigeteknek a rt'gi haza neve (V e n e t i a) adatott. Nem 
sokára sikerült nekik Alexandriából sz. l\lúrk testét meguyerniök, 
kil aztán a város védszenteül tisztelwk. Egy község, rgy szent: ime 
ezek az elemek, mellyekböl az olasz köztársaságok szabadságuk11.t 
alko ták. 

') A Nngy-Károlyróli népies hagyományokat másutt adjuk ell:l. Az OlaAzorszAgra 

vonatkozókat s"uki sem szcdte ö~~ze. Ki is gvn<lolt vaiuha u~zal, ami népies l .\Jar

tin da Cnnnie velenezei krunikáju ~ol<at beszél Nagy-Károly YClenczP.i hadjf.ratúról és 
miut ~;,;idla ki Malamoccóhan, honnan a;~; egés;~; lakosság H.ialtóba futott. Nyugtalamtva 

szünteleu a t'mnltnk által, egy napon c•atAra került a d<,log s 11z c.las>.ok nagymennyi

ségü k<'nyérrfll bajigáJük •ncg Nagy-K:.roly hajóit, miböl en .. ek azt kelle kimagya

rá.znia, hogy éhséggel be nem veheti öket. Egy asszony hazaárulóuak tettetvén magr.t, 
en•uereket kiilde K{~rolyhoz, kik roppant pénzért u~zóhidut készitnének neki, ser~ge 

át~zállitásúra. Ezek azoniHm a:.t Károly lovas•ágának vizbe fulasztá.sá.ra baszn~Jták 

fel. Ekkor eleRiiggPdvén Károly, U.tni ohajtá a dog<lt. s bement vele Velcnczébc. boi 

midön hajókázás közben a legmélyebb belyre jönnéuP.k, Károly egy hosszu dorongot 

karjának egész erejével a viúle dobott s mondá: .. ~likép e tengerbe Yet<'tt dorongot, 

sem én, seru t~, sem Menki e vilhgon n<"m fog-ja többé látni j ug-y ne legyen senki a vilá

gon ki V elenezének ártbnsson j vagy ha mégi• voln>l, arra szilljon az Uri•ten bo

szusága s haragja, Ulilit lo~".>llt l't~ám ó• a~ é11 nei!UI<;t~mre." 
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~zintolly roszul Utött ki Pipin hajóhadfinak dnlmatiai müködése, 
melly tartomá11y aztán a görögöké maradott. Az ellenségeskedés 
többször megujult, mig végre Arsaphius főnemes Aaehenben Nagy
Károly kezébiil vette át az egyezkedési okmányt (812), melly V elen
ezét, 1'raut, Zárát éti Spalntrót a gö1·ögöknek engedé. E1.ek azonban 
csak névszerint tartoztak a glirög birodalomhoz , valósággal pedig 
azt nyertek, hogy a frankok igényei által többé nem hábo
rittattak. 

TIZENÖTÖDIK FEJEZET. 

N a g y -K á r o l y ru i n t h 6 d i t 6. 

A long,,bardok elleni hadak nem voltak többé rablójáratok 
n1int a barbárokéi, pusztítás vég~tt; sem nem törzsnek törzs elleni 
ellenségeskedése, hanem politikai ezéiból B egy kitüzött terv kivitelé
nek sziikségébiíl eredt s kezdett hábornk. Nagy-Károlynak, akár kora 
fölötti vizsgálódása, aká1· tudta nélkül, maguk az akkOJ·i események, 
akár végre azon ösztön inditá, melly a nagy férfiakkal koruk alkal
ma!\ időpontjait fölismerteti, azon ö~venhárom háborujából, mellyeket 
769-töl 813-ig 1) viselt, folyvást azon törekvés tünik elő, melly azerint 
nz egykori római birodalom népsége>it egy erős egészszé olvasztnni 
ohajtá, hogy igy ellenszegiilhessen a két oldalról feny<'getö veszély
nek, t. i. délröl az araboknalt, északról a népvándorláskor még ki 
nem költözött germán nép:!t\>;nknek. 

Ő tehát nem na~yravngyó hóditó, hanem rcnd<'zÖ szt>llem, olly 
ezéllal, hogy az elfnglnlt fóldeken n jövevény népeket megszilánlit;;a, 
az ujaknnk berontnsút pedig lehetleuitse. E vég1·e elijször is Aquita
niát hódította meg, mellynek folytonos zavargásn Fmnczinhonnak nz 
uj arab Spanyolország felöli határát csak gyöngitette. Ezután a Jeigá
zott s nyögő népsrgek közepett minrlig harczkcsz s más értelemben 
hóditásra vágyó longobardok semmittettek meg. Armoricai Bretagne 
ellen Andulf tartománynagyot küldé el (786), ki sok váro~t foglult 
ugyan el, de a teljet! meghódítást csak tizenkét. évvel későbben vé-

l) Egyet az aquitanok ellen, tizennyolczat a Az:l.szok, ötöt a longobarclok, 
hetet az arabok, egyet a thuringiak, négyP-t az aval'Ok, ltdtöt a britllk, egyet a 
bajorok, ntlgyet az Elbén tuli Sillá.vok, ötöt Olaszhonban a saracenok, hármat n 

Wi.uok, kettőt a görögök ellen. 
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gezbette be, a. mikor is a birtokaikba vissz11.helyezett Mac Tiernes-ek 
Nagy-Károlynak hüséget esküdtek, de meg nem tartották. 

Szászok. 
Sokkal több bajt s fáradalrnat okoztak Károlynak a szászok. 

A frankokkal testvér nemzet volt ez, melly hazájából ki nem i~dult; 
s mig a frankok GalliábR. költözve müveltséget s keresztény vallást 
vettek föl, addig a v ö r ös föl d em b e r e i, mikép a szászok ma
gukat nevezék, ellenállva a kereszténységnek, eredeti vadságukban 
maradtak. Elszórva ingoványos földeiken s sürü erdőségeikben, a 
mezöt és várost egy névvel jelölve 1), irtóztak azon müvelödéstől, 
melly öket birtokokhoz, falukhoz és rendes közigazgatáshoz köten
dette. Az idegen nem utazhatott az ö országukban szekérrel, hogy a 
kerekek a földet fel ne vágják j a frankok iránti gyülöletből durva 
bálványozásukhoz naponként erősebben ragaszkodtak. 

Négy fő néptörzsből álltak: a westphalokból nyugaton, az ost
phalokból keleten, az engerekből (a n g a r i i) délen s a nordalbinok
ból az alsó Eibe jobb partján 2). 

Mig a frankok a germán alkotmányt veszni hagyták s a nemes
ség jogait a szabad emberek helyét elfoglaló király-ltisérök bitorol
ták, addig a szászok hivek maradtak az ősi szokásokhoz s nem ismer
tek cl egy egyetemes iónököt, hanem mindenik törzs választott ma
gának egyet3) j a közügyek elintézése végett pedig a Weser partjáll 
Marklóban évenként népgyűlést tartottak. Három osztály állott fenn 

1) Grimm, Deu.ú~ehe Rechlsalle-~·thümer. 
2) Pfahl annyi mint karó, tuskó, mellyel a néptörzsek határai jelöl tettek. Enge 

Ó·germánul: közép; tehá.t nz enge1·ek földközi, déli nép. Az utolsók neve ..4lbi8 (ma 
Eibe) folyótól kölcsönöztetett. 

Denique Westfalos vocilant in pa1te manenles 
Occidua, quo1-um non longe to'71tinua amne 
..4 Rherw distat. Regionem solis ad ortum 
Inhabitam Osle1·lindi, quos nomine quidam 
O•tfalos aliQ vocitant, wnfinia qwrum 
lnfestant conjun~ta suis gens pm:fida, slavi. 
Inter praedictos media regione morantu1· 

Anga-1·ü, populus Saxonum tm·tius. 
Szász költő Pertt-nél 228. I. 

3) SaXQ'num gens 
Quae nec rege fuit saltem soriata sub uno 
Ut se ntilitiae petriter defenderit usu, 
Sed varii8 divua modis plebs omni8, habebat 
Quot pagos, tot pene ducea 

Ugyanaz. 



753 --· 

köztük: nemesek (e t h o l i n g i), szabadok (fr i li n g i) s szolgák 
(l i t i) ; s a köztük is fennállt harczos társulatok intézménye rabló
járatok- s kalandokra vezeté öket. Miután a Pipinek a frank monar
chiát az által alapitották meg, hogy a keleti részek harczias törzseit 
Gallia ellen nyugatra vezették: a szászok e százados ruozgalmaknt 
folytatva, Austrasiát rnindunta.lan fenyegették, nem vethetvén nekik 
gátat lilem az Eibe, sem a W eser. A VI. század közepe után rabló
járataik szünetet vettek, de véget épen nem; ha legyőzettek s adó
záera szorittattak, első alkalommal ujra fölkeltek, győztek s beron
tottak. A kereszténység behozása többször kiséreltetett meg nálok, 
de hasztalan, miután pogány vallásuk, melly talán a scandinaviaival 
ugyanaz volt, a közkormányzattal olly annyira összeforradva volt, 
hogy egyiket a másik nélkül meg nem lehete semmitni, s ki ama 
vallás ellen indita háboru t, annak el kelle vennie a nemesség eHijo
gait. Rászoríttatván eröhatalommal, hugy a téritiiket országukban 
megszenvedjék, elfogadták az angolszász sz. Leobwint, ki midön 
hitszónoklat& sikertelen maradna, megjelent a marklói népgyülésen 
s Károly haragával fenyegette azt. Helytelen lépés. A felbőszültek 
leronták a Deventerben épült egyházat s az uj megtérteket kiöldös
ték. Leobwint csak egy nemesnek szánnlma nagy nehezen tndta meg
menteni. Ö maga hozta meg a szerenceétlen hírt Károlynak, ki épen 
a wormsi országgyülésen volt (772). Miként a longobardok ellen, 
ugy itt is a vallás adott neki legjobb ürügyet azon vállalatra, mellyet 
politikája szükségelt; s a föm·ak egyértelmülcg határozták el a 
nemzeti s vallási há.borut. 

Nagy-Károly hadjáraJal a szászok ellen. 

Az elsi.i három szász népséget, mint különbözö l"ezérek alatt 
harczolót könnyen győzbette le Nagy-Károly ; ki áthatván egész Ic
vágott erdők gátjain, bevette Ehresburgot (Stadtberg) a 
Diemel melletti magaslaton Westphaliában, melly talán föbelye volt 
a vallásgyakorlatnak , miután az I r m i n s u l egy szent berekben 
emelkedett. Ezen bálványnak nevét hibásan kötötték némellyek Ar
min emlékébez, minthogy az az egész germán nemzet nemtőjét I r· 
m i n t képviselte•) 1 fölfegyverezve tetötöl talpig, baljában egy mér
leget, jobbjában l"Ózsá.val ékesített zászlót tarta 1 paizsán egy orosz
lán a többi állatoknak parancsolt, lábai alatt virággal boritott mezö 
terült~!. Három napig villogott l.rároly hőseinek vivőbárdja e bál
vány ellen. Az ég a jámbor harczosok szomjának enyhítésére egy 

1} &rlmm, Innenstl'atse u~td b~ncnsü1de. Bót·s 18tó. 

IX. 48 
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forrá!lt faktusztott. A törzsek vt'gre leigáztattak s adtak Károlynak 
tizenkét kezest, évi adót s a téritöknek sérthetlenséget. 

Károlynak e hadjáratát fél be kellett szakasztania a lázadó Ion
gobardok miatt (773). :Mit midön a szászok megtudtak, fegyvert ra
gadtak ismét, kive1·ték a téritöket, visfzafoglalták Ehresbur.got, s 
feldulták Thuringiát egész Fritzlarig, hol az ö lrminsuljokon elkö
vetett bántaimat a szent Borúfácz által épitett templomon boszni
ták meg (77 4). 

A király három hadtestet inditott a szászok ellen addig is, mig 
maga mehetne ellenök, a mi nem sokára bekövetkezett. Összehíván 
(775) a májusi gyülést nz Aache.n és Köln közötti Düren nevü kirá
lyi jószágra, onnan mindjárt a. Ruhr melletti Siegeburg ellen ment s 
rohammal be is vette azt; aztán helyörséget hagyva benne, Ehres
burgot erősitette meg, elhatározva már most a tartományt fóltétlenül 
elfoglalni. Biztositván magát ekkép hátulról, W es er felé nyomult s 
átkelt rajta Brunsbergnél a makacs ellenállás daczára is. Itt hódola
tát fogadván Bruno- és Hessinek, az engerek és ostphalok főnökei
nek, kezeseket s azon igéretet vette tőlök, hogy a kereszténység hir· 
detését nem gátolandják. A westphalok rajta ütvén egy frank tábo
ron, azétverték azt, de a nyomban ott tet·mett Károly öket is hason 
föltétekre szoritá. 

Ámde mit érhetett az illyen, fegyverrel kicsikart eskü s pilla
natnyi érdekből indult megtérés '! Hallván Károly katonáitól, hogy 
meg kell keresztelkedniök, megtevék ; némellyek az uj megtértek
nek adni azokott fehér ruha kedveért, kétszer háromszor is. Az ava
rok látván, mikép Károly a megtértek számára lakomát ad, töme
gestül mentck a kereszteli) medenczéhez, hogy csak ök az asztalhoz 
ülhessen ek. 

A köznép megtéré:;e még keveset változtatott a dolgokon ; egé
szen más volt, midőn a nemesség is szo1·ittatott, mellynek tárnasza a 
pogány vallásban vala. Azért is mig l\ nép szivesen keresztelkedett, 
a nemesek tHenszegültek s megragadtak minden alkalmat a lázadásra. 
Mig Károly Friaulban j1írt (776), hogy a longobard herczegele párt· 
ütését megelözze, a fölkelt szászok nagy erőszakkal bevevék B leron
ták Ehresburgot s a siegeburgi örséget is már nagy próbának tették 
ki. Károly ennek hallatára a Tagliamentótól a Ruhr mell ett termett s 
bár az utakat százados fákkal berakva találta, előment mégis a Lippe 
forrásaüg·, hol fölépíté Lippspring várát, aztán ujonan megerősítve Eh· 
resbu1·got, a három törzsnek nemességét esküje mt>gujitá~ára s csalá
dostuli mcgkeresztelkedé~>re szol'Ítá. Pad et· bornban a westphalok tur· 
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tományában Károly egy májusi gyülést hirdetvén (777), összejöttek 
az ethelingeken kivül a szabad férfiak is s hüséget eeküdvén bele
egyeztek, hogy a hitszegő szabadságát s javait veszítse. Ekkép sere
gestül tódultak. a keresztvizhez, egy templom épittetett föl a a fuldai 
apát sz. Sturm a szászok első püspökévé neveztetvéD, székét ott 
állitotta fel, hol előbb az lrminsul emelkedett. 

, 
Amde Paderbornban nem az egész nemzet jelent v9lt meg, sa 

westphali Wittekind, a legvitézebb s legtekintélyesb fónök, nagy· 
számu ethelingek- és frilingekkel, kik az idegen uralmat s vallást nem 
türhették, Jütlandba Sigfrid dán fejedelemhez menekült. Ezen hős, 
ki a hajdani Armin kitürő hősi bátorságával hazája f'uggetlenségének 
bukását késleltetendő vala, közlekedett a honn maradt párthivekkel, 
s az arabokkal a Pyrenaeusokban elfoglalt Károly távollétét felhasz
nálni óhajtá. Bár visszatartá egy ideig Károly gyözelrueinek hire ; de 
mihelyt hallá, hogy a hit·es roncevalleBi ütközetben megveretett, Wit
tekind legott megjelenik a hazai földön, s puszta megjelenése elf<!led
teti a szászokkal vesztett csatá.ikat B nz eskiit ; a templomok és mo
nostorok lángba borittatnak, s az Elbétől a Lippeig egy kiáltás hang· 
zik : Halál a téritöknek B azoknak, kik a szabad Gerroania isteneihez 
nem térnek vissza. Wittekind felduJja Thuringiát ~s Hessent s elő
nyomulván a Rajnáig, megvilágítja Kölnt, az átellenesen feküdt s fel
gyujtott Deutznak lángjaival. A friesek szinte fölkelnek s a frankok 
már saját országukban fenyegetvc érzik magukat. 

Az austrasiai frankok s az alemannok azonban a király rende
leteire feltartják a rohamot, söt visszaverik HeBsenig, Badenfcldnél 
pedig le is gyözik ; rnig Károly maga az elhatározó ütközetre felké· 
szülve, megjelenik lovagjai élén (779) s Docholtnál az Aa mellett 
serumivé teszi a westphaloko.t, s Wiltekind ismét a dánokhoz ruenekül; 
mikép a növény meghajlik a zivatar alatt, hogy aztán annál eröteljes· 
ben emelkedjék fol. Ekkor az Elbén-túli három törzs békét kér s aa 
ohrheimi országgyüléstől (780) meg is kapja. azt. Az esküt 1 ket·eszt· 
séget most már elégtelen biztositéknak tekinté Károly, meggyőződve, 
hogy ha a szászokat engedelmességben akarja megtartani, a nemessé
get kell megtörnie. Akarta tehát, hogy nagyszámu szabadok és szol
gák a. Rajnán innen menjenek lakni, B tízezer család Belgium s Hel
vetia "'puszta f'üldeire költözzék. Nem engedtetett meg többé a nép
gyülés, sem a nemzeti biróság; a szászok azontul franczW. grófoknak 
engedelmeskedtek. Sok esztendeig még az egyházi szabályok áthá.-

48* 
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gá.sa is, miut a kcret~ztség elkerülése, vagy a negyveuuapi böjt meg
szegése haláUal büntetteték 1). 

A Károly által- & Lippe forrásainal összehitt országgyülésen 
(782) Sigfrid, dán fejedelemmel s az avarok khaganjával szövetség 
köttetett. l~s ruiután a· m.zászok országa frank tartománynyá lett; Gal
liának nem kelle többé uj barbárok · beütésétől félnie. Hanem a szá
szokon felül más, .a. müvelödéstöl idegen s délre te1:jeszkedni vágyó 
népek laktanak, t i. a szlávok. Ezeknek törz.~ei a sorbok és a csehek 
már előbb is az E'lbén-innenre jártak nyájaikat legeltetni, söt az előb
biek néha Thuringiát és Westphaliát ki-kizsákmányolták. Károly te
hát Lippapringbe összehíja a szászok főnökeit s miután minu ezeknek, 
mind. a frankokuak érdekökben volt ama beütéseket meggátolni, fel
sz-ólitá 8ket .hiveik f'olfegyverzésérc. Vigytl.zatlan bizalom! A kor: 
mány, intézmények s vallás megváltoztatása nagy sérelmekkel azo
kottjárni s kiilÖnösen a szászoknál, hol mind ez erőszakkal vitetett 
keresztül, s 1nidgn \Vittekiml, Jdta balsors meg nem törhetett, meg 
nem szünt a· sebeket fölszaggatui s a honszerelmet ébren tartani. Alig 
hogy egyesülve fölfegyverkeztek, föllázadtak a frankok ellen (783), s 
lelkesittetve Witte~iud látása által, Suntel hegyénél csatába eresz
kednek, legyaiik legyözöiket s megölil~ Adaigis kamarást, Gerlou tá
borkarvezért s Volvad udvargrófut s Károly helytartóját. Csak ennek 
személyes megérkezése gátolta meg, hogy egy má~ik hadtest i~ szét 
ne vercssék. 

v ... -dt~ni mé.sza.-lil!<. 
?IIind ez csak 11. nemesek mozgalma vala, a többi nép meghajolt 

Károly előtt, ki előnyomulván V m·dcnig (Ferda) (784) az Aller mel
Jott, félrotett-minclen kegyelmet, s összehíván a szászokat, a fdlázadók 
kiadását követelte. Négyezer ötszáz nemes és szabad férfi adatott neki 
által, kik hasztalanul esdekelve, irgalmatlanul lemészároltattak ismé
telt hUtlcnségökért. 1\fi, rnás nemzet fiai s annyi századdal későb
ben, még is bortadunk e szörnyü eaoménynól ; hlit a legyilkoltak ro
konai- s honfitársail'a minö hatással lehetett az? A fá:jdalom gyülöle
tet sziilt, ez pedig uj lázadlisban tört ki. A menokült Wittekind ujra 
ott termett, hogy vezerelje honfitársait, kiknek a düh fegyvert adott 
kezökbe; s összegyüjtvén nagyszámu sereget, Detmaldnál Westpha
liában táborba szállott. Károlynak az ö bámulatos tevékeuységét 
egészen föl kelle használnia. Megtl\madvll.n Wittekindet vagy le sem 
gyözte, vagy legalább olly roppant veszteséggel, hog·y vissza kelle 



térnie Pnuerbornba il ott 'Várnia az erösltéet, mellyct ehöezülötte l\á~ 
J"'ly, ki ekkor tette első hadi próbáját, el is ho.zott. Ezzel ujra megtá
madta a szászokat, kik Oinnbrück felé illy énekkel nyomultak elö: 
Sz e n t és n a g y l e lk it W o d a n! s e g i ts m i i:J 1t et . és a m i 
v e z é r e i nk e t W i t t ek i n d e t é e C h e lt á t a g o n o B•z K á
r o l y e ll e n ! A h a z é g 8 o l tá r ! a z o n fo g o k D ek e d e g y 
bikát, két b·irkát sa zsákmányt fölezente•lni. Ne
k e d á l d o z o m m i n d a fr a n k o k a t a t e s z e n t h e g y e d· e n 
H a r z o n. A Has e partjain fejlődött ki a legkegyetlenebb ütk:l:lzet, 
melly miután több napig tartott, Károly v.égre erlH vett a rendszer 
nélküli rohamokon s legyőzte a szászokat. Wittekind a dánokhoz tért 
vissza, a frankok pedig a W eset• és El be köz t mindent feklultak, hogy 
a lakókat eléheztetve végkép megtörjék. 

Ámde Károly olly kevéssé érezte magát e -győzelem által biz
tositva, hogy azokása ellen a hadsereget télen. által is· egyilit marasztá. 
A következett tavaszszal Bardengauba megy (785), s midön hallja, 
hogy Wittekind és fivét·e Albion njra fegyvet·keznek, megkisérti a bé
kés kicgyenlitést, bocsánatot igér nekik s bő kárpótlast, ha egyszer 
az ellenségeskedéssci felhagyandnak. Ezek megtörve a balszerencse 
által s nem remélve tobbé Az elvérzett hazát feltA.maszthatni, meghall
gatják Károlyt, s kezeseket vevén tBle, összejöttek vele értekezletre 
Bardenwickbo (később Lüneburg), honnan Francziaországba menvén, 
meghajták büszke nyakukat a keresztviz alá, ünnepélyesen vevén föl 
e szentséget az attignyi gyülésen. 

Képzelhetni, mennyire örült Kát•oly azon mcgtét•ésnek, melly el
lenségeinek két leghősibb bajnokát hiveivé változtatta! Wittekind pél
dájára, vagy talán a haza ügyérBl kétségbeesv"' számos silász ur föl
vette a keresztséget s aláveté m11gát a frank uralomnak. Egyesitni 
o hajtván a l egyélzötteket többi alattvalói val, Károly egy rendélctet 
( capitulare) ada ki, melly a szászoknak a frankokkal egyenlő jo
gokat ada, nemzeti grófok kormánya alá helyezé, az. ország611 gyülé
sekben helyt engede nekik, s a vér és bündijra nézve egyenlökké tet
te Bket a gyözökkel, melly rendszabályok oda vitték a dolgot, hogy 
a szászok nyolcz év mulV'a egyiitt harczoltak a frankokkal az avarok 
é~> szlávok ellen. Különben részletes gyülés tartása, vagy valameily 
bálványozási szokás gyakorlata szigoruan el vala tiltva; "A ki nem 
aka"i- megkeresztelkedni, meghal i a ki egy hullát pogányroódra meg
éget, meghal i a ki embert áldoz, meghal; a ki a bálványozókkal a 
keresztények ellen összeesküszik, meghal; a ki ura feányát elrabolj~, 
weghal. Ha egy nemes n forrásnak, fának, :vagy b~reknek fogailiiimat 
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teez, vagy a:a istenek tiszteletére lakomáz, fizet hatvan aold6t, ha sza. 
bad ember harminczat, ha azoiga tizenötöt; a ki nem tud fizetni, le 
fogja d1llg,umi a~ egyháznak, mellynek mindenki vagyonának 1 mun-
kadijá.na.k egy ti:~Jedét adja oda." t) _, 

E szigoru törvénynek meg nem hódoltak a nordalbinok, kik 
honi vallásukat, függetlenségöket megtartották s Elbéntuli testvérei
ket gyáváknak gunyolá.k a minduntalan lázadásra készteték, Nem is 
beszéltek siketeknek, csakhogy a fellázadtakat Károly Sinfeldben el
nyomá (794). De alig hogy a király az avarok ellen ment, felüték fe
jeiket ismet sa köztök maradt frank tisztek"t agyonverték, Károly 
erre elhatárzá. a telet W eser mallett tölteni, hogy gyözelmeit megá.l
landositsa. Hadiszállása azonhan nagyszerű ndvarrá változott, miután 
nemcsak fiai az olasz- és aquitaniai királyok gyülekeztek oda, hanem 
Tudun az avarok khaganja, Alfonso asturiai király követei s ben-Orn
meja mauritaniai emir küldöttei is, melly véletlen ÖBBzecsödülés által 
város épült fel, a Uj-Heristalnak neveztetett el. 

Még tartott a téli szállásoláa, midön a nordalbinok az ad6szedö 
biztosokat s Károlynak a dánokhoz küldött követét, Godeskalkot 
meggyilkolák (795). Károly ekkor, hogy mindenkorra megujitsa a 
megujuló hadak okait, megtáma dá. a legyőzé az északi szászokat, Suen
tana mellett; a népesség egy harmadát G11.lliáha szállitá; azután átkelt 
maga is először az Elbén s előnyomulván egész az Eiderig, a szászo
kat mind hatalma alá hajtá. Ezek azonban még sem nyugodtak meg, 
lázadá~ és Ieveretés követte egymást, Károly öldöste és változtatta 
lakhelyei ke t, mig végre Seitzben elhatál'oz6 békét kötött a szászok
kal (814), kik keresztényekké lévén, hü:~éget fogadtak, sa frankokkal 
egy nemzetté egyesültek. Javaikat, polgári szabadsá.gukat s nemzeti 
törvényeiket visszanyerve, a püspököknek 8 a király által kinevezett 
frauk biráknak engedelmeskedtek 1). Minthogy az ad6 beszedése több
nyire fellázítá öket, ez alól fólmentettek, de oda kelle adniok vagyo· 
nuk s keresetök egy tizedét, melly rájok nézve szintolly terhes és bo
sznnt6 vala. Földbirtokon alapult régi szabadságukról lemondva, ősi 

füldeiken maradtak, anélkül , hogy a királyn,_k hűbéresei lettek 
volna, de mégis töle függtek 8 mint illyenek a. birodalmi zászló alá 

1) Baluli•a, i<lézett h~lyen. Némellyek a N.-KAroly által ekkor felállitott 
viz--gá16 b;zottmányokban akarja eredetét kere;;ni 11zon titkos büntörvényezéknek, 
mety Wes'phaliában a XIV. szAzadban olly nagy szerepet játtizott s az árulókat 
titokbau kipuhatol~a. , 

1) Az nj11bbak· közlil sokan két~égbe vonjAk e békét; én nem találtam (má· 
1ok hallgatUn kivUl) érvet, melly elleaLmondana a &zúz költ ilnek, ki igy beszél : 
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tartoztak összeseregleni. A frieseket hasonló sors erte, s n ~zabnd:;~g
nak ha nem is emléke, de szelleme elnyomatott ')· 

A pogány vallás elkobzott javadalmai a püspökök-, ap!tok- 11 

más papoknak adomá.nyoztatta.k, azért, hogy predikáljanak és ke
reszteljenek. Minden száz nemesnek, szahadnak vagy földésznek ösz
sze kellett adni ok egyházuk számára egy udvart, két mans 6 t 2), 
egy szolgát 8 egy rabszolganőt. Több püspökség alapíttatott, Ü8na
briik, Hildesheim, Verden, Minden, Halberstadt s Padernhorn Yár·o
sokban. Sz. Willehad egész Bremáig hatván, ott is püspöki széket ál
líta (787), ugy szinte sz. Luidgar Münsterben (802), miután Fricsiá
ban s a tengermelléki szászföldön tizenöt évig apostolkodott. Ezen 
egykoru püspökök számra nyolczan, kiket a z és z ak e g és z t e r
j e d e lm é b e n a b ék e e_ v a n g e l i o m á .n ak g y o r 8 h i r n ök
a n g y a l a i h o z 3) hasonlitottak, a müvelödés elöhaladásának vizs
gálói előtt, mint Gerroania nevelői tünnek föl. Az egyházak s pap
lakok körül csakhamar faluk, ezekböJ pedig városok támadtak. A 
püspökök zsinatokat, a grófok ugyanott gyüléseket hittak Ö.i8Ze j oda 
gyülekeztek a tized-fizetők, a szentségekben s az ige kenyerében ré~ 
szesülendők j az ifjak a papok tanadáiba csődül tek, honnét szülöföl
dükre tét·ve, magukkal vitték az emberiség s polgári rendezetek esz
méit. A püspökségek ekként növekedett hatalom által azon egyházi 
fejedelemségeket képezék, mellyekben állott a germán alkotmány lé
nyeges része. 

Semmi sem mentheti az igazságnak karddali tet:jesztését, s Nagy
Károly emlékén eltörölhetetlen szennyfoltot hagytak ama mészádá
sok, miket a vallás és müvelődés előmozditásaét·t végbe vitt. De le
gyünk mégis igazságosak e gondoljuk weg, mikép a testvér népek 
közti háboruk a legöldüklöbbek, és bár Károly a bálványozó bar-

Twn sub judicibus, q<wM 1·ex impemu et ip.vi1 
Legatiaque a·uis permisai legibus uti 
8axones pat1·iia, et libe1·tatia hono1·e, 
Hic BUIII.t postremo aociati foedet·e Ji'J"ancia. 

IV. könyv. 109. 
•) llöaer ( Omabrück történ. I. k. Ill. r. 40. §.) és Laden (Németomdg töi·t. 

IV. k. 375 l.) a szászok mcgb6aolását & két nemzet közti barátsligos egyezmény
nek tekintik. Okaik vannak, de ozen okokat a tények nem támogatják. 

" 2) Egy ház, 6l:1kkal és más ga:&dasú.gi éiJületekkel udvart képezett. Egy 
utivar a hozz!tartozó féldekkel ma118Ónak (nagyteleknek) mondatott s mintegy ti
zenkét holdból állott. Több nagytelek vidéket (marca) s több vidék kerületet (pa
gua) képezett. 

3) Bemold, Chron, Slavorum. 3. 
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Lárok uj be1·outásá.nak meggá.tlását•a az eszközöket nem igen válo
gatta, de a győzelemmel vissza nem élt. Midön felfogta, hogy .a ke
gyesség többet ér a rémitésnél, a szarint tett 1) j de a milly szelid volt 
kegyességében, olly rettentő volt haragjában 2). A fönökök, _,_maga 
Wittekind is, megnyeretve Károly szeretetreméltó nagylelkűsége ál
tal, hűséget esküdtek neki s azt meg is tarták. A frank harczosoknak 
szám os elkobzott, vagy uratlan g·ermán földet adományozott j de a szá
szoknak viszor.t Galliában ada birtokokat, megkönnyítve ekkép az 
eszmék s érzelmek egyenlődését s érdeket keltve a béke iránt mind 
a két részben. Francziaországban a müvelödés haladása biztosittatott '), 
iunen pedig ut nyittatott neki Germánia szivébe, Szászország, melly 
annyi vértől pát·olgott, elvesztett függetlenségeért kárpótlást nyert a 
béke áldásaiban, s a rendes közigazgatásban. Aztán kebeléből támadt 
nemsokára egy férfiu, I. Henrik~ ki trónjára jutott a Nagy-Károly ál
tal alapitott birodalomnak. 

Elbeszéltük egyhuzombun a szászok elleni hadakat, habár sok 
más háboru s belforrongások jöttek közbe. Mig Károly a szászok el
len harczolt, Hartrad thuringiai gróf, felakarván szabadulni a Heristal 
ház felsőbbsége alól, összeesküdött Károly élete ellen, melly terv 
Francziaország ellenségeinek általános folkelésével vala támogatandó. 
Károly értesittetve erröl, Thuringiába fenyitö hadosztályt küld, s az 
elfogott lázadók, tervöket bevallva, azon ürügy alatt, hogy a legtisz
teltebb ereklyék fölött esküdjenek uj hüséget, részint Olaszhon, ré-

l) PtWJ regis pietcu et munificentia fecit, 
Quam terror. Nan~ ae quisquú CO!n'm·iaerat ejua 
Egregiae fidei, rilua apemendo p1·o{anoa, 
Hunc, opibua ditam, ornabat honoribus amp/is. 
Copia pauperibUB Saxonib·ua a_gnita primum 
Tunc fuerat rerunt, quM Gallia fert opulenta, 
Praedia orautiterat, cum t·ex com.plwribus illic, 
Ex quibus acciperent pretioat.U tegm.ina veatis, 
Á!·genti cumulPB1 dulciaque flutnta Lyaei. 

A sz:.sz költi:! 803-ik évho~~:. 

1) Et multia txperta modia innotuit ejU8 
Tam duleia pietaa, quam jormidabilia ira. 

Ez a sz!sz költö leg.,zebb venei közé tartozik. 
3) Hogy a szászok a milvelödé~ akadá.lyaul tekintettek, kitűnik Alcuinnak 

N.-Ká.rolyhoz irt ezen leveléből : Utinam quandoque divina gratia vobia concedat 
libertalem e populo nefando Sa:ronum, iter agere, regna gubernare, jmtiticu facere, 
ecclesicu renovare, populum con·igere, ain!Julia peraonia ac digni.tatibw jwta decer
ne,-e; oppreaaoa ~fendere, leges statuere, pereg1·inoa c0118ola,-i, et omnibUJI tdJiqv.e ae· 
ta.tia et coelesti-8 vitae viam oatende1·e. }:p. 81. 
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szint Neustria és Aquitauia felé indittattak. Útközben milgis némely- · 
lyeknck szemeik kiszurattak, némailyeket a wormsi gyűlés halálra 
ítélt, jószágaiktól pedig mi ndnyájan megfosztattak, Déli Thuringiába 
Károly utóbb annyi frankot telepített, hogy a felső Majna, aztán a 
Rednitz és Pegnitz közötti vidék Frankoniának neveztetett el. 

II. Tassilo, bajor hcrczeg, nemes jellem, Isten szolgáit tisztelő, 
magán életében erényes s alattvalói boldogságáról gondoskodó feje
delem, visszaverte az avarokat s védte ellenök Germániát; a Karin
thiába nyomult szlávokat legyőzé, s tovább terjeszté saját uralmát. 
Nehezen türte e herczeg, hogy az Agilolfingiek régi családja a sokkal 
fiatalabb Heristal-háznak legyen alattvalója; annál inkább, hogy ez 
az összes régi germán családokat lealázni s einyornni törekedett, s 
miután az alemannokat, szászokot s frieseket leverte, már csak a ba
jor herczegi házban talált vetélytársra. Talán Tassilo neje, ki a longo
bard Dezsőnek leánya volt, szinte izgatta férjét atyja családjának 
megsernmisitöje ellen. Azért hagyta oda a frank zászlót már akkor, 
midőn Kis-Pipin Aquitaniában Vaifro ellen harczolt; késöbb Nagy
Károly ellen nyilt háboruban lépett föl, de legyőzetvén, a wormsi 
gyülés előtt (781) csak a pápa közbenvetésére nyert kegyelmet hűség
esküvés s tizenkét kezes felajánlása mellett. De ö esküjét megszegve, 
közlekedésbe tette magát a longobard Adelchissel, a beneventumi 
herczeggel, az avarokkal s mindenkivel, ki ellenségének ellensége 
volt. Károly ez okokból megtároadá Bajorhont három oldalról, s Tas
silo ismét kegyelemért könyörge s az országot csak mint hű bért kapta 
vissza (787). 

Neje ösztönzésére Tassilo ismét hitszegövé lett, miröl az ingel
heimi majusi gyülés előtt saját hiveitől vádoltatván, fejvesztésre ítél
tetett (788), ~mit Ká1·oly klastromba zárással szeliditett, hanem a bű
nöst még saját fiaitól is elkülöníté. Benne halt ki az Agilolfingiek fé
nyes nemzetsége, melly Bajorhon fölött olly soká uralkodott, s Olasz
honnak királyokat adott. Bajorország grófságokra osztatott s lakói 
a győzönek hűséget fogadtak. 

Olly szép országnak meghódítása, mint Bajorhon, még fontosabb 
lett annak fekvése miatt, miután biztosító köteléket képezett az északi 
és déli frank tartományok között, és a Gerroania s Olaszhon közti 
nagyfontosságu közlekedést megnyitotta. Regensburg és Ágosta az 
Olas~hon által fenntartott vagy előteremtett ipar s kereskedelemnek 
középpontjaivá. lőnek, honnan az Gerroania belsejéba sőt a legészakibb 
népekhez is elhatott. Nagy-Károly személyesen ment Bajorhonba, 
hogy biztosítsa a tartományt s megnyerje annak lakóit. Regensburg-
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ban, a régi királyi városban, átaJános gyülést tartott ; rendezte a tar
tomány ügyeit a népnek egyetértésével, s ugy látszik engesztelő. mér
séklettel. A megyékhe grófokat helyezett be, kik igazságot a bajor 
törvény ezerint szolgáltassanak, de e20ek nemzetiségre frankokJs le
hettek, miként viszont aJ bajorok is az egész birodalomban hivata
loskodhattak. Az egész egy főgróf és királyi helytartó alá helyeztetett, 
s ez Gerold, Nagy-Károly rokona volt. Az igazságszolgáltatás fölötti 
őrködés végett néha váratlanul királyi biztosok (missi regii) jelen
tek meg. 

Avarok. 
Nagy-Károlynak csakhamar uj háboruba kellett indulnia. Már 

ernlitettük az avarokat és szlávokat, kik a Nagy-Károly által legyi?
zött népek mögött laktak, s már most a birodalomnak félelmes szom
szédaivá lettek. A szlávok a Kárpátok és Balti-tenger közt1 az avarok 
a most mondott hegyek s a juliusi Alpesek közt laktak, Bajorhontól 
csak az Enns által választva el. Az avarok fedve a magyarhoni mocsárok 
által, tetszésök szerint majd a görögökre, majd a szlávokra rohantak, 
B táborukban (ring), melly sürü faerősitvényekkel körülvett roppant 
várost képezett, gyüjtötték össze a byzanti zsákmányt s az arany 
ágyakat, miket Constantin utódjainak adóba kellett elküldeniök. 

Midőn OlaszorHzágot fenyegették, Verona uj ból megerősíttetett ; 
s miután vita támadt, vajjon a papság a költségek egy harmadát-e, 
vagy negyedét tartozik viselni, az eldöntés k e r es z t ·i t é l e t r e 
bizatott: Aregaus a közönség, Pacificus a püspök részéről, mindketten 
erőteljes ifjak, térdeltek kiterjesztett karokkal mig a szent-mise a sz. 
Máté szerinti Passió-val monda.tott; Aregaus már a Passio közepén 
leereszté karjait, Pacificus mind végig birta tartani : s a papságra a 
költségeknek csak negyedrésze rovatott. 

Az avarok kltaganja, szövetségben állván Tassilóval, midön ezt 
veszedelemben látá, seregeit a bajor és friauli határra küldé (788), 
de visszaveretett. Károly állandóan kiakarta szabni a két ország ha
tárait; hanem a ro ivel a háboru t kerülni akará 1 épen az által idézte 
azt ell}. Kiütvén az ellenségeskedés, Károly hármas sereggel rontott 
be az avarok földére s behatván a régi Pannoniába, visszaverte az 
cllenséget egész a Rábán tuh·a, elfoglalva az erősítvényeket és a kin
cseket (790). Hanem a döghalál s o ll y b o r z as z t ó é h ség -
mondja a krónikau·ó barát - h o g y a k a t o n á k m é g n a g y 
b ö j t b e n i s h us t k é n y s z e r ü l t e k e n n i 1), Károly erős ha-

1) .Annal. Loilell. aun. 791. 
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dát semmivé tette. Csak öt év mulva küldhette el Károly ismét fiát 
Pipint, ki előre küldve a friauli herczeget, egész azon helyig ny~"'mult 
elö (796), mellyen Attila keleties udvarát tartá s hol napjainkban a 
leghösibb diadalnak kelle ki vívatnia 1). Az avarok közt a khagan ha
lála után belviszályok ütvén ki, Pipinnek sikerült az avar birodalom
nak Ennstől a Rábáig nyuló részét elfoglalnia, mellyet is egy határ
gróf kormányzására biz va 1 keleti batártartománynak (Austria) ne
vezett eJ. 

Nem lehetvén ama népségeket a kereszténység nélkül a müve
lödésnek mflgnyerni, téritök küldettek hozzájok, s sz. Arno salzburgi 
püspök sokakat téritett meg a Duna partjain, hol akkor épültek 
vagy emelkedtek föl romjaikból Bécs, Gyö•·, Buda, :Mohács s más 
városok. 

Az ezen hadjáratban zsákmányolt kincsek2) szinét-javát Nagy
Károly a pápának küldte, a többit hadseregének, lovagjainak s a fri
auli herczegnek adta, kinek a győzelemben nagy része volt. A nemes 
avarok majd mind elhulltak, a maradványok szétszórattak, s az ország 
egy khagan alatt a frankok adófizető taliománynyá lett. Tudun, ki 
sietve Aachenbe ment s kercszténynyé lett, elsö nyerte el Nagy-Ká
rolytól a khaganságot; de megszegvén a hűséget uj háborut kezdett, 
mellyben legyőzetett s elesett. Elesett Gerold is Bajorhon kormány
zója s a ki öt megb oszulni jött, a friauli herezeg is. A következett 
khaganok megtarták a vallást és a hűséget, de nem a régi avar vi
tézséget. 

Szlávok. 
A szlávok egy törzse, a csehek, Germania keleti szélén laktak. 

Miután a frank Samo öket az avarok járroa alól fólszabaditá 3), a kü
lönbözö törzsek ftiggetlenekké lettek egymástól s a bajorok-, szászok
és timringokkal némellyek harczban, mások szövetségben éltek. Ger
mania legkeletibb szélét a morvák birták, melly tartomány ma is az 
ö nevöket viseli, a csehek ezektöl nyugat-északra laktak ; a sorbok 

1) Bu.ddndl, •.• P1·Í8cua Rhetor sze1inl .Attila nem Budán, ha't1em Jászberény 
tdján közel a Tiszdhoz ta1·td udvanít. A ford. 

1) .Mennyi csata vívatott e báhoruban, mennyi vér folyt, arra megfelel 
Pannonia, melly lakóitól fosztatott meg ; a kbagan székbP.lye ugy elpusztult, hogy 
alig ·<találni benne emberi lakás nyomaira. Az össze~ hun nemesség elesett, az 
egész uic.;ös.\g homályba borult. Az annyi század óta gyiijtött kincs a gyözö zsllk
mányává Jön; a frankoknak még nem volt bflborujok, mellyblll annyi kincscsel 
tértek volna vissza." l!gtnard, 13. f. 

l) L. C'ónebb a 690. lap. 
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vagy sorabok n Saale és Eibe közt; a wilzi-k vagy welatabok és 
a lusizi-k az Elbe és Oder közt, hol ma Brandenburg és Pomerania 
egy része fekszik j végre a mai Mecklenburgban laktak az obotritok. 
Ez utóbbiak a szászok és dánok közé szoritva, Ká.rolylyal szöyetsé
get kötöttek, s Witzan főnökük a szászok és a wilzik ellen segélyha
dat is kiUdött. A wilzik legerősebbek voltak a tengermelléki szlávok 
közt, s midőn Nagy-Károlytól legyőzettek, szövetségre léptek a dá
nok- és szászokkal s Witzant, épen midön Károlynak segélyt vive, 
az Eiben átkelt, megölék (789). A sorbok gyakran háborgatták Thu
ringiát, s miután a frankok által leigáztattak (783), együtt kényszerit
tettek harczolni az avarok ellen. 

Midön Károly az avarok és szászok legyőztével uralmát a Rá~ 
b:íig terjesztetto, a szlávok féltve saját függetlenségöket, fegyvert 
ragadtak j Károly, a Nagynak elsőszülötte, a csehek ellen küldetvén, 
legyőzé öket; aztán a Saalenál a sorbokat semmitette meg, a nél
kül, hogy az összes törzseket meghódíthatta volna, habár a hallei s 
magdeburgi erősségek féken tarták öket. 

Dánok. 
A dánok azon germán családhoz tartoznak, melly normannok 

neve alatt Jütlandot, a Balti-tenger szigeteit és Scandinaviát lakta, s 
melly, mint látni fogjuk, a következett korszakban az uj államokat 
annyira fenyegette. A dánok kezet nyujtottak a szászoknak, kikkel 
nem csak szome~zédság, hanem közös eredet, közös ó-germán alkot
mány is összeköté öket. Láttátok a rettentő Wittekindet s a szász 
nemesség virágát Sigfrid dán királyhoz (o b er-ko n g a r) futamodni 
Schleswigbe és Jütlandba. Károly az egész szász háboru alatt, soha 
sem vehette-be a Hardekaout dán király által határai védletére épi
tett sánczokat, s bár mint ügyekezett utóbb Sigfridct barátjává tenni, 
soha sem érhette ezt el, sőt a kereszténység hirdetésének sem sze
rezhetett semmi könnyebbitést 1) ; s kénytelen volt a dánok kiszállásni 
ellen Friesia és Flandria partjain erősségeket építni s egy hajóhadat 
is fölszerelni. A trónöröklő Gotfrid (!:l08) hü maradt atyja elveihez s 
szövetséget kötött a wilzikkel, hogy megtámadja az o botritokat s 
visszafoglalva tőlük az északi szászoktól elvett földeket, ezeket régi 
birtokosaiknak adja vissza. Ekkor az összes szláv törzsek a ft·ankok 
és obotritok ellen keltek, s ez utóbbiak képtelenek lévén ellenállni, 
évi adót vállaltak. 

1) Az évkönyvek eg·yetlen egy scandinávot emlitnek, Iti kcreszténynyé lett 
s tisztelettel halmoztatott : Holger DaMk, kit a rege-dalnokok A dán 09ie·r u év 
alatt énekeltek meg. 
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Annyira fontowak tekinté e hadat Károly, hogy hübérnökcit 
egesz birodalmából fegyverre szólitá; az aquitánokat a Rajna mellé 
parancsolá, a szászok és friesek közt népiólkelést rendezett. De Got
frid sem várta a zi vatart keresztbe tett kezekkel; hanem lerontván 
1_\Z oczeáni Rarich kikötöt, az északi kereskedök rakhelyét, ezeket 
Schleswigbe utasitá s a Cimber-földszorost Eider hosszában az Ocze
ántól a Keleti-tengerig töltésekkel erősitette meg_ Károly, a Nagynak 
:Sa, roppant dulásokat tett, hanem ugy látszik, siker nélkül, s rnidön 
az Elbén visszavonult, temérdek embert vesztett. B osz ut állandó 
ezért Trasikow az obotritok herczege a szászok segélyével feldllita a 
wilzik ióldeit, hanem midön már a dán határhoz közeledett, Gotfrid 
orgyilkos által ejtette öt el. 

E dán király egész Germánia meghóditásának gondQlatával bí
belődött!) s támaszkodva a szászok- és szlávokra, fölsze1·elt kétszáz 
hajót, s kikötvén Friesia partjain a békét drágán vásároltatta meg. 
Károly, hogy ellentáll hasson, megerősíté Hochbuck (H am b u r g) vá
rát s felépíté Hessofeldet a Stör mellett ; hanem e közben meggyil
koltatott Gotfrid (810), s utódja Emming a frankokkal bekét kötött, 
mellyre mindkét részről tizenkét nemes esküdött meg az Eider part
ján, mellynek a frank és dán birtok közt határul kelle szolgálnia. 

E tengerfelöli támadások, mellyeknek veszedelmét utódaira 
nézve Károly előre látta, arra birták öt, hogy amaz clemen is erőssé 
tegye magát. E végre a gandi és boulognei hajógyárakból nagymeny
nyiségü hajók vonszoltattak a partok felé, mikkel a franczia- s német
országi folyók torkolatait megrakva, az ezeken bevonulhatást meg
gátolta. Arról is gondoskodott, hogy az Ocze~íuon védhesse magát, 
holott akkor még csekélyek voltak a tengeri hadjáratok, mik utóbb 

. a normannok által olly rettentökké lettek. Ám mégis a Földközi-ten
geren a Baleari-szigeteket a spanyol emÍI·ek ellen sikeresen segité 
(799). Késöbb midön ezen ernírek az afrikai saraecuokkal jöttek e 
szigetek ellen, Pipin a genuai grófot Ademart küldé el, ki a védelem
ben el is esett. Burkhard vezér aztán legyőzte a hitetleneket s elvett 
töiük tizenhárom hajót (809); hanem a nem eléggé megerősített szi
getek a musulmanok rohamainak folyvást kitéve. maradtak. A lakók 
talán ekkor futamodtak szigeteik hegyei l~özé s fólvevék azon vad 
szo)yisokat, mellyek öket még ma is megkülönböztetik. Majorcát a 

· 1) Godefrid!l4 adeo vana spe injlalus eJ•al, ul toliua sibi Ge1'manie<e zn-omitleret 

potestatem. !glnard. l -L f. 
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musulmanok ellen Irmingar Arnpurlas grófja védte, elrontva nyolcz 
hajójokats elvéve a Corsica- és Sardiniában rablott kincseket ötszáz 
fogolylyal együtt (813). 

Még az olasz szárazf'óld sem maradt ment a saracanoktól; Niz-
:..-

zát, Civitavecchiát kirabolták, sőt a Liguri-tenger partjain le is tele-
pedtek, talán hogy kikötö helylyel birjanak. 

Károly a spanyolhoni arabokkal közvetlen érintkezésbe jött. 
Ott folyvást tartott a független benszülöttek 8 a hóditó saracenak 
közötti hosszu, nemes küzdelem. Az arabok a legszebb városokban 
az élet kényelmei s az eltanult müveltség által elpuhultak, a benszü
lötteket ellenben a cantabriai hegyek közt a veszély 8 a haza- és 
vallásezeretet annál erősebbekké edzette. Igen hasznosak voltak a ke
resztényeknek a hóditök közt kiütött viszályok, midőn Abd d-Raman, 
Omar utolsó sarja, az Ommiáhdok védelmének szine alatt a bAgdadi 
kalifától függetlenné tette magát (652. lap). Azok közé, kik a bukott 
család iránti hüségökért a kegyelemből kiestek, tartozott Szulejman 
ebn-Arabi, saragozzai emir, ki megjelenvén a paderborni országgyü· 
lésen, a hivők fejedelme ellen Nagy-Károly segélyét kérte ki. 

E vállalat kecsegtetö volt Károlyra nézve, nem csak mivel ürü
gyet talált a vallás ellenségeit leverni, hanem mivel lehetőnek látta, 
a hitetleneknek ha nem Eurapából kiüzésére, de legalább folytonos 
rablójárataiknak átléphetlen határokul a Pyrenaeusokat szabni ki. 
Majusi gyülést tarta tehát, az egyetlent a római Francziaországban, 
Chasseneuilben; hol az aquitaniai szabadok az austrasiai hűbéresek
kel a vállalat mellett nyilatkoztak. Két frank sereg kelt tehát által a 
Pyrenaeusokon, nz egyiket maga Károly Pamplona ellen vezeti s ezt 
hevéve, Saragozzát szállja meg, mellyet Abd el-1\Ialek ben-Omar vé
dett, ki sajat fiát agyonvágta, midőu a csatában nem elég vitéznek 
tapasztalá. Nem vihata itt Károly gyözelmet, minthogy visszaszólitá 
őt a szászok lázadása, vagy tán Lupusnak, Vaifro fiának árulása, ki 
családja megbuktatóját megboszulni vágyott'). Ő volt, ki, hogy a 
frankoknak visszajövetöket elz{Lrja, lesbe állitott baskokat, asturokat 
és saracenokat azon navarrai hegyazorosok f'ólé, mellyekben az ember 
és ló eltünik, a támadás halálos, a védelem lebetlen (788). Miután a 
sereg i s z o n y u r é z k i g y 6 k é n t a Pyrenaeusok kopasz sziklái kö-

') Ille cnnnibus peJoribus pes.timus ac perjididsimtu, operitJus et nomine Lupus, 
latro potiWt quam dux dicendU8, Waifri, pali·is acelestissimi, aviq1~ apoatatae Hu
naldi improbú vestigiis inhaerens. Charta Alaon. Boaquet Vlii. 472. 
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zött (Roncevalles) felvonult, a lesben állók rárontanak a hátvéd osz
tályra s a poggyászokra, és segittetve a szük ösvények által, leöldö
sik Károly legvitézebb daliáit, köztök Rolandot (Orlando) is, Bretagne 
határgrófját, kit a történet csak e helyen emlit, de kit Turpin regéje 
s a lovagi költemények égig magasztalnak. A hagyomány s népdalok 
szerint a Pyrenaeusok roppant nyílását a 1.\'Iarbore torony alatt Orlando 
kardcsapása vágta, ruelly midön eltört, Orlando, hogy segélyül hija. a 
gondatlan Károlyt és az áruló mainzi Ganellont, fogta kürtjét s olly 
erővel fujta meg, hogy a föld is reszketett belé s a hősnek nyakán az 
erek elpattantak. Amaz ájtll.tos kor a legyőzöttnek ünnepélyesb dia
dalt ada, midön öt a szentek közé számítá•). 

A gyilkos baskok szétfut(}ttak, Lupus herezeg pedig felakasz
tatott. Azonban a hadjárat czélja s gyümölcsei el voltak vesztve; az 
arabok visszavették mindazt, a mit a frankok a Pyrenaeusokon tul 
elfoglaltak, s szárnos családnak, melly a frankoknak kedvezett, wene
külnie kelle. De mégis az Euro és Pyrenaeusok közti vidékek Károly 
hatalma, vagy védelme alatt maradtak; Huesca, Jaca és Girona ernir
jei hüséget fogadtak neki; Barcellana a Gothia tartománynak, melly 
Cataloniát és Roussillont magában foglalá, fővárosává tétetett; Na
varra, Aragonia és a baskok területe Gascogne tartományt képezék, 
mellynek fővárosa Pamplona lett. De minthogy e birtokok bizonyta
lanok voltak, Károly Aquitaniát királysággli emt:lte s ahhoz kapcsolá. 
ama részeket (781). 

Ezen nlindig elégületlen Aquitániát megnyugtatandó, Károly 
ugy akart vele bánni mint Olaszhonnal s a birodalomhoz tartozó kü
lön királyságra emelve azt1 három éves fiát Lajost küldé a trónra. 
Fölkente a pápa a gyermeket, melly lóháton s aránylagosan fegyver
zetten vitetett oda királyi tanácsosok kiséretében. Magában foglalá e 
királyság a tulajdonképi Aquitánián és Gascognen kivül Septimaniát, 
melly a keleti Spanyolországgal vala határos, miért is Gothiának ne
veztetett el. Miként régebben a frank királyok, ugy most az aquita
niai király felváltva több helyen lakott s t~::hát több palotával is birt; 
de mégis a régi nevezetessi~g Toulousenak némi elsőséget adott. Az 
ország rendeltetése szerint katonailag szerveztetett, s a figyelem foly
vást Spanyolország felé volt függesztve, Károly a különbözö váro
sokba meghitt s tapasztalt kormányzókat helyezett be, s a papokat is, 
kik a frank uralomtól mindig idegenkedtek, Mkezüsége által meg-,, 
nye ré. 

· l) Usuard vértanukkönyvúben (martyrologium) 19. juuinsra ez fill: Rolandi 
comili.; et mm·t:l'"is. 
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De a baskok többre becsültek a nyugtalan függetlcn~:~éget. Na
varra csakhamar visszakerült a musulman uralom alá, Pamplona és 
Barcellana a cordovai emir nevében kormányo:r.tattak. A határgrófok 
a keresztényektől hivatva, átkeltek a Pyrenaeusokon s Girona- s más 
városÖkban jól fogadtattak; hanem a musulman kormányzók el nem 
ismerték sem Károly védjogát, sem az arab ernírek felsöségét. Az 
ernírek sokkal nagyobb dolgo kkal elfoglalva, elnézték a kormányzók 
lázongását.- Károly az avarok ellen harczol ván, a déli tartományok 
védelmét Vilmos, toulousei grófra bizta. Ekkor hirdette ki Hesam a 
sz en t háboru t a keresztények kiirtására (789). M in den mecsetben 
egy a Koran mondataival vegyített, énekelhető rimes prózában irt 
buzdítást olvastatott. - "Dicsőség az Istennek, ki fölmagasztalá az 
islam dicsöségéta hit baj nakainak fegyverével, és ki az ö könyvében 
a hivöknek nyilván segedeimet s fényes gyözelmet igér. Az örökön 
Imádandó mondá : T i , k ik h i s z t e k , I s t e n t s e g i t i t e k , ö 
i 8 m e g s e g i t i e m e g e r ö e i t i l é p t e i t e k e t. S z e n t e l j é
tek tehát az Urnak a ti jótetteiteket, csupán öké
pes az ö 8eg edeimével egyesitnia ti zászlóita kat. 
Nincs más Isten, mint Isten ; ö az egyedüli, kinek nincsenek társai; 
Mahomed az ö apostola 8 legkedvesb barátja. O emberek ! lsten tite
ket az ö legnemesebb prófétájának vezérlete alá akart helyezni s ti
teket a vallás ajándokával örvendeztetett meg. Ő számotokra a másik 
életben olly boldogságat tart fenn, minöt soha sem a szem nem látott, 
sem a fül nem hallott, sem a ~:~ziv nem érezett. Mutassátok magatokat 
méltóknak e jótéteményre, Isten az ö jóságának nagyobb jelet nem 
adhatta nektek. Védjétek a ti hallhatatlan vallástokat s maradjatok 
hivek az igaz uton. Isten parancsolja ezt azon könyvben, mellyet vc
zérléstekre adott. Nem mondá ö: O h i v ök! h a r c zoljatok a 
v e l e t e k s z o m s z é d h i l e t l e n e k e ll e n s l e g y e t e k k e
g y e t l e n ek i r á n t ok? Rohanjatok tehát a szent háboru ba s le
gyetek hálásak az Ur iránt. Tietek lesz a győzelem és a hatalom, 
mert a Magasságbeli mondá : K ö t e l e s s é g e m m e gs e g i t n i a 
h i v ök e t" t). 

Vilmos grófhoz csatlakoztak a franczia hübéresek is, de legyő
zettek, Narbona fölégettetett s annyi ember öletett meg, "hogy szá
mukat csak az Isten tud ná, a ki teremtette", a saracenak igen sok 
fogolylyal s töméntelen kin csesei tértek vissza. 

1) Roina.ud (lnvcutions des Sarcutina en Fra'M(J) e buzditAst egy Kair6ban 
nyomtRtot.t. könyvből vette. L. még N. Journal Asialiqu.e. VIII. köt. 338. l. 
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Midön Heaam halála után a belháboru ujra kiütött, ·Abdallah, 
az elhunytnak fivére a Zeid aaragozzai emir Nagy Károlyboz jöttek 
segélyért. Ugyanakkor Alfonso aeturiai király a saracenak elleni szö
vetségre hivta fel Károlyt, szinét-javát küldvén el neki az arabektól 
rablott zsákmánynak s egyszersmind Károly hübéreaének 11 szalgájá
nak vallván magát. Károly Lajos fiát bizta meg az arabok elleni had
dal, ki elindulván, megvette Gironát, Leridát a Pamplonát rohammal, 
Huescát feladás által (798). Fölépitette romjaiból Ausoniát (Vich) a 
más városokat és miután uj lakókkal népesitette meg, Borel gróf vé
delmére bizta. De mihelyt a musulmanok egymás közt békét kötöt· 
tek, visszafoglalták, a mit a frankok elvettek s a batárszéleket elpusz
títák. Am mégis Lajosnak sikerült elfoglalni az annyira fontos Bar
ceilonát (801), melly a musulmanok Scptimania elleni hadjáratainak 
központja vala. Megengedé a musulmanoknak, hogy kivonuljanak, s 
a várost keresztényekkel népesitette meg, és hogy gátfalat képez
hessen az arabok ellen, fegyvertárt s erős örséget helyezett bele Berra. 
alatt, kit a város első grófjául nevezett. 

Nyert s vesztett csaták válták fel egymást, mig végre .Hakem 
Nagy-Károlylyal három évi békét. kötött, melly ezerint a két orszá
got egymástól az Ebro választotta el (812). 

Nem csoda tehát, ha a keresztes hadak idejében Nagy-Károlyt 
a mondó.k óriási alakban tüntették fel, miután ama vallási s müvelö
dési vállalatok megkezdöjeül öt lehet tartani. 

TIZENHATODIK FEJEZET. 

N agy-Károly mi n t cs ász ár. 

Azalatt Nagy-Károly hatalma egész l!~rancziaországban megszi
lardult s kiterjedett ·& nyugati népek nagyobb része fdlött. Austrasia, 
birodalmának központja magában foglalá a Schelde, Maas és Mosel 
közti tartományokat egész a Rajnáig'); továbbá Hessent, a rajnai 
Frankhout2), Elsasst, Alemanniát, Sveviáta), Bajorhont, Karintbiát 

1) Metll, Trier, Coblenz, A&ehen, Nymwegen, Antwerpen, Cambray, Tournay 
és Reims níro•okkal . 

") Mainz, Ingelheim, Worms, Speyer Frankfurt és Wiir:.~bw·g városokkal. 
3) Constanz, Zürich, Chur, Ágosta és Ulm. 

IX. 49 
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Friaul egy reszével, Thuringiát, Saxoniát és Friesiát. Neuetriához 
vagyis a Scbelde, Maas és Loire között fekvő 1) nyugati Franczia
országhoz tartozott Aquitania, Septimania, Burgundia Nevers ·vidé
kével, a Francbe-Cornté, burgund Helvetia, Wallis, Genf, Lyon, Dau
phine és Avignon; továbbá Savoya, Provence és a spanyol hálárvi
dék. Olaszhon K9.rolynak engedelmeskedett, kivéve Campaniát, Ca
labriát, Lucania egy részét s Siciliát, mellyek még a görög biroda
lomhoz tartoztak, Beneventum Iongabard herczegséget, és az egyházi 
birtokot. Corsica, Sardinia s a Baleari-szigetek fölött még versengnie 
kellett az arabokkaL 

Ad6fizetöi voltak különösen a szláv népségek, mellyek keleten 
a Balti-tengerttil Velenczéig, az Elbe és Oder, a Cseh- és Kárpáthe
gyek közt a Duna, Tisza, Rába és Száva mellékén laktak. Illyenek 
voltak az obatritok Mecklenburgban i a sorbok és lusizi-k Misnia, 
Saxonia··, Anhalt- és alsó Lausitzban; a csehek, morvák, avarok és 
szlavoniták Pannoniában; a Frank-Horvátor;;zág Zára körül, melly 
igy neveztetett el, hogy megkülönböztessék a Görög-Horvátországtól, 
mellyben Trau és Ragusa város ok feküdtek. 

Kiterjedett tehát uralma délre az Ebróig, a Földközi-tengerig s 
Nápolyig; nyugatra az Atlanti-tengerig; északra Oderig, aztán az 
Északi- és Balti-tengerig; keletre a Cseh-hegyekig, a Tiszáig, Rábáig 
és az Adriai-tengerig. A spanyolhoni arabok félelmes ellenségül te
kinték i a görögök is rettegve nézték hatalma növekedését; a dán és 
scandináviai normannok szövetségét keresték. Offának az angol ki
rálynak levelet irt, mellyben a Francziaországba jövő angolszász ke
reskedőknek védelmet igér i a levéllel az összes székesegyházak szá
mára ajándékokat, s a királynak is egy kardot, kardkötöt s két se
lyemköpenyt küldötl 

Nem hibázott tehát Alcuin, midőn Európa királyaut énekelte öt 
meg. A feltámadt római nagyság, minö volt Constantin első utódai 

l) Pé.ris, Soissons, Chalons, T1·oyes, Chartres, Orleans, Tours, Le Mans, An
gers, Nantes, Rcnnes, Brest, Rouen, Boalogne ..... Gallia határait Eginard ekkép 
jelöli : Regnum Franc11rum, quod poat palrem Pipin-um magnum quidem et forte B"U· 

aceperat (Carolus), ita nobilite1· ampliavil, ut pene duplum illi adjecerit. Nam cum 
pi'ÚI8 non amplius, q1tam ea pa?·a Galliae, quae inter Rhenum et Ligerim, Oceanumque 
et mare Balearicum jacet, et para Germaniae, rzuae inter Saxoniam et Danubium, Bne
numque et Salam jluvium, qui Turingioa et Soraboa dividit poaita, a Francia, qui Or·i
entales dicuntur, incole1·etul·, et praete1· haec Alemanni atque Bajoa1·ii ad rege-n1 Ft•an
corumpotutatempertinerent, ipaeprimo Aquitaniam et Wasconiam, tutumque P!!renaei 
montia jugum , . , tum Sa:r:oniam .... subjugavit. 
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alatt, nem sokára n é v -szerint és helyreáll ott, azon jellemmel mégis, 
hogy a kereszténységnek a világi dolgokban is egy fejet adott1 minö 
a lelkiekben a pápa. vala. 

A patríciusi czim, mellyet Károly már viselt, az egyház, a sze
gények és elnyomottak pártfogóját jelenté ; Róma fölötti hatalommal 
nem volt összekötve, mint kitetszik a későbbi beiktatási alakból. A 
pápa ráöltvén a köpenyt az ui patriciosra s a gyürüt újára téve, 
mondá: E m é l t 6 s á g g al a z é r t r u h á z u n k fe l, h o g y i g a z
s á g o t s z o l g á l t a s s I s t e n e g y h á z a i n a k é s a s z e g é
nyeknek; és számot adj a legfelsöbb birának. Át
nyujtván aztán a sajátkezüteg irt oklevelet, folytatá: L é gy kegyes 
és i g a zs á g os p a t r i c i us; ekkor fejére tette az nrany kön·et ; 
a nép esküje nem az alattvalói, hanem csak a védenczi viszonyt crö
sité, a hüség kizárólag a pápának fogadtatott~). 

Mint patricius, Károly az egyház gyámja vala, miért is közte 
s a pápák közt kölcsönös biztosító viszony létezett. Hadrián a mellett 
személyes barátja volt Károlynak, ritka vigasztalásuk a nagyoknak, 
s egész törekvését oda irányzá, hogy a frank uralom Olaszországban 
erős gyökeret verjen. Károly viszont a pápa iránt lehető legn~gyobb 
tisztelettel vi!'.eltetett, a meghaltat mint atyját siratá meg s ravatalára 
arany betükkel sirverset iratott. 2) 

Hadrián utódja III. Leo (795), Károlynak rnint patrieiusnak 
sz. Péter sirjának kulcsait s a római egyház zászlaját szeretet és ön
megaláz:isteljes szavak kiséretében küldte cl. Károly Rómába a tudós 
Angilbertet küldé, hogy jelen legyen a pápa szentelésén, és a Hadri
ánnali kötéseket ujitsa meg; és értekezzék mindarról, "a mi az ö pa
tríciusi jogainak megerősítésére kivánatosnak hitszanék, hogy ö az 
egyházat annál hatályosabban védhesse. Mert - folytatá Károly -
az én küldetésernhez tartozik, Krisztus szent egyházát, Isten sege
delmével a pogányok minden támadása s a hitetlenek csapásai ellen 
védeni; bent pedig szilárditni azt a katholikus hit vallásával. A pápa 

t) llabWon, Ann. Bened. XXIII. 3. 
1) Poat pat1•em lacrymana Oarolw haec ca1'mina scriptti : 

Tu mihi dulcÍI amor : te '11Wdo plango pater ... 
N01nina jungo rimtil titulia clariarima nottra ; 

.Adrianua, Oa1·olua, rex ego, tuque pater ... 
Tum 111emor eato tui nati, pater optime, poaco, 

Cum patre dic, '114tus pergat et ipae titus. 
49* 
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kötelessége, hogy kezeit, mint Mózses, Istenhez emelje s imáival se
gitse elő az én katonai szolgálatomat"t) 

Ám azért a pápák a konstantinápolyi császárok iránt is épen 
nem csökkenő tisztelettel viseltettek j sőt ugyanazon Leo parancsára, 
a faterani egyházban egy rakmü tétetett le, mellynek rajzán a by
zanti császár Krisztustól, Károly pedig a pápától vesz át egy zászlót2). 
De mindazáltal, hogy a pápa a távollévő erőtlen császárokhoz illy 
tisztelettel vala, tőlök szükség esetén semmi gyámolítlist sem remél
hetett, hanem a f1·ankok királyához kellett folyamodnia. A mire nem 
sekára rá is szorult. 

Campulus és Pascal, I. Hadrián pápa unokaöcscsei, amaz sacri
stanus, ez primicerius, boszankodtak azon, hogy nagybátyjok halálá
val az ö hatalmuk is csökkent; azért is több római első rangu csa
láddal összeesküdtek a pápa ellen, a mi, mióta a pápa fejdelemmé is 
lett, épen nem ritkán történt. Midön a pápa keresztjáró napon maga 
vezetné a szent menetet a Lateránból a sz. Lőrincz egyházba, egy 
fegyveres csoport megtámadja s hosszu gyötrés után (szemeit is ki 
akarták szurni3) sz. Sylvester zárdájába csukja (799). Azonban Vini
gises spoletói herezeg Rómába siet s kiszabadítja Leót, ki értesitvén 
Károlyt a merényról, maga is átmegy az Alpeseken s Paderbornnak 
veszi utját, hol épen májusi országgyülés tartatott. Az ujon megtért 
germán főurak vetélykedtek az egyház feje iránti tiszteletmutatásban, 
aminthogy az az ö gyülésökön először jelent meg; melly ut a pápai 
tekintélynek nem kís gyarapodására szolgált j Károly meghallgatta 
panaszait s megigérvén azoknak orvoslását, a pápá t főurak s főpapok
kal ki~értette haza, kiild vén vele nyolcz biztos t is, hogy vizsgálatot 
tartanának a gyilkos merény fölött s a sz. atya biztosságáról gondos
kodnának. 

Diadalmasan vonult Rómába Leo a szászok, friesek, longobar
dok és frankok alabárdjai, a paps~g, tanács és nép örömzaja között, 
s visszafoglalta előbbi méltóságát j azután nem sokára Károly maga. 
is Rómába ment, hová a tél kezdetével érkezett meg (nov. 21.) Első 

•) J<.,p. Caroli lr!a!Jni. X. 61 G. l. 
~) Egy másik rukmüveu sz. Péter jobbjával a térdelö pápára egy köpenyt 

ad, baljával egy fejdelemnek zászlót nyujt; s ez van irva: Beata Petre, dona 
vita Leoni pp. et bicloria Karolu dona. 

3) Zonaras mondja : 'E).bl{1~11ano rJ< -ra ö,.,,a-ra, dU' ovx i'er:v."löll1av, XV, 
13. A legenda szerint kiszurattak szemei, nyelve is ltivAgatott, do mind azt csodá· 
latosan visszanyerte. Lásd a Bollandist. jun. 12-két. 
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gondja volt a pápa. és ellenségei közti viszályt kiegycnlitni ; miért is 
egy világiak- és egyháziak-, frankok- és rómaiakból álló vegyes zsi
natot hi ösf!ze s vizsgáiat alá véteti n pápa ellen felhordott vádakat. 
Hanem mikép Dioclt>tianus id~jében, az· összegyül t ·zsinat1 mellynek 
a bálványozásról 'vádolt Marcellin pápa fölött kellett itélnie, kijelenté, 
mikép nem érzi magát hivatva az egyház fej,e fölött bid.skodni, hanem 
hogy mondja ki éJ maga saját magára az itéletet, ugyanez történt 
most is. Leo, feje fölé tartva az evangeli01not és a keresztet, esk1ivel 
créJsité ártatlanságát; s vádlói, mint gyilkosság- és rágalomban elma
rnsztalt bünösök halálra ítéltettek, melly itélet mégis a pápa könyör
gésére örök számkivetésre szelidittetett. 

Nagy-KAroly mf'gkm·onilztatlk. 

E közben eljőtt a Karácson ünnepe. Károly nagy áhitattal volt 
jelen a méltóságos isteni s?olgalnton, melly alatt a pápa váratlanul, 
mintegy rögtöni sugallatból a fejdelemhez lép s egy arany koronát 
tesz annak fejére, a nép pedig ezer torokbOI kiáltja : É l e t és g y ö

z e l e m K á r o l y n a k , a n a g y é s b é k é s r ó m a i c s á s z á r
n ak, ki t Is t e n ak a r a t j a ko r o n á z o t t me g 1). 

Károly talá.a nem várta ezt, legalább igen meglepettnek, meg
ütődöttnek mutatta magát s neheztelt Leóra, hogy daczára gyönge
ségének, ollyan terhet s uj kötélyeket vállaltat vele, mikröl Isten 
előtt kellend számot adnia. Már nkár őszinték voltak szavai, akár 
szinlelés, mellyet olly helyzetben mindenki tesz, de senki el nem hisz, 
elég az hozzá, hogy Károly engedett a közóhajnalc, melly öt neni 
kisebb joggal választá el, mint minövel a Caesarokat Rómában és 
Konstantinápolyban egy bérlett csoport, vagy egy csapat katona ki
áltá ki. Fölszentelteték tehát ünnepélyesen, mint a leereszténység vi
lági feje s esküvel fogadá, hogy a római egyházat minden m·eje- s te
hetségéből védeni fogja. 

Midön a germánok a hajdani birodalomba betörtek, egy katonai 
s egyszersmind vallási eredetü ruonarchia eszm~jét hozták magukkal: 
katonait, a mennyiben a harczos társulatok egy legvitézebb fónök 
köré egyesültek, s vallásit, a mennyiben királyaikat isten- vagy fél
isten-eredetü családból választák, A birodalom han olly monarchát ta
láltak, ki mint a nép képviselője uralkodott, s olly vallást, melly amaz 
iránt mint az istenség képviselője iránt engedelmességet parancsolt. 
A Dirodalom megbuktatása után elméjükben forgatták annak hajdani 

1) Akkor az év Karácsonkor kezdlldött, azért mondatik, hogy Nagy-Károly 
800-ban koronáztatott meg, mi a mai számitás szerint 799-ben történt. 
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nagyságát s tehát utánozni óhajták annak fényét, szövevényes közi
gazgatását, pénzügyi rend~:~zerét s terjedelmes egységét j miért is a be
rohant népek inté:r.ményeiben az eredeti durvaság s a római emlékek 
folytonos összeütközését találjuk. És bár uralmuk alapja különbözö 
volt s a merovingiek Francziaországban, a góthok Olasz· és Spanyol
országban mint hősök ivadékai uralkodtak, mégis lassanként a római 
uralom eszméjét sajátiták el s az állarn és istenség képviselöiül akar
tak tartatni. A longobardok Olaszhonban, a Pipinek Francziaország
ban eltértek a régi germán hagyománytól s uralmukat nem az örökö
dési jogra, hanem csupán erőhatalomra alapiták. A longobardok be
lebuktak e kisérletbe, a Pipinek pedig sikert arattak, miután törek
vésöket vallási jellemmel erősítvén, papok által kenették fel magukat. 
Különösen Nagy-Károly n birodalom politikai jelveit is föléleszté s 
I s t e n k e g y e l m é b ö l uralkodott. 

Azon bámulat, melly Nagy-Károlyt Róma első látásakor elfogá, 
érezteté vele, hogy olly terjedelmes birodalma daczára nem bir olly 
fövárossal, minövel a b~jdani római birodalom birt. Lám - gondolá 
magában -a római pápa az egész világ kereszténységének feje ! mért 
nem tehetné ö ezt meg politikai tekintetben? ... Ha egész Európát 
birja is, a név, melly alatt a különbözö nemzeteket egyesitse, hiány· 
zik. A frankok-, longobardok-, bajorok- vagy bármelly más nemzet
ről nem nevezheti el magat j az egyedüli név, melly féltékenység ger
jesztése nélkül minden népet magába huzna, a r ó ma i b i r o d a lom 
neve. Azon időben a keleti trónt erőhatalommal Irén foglalta el, ö, 
az asszony j mig Nagy-Károlynak, egy kevesebbet mondó czimmel 
kelle megelégednie. Igen hihető tehát, hogy Nagy-Károlyban a római 
bit·odalom ujjáteremtésének eszméje támadt föl j azért is, miután tervé
vel tisztában volt, az észaid uralmat latin közigazgatással olvasztotta 
összt>, s felfogta a Caesarok müvét: künn a beütö ellenséget vissza
verni, benn a kormányzás egységét állapitni meg. 

Nagy-Károly megkoronáztatásában kortársai csak a nyugati bi
rodalom megujulását látták, hanem ama verseket, miket egy byzanti 
évkönyvíró egészen más ezéiból énel(elt, egy neme a jósszellemnek 
lengi át : I g y sz ak i t t a t o t t sz é t a k ö t e l é k, m e ll y a ~ é t 
fővárost egyesitéj igy különité el a kard a leányt 
az anyától, az uj Rómát virágzó ifjuság- és szép· 
s é g g e l a. r á n c z o s, e l v é n h e d t ó R ó m á t ó l. És csakugyan 
a régi müveltség ekkor különittetett el a jövendötöl; amazt a korcso
sodó byzanti császárok képviselték, emennek vezetését a pápa vette 
at, átruházva a legfőbb világi hatalmat a frankok királyára. Ha m i n-
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d e n h a t a l o m a z Is t e n t ö l v a n, ugy csak az egyház látható 
feje tekintethetett a legfdbb hatalommal közvetlenül felruházottnak. 
Mondatott azonban, hogy a pápának égből nyert hatalma kétféle ter
mészetü, világi és lelki; és mikép ö ez utóbbit maga gyakorolja s a 
a tőle fuggö püspökökkel osztja meg; ugy a világit az általa folkent 
császárra ruházza, ki azt a pápától vezéreltetve gyakorolja, látható 
fejévé levén a kereszténységnek világi érdekei körül. Nem lehet te
hát, hogy e két hatalom egymástól elszakittassék, miután egyiknek a 
másikat támogatnia kell; de nem is ronthatja le egyik a másikat, 
miután mindkettönek hatósága különbözö természettel bir. 

Természetesen felsöbb a pápa hatalma, ki a fejedelmeknek egy
másközti s népeikkali viszályaikatmint békebiró kiegyenlíti. Csodá
latos eszme, melly egynémelly, inkább emberies mint gyakorlati böl
csésznek utopiáját tettleg megelőzte, és véget tuda vetni a gyilkos 
háboruskodásnak, mellyet ma a diplomatia jegyzőkönyvei akarnak 
orvosolni. 

Miután a császár nem csak a birodalom, hanem Olaszországnak 
s az egész kereszténységnek feje is volt, nagyon természetes, hogy az 
ujon megválasztottnak a pápa beleegyezését s megerősítését is ki 
kelle kérnie. A papság előtt esküvel kellett fogadnia, hogy az igaz
ság szabályait s a tényleges törvényeket fenntarti'ondja, s minthogy ez 
mintegy koronázási szerzödés volt, azért az ezt megsértő császár, és 
különösen, ha a vallást, mellyet védenie kellett volna, gyalázta meg, 
elvesztett nlinden igényt az engedelmességre. E körülményt szem 
elött kell tartania annak, ki a középkor törtenelmét érteni akarja és 
feltalálni a tények okait, mellyek más szempontból nézve önkény- és 
bitorlásképen tünnek fel. 

A császár viszont, mint a kereszténység Yilági kormányzója., 
fóhatalmat nyert az összes országok, sőt Róma fölött is, melly mint a 
világ fóvárosa, ismét régi fényét nyerte vissza. Akkoriban talán a 
császár patríciusi czimét a pápára ruházta át, ki, bár é1·zé, mikép ez 
által, ha Rómát fövárossá. s mintegy a birodalom székévé teszi, maga 
mellé olly hatalmat emel, melly az övét megkisebbiti, és az ö ható
ságát a frankok királyáénak rendeli alá, még is világi hatalma érde
keinek eléje tette azt, mit az egész kereszténységre nézve hasznos
nak tartott. De mégis gondolható-e, hogy ö, ha teljesen független lett 
voln'"a, önmaga urat adott volna magának 1). 

1) Cbampollion Figeac 1836-ban a pa\risi királyi könyvta\rban Nagy-KA.roly
nak lladria\n pápához irt egy levelét találta, mellyböl kitUnik, milly tisztelettelje
~en bánt a caiszé.r a pápa\val. Ime : 
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Ha Olaszország ekkép a csás~á.rok folytonos beleavatkozása 
által, melly idegen elem előhaladását gátolta és végre sülyedését 
idezte eHS, olly igen sokat szenvedett, ezerintem ezért, má.sutt elmon
dott okok miatt, sem a pápákat sem a birodalom visszaállitását nem 
vádolhatni ; mig ellenheu bizonyos az, hogy az északiaknak Rómával, 
mint a tudomány s po1gál·i intézvenyak szentélyéveli érintkezése elö
segité azoknak művelődését. Olaszhon szükségképi áldozat volt Eu
rópa boldogságaért, azon Iphigenia, kinek feláldozása ezerencsessé 
tette a Trója elleni hadjáratot. Azért mi türjük nemesen a végzet adta 
balsorsot, a kiknek pedig az hasznukra volt, ne legyenek hálátlanok 
irántunk. 

A kereszténysé~ ekkor nagyszerü monarchiá.vá lett; a fejedel
mek Nagy-Károlyt fóuroknak, a hitetlenek a keresztények fejéül te~ 
kinték. Hanem e fej választott vagyis bizalmon alapuló vala, melly
nek felsösége alatt minden más kormányalak, még a legszabadabb 
köztársaság is fennállhatott. Nem illy egység volt tehát az, mellyröl 
V. Károly, XIV. Lajos és Napoleon álmodozott, melly szerint az ösz
szes nemzetek egy akaratnak tartoztak volna engedelmeskedni, o1ly 
törvények alatt, mellyek nem az ö azokásaikhoz voltak mérve s fel
áldoztatva egyetlen egy ordzág jóllétének. Amott nem az uralom, ha
nem a behatás volt a fó ; a nemzetek egyediségele nem rontatott, ha-

I. fejezet, Salutat vos dominus noster filius veste1· Oarolus, et filia vestra domina 
nostra FMtrada, filii et filiae domini nost1i, aimul et omnia dom us sua. - II. Salutant 
vos cuneli sace1·dotes, lepÍ8copi et abbatea, atque omnia congregatio illorum in Dei servilio 
co718tituta, etiam et univel'8'113 generalis populus Fl'anc01-um, - III. Gratia8 agit t•ubis 
dominus noste1· filius veste1· , quia di,gnati fuistir illi mandare per· decorabilu missos 
et m.elli/lua epistola vestra, de vest;·a a Deo conservala sanitate, quia tunc iUi gaudium 

et salus ac pro&peritas use cernitur, quando de vestra sa.nitate vel populi vestri salute 
audi1·e et certus esse me1-uerit. - IV. Similiter multaG vobis agit gratiaa dominus noster 
filiw veate1· de sacris sanelis orationibua vuttis, quilma adaidue pro illo eljidelibus sanctae 
Eccle1ia6 et vestris atque suis dccel·tatia, non solum pro vivis, sed etiam pro defuootu ; et 
n Domino placuerit, vutrum b011um certamen dominus no1ter filius vuter cum omni bo
nitate in omnibus retribuere desidemt. - V. MatrUJ.avit vobis filíus ~:ester, videlicet do-. 
minus noster, quia Deo gratias et vestra8 sanctaa o1·ationes, cunt ilw et filia vestra ejw 
conjuge et prole sibi a Deo datis, vel omni domo sua, aive cuot omnibus fidelibus suis pro
sper·a esse videntw·.- V l. Postea vero danda est epistola dicentibus hoc modo: praesentem 
epiBtolam misit vobis dominus nosttl' fililt.3 vester, posttdando scilicet Sanetitatt veatrae, 
ut Almitas vestra amando eam J'ecipiat. - VII. Deinde dicendum ut : miait vobis nunc 
dominw noster filius vester talia munera, qualia in Saxonia praeparare potuit, et quando 

placet Sauctitatl vestrae offendarnus ea. - VIII. Deinde d1~cendum erit : dominus noster 
filiua vuter haec parva munuscula paternitat i veatrae de8tinavit, inducitU postuta718 interím 

dum melio1·a Sanctitati veatraepraepa1·are potuerit.- IX. Deinde ... A többi hiányzik. 
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nem müveltségökbe öszhnngzás hozatott, és tiszteltettek mindegyik
nek intézményei, mivel a jellemen, szokásokon és történeten alapul
tak. A s z e n t b i r o d a l o m czim mntatja, mikép amaz uralom er
kölcsi. felsőségre törekedett vagyis a világiaknál is az egyházi szent 
uralom mintájára alakitui társadalmat, a népek közt uralkodott ellen
ségeskedés helyébe törvényes rendet hozni be, hogy béke- és lden
gesztelődésben egy törvény alatt élj en ek ; ez volt a pápák egyedüli 
szándoka. 

A császár felsösége a királyok fölött azon körülményből folyt, 
hogy méltósága megoszthatlan és nem örökös volt; miért is a pápák 
folytonos harczot vivtalt, hogy a népeknek a közös fejnek szabadvá
lasztását bizto8itsák1 s a ezületés véletlenségének oda ne engedjék. 

Nagy-Károly megszcntesité a barbárok uralmát 1 midön öket 
földhöz kötötte, és a nyugati császár létezése óta megszüntek a keleti 
császár jogainak bitorlóiul tekintetni. Az által, hogy a Caesarok trón
ját egy barbárok királya foglalta el, a győzök és legyőzöttek egy fe
jet nyertek s a barbárok a római nemzettel testvériségbe léptek. Ak
kor nyert a hűbériség is némi rendszert a hatalmak fokozata által 
egész a megoszthatlo.n- és legfelsöbbig, melly eredetét Istentöl, a min
den hatalom kutfejétöl és a pápától, az ő képviselöjétől vette. 

Az egyház felszabaditá magát a régi Róma uralma alól, melly 
öt, mint hajdan a nemzeti vallást, függésben tartá. Hanem a germá
noknál, miután régebben az egyházi jogok és foglalkozások a polgári 
hatalommal összeolvadva voltak, azért a megtérés után is az egyházi 
s viiagi dolgoknak némi zavara állt fenn; a püspökök, miként a her
ezegek s grófok, a királyi tanácsban részt vettek; a hereze gek, grófok 
s a király a:r. egyházi zsinatokon jelentek meg, s a kereszténység a 
nemzetiséggel, az állam az egyházzal összebonyolódott Nagy-Károly 
a papságot s nemességet eredeti rendeltetésére akarta visszavinni, s 
tehát, a mennyire lehető vala, kiszabta az egyházi s polgári kör ha
tárait; a birodalmi tanácsban a nemesség 11 a papság külön kamrát 
képezett s az utóbbi egy külön osztálylyá lett) melly a nemességgel 
majd öszbangzásban1 majd egészen különválva müködött. 

A hűbéri nemesség, ezen gyámola és eszköze a királyi hatalom
nak, ennek sokszor veszélyessé lett, s igy a király a papi ellens ul y t 
igen hasznosnak nézte. Községek még nem léteztek; s hn az állami 
erőt egészen a nemesség foglalta magában, az értelmi fejlő d és egészen 
a papságban volt, melly örje vala a régi római s keresztény müvelt
ségriek, s épen ugy ápolta ezt, mint a nemesség a germán elveket. A 
nemesség, mint az állam ereje, a részletes nemzeti kormányhoz hu-
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zott, rniért is egy európai köztár~aság alakitására szükséges volt min
den államban a nemesség nemzeti hatalma mellé egy másikat társitni, 
melly hatalmas legyen a keresztény nemzetek egyetemcs gyülésében 
és alkalmas az átaJános kötelék fenntartására. 

Nagy-Károly az állam alkotmányát épen e két osztályra alapi tá. 
Az ö intézményeiből világosan kitünik a királyi hatalom erősítésének 
czélja; de ö tisztelte is a nemesség jogait, s azt is érzé, hogy a papság 
fölemelése korának egyik kivánalma. A féltékenység a kislelküek tu
lajdona; a nagyok ellenben nem ügyekeznek környezöik gyengitése 
által erösbödni, hanem inkább életet és szabadságot terjeszteni. A 
nemzetek nevelése az egyházi rend hivatásának egyik legfontosb 
tárgya, mellynek betöltésére hatalom, befolyás és gazdagság kivánta
tik. A gazdagság akkoriban főkép a fekvő javakban állott, s ez az, a 
mi a papságot a földbirtokon alapult germán kormányzattal szarosab
ban összekötötte. Miután a püspökök mint földbirtokosok nagy befo
lyást nyertek, fejök az államokkal érintkezésbe jött, melly neDl tar
tozik ugyan az egyházi hivatáshoz, de nem is ellenkezik vele. 

E szarint erkölcsi és politikai, nagy és fontos volt a birodalom 
eszméje, mikép azt a középkor felfogá. Nem is lehet sem Károlyra, 
sem Leóra báritui azon sok bajt, melly megszülemlett, midön az ál
taluk tervezett egység viszálkodássá fajult, melly káros volt mind
kettöre, de mégis az emberiségre nem eredménytelen vala. 

Ha a második franczia dyoastiának küldetése volt a pogánysá
got s az islamot leverni, miként az elsőnek az arianismust megdön
teni, a felállitott uj rendszer eltért a pogány, eltért a roahomedán esz
méktől, mellyek a világi s lelki hatalmat egy kézbe azaz az igazságot
s jogot a hatalomnak adták, mig a keresztények azt oda helyezték, 
hol az áldozat vala: a miért amott a fatalismus kiáltatott ki, emitt a 
kegyelem hirdetteték. A szent római birodalom fenntartá. s egyeeité 
azt, a mi az európai népeknél közös volt, u. m : Isten, vallás, törvény, 
egyházi jog, latin nyelv j az észak és dél között egy, mindkettöre üd
vös viszonosság állapíttatott meg, melly mint villanyos erő futott vé
gig a két ellentes sarkpont között, s pezsgő életet idézett elő, mellyet 
egy oldalról gerjesztés, a másikról mérséklet vett körül. 

Ekkép a keresztény birodalom az uj történet második elemévé 
lett, s épen mivel keresztény, tehát igazságon alapszik j egy kényur
nak, vagy pártnak zsarnoksága lehetetlenné tétetik, ha csak a fópász
tor szava s a hivők közönsége meg nem vettetik j benne a politikai 
alkotmány szövevényes ellensulyai helyett, az alap inkább a szere
tetra fektettetik. Innét van, hogy ama császárok hatalma valóban 
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népszerü volt, s mig Barbarossa ~'ridrik csekély birtokkal hatalmasan 
uralkodott, II. Ferencz, roppant birtokai mellett is elvesztette a biro
dalmat, miután mélt6sá.ga s nagysá:ga a vallást számüzé. És midön 
Napoleon a köztársaság romjain olly uralmat akart alapitni, mellyet 
csak a. nép választása szentcsithet, Nagy-Károlyt akarta játszani, föl
kenetvén magát a pápa által 8 előhozatván Pipin fiának koronáját, 
kardját 8 jogarát. 

Nagy-Károly tehát a dicsőségnél, mellyet hóditásaival szc1·zett 
még inkább az által érdemli meg az utókor háláját, hogy alapítója 
volt azon alkotmánynalt, melly Közép-Európát még ma is összetartja. 
E birodalom a nyugat összes népei vnllási egységének keresztény ér
telmében a hatalmat és a jogot benső öszhangzásba hozta j szent tör
vényességet teremtett, s a dolgok rendébe a lelki batalom egységét 
hozta be, s eszközlé, hogy a javítások az életben és gondolatban, mint 
egyetlen egy család körében szétterjedjenek. Az ezen jogot adó ko
ronázás eléréseért Európa leghatalmasb fejedelmei versengtek, mi a 
haladást és müvelödést elösegité j a pápák pedig, kik Yédöi s átvevöi 
voltak az eskünek s a nép óhajának, a föurakban, egyházi fejedel
mekben s községekben keresték azon támaszt, melly a császári ki
csapongásnak határt szabjon. Elősegíték ekkép a politikai szabadsá
got, mellynek végre ö ellenök kelle fordulnia. 

TIZENBETEDIK FEJEZET. 

N a g y- K á r o l y m i n t t ö r v é n y h o z ó. 

Kormányzat. 

A czim- és ezertartásnál még erősebben akarta Károly az uj 
jellemU államot a közigazgatás egységének behozatala által megszi
lárditni, hogy, mint egykor a római kormányzatban a fejedelem jelen 
legyen mindenütt, tudjon mindent, tegyen mindent biztosai, a grófok, 
vagy püspökök által, kik hatalmukat tőle vettélt s az ö vezetése alatt 
gyakorolták. A legnehezebb feladat ama roppant testnek különnemü 
alkatrészei között. 

A közigazgatási egységnek először is a germán eszmék szegül
tek ellen, mellyek ezerint a tulajdonnal felségi jogok köttettek össze. 
A frank király nem volt több, mint feje egy, szabadokból álló társu-
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latnak, kik a javadalmaknak lassanként öt·ökös ura.i.vá lettek s végre 
meg is buktathattak egy uralkodó házat, hogy egy másikat emeljenek 
helyébe, melly mindent nekik köszönvén, nélkülök semmit sem· tehe
tett. Károly tisztelethen tartá e jogokat, hanem másrészről lehetőleg 
eidaraholta a birtokokat, és meg nem elégedve a szabad birtOkok s 
javadalmak tul~~:jd<mosainak hüségi esküjével, hanem ugyanazt ki· 
vánta az összes szabadoktól, minthogy ö volt az egyetlen s igaz fel. 
ség, kit az egyházi fölkenés is szentesitett. Ez által egyszersmind biz
tositni akarta az alsóbb rendü t~?;abadokat a nagy hűbéresek elnyo
mása ellen; megkülönböztetni a hübért a szabad bh·toktól, melly gát
falat képezett az egységbontó hűbérrendszer ellen, de melly a trón
utódok gyenge keze alatt fenn nem maradhatott. 

Királyság. 
A frank királyság választó marndt még, habár a választás Pipin 

utódaira szoritkozott. A királyé volt a főhatalom, ö volt a föhadvezér, 
ö hitta össze a gyüléseket, ö hozott törvényt s itélt a fontosb ügyek
ben, söt kisebbekben is, mellyek az alsóbb itélöszékektöl hozzá fe
lebbeztettek, ö veretett pénzt, adományozott javakat, nevezett hercze
geket és grófokat, küldött követeket s beiktatta a megválasztott püs
pököket. Minö határokat szabott legyen a király elé a választás, ne
héz meghatározni, miután Károly néha urnak, néha meg szabadon vá
lasztott fejedelernnek mondja magát s kéri alattvalóit, engedelmes
kedjenek a kezébe letett hatalomnak ; ugy szinte az alattvalók néha 
jobbágyoknak mondják, máskor ismét szabad uraknak kiáltják ma
gukat. 1\fondhatni, hogy nem létezett törvényes k01·lát, hanem minden 
csak az uralkodó személyes tulajdonaitól függött. 

Károlynak nem volt állandó székhelye ; hanem különösen lted
velte Aachent, mint melly a szászok szomszédságában vala. Párisban 
utódai közöl sem lakott egy sem. 

Udvari méltóságok. 
Bár magán életében a legegyszerüh b em ber volt, környeztctni 

akart mégis mindazon fénytől, melly a régi Lírodaimat s az egyházat 
jellemzé. Az apocrisiarius vagy magnus eleemosinarius és az udvari 
gróf, élén álltok a kettős, egyházi s polgári hierarchiának. Az elsönek 
vezetése alatt állt minden, rni a vallást és az egyházi rendet illeté; a 
káptalanok és monostorok versengései s minden, a fejedelemhez bea· 
dott, az egyházat illető felszólamlás. 

Az udvari gróf f'ókötelességeihez tartozott határozni a királyhoz 
beadott folyamodványok fölött, itélni a fölehhezett perekben; fejte
getni, kiegészitni1 vagy alkalmazni .a törvényeket, rniben néha a feje-
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delern tanácsát kellett kikérnie. Neki volt alárendelve a kanczellár, 
utóbb pecsétör s kiadója a fejedelemtől eredt okleveleknek. A ka
marás a királyi ékszerek fölött örködék, ö intézte az udvari fényt s 
vette át a király számára a hübérnökök vagy követektől hozott aján
dékokat 1). Az udvarme5ter s az alatta lévő pohárnok és szállásmes
ter, a királyi házta1·tásról, annak a szükségesekkeli ellátásáról és uta
zási kényelmeii·öl gondoskodtak. Volt még egy vadászmester, négy 
madarász, egy solymász, a mi bizonyítja, miszerint ezen, az északi
aktól átvett uj élvezetnemek szinte divatoztak. 

A bh·odalom felosztása. 
Károly belátta, hogy roppant birodalma utódaira, mint egy ösz

szetes egész lit nem szállhat, azért a legujabban hozzá csatolt része
ket ujra elszakítá, s egészben hagyva F'ranczinországot, Aquitaniát és 

' Lombarcliát kisebb fiainak adta át. Es ezt saját belátásaszerint tette 
a nemzetgyiilés megkérdezése nélkül, mintha. nem akarta volna ennek 
hatalmát az uralkodó család hóditmányaira is kiterjeszteni. 'rún ugy 
fogta fel a dolgot, hogy Lombardia és Aquitania, amaz saját hercze
gekhez szokvn, emez függetlenségért sovt\rgva, inkább türendnek olly 
jármot, melly nekik némi önállóságot enged; mi által a hirodalom 
egysége sem bontatott fel, miután ama herczegek csak az ö helytartói 
voltak 2), mintegy okulás végett az egykor általuk kormányzandó né
pekhez küldetve. 

Aquitaniában, hol a szerencséilen háboru után annyi sebet kelle 
orvosolni, gyámnakokul a király mellé toulousei sz. Vilmos és aniani 
sz. Benedek, két jóakaratu s erélyes férfiu adatait. Az első különösen 
a világi kormányzatl·a ügydve, fenntartá a belbékét s visszaverte a 
saracanokat; a másik felépíté a hadban lerombolt manustorokat s Ani
anban egy rendet alapita, melly tulajdonkép a Benedek1·end megja
vitása volt, s szigorban V az ul és Pachomius szabályaihoz közeled ett. 
.E rend által felvirágoztatá ·az ipart és földmüvelést, szölöket s olaj
fákat ültetett, a kertek öntözését vizvezetés :\.Ital eszközlé s szildás 
hegyek között utat nyitott. 

Közig·azgnfá!l. 
A birodalom roppant kitmjedése mellett lehetetlen volt átaJános 

gyüléseket tartani; de minthogy mégis némelly esetekben a közvé-

.,. l) Vezét·eiuk itt különösen Des Michels, Guizot és lli'ncrnari epistola de or
dine palatii BouquetniLI, IX. 264 . 

. 2 ) Károly egy 807-ben Pipinhez irt level~ben még Lombardia királyának ne
vezi magát, s küldi neki rendeleteit. Bouquet. V. 620. Egy 795-i okmtl.nyból ki
tetszik, hogy LHjos adományozásainak atyja lLltal kellett még megerösittetniök. 
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leménynek nyilváníttatnia kellett, Nagy-Károly tartományi gyUlése
ket rendezett. E végre Aquitania, Austrasia, Neustria, Burgundia s 
Olaszhon keriiietekre (missatica), minden kerület pedig grófságokra 
osztatott fel, melly felosztás tiibbnyire az egyházinak felelt meg. 

A kitüzött egység eléréseért s a hatalomnak központosítisa vé
gett eltörlé az udvarnagyi méltós~\got s a grófok behozatala á\ta\ 
elenyésztette a herczegek hatalmát, úgy, hogy uralkodása vége felé 
csak az egy beneventumi herczegség s ez is csak erőhatalomtól fenn
tartYa létezett. 

Grófok 
A grófok ugyanazon hatáskörrel bírtak, mellyel a merovingiek 

alatt; kerületöknek polgári s katonai kormányzói voltak; különb
séget csak a kerület kiilönbözö kiterjedése tett k;:iztük, s a határgró
fok csupán azét·t birtak előnynyel, mivel rájok a határok védelme te
kintetéből nagyobb erő bizatott •). 

Tönényhatósl\g. 
E grófi hivatal nem örökös, söt néha holtiginni sem levén, a ki

nevezcttet a király iránti hűségre, az alattvalók irányában pedig tör
vény és szokások szerintí igazságszolgáltat:ísra, a gonosztevők meg
büntetésére, az árvák és özvegyek pártfogására. s az á\ladalmi díj-il
letékek beszedésére l{ötelezte. Közvetlen hatóságat csak székváro
sukban gyakoroltak; a szabadok és a birák (scabinei) üléseit mint 
elnökök vezették; összeszedték ezek szavazatait és kimondván a vég
zést, azt végre is hajtatták. Ők tehát csak vezetői voltak az igazság
szolgáltatásnak, az itéletet a nép által helybeli frank, vagy római 
földbirtokosokból választott birák ( scabinei) hozták, kik a régi hely
hatóságok decurióinak feleltek meg. A gróf, ha méltatlanoknak ta
lálta, l etebette öket 2). 

Az igazságszolgáltatás igen eidarabolt vala, mcrt részt vett ab
ban a germán intézmények szerint minden közhivatalnok, egész a ki-

1) Kilencz illyen határgrofsflg volt: kettő az avarok ellen, l<'riaul és Austria; 
három a szllwok ellen, Csehorszá~;; felé, Thuringiában és déli Szászhonban ; egy a dá
nok ellen, északi Szászhonban j egy a britek s egy az arabok ellen j és a barcellanai 
határgrófság Spanyolhonban. 

i) Scabinei boni et veracea et mansveti cum comile el populo eligantur el comti
tuantur. Capit. 809-böl 22. ez. - .Missi nostri, ubicumque malos acabineos inveniunt, 
ejiciant et totíua populi conae118U in locum eorum bonoa eligant. Capit. 829-böl 2. ez. 
- Sicut in capitulis avi et patria nosll·i continetur , miasi nostri , ubi boni «abinei 
non aunl, b!J'II(}s acabineua mittant, et •ttbicumque malos inveniunt, ejicianl et totiua po
puli con•emu in locum llOI·um l,onoa eligant. Capit. 873-böl 9. ez. 
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rályi javak igazgatójáig. A városokban tisztartók (vicarii), a falukon 
századosok s tizedesek több kevesebb személy fölött bíráskodtak; 
hanem ha a személyes szabadság- és vagyonról volt szó, az ügy a 
gróf elé vitetett. A kinek tetszett, fölebbezhette az ítélelet az udvari 
grófhoz, a királyhoz, vagy annak tanácsához; a legfontosabb ügyek 
az országgyülés elé terjesztettek. 

A távolabbi tartományokba már az utolsó római császárok is 
küldözgettek ügynököket (a g e n t es i n r e b u e) szükségee örkö
dés s tudósítás végett. A merovingiek is tették ezt néha; de Károly 
hogy a királyi tekintélyt mindenütt képviseltesse, a királyi követek
nek (m is si r e g i i) rendesb, átaJánosb és fontosb állást és hatás
kört szabott. Egy-egy tartomány számára legfölebb kettö neveztetett 
ki a püspökökből, apátokból, grófokból és herczegekből ( m i es i 
maj o r e e), kik aztán alsóbb rendü biztosoktól kisértetve (m is si 
m i n o r es), a közigazgatás féí felügyelői voltak 1). Főtisztjök volt igaz
ságot adni vagy közhivatalnokok, grófok, ügyvédek, századosok, sca
binok által szolgáltatni s a netalán a birák ellen emelt panaszokat 
megvízsgální. E végre négyszer utazták be évenként kerületiiket 
(míssatiea) s gy ülést tartottak, mellyre összehivták a püspököket, 
apátokat e azon kerület grófjait, az egyházi gondnokokat, a hUbéren
ezeket és századosokat, neh:iny senbint s példás jámborságu férfiut2). 

Tartományi gyUicsek. 

E tartományi gyüléseken előszöt• is az egyházi ügyek s a köz
hivatalnokok viselete vizsgáltatott meg, aztán a többi ügyek vétettek 
föl. Átnézettek a törvényszékek ítéletei, ha vajjon az igazság kellően 
szaigáitatott-e ki; a javadalmak s királyi jószágok igazgatása számon 
vétetett és a felserdült ifju polgárok hüségre eskettettek föl. Ugyan-

1) A királyi biztos illet<lségéhez tnrtozott : negyven kenyér, két sódar, egy 
malacz, egy bárány, négy csirke, busz tojás, kilencz kupa bor, két átalag ser s 
két mér<l gabona. Capit. 829- böJ. 

2) Hermoldus Niger ekkép írja le Kegyes-Lajos biztosainak külde~ését : 
Nunc, nunc, o mia.~i, cerlis inaistile 1·elnu, 

Atque per imperium cw,-ite rite meum: 
Oananicumque !JI'egem, sexumque probate vit-ilem, 

Foemineum nec nun, quae pia caatra ct,lunt. 
Qual·ia vita, decor, qualil doctrina modusque, 

Quantaque religiu, quod pietatis opus ; 
PastoriqU/J gt·egem quae convenientia jungat, 

Ut gt·ex paslt;I'Cm diligat, ipse ut oves. 
Si tibi clauatra, domus, putum, legimenque cibwnq~'e 

Pmelati ll·ibuant tewpore sive loco. 
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ott hirdettettek ki az uj törvények vagy rendeletek, s tanácskozás 
alá vétetett, mi volna a tartomány jav:l.ra teendő, vagy javítandó, 
hogy a biztosok arról a királyt ét·tesithessék. Miként a régi germán 
gyüléseken, itt is a biztosok, vagy a grófok jelöltek, a nép perlig ki· 
nevezte az algrófokat, ügyvédeket, birákat, századosokat és-jegyző

ket. E gyüléseken megjelenhetett minden birtokos, mi n hübéresek 
nagyravágyását igen ellensulyozta; hanem a dusgazdagokká lett 
egyesek, kisajátítván a kisebb birtokosok földeit, a gyüléseken szá
mos elszegónyedettet saját személyökben képviseltek. 

A nemesség osztályát az ország egyházi s világi nagyai, a na
gyobb szabadbirtokok tulajdonosai képezék; következett a második 
vagyis szabadok osztálya, melly kisebb birtokosokból állt; a harma
dikba tartoztak a szabadságosok (fr i l as e i), kik negyed íziglen nem 
élvezhették teljesen a. polgári jogokat és kik régi uraiknak adóval s 
szolgálattétellel tartoztak. A rabszolgák minden polgári jog nélkül 
csak személyes szabadsággal birtak j ezekhez közeledtek a l i t i-k, 
kik egy birtokrészt tartottak évi fizetés s szolgálattétcl mellett j a 
l as si - k, kik uraiknak dolgoztak, de maguknak ie volt gazdaságuk, 
végre a földmivelök (c o l o n i) vagy parasztok j ezek mind földhöz 
voltak bilincselve jóllehet különbözö föltétek mellett. Nagy-Károly 
Alcuinnak egy apátságot ajándékozott, ruellyen huszeze1· azoiga élt. 

A régieknél olly átalános, istentelen rabszolgakereskedés a ger
mánok s Iongahardok előtt sem ~olt ismeretlen. Különösen a velen
czeíek üzték e gyalázatos nyerészkedést, midön az afrikai saracenak
nak északról hozott, leginkább herélt rabszolgákat adtak el j néha 
szabad gyermekeket is elraboltak s megcsonkitottak ; ketten pedig 
a ravennai tisztviselök közöl, hivatalukkal annyira visszaéltek, hogy 
a rájok bizott árvákats özvegyeket is eladtákt). E méltatlanságok a 
birodalom területén üzettek, daczára a pápák ro~zalásának j s niidön a 
velcnczeiek Róma körül vásároltak össze egy csoport rabszolgát, Za
kariás pápa csak kiváltás által tehette öket szabadokká. Rothal"Ís és 
Liutprand királyok az illy kereskedést a gyilkossággal egy sorba ál
liták2)1 de kevés siket-rel, mig végre Károly rendelé, hogy a rabszol
gák csak tartományi gyülésen, a gróf, vagy királyi biztosok jelenlé
tében adathatnak el; ;ura pedig, a ki egyet megcsonkít, vagy idegen
nek ad el, halálbüntetést szabotta) Hason intézkedést tett Arigises 
Beneventum herczege, de midőn mindez sikertelen maradt 1 Károly 

1) Fantuzzi M •. num. rave11n. V. dipl. 19. 
") Luitpr. tv. v. UJ. Roth. 222. 
'! N.·K.ároly törv. V, 72, 73. 82. 
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végre a velenezei kereskedöket összes tartományaiból s a pápai te
rületről is kitiltotta 1). 

Országgytllél!lek. 

Nagy-Károly nem hogy elijedt volna a nóp szabadságától, ha· 
nem áttekintő tevékenysége inkább kormányzata eszközeül használta 
azt fel. Gyakran tartott tehát országos gyülésaket (770-töl 813-ig 
harminczegy említtetik) s talán évenként kettőt, öszsze], a mikor csu
pán a király hivei értekeztek a netalán nagyobbszerü versengések 
tárgyában s tanakodtak elölegesen a tulajdonképi ünnepélyes májusi 
gyülés teendőiről, melly gyülés a régi germán népgyüléseknek fe
lelt meg. 

Melly osztályok birtak légyen joggal az országgyülésen meg
jelenhetni, nem tudjuk j miután a m i n d n y á j a n és a n é p szók 
igen határozatlanok. Alkalmasint a hódító nemzet vett abban részt, 
mellyhez tartoztak az egybáz fejei, a valódi frankok s a kapcsolt ré
szek felurai is, kiket Károly a kötélyek eh·állalása mellett illy joggal 
felruházott. Ott voltak különösen a király hivei, a régi hübéresek és 
a közhivatalnokok. A germaniai régi birtokosokat, kik megtartották 
birtokaikat, Károly, hogy magához édesgesse szinte meghittn, amint
hogy a katonáskodásra is kötelesek voltak, de nem jogból, hanem a 
király parancsára. A kisebb birtokosok, kik szinte tartoztak katonll.s
kodni, nem hivattak meg. Ama fel urak, kik se n i o r es nevet visel
tek, alsóbb rendü ifjakat G u n i o r es) is hoztak magukkal, de ezek 
csak a fényt növelték, a tanácskozásban semmi részök sem volt j a 
király mégis néha kérdéseket intézett hozzájok s beszélt velök, hogy 
leereszkedése által megszerettesse magát. Az egyháziak saját ügye
ikről külön határoztak, s szintugy a világiak, hanem aztán a mit az 
egyik kamra határozott, arra a másiknak jóváhagyását kérte ki; a 
vegyes tárgyakra nézve összes ülést tartottak 2). A birodalom rendei 
különösen az egyes tartományok állapotairól is kikérdeztettek s bu
csuvételkor minden egyes tag azzal bizatott meg, hogy földiei- s ide
genektől, barát~ és ellenségtől egyaránt tudakozódjék m.indenröl, a 
mi a birodalmat illetia). 

Ha jogában lett volna is minden szabad embernek és birtoktu
lajdonosnak az országgyülésen megjelenni, a birodalom növekedté-

l) Cod. Carol. ep. 84. - C~l. Mantuanum 781-böl 7 f.- Capitol. Long. 
802-böl 18 f. - Capit. hichis 13 f. 

1) Hincmaru 29 f. 
3) U. a. 36. f. 

IX. 50 
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vel sokaknak majdnem lehetlenné lett az Alpeseken és Pyrenaeuso
kon át a Rajna vagy Maas mellé gyülni j miért is leginkabb csak a 
korona nagy hübéresei s a fópapok, a grófok és tisztviselök jelentek 
meg. Ezeket kell érteni midőn népről van szó, hogy tudniillik részt 
vett, hogy háromszor ismételt p l a c e t szóval jelentette beleegyezé
sét j mert a valódi népet nem látjuk képviseltetni, ha csak nem a nép 
választotta püspökök s a birák által, kik közöl winden grófnak tizen
kettőt kelle magával vinnie 1). 

Adalhard, corbiai apátsNagy-Károly unokaöcscse De ordine 
p a l a t ii (az udvari rendtartásról) irt volt egy kis mü,·et, mellyben 
a császár alatti belkormányzatot s különösen a gyülések folyamát is 
felmutattaj és bár elveszett ez irat, Hincmaros reimsi érsek, részben 
fenntartotta azt a tőle tanácsot kérő országnagyokhoz intézett okta
tásában. Ott ez áll: "Évenként két gyülés hivatott összes hogy az 
összehívás ok nélkülinek ne lássék (n e q u as i s i n e c a us a c o n
v o c a t i v i d e r e n t u r) 1 a király rendeletére a nagyok által vizs
gálat és tanakodás alá vétettek maga a király törvényczikkelyei, 
miket isteni sugallatból, vagy az időközben tapasztalt szükség ezerint 
adott ki." 

E szavakból mintegy az tünik ki, hogy az országgyülés merö 
külsöség volt s hogy tagjai részvételöket csak tehernek tekinték ; 
hogy Nagy-Károly az általa már megállapitott Capitularékat terjeszté 
eléjök, hanem csupa tudomás végett és hogy híjába ne gyültek légyen 
össze. Az előterjesztés tehát vagy, mint ma mondanók, az indit,·ányo
zás a császárnak vala fenntartva j bár hihető, hogy a gyülés tagjai, a 
mit üdvösnek reméltek, azt javasiatha hozhatták, s eltörlését kérhet
ték annak, a mi visszatetszett. 

A nagyokkal közlött törvény - folytatja a főpap- fontos volta 
szerint meghányatott, s a fejdelem, ki a tanácskozást figyelemmel kí
sérte, határozott, I s t e n t ö l n y e r t b ö l c s e s é g e s z e r i n t. Az 
országgyülés tehát államtanács és semmi más, habár a törvények ki
hirdetésének szóalakából azt hinné az ember, hogy oda a nagyok s a 
nép jóváhagyá~a is megkivántatott2), mint szinte a szabadok átalános 

I) VuU D. lmperatoi' ( Kegyes-Lajoa) ut ·in tale placitum •... veniat unua
quiaque comea et adducat secum dwdecim acabiM:t, ai tanti fuerint ; sin autem, de me
lioribua illius comitatua auppleat Immerunt duodenan"um, et advocati tam episcoprwum 
quam abbatum et abbatissarum cum eia veníant. Capit. add. ad leg. Salic, ann. 
819. c. 2. 

2) Karolus imperatur augustu-s, a Deo c~rcnatua, cum ep·'scopia, abbaiibua, 
cwtitibus, ducibua, omnibusque fidelibUJJ, <'-urn cunsensu cr.nailioque eo1-um, constituit . .. 
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fölfegyverzésének rendeleténél, a nagyobb perügyeknél s a felség
árulás esetében, a germán intézmények szcrint. A törvény elfoga
dása után a kanczellár annak másolatát a királyi biztosok- s az érse
keknek a végett adta át, hogy azt a tartományi gyüléseken kihir
dessék. 

A gyülés, ha az idő kedvezett, szabad ég alatt ült össze, külön
ben épületekben, hol a tagok a sokaságtól elkülönítve foglaltak he· 
lyet. A császár fogadta a régi szokás szerint ide hozott ajándokokut, 
üdvözlé a magasb állásuakat s beszélgetett velök. Részt vett a bizott
mányos gyülésekben, valahányszor ez megkivántatott; a vitatásban 
a többivel egyenlö gyanánt viselte magát. Károly e gyüléseket külö
nösen arra használta fel, hogy nlinden egyes tartomány állapotáról, 
a nép hangulatáról, a tisztviselök viseletéről és a szomszéd országok 
állásáról tudomást szerezzen. 

Ama gyülések tehát a mai törvényhozó testületekkel semmiben 
sem hasonlithatók össze; azokat a király nkkor és oda hívta össze, 
hová neki tetszett; ö tette az előterjesztést s adta a szentesitést, s 
mint az egésznek lelke, a gyülést csak kormányzata hathatós eszkö
zeül használta, hogy tudomást szerezzen 7 rendeleteit közzé tegye 
és a fóurakat a legalább szinleg tőlük eredt törvények megtartá
sára kötelezze. 

E ezerint az országgyülésen a legkülönbözőbb ügyek tárgyal
tattak. Igy példani a 779-ben tartott heristali gyül és en szám os tör
vény s rendelet hozatott, melly a papságra, az egyházi ügyekre s a 
szarzetesekre vonatkozott, s különöscn biztosittatott a papságnak az 
összes világi javaknak egy tizede; a gonosztevöknek adatni azokott 
menhely joga megszorittatott, ugy, hogy a gyilkosokiJak s a halált 
érdemlő bünösöknek kiadatniok kellett. A grófok törvényes hatóság-

. gal ruháztattak fel, de a királyi biztosok, mikép a hübéreseket, ugy 
öket is az igazság megtartására szorithatták. A magánhadak megtil
tattak s pénzbeli kárpótlással előztettek meg. A hamis eskü, melly 
néha istenitélettel bizonyíttatott, kézvcszté->sel büntetteték; a rabló sze
mét, orrát, vagy életét vesztette. A jótékony s hajótörés és tüzvész 
ellen biztosító társulatok fenntartattak, de a titkosak megtiltattak. 

Capit. alUl. 813. Kopasz-Károly mondja: Lez fit C1J11.9enm populi et cunatitutilme 
regis. <"Edict. pistense an. 854. c. 6. 

A szász költő (Ánnal. lib. II. v. 786) ezeket írja : 
. Magni den-eto Caroli, sacrique senatus, 

MisiiUII in occiduaa e:t:el'Cit11.\ exiit 01·as, 
Sufde1 e Brilonea, 



788 

A t;zolgák csak a püspök, a gróf, a százados, vagy legalább feddhetlen 
tanuk jelenlétében eladathassana.k. Különösen foglalkodtatták az or
szággyülést az egyházzali viszonylatok, a mi talán arra mutat, hogy 
a gyülésen jelen volt püspökök szönyegre hozták épen azt, a mi leg
inkább érdekökben volt, B aztán inkább az érteményre1 mint'a tör
vény kifejezésére ügyeltek. 

(;zlkkelyes törvéiiYClk (C11pitularia). 

Az illy, világis egyházi főurakkali tanácskozásból folytak az 
ugynevezett czikkelyes törvények (C a p i t u l a r i a), mivel czikke
lyekre ( capitula) vannak felosztva1 ). Hibázna, ki a Capitularékat 
egy, akár barbár, akár müveltebb nemzet törvénykönyvéhez hason
lóknak tartaná. Ez átalános nevet viselték mind az átnézett régibb 
törvények, mind az ujabbak, mcllyeket vagy a gyülések, vagy maguk 
a püspökök, vagy maguk a világiak, vagy magn. a császár hozott; 
ugy neveztettek még e törvények kivonatai is, amint azok a hely és 
szükség szerint kihirdettettek; továbbá a zsinatok végzései, az egy
házi jog egyes szakaszai, a kiilönös esetekbeni ítéletek s határoza
tok2), mellyek utóbbra mintául szolgálhattak. Némellyek csak Károly 
utasítását tartalmazzák, mellyet a kiküldött biztosoknak adott, vagy 
feleleteket ezek kérdéseire, vagy a grófok és püspököknek irt választ 
a közigazgatásban felmerül t nehézségek iránt i mások ismét egyszerU 
kormányzati iroroányok, mint kinevezés, ajánlás, kegyosztás1 vagy 
közgazdászati intézkedések. 

Nagy-Károly idejében igen kevés példány azokott volt lemásol
tatni, a püspökök teljes másolatot csak Kegyes-Lajos alatt kaptak i 

1) A Karolingoktól k<ivetkezöleg maradtak fenn czikkolycs törvények: Kis
Pipintől öt, Nagy·Károlytól hatvanöt, Kegyes.La.jostól hnsz ; Kopasz-Károlytól öt
venkettő; Dadogó-Lajostól, Cal'imrumtól ós az Együgyii-Károlytól Mrom, aztán 
EudestiH egy, ide nem számítva a gennania.i, lombardiai s aquitaniai királyoktól 
rószletellen kiadottllkat. Az ebll gyüjtelmet Ansegises font~maillei apát négy könyv
llen készité, (tanácsosa volt N .. Kfuolynak, s 81$3-ba.u halt meg); aztán 842.ben 
Benedek mainzi pap, órseke Olgernek kérésére. Ez az előbbi gyüjtelmet három 
könyvvel mE'gtohlú. s idegen törvényoket is ''ett föl a római jogból, hamis pápai 
decretalékbéH s egyes népek törvényeiböl, olly zlirzavarban, hogy az olv11s6 ezeket 
is az egész birodalomra vonatkozóknak tarth&tná. KésiSbben még több told!s ada
tott e gyüjtelemhez, ugy hogy czikkelycs törvónyt számr& kétezer százat adott ki 
Balu~us, ki szorgalmaéd dicsértetik, holott itészeti figyelme igen kevés volt. 

2) "Azon emberről, ki a rabs..:olgát gonosznak használja fel. Parancsolta neki, 
ölné meg urait, egy kilencz és egy tizenegy éves fiut ; és miután megölt.., belevetteté 
ijket egy verembe. Ezen ember a kilencz éves fiuért egyszeres vérdijt fizet, a tizenegy 
évesért kétszeres dijt, a gyilkos8a\ tett rabsJ:olgáért pedig háromszorosat. Azonkiviil 
.Utalunk számüzetik." 
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azért ök is, a világiak is, megjelenvén nz országgyülésen, a mint le
hetett, segitettek magukon : egyik ezt, másik azt a dolgot jegyezte 
föl, ki pedig emlékezö tehebégében bizott. Sok törvénynek csak czi
me van meg; s még csak az év s azon hely sem tudatik, mellyen ho
zattak; s meglehet, másoktól hozott határozatok is Károlynak tulaj
donittattak, miként az, tekintély-szerzés végett, bizonyos esetekben 
szokott \·olt gyakorolt at ni. 

Károly három okos és tanult férfit tartott magámll, kik közöl 
egynek mindig oldalánál kelle lennie s följegyeznie mindent1 a mi Ká
rolynak, mint a közjóra nézve hasznos, eszébe ötlött1). Igy támndtnk 
hihetőleg azon jegyzetkék, mellyek a czikkelyes törvények közt 
találtatnak, mint : 

"JI) lesz elrendelni, hogy a nekünk ajli.ndékba hozandó lovalu·n 
az ajándékozó saját nevét irja rá. Ugyanez történjék az apátsági ru
hadarabokkal. 

"Jó lesz elrendelni, hogy ha a tiszttartók (vicarii) akárhol 
roszat tesznek vagy tétetnek, kergettessenek el s tétessenek helyök b~ 
jobbak." 

Vannak ismét kérdések, mellyeket ö az ot·szággyülés alkalmá
val a püspökök-, vagy grófoknak tenni szándékozék; s a különböz() 
hang, melly vagy parancsotói érzetét, vagy rosz szeszélyét, vagy jó 
ked,·ét árulja el, azokat a gyüjtemény legsajátságosb részévé teszi: 

_.,Miért van, hogy akár a határszélen, akár a seregben, ha vala· 
mit a haza védelmére kell tenni, egyik n másikat nem aka.rja ta
mogatni? 

"I'lonnét vannak n végnélküli perek, mellyek szarint mindenki 
birni akarja azt, a mit a magához hasonlók birtokában lát? 

"Kérdeni fogom, mi czélbúl s milly helyen vetnek gátot az egy
háziak o. világiaknak kötélyeik teljesiteseben? Kerdeni s megvizs· 
gáltatni, mennyiben avatkozhatik a pü'3pök, vagy apát a világi ügyek
be és mennyiben a gróf, vagy más világi az egyháziakba? 

,,Mit kell azokról tartani, kik Isten és a ezentek iránti szaretet 
ürügye alatt átviszik az ereklyéket egyik helyről a másikra, uj egy
házakat szantelnek fol s a hiveket olly nagy buzgalommal sürgetik, 
hogy vagyonukat amaz egyházaknak ajándékozzák'? 

"Sürgetőleg fogom kérdeni: mit akar az Apostol mondani eme 
szavakkal: Ki azért harczol, hogy az Istennek szol-

1) Conci/. 11. Macrr~ nn. 881. 
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gáljon, ne gondoljon a világ dolgaival, kikhez in
tézi ezt? 

"Kérdeni fogom a püspököktől s apátoktól, nyilatkoz.zanak 
őszintén, mit értenek e szók alatt: L em o n d a n i a v i l á~ r 61, 
mit ök olly sokszor használnak j s mi által különböztetik meg azokat, 
kik a világról lemondottak, azoktól, kik a világot követik j és elég-e 
fegyvert nem hordani s nyilvánosan feleséget nem tartani? 

"Kérdeni fogom : lemondott· e a világról, ki minden áron s szü
net nélkül saját javait gyarapítja s majd a mennyek ora zágát igéri, 
majd meg a pokollal fenyegetőzik j s lsten, vagy valamell y szentnek 
nevében megfosztja sajátjától az együgyü jámbort, ugy, hogy az 
örökösök semmi nélkül maradnak s a nyomorba siilyedvc a szükség 
által többnyire minden kihágás- és bünre rá vitetnek ?•t 

Mindezeknek eléje bocsátja: "Emlékezzél meg, hogy a mult év
ben három napig böjtölve kérted az Istent, adná tudtodra, miben 
kelljen életedet magjavitnod j ezt most teljesitni akarom." 

Hanem ebben törvényhozási rendszert hiába keresünk, csak az 
egyedi gondolkodásmódot találjuk ott fel, Károly keresztény császár
nak ismerte magát, azért a vallásos érzet előtérben áll nála. Némelly 
törvényei is tiszU.n a vallásra vonatkoznak. Igy tiltja el a kétes em
lékü vértanuk tiszteletét j tiltja azon hiedelmet, hogy Istent nem min
den nyelven lehet dicsérni s kivánja, hogy az egyházi beszédek ér
telmesek s a néphez alkalmazottak legyenek. Az ostoba s embertelen 
babonáskodást büntetéssel fenyegeti. A szászok számára kiadott tör
vényben mondja: H a ki a p o g á n y ok m 6 d j á r a a z t h is z i, 
hogy férfi, vagy asszony boszorkány lehet, hogy 
embereket eszik, s ezért valakit megéget, vagy 
husát enni adja, vagy maga eszi, halállal büntet
t e s s é k. }~s az aacheni zsinatban : A k i a z t h i s z i , h o g y v a
l a k i m e g v á l t o z t a t h a t j a a la k á t a 'l' e r e m t ö a k a r a t a 
n é l k ü l , a z h i t e t l e n s r o e z a b b a p o g á n y n á 11). 

Károlynak fáradhatlan tevékenysége mindenre kiterjed. Most 
biztosai figyelmát a javadalmasakra s ezeknek irántai tartozásaira 
fordítja j majd meg azt parancsolja meg nekik, hogy mutassák ki az 
állad~lmi földek s javadalmak jövedelmeit, hogy tudhassa, mennyit 
bir a korona minden kerületben ; meghagyja a grófoknak, őrködnének 

1) Különben a longobard törvények má.r korábban igy szálnak: "Sen'•i ~e 
merje másnak rabszolga- vagy fóldésznöjét mint boszorkányt megölni; mert a ke
reszténynek nem szabad hinnie, hogy egy asszony élö embert megehessen. 
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a fölött, hogy a barátok, ama ltornak nyomdászai, a könyveket hibát
lanul másoljak; majd meg egyenesen a barátokhoz intézi szavát, 
hogy jó helyesirással s olvasható betükkel írjanak; rnost gátakat s 
két hidat épittet a Szajnán, majd meg a gabona árát határozza meg. 
Minthogy a gyermekölés s a régi erkölcstelenség más maradványai 
még el nem tüntek, ő azoknak erélyesen gátot vet; a pangó keres
kedés elősegítése végett eltö1·li a terhes vámok at, külföldi iparosokat 
édesget az országba, a szászokat és szlávokat meghijo. a st. Denysi 
vásárra; a szabad kereskedés iránt egyezkedést köt a spanyol
honi emirekkel, s az Oczeánnak a Fekete-tengerreli összekötését 
tervezi. 

És ugyanezen császár, javai igazgatóinak megparancsolja, hogy 
sz. Márton napján összes csikóit udvarába vezessék, hogy a király a 
mise után szemlét tartson fölöttük; az alsó udvarokban legalább száz 
tyukot s harmincz ludat neveljenek; juhokat tartsanak s sertést hiz
laljanak ; a szalonnát sózzák be s ügyeljenek, hogy a kolbász, bor, 
eczet, sajt, mustár, vaj és viasz jól sikerüljön, és a királyi asztalon 
lakomák alkalmával a gerlicze, fogoly és fáczán ne hiányozzék; a 
királyi gyárakat lenne!, gyapjuval, festő füvel, olajjal és szappannal 
lássák el, szüretkor a gerezdeket lábbal tapostassák, s a fölösleges 
tojást és halat a vásáron adassák el 1). 

Nagyszerű egyszerüség e ez? vagy gyermekies pontosság? 
vagy talán példát akart adni a kisebb birtokosoknak? vagy talán 
kora jellemének kifolyása ez, melly szerint ö kötelességének tartá 
mindent látni, mindent intézni? NyomatYa érezvén magát a roppant 
felelősségtől, mellyel önmaga terhelte magát, felkiálta: L e h e t e t
l e n, h o g y a z u r ke ll ö g o n d d a l m i n d e nk i r e fe l v i
gyázzon s mindenkit fegyelemben tartson; azért 
szük!iéges, hogy minden egyes önmagútól járjon 
e l h i v e 'Il, e g és z t e h e ts é g e sz e r i n t Is t e n sz o l g á l a
t á b a n s k ö t é l y e i t e l j e s i t é s é b e n. 

Itt nem a hatalommal parancsoló királyt, hanem a jóakarattal 
kormányzó apát látjuk, ki néha erkölcstanárrá is lesz s meghatá
rozza, miszerint a f ö s v é n y s é g a b b a n á ll, h a. a z t ki v á n
j u k , a ro i v e l m á s b i r , v a g y h a m i t e e m a k a r u n k a b
b ó r a d n i ' a m i v e l rn a g u n k b i r u n k i vagy midön alatt
valóihoz illy intelmet intéz: Ke r ü lj é t ek n a~ y ~o n d d a l a 

1) De viU~ fool. 
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rabl&st, a törvénytelen házasságot, a hamis tanus
kodást, mikép sokszor intettünk benneteket és 
m i k é p I s t e n t ö r v é n y e t i It j a t). 

Ő nem találta e tanítgatás példáját, sem a. barbár törvényköny
vekben, sem a tökél yesbitett római jogban, hanem igen is a középkor 
egyetemes könyvében, a bibliában, hol a parancs mellett a kegyes 
tanácsot, a büntetés mellett az oktatást s a kötelesség magasztosabb 
eszméjét lelte. Ezért érzé Nagy-Károly szükségesnek szövetkezni az 
egyházzal, a foldi tekintély kutforrásával; ezért vette azt olly pártfo
gás alá, melly majdnem a gyáronokság szinét viseli, ezért fordit olly 
nagy s éber figyelmet az egyháziakra. Majd a püspöki hatalmat ren
dezi, hogy se alább ne szálljon, se a határon tul ne lépjen ; majd meg 
az apáczáknak huszonötödik évök elötti felvételét tiltja s akkor is 
beavató évet rendel, melly alatt jól beláthassák, hogy mit igérnek; 
tiltja egyszersmind, hogy a zárdákba ne sok rabszolga vétessék föl, 
nehogy ekkép a faluk elnéptelenedjenek. A Capitulárék ezer száz 
huszonhat czikkelye közöl hatszáz huszonegy a polgári jogra, a többi 
mind a vallásügyre vonatkozik; s már akár a törvényhozás, akár uj 
méltóságának erkölcsi jelleme szerint, leginkább a papságnak ajánita 
ama törvények végrehajtását s a papsághoz intézte azokat, illyen 
eli:lszóval: 

"Az örökön uralkodó Jézus Krisztusnak, ami Urunknak nevé
ben. Én Károly, Isten kegyelméblH s irgalmából a frankok országá
nak királya, buzgó védöje s alázatos munkása a Szent-egyháznak, az 
összes egyházi rendeknek és a világi méltóságoknak, Krisztus Urunk, 
az örök Isten örök békéjének s boldogságának fidvét! 

"Megfontolván az istenfélő elme nyugott szemléletével s pap
jaink és tanácsosainkkal együtt Krisztusnak királyi bö kegyelmét 

l) "Azt hinnök, hogy XIV. Lajus és Colbert idejében vagyunk, midön ol
vassuk a N. Károly által tisztjeinek adott utasitAsokat, hogy a szorgalmasb iparu
sok behivassanak (Capit. 806-bóL); az arab filnökökkel a sz11bad kereskedés iránt 
alkudozás történjék (Racc. degli 1t. fr. t. v. pasaim); hogy épittessék a hires csa
torna, mellyuek a RajnAt a Dunával kell vala egyesitnie •. S midön látjuk, hogy 
a nagy fejdelem serkenti a kereskedl:!ket, miszerint nyomon1lt érdek, vagy piszkos 
baszonvágyb61 lelki üdvöket el ne hanyagolják, hanem életszabályokul tüzzék ma
guk elé az evangeliomi erkölcstan elveit s a társadalmi j61Iétet (Capit. 809-böl IV. 
Könyv 299. f.), önkénytelen tiszteletet érzünk ama kor nemes egyszerüaége iránt, 
midl:!n a törvényhozó, nem rettegve a törvényekbe Isten nevét is beiktatni, inkább 
rAbeszélni s szivhez sz6lani szeretl:! erkölcstanárként, mint parancsoM s enge
delmességet követeH:I fejedelemként tünik fel." PardeliUl Coura de droit commu
cial, introd. 
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irányunkban és népünk irányában, és hogy mennyire szükséges az 8 
szUntelen kegyeiért nem csak szivünk és szájunkkal mondani hálát, 
hanem jó ceelekedetek folytonos gyakorlásával is j hogy az, a ki or
szágunkat annyira megdicsl:lité, minket és országunkat ezutá.n is foly
tonos védelmére méltassa : 

"Jónak láttuk felhini gondoskodástokat, ú pásztorai Krisztus 
egyházának, vezérei az li nyájának s fényei a világnak, hogy az Isten 
népét éber gond- és azorgos intelmekkel vezessétek az örök élet le
gel8jén, és vállaitokon vigyétek az egyházi biztos menedék védfalai 
közé az eltévedt bárányokat tetteitek példájával és serkentéssei j ne
hogy az ólálkodó farkas az ollyat, a ki áthágja az egyházi szabályo
kat és eltér a zsinatok atyai hagyományaitól - a mitöl Isten ment
sen - megragadja és felfalja. Azért nagy gonddal és áhitattal kell ö
ket inteni és serkenteni, s8t szoritni is, hogy az atyai intézményekhez 
erős hittel s fáradhatlan kitlirésselragaszkodjanak. Illy végre küldjük 
hozzátok biztosainkat is, hogy azok a ti nevetek tekintélyével vele
tek együtt javitsú.k a javitandókat. Ide csatolunk még nehány egy
házi tárgyu czikkelyt, miket leginkább rátok nézve találtunk szük
ségesnek. Ám senki se tartsa követelös modornak az azokbani ke
gyes tanácsot, mellyel mi a hamis dolgokat megigazitni, a fólöslege
seket elvetni, a helyeseket megszilárditni törekszünk j hanem vegye 
azt ezeretetteljes jóakarattal. Mi ugyanis a Királyok könyvében olva
sók, mikép a szent király Josiás, midön Istentől nyert országában 
körutat tenne, az igaz istentiszteletet javitas és intelmek által töre
kedett visszaállitni. Távol legyen, hogy magamat az ö szentségébez 
hasonlitsam j de mivel folytonosan követni tartozunk a ezentek pél
dáit, sa wennyire lehet, a jámbor életet ami Urunk Jézus Krisztus 

. dicsöségére elösegitni ; azért irattuk e néhány czikkelyt 1 hogy ti 
azokra hiveiteket figyelmesekké tegyétek s nekik hason irányban 
prédikáljatok ; ne mulaszszátok e-1 gondos buzgalommal inteni öket 
mindenre, a mit az Isten népének üdvére hisztek lenni, hogy a ti 
gondosságtokat s az alattvalók engedelmességét a Mindenható örök 
boldogsággal jutalmazza." 

Törvények. 

Ha a Capitulárékat törvényekül tekintjük is, világosan látjuk, 
hogy ezek a régibb törvényektől különbözöleg nem mint a nemzeti 
szokások kifejezései, hanem mint parancsok tétettek közzé. Talán a 
winden egyes nemzet számára tett módositások a szászok, friesek s 
longobardok tartományi gyülésaiken tétettek közzé; hanem a Ca pi-
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tulárék a részletes törvények mellé a közjogot hozták be. Nagy-Ká
roly törekvése oda irányult, hogy a közhatalomtól elszakadt e.lemek, 
a nyilvános és a magántulajdon, a szabadok és a rabszolgák, ujra az 
alá hajtassanak. Ő a germán törvényhozást gyökerestül javitni akar
ta 1) ; hanem hogy milly nehéz az egy nemzetet képező népieégek 
szokásait s intézményeit kiirtani, azt világosan mutatta meg az ujabb 
időben az egység eszközléseért Spanyol· és Francziaországban ontott 
vér. Károly megkímélte magát e tapasztalattól, azon meggyőződés
ben, hogy csak akkor ura a kormány az országnak, ha fel nem for
gatja azt, és ujitásokat csak annyiban léptet életbe, a mennyiben a 
nép fogékonysága engedi ; azért a rómaiak-, frankok·, alemannok-, 
bajorok-, szászok·, thuringok-, friesek-, gallok-, burgundok-, britek-, 
baskok-, góthok-, longobardok- és beneventumiaknak meghagyta 
saját törvényeiket, csekély módositások- a üdvös intézkedések pót
lékával, mellyek mind a győzök-, mind a legyőzöttekre kötelezök 
voltak. 

Alkalmasint a papság tanácsára foglalkodott annyira a személy
joggal a a két nem közötti viszonyokkal, hogy eltörölje az összekelés 
s elválás könnyüségét, melly mind a közerkölcsösségre mind a csa
ládi boldogságra annyira káros. 

Károly észrevette, milly változás következik be a személyek 
és tulajdon mivolta, körül. Látta, mikép a fóurak a szabadok javait 
bitorolják, kik is a rájok rótt terhek s a grófok törvényellenes nyo
mása ellen panaszt emeltek, hogy tudniillik nyomorba sülyesztetnek 
B mindenöket oda kell adniok a föuraknak, ha tőlök szelidebb bánás
módot kivánnak 2), Hogy tehát a szegények azoknak terhökre esse
nek, kik öket azokká tették, Károly megparancsolta, hogy minden 
földesur a jószágán születetteket tartsa el, s a koldulást eltiitotta. 

A nagy hübéresek szaporodását meggátolta; de rendeletei egé
szen mást eszközöltek, mert miután a régi tiszta germán szabadságnak 
minden nyomát eltörölte, szabad alattvalóit mind katonakötelesekké 
tette, tehát a jószágtalan szabadokl'a a főurakkal egyenlő terheket 

1) Egtnard, 29. fej. 
2) Dicunt, quod quicumque proprium ruum epiacopo, abbati, vel comiti aut 

duci da1·e noluerit, occasiones quae!"Unt super illum pauperem, quomodo eunJ conde· 
mnare possint, et illunl 8emper in hostem faciant i1·e, UBque dum pauper (act'Ull• 

volens rwlens, proprium suum tradat aut vendat ; alii vero gui traaitum habent, 
abaque illius Vnguietudine domi reaideant. Capit. 811-böl. 
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rótt, miböl következett, hogy azok emezek zászlója alá csődültek s 
csekély vagyonukat is a ·nagy hűbéreseknek engedék. Eltürték ezt a 
meghódított népek, de nem azok, mellyek a birodalomhoz egyezmé
nyek ezerint csatoltattak, mint Aquitania, Beneventum s a rajnai fran
kok. Azért is ezek lesték az alkalmat, mellyben az igát lerázhassák. 

Igen bonyolodott volt a birodalomban a személyes állapot is. A 
rabszolgákon kivül volt egy neme a szabadságosoknak, kik állásukat 
vagy a polgári, vagy az egyházi életben biztositani törekedtek. Voltak 
tulajdonképi szabadok, kik saját s öröklött foldeiken éltek, földésze
iktől környezve, atyjaik szokása ezerint; voltak ismét alsóbb nem ü 
szabadok, kik elszegényedve szabadságukat már csak mások kegyé
ből élvezék; voltak hübéresek és alhübéresek, egy rangban a szabad
emberekkel; voltak szabadok az egyházi s némelly világi földeken is; 
voltak, kik szabad birtokoltat s egyszersmind javadalmakat is tartot
tak s tehát szabadságuk látszatát is fenntarták s egy~zersmind a ki
rály hübéresei vagy alhübéresek volták; olly királyi hübéresek sem 
hiányoztak, kik vagy az egyháznak, vagy valami föurnak alhübéresei 
valának; végre voltak földészek és szolgarendüek; s mindezeknek 
egymásiránt különbözö jogaik s kötélyeik valának; de a katonásko
dási kötelezettség mindnyájokat a birodalomtól függökké tette. 

'l'ekintctbe kell még vennünk a városolmt, mindegyiket saját 
rendezetteL Gerroania belsejében a Rajnának jobb és a Dunának bal 
par~ján, az igaz, hogy a városok csak akkor emelkedtek, de a két fo
lyónak másik partj:ín a még a ro maiaktól épitett városok régi fényök
ben ragyogtak, Politiimi állásukról azonban semmi szó; bizonyára a 
püspökök, vagy világi föhivatalnokok hübéréhez tartoztak, vagy az ál
lamjavak kiegészítő részeit képezék; lakosaik egymásközt folyvást a 
romai jog szcrint éltek. A népgyülések is eltöröltettek s igy a nép az 
igazságszolgáltatás jogától megfosztva, kénytelen volt azt a biráknak 
vagyis scabinoknak átndni, l(ik mindig a leggazdagabbakból vá
lasztattak. 

Bfmfetö föt·vények. 
A büntető törvéuyek körül, mellyekböl a régibb törvénykönyvek 

olly sokat szolgáltattak, alig maradt tennivalója más, mint a gazdag
ság és vádak szaporodtának tekintetéből a sér- és vérdíjakat maga
sabbr;_a emelni; s szeliditni némell y büntetéseket, leülönösen a rabszol
gák ellen, kiknek csak a törvény szigora által lehetett megöletniök, 
Csak a szászokra vonatkozó törvényekben ruondatik halál minden 
rendzavarásra s pogány szokások gyakodatára, de ezt is csak politi
kai szigor s mint meghódított tartományban, az ostromállapot okozta. 
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A nemesek merényleteinek az által is ellenszegült, hogy eltiltotta a 
g i l d a név alatti egyletekot, mellyekben néha a keresztény szeretet 
B &Z áhitat czélja csak ürügy volt j megtiltá azt is, hogy a szabadok 
királyuk- s természetes urukon kivül senkinek se kötelezzék magukat 
esküvel. ' 

A fenyitő perrendtartás különbözött a polgáritól. A vádlat nyil
vános volt s a magánosnak föl kellett a büntetteket jelentenie s köve
telnie azok megbüntetését, nem létezvén még közhivatalnokok a go
nosztevők üldözésére s nem lévén helye a vizsgálatnak, csak vádlat 
következtében. Mindenek előtt a vádlónak jelleméről szareztetett tu
domás, ki ha a büntettet teljesen meg nem állapithatta, meg sem hall
gattatott. Rendes per-ut nélkül csak a rablók fogattak el, mire segéd
kezet nyujtani minden polgár köteles vala. A ki biztosítékot adott, 
nem vettetett börtönre, még a király parancsára sem, az erőszaktétel 
esetén kivüL 

Senki sem itéltethetett el világos rábizonyítás nélkül kétes ese
tekben istenitélet határozott. A bebizonyulásra vagy a bünös saját 
vallomása, vagy a tanuk bizonyitása kivántatott. A biró, tanuk és se
géd-tanuk a vádlotténál alsóbb osztályból nem választathattak. Püs
pök ell en hetvenkét, pap ellen negyven, a világiak ellen azok méltó
sága ezerint több kevesebb tanu kivántatott. Ezek esküje gyakran 
elegendő volt, hogy valaki ártatlannak vagy bünösnek tartassék, de 
mégis a tanuknak a szomszédságból a jóerkölcsüeknek kellett len
niök 11 az esküt éhgyomorral tenniök. Olly törvények ezek, mellyek
nek eredetét s indokait már másutt kutattuk, hol á.~lánosan a barbá
rok törvényeiről beszélénk. Károly módositá azok egy részét s gon
doskodott, hogy megtartassanak. Eltiltá az itéleti párbajokat s béke 
idején a fegyverhordozást. A birónak a törvényeket könyY uélkül 
kellett tudnia, sa törvényszéken elnöklő grófnak nem volt szabad ide
jét vadászattal töltenie. A hamisan esküvő s az okmány-hamisító ke
zét veszté, e a biró, ki az elitéltnek megkegyelmezett, maga vettetett 
alá az elengedett büntetésnek. A gyengék s tudatlanok ügyvédet 
kaptak. 

Különben fenntartattak a különbözö népek büntető törvényei, 
az istenitélet és a Yérdij, mellyet Károly törvényesen szentesitett, mi
dön az efféle dij megtagadóját számüzéssel, vagy börtönnel bünt-eté. Ek
kép a magánboazu-jog a társadalomra vitetett által; de Károlyt a szokás 
erején kivül a vérdij fenntartására az abból bejönni azokott államjö
vedelem is rábirhatta, minek eltörlése a pénzügyben zavart okozott 
volna. Különben a Capitulá.rék által a régi barbár törvényhozástól 
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Jr.ülönbözö elvek hozattak be s tekintetbe vétetett nem annyira a sze
mély, mint tett; czélul tüzetett ki a társadalom javítása, hogy a bünös 
nem csupán a sértett fél követelésére, hanem mi nt a társadalom meg
aértője büntetés alá v onassék 1). 

Hadit gy. 
A hadügyre nézve a régi rendszer tartatott meg 1 m6dositva 

mégis a vagyon-állapot változása szerint. Egész nemzeti háborura 
honvédsereg (Landwehr) fegyvereztetett föl az összes szabadok- vagy
is arimannokból ; részletes hadjáratra a grófok jelentek meg a hűbére
seik közöl szedett ifjusággaL Minden arimann maga go11doskodott ru
háról, fegyverröl, sőt élelemről is, mig az ország határain belül harczolt. 
Az e nembeni zaklatások elháritására elhatározá Károly, hogy a hadi
szolgálat a birtok ezerint történjék ; a ki három, vagy négy nagytelket 
birt, személyesen tartozott harczolni, a kisebb birtokosok többen álltak 
össze egy csatár kiállitásáru; ugyanigy de aránylag, mindazok, kik 
egy font ezüstnyi vagyonnal bírtak. A szegények vagy a várost ör
zék, vagy az utakon, a várakban, vagy hidaknál dolgoztak. Nagy 
változás volt ez1 melly ezerint a hadiszolgálatra nem csak a nagybír
tokosok1 hanem mindenki köteleztetett ; minden szabadnak egy s e
n i o r-t kellett választania, kinek zászlaját kövesse. E személyes te
her egyszersmind királyi tcherré lett s a fejedelem érdeke az államé
val azonosittatótt. A birtoktalan szabadok föl voltak mentve ; a kis 
birtokosok a nagyok alá veték magukat, s igy kevesedett azok száma, 
kik vezérkedtek. Ugyanaz lett ekkép a nép a badsereggel, és a régi 
germán szabadságnak minden nyoma eltünt. 

Ezen nemzeti hadseregen kivül a királynak saját hűbéreseiből 
önkénytes vagy zsoldos katonasága volt még, mellyet kedve ezerint 
mindenütt használt a nehéz, vagy erőszakos vállalatoknál, továbbá 
királyi személye őrzésére s egyszersmind helyőrségnek. 

A ki javadalommal (beneficium) birt. köteles volt lóháton kato
náskodni, fölfegyverene paizszsal, lándsával1 kard-, tör-, íj- s egy 
tegez nyillal ; a s~abadoknál cs.ak lándsa, paizs, lj s tizenkét nyil ki
Yántatott meg. Mind ezek, mind amazok vértesek tartoztak lenni, ha 
szabad birtokuk vagy javadalmuk legalább Íli tizenkét nagy telekből 
állott. A király, püspökök s grófok poggyásza, az élelmi ezerek s hadi 
eszközök a tulajdonos költségén szállittattak. Minden gróf a maga 
kerületében fölügyelt az utak és hidak jó karban tartására, a sereget, 

1) L. ezen elvek bevallását Oapit. L ann. 802. §. 1. 25 -32 és Capit. ezer. 
~x lege Longob. §. 26. a az alkalmazáHt p0118im. 
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ha lehetsége~:~ volt, a lakosoknál e lszállásoHa s gondoskodott, hogy a 
megtermett szénának két harmada a lovak s a hadsereget követő mar
hák tartására meghagyassék. Azon szabad, ki a felhivásra meg nem 
jelent a zászló alatt, fizetett hatvan soldót, vagy ideiglenes rabszol
gává lett; a hií.béres elvesztette javadalmát, a szökevény éleMvel la
kolt. A kik a hatvan soldót le nem fizethették rabszolgákká lettek, mi 
által a kisebb birtokosoknak tönkre kell vala jutniok. Igaz, hogy Ká
roly elrendelé, hogy az illyen rabszolga, ha meghal, adósságától föl
mentettnek tekintessék s birtoka örököseire szálljon. De mindazáltal 
a kisebb birtokosok, különösen Károly utódai alatt, szolgákká, kol
dusokká, sőt utonállókká lettek. 

A herczegeknek mint tartományi hadvezéreknek eltörlése után, 
a grófok vezérelték a kerületökbeli hií.béreseket, söt néha a szabadokat 
is. Az egyházak s monostorok hübéresei saját püspökük- s apátjokat 
követék; de Nagy-Károlynak nem tetszett, hogy Isten szolgáit ke
zöket vérbe mártani lássa, miért is e visszaélést Hadrián által roszal
tatta, s miután az országgyülés helyeselte a tilalmat, a püspököket a 
vezérségben a zászlós ur, az egyházi gondnok, vagy ügyvéd váltotta 
fel. A fópapok ezt jogaik bitorlásának vévén, mindig visszanyerni 
óhajtották a hadvezéri méltóságot, mit utóbb, a hiibérség korszaká
ban, midön ujra mindent a kard eszközlött, gyakorlatba is hoztak. 

Pénzügy. 
A hadiszolgátat kötelessége az országot a legterhesb kiadástól, 

a hadsereg fenntartásának költségeitől szabaditá meg. Azonkivül a 
szabadoknak a királyi biztosokr.t, bel- és külföldi kö\·eteket utjokban 
lovakkal s minden szükségessel el kelle látniok. A királyi tisztvi
selök vagy javadalmakat kaptak, vagy a bündijak egy része által 
fizettettek. Miként minden családfó saját házáról, ugy kellett a köz
ségek- és kerületeknek is mindenröl gondoskodniok; a királyi kamra 
sem utakra, sem oktatásra, sem egyébb czélokra nem küldött semmit, 
hacsak a király saját javadalmaiból alapítványt nem tett. A javadal
masakadóikat lovakban, kelmékben s különféle ajándokokban szol
gáltatták, miket a királynak a májusi gyülés alkalmával vittek el B 

miket a nagy kincstárnok nem csekély maga hasznával vett által. 
Azon körülmény, hogy a birtokok többnyire a nagy telkek száma 
ezerint határoztattak meg, némi ad6kulcs léteztét tételezi föl. 

Voltak a koronának továbbá bérbeadott földei s más terjedel
mes jószágai, mellyeken a királyok gyakran az országgyüléseket tar
ták s mellyeken fölváltva laktak is, hogy a termesztményeket helyben 
fogyaszszák el. Igen sok királyi szolga, sőt szabad munkások is lak-
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tak ama jószágokon, melly utóbbiak vagy terményekben fizettettek, 
vagy egy nagy telket kaptak s egy főnök (major) alatt álltak, ki az 
ügyészi birótol kapta parancsait. A- háztartást ugy látszik a királynő 
vezette 1), ki mint ma mondanók, a pénzügyministeriumot vitte, s in
nét az a fontosság, mellyre a nők a Karolingok uralkodása alatt ver
gödtek. Alatta állt a kamarás, ki az egész házat a a koronai javak 
azon részét igazgatta, melly a javadalmak kiosztása után megmaradt 
s melly C am e r á n ak neveztetett. 

Közgazdásza t. 

Némellyek dicsérik Nagy-Károlyt, hogy belátta, milly fontos 
legyen a suly- és folymértéket az országban egy lábra állitni, de ez 
talán hibás értelmezésből eredt 2), ro ivel Károly le nem győzbeté a 
a nehé~ségeket, mellyek ezer év lefolyta után sincsenek egészen elhá
rítva. Es ezer év mulva sincsenek elfeledve ama nyomorult közigaz
gatási elvek, mellyek szarint ö kötelességének tartá az áruk értékét 
megszabni, majd az egyiket majd a másikat, a gabonának majd kivi
telét majd behozatalát eltiltani , fényüzési törvényeket kikocsátani, 
eltiltani a terményekkeli üzérkedést s néha az uzsorával együtt a köl
csönadást is 3). 

A sok birságpénzen kivül roppant jövedelmai voltak még a 
kincstárnak az ut-, hid-, vásár- és révvámokból j hanem e jövedelem 
nagy része a beszed ők és grófok kezei közö t t veszett el. Ezeknek te
hát érdekökben volt az illy adónemeket szaporitni, a mi a közleke
dést s a kereskedői szállítást iszonyuan nehezité j és Károly, ki any
nyira óhajtá. a kereskedelem fölvirágzását, be nem látta, hogy erre 
elsö eszköz a szabadság. De megróhatjuk-e öt, midön ezt sokan még 
ma sem látják be, annyi haladás, annyi tapasztalat után ? 

Károly azonban mégis tavakat szárított ki, erdöket irtott, falukat 
épitett. A rajna-környék, (Rheingau) neki köszöni szölötöit, mellyek 
ma gazdagságát képezik, és mig Germaniában előbb csak a rómaiak 
által a Rajna és Dunánál épitett városok léteztek, alatta sok uj vá
ros emelkedett az általa fölállitott püspökségek és várak helyein. A 
seregek könnyebb szállitgatása végett az utakat jó karban tartató., s 
ugyan illy ezéiból támadt benne a nagyszerü gondolat, a Regnitz és 
Altmühl által &. Rajnát a Dunával összekötni, mi által az Oczeán is a 

------
~ 

1) Hlncmar. 13. fej. 
2) Ajánlj a ö a ponder a jus la et aequalia é~ aequalea me118uras et juslas ; da 

ez nem inás; mint a bibliai kifejezée, mellyel a mérés- s eladásbani csaUst tilalmnzza. 
3

) Oapil. 808-ki art. 5; ~s 806-ki nrt. 12. 17. 18. 19. 
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Fekete-tengerrel összekaposolta.tott volna. Dolgoztatott ö ezen a had
sereggel, hanem a lágy föld roppant nehézségeket gördített az akko
riban csekel y meaterség elé j aztán uj hadak szakittaták vele félbe a 
vállalatot, mellyet csak napjainkban I. Lajos bajor király végzett be. 

Az országgyülesek alkalmat nyujtottak az összecsődült ~k fóur 
számára sokféle áruczikket hozni össze. Az aacheni vásárra a száaz 
Angolhonból czinnt és ólmot j a zsidó ékszereket s drága edényeket; 
a szláv északi fémeket j a gallok kézmüveiket; az olaszpartok s a 
Provence kereskedői a Konstantinápoly· s Ásiából kapott kelméket s 
füszereket j a lombardok és romagnaiak gyapju-keiméket hoztak. S 
bár a kereskedelem Gem1ania belsejében valódi virágzáera még nem 
emelkedhetett, a rajna- 8 dunamelléki városok mégis az Olaszhonból 
a közlekedés bizonytalanságának daczára érkezett áruknak rakhe
lyeivé lettek. Hanem Marseillc, Frejus és Nizza kereskedését a kö
zéptengeri arab-kalózok semmi ve tették, épen mint a normannok a még 
nagyréRzt posványos Flandria iparát. 

Elrenddte Károly azt is, hogy jószágain semmiféle meaterem
ber ne hiányozzék, melly rendelet folytán a nagy gazdaságok mel
lett nagy ipar is fejlődött elő ; voltak asszonyolc, kik fontak, szőttek, 
festettek s ruhát készitettek; voltak tímárok, vargák, asztalosok, esz
tergályosok, kádárok, rézmüvesek, üvegesek, mi együttvéve csiráját 
képezé a ma annyira virágzó városok kézmüves iparának. Károly ez 
által igen hasznos példát adott az egyházi 8 viiagi f'óuraknak, uj eztik
ségeket idézett elö, de módot is adott azok kielégítésére, e kielégítés 
pedig ismét uj szükségcket szült s uj eszközöket talált fel. 

De vajjon felvirágozhattak-e a mesterségek elszigeteltségben és 
vetély nélkül? Igy ama rendelet is, mellybcn minden hasznos nö
vénynek ültetését parancsolja, csak jóakaratot tanusit, minthogy a 
terménycserélés nehézsége miatt mindenki csak azt és annyit ter
meszt, mennyit saját szüksége megkiván. Sok föld parlagon, vagy le
gelőnek hagyatott. Ekkép a marha ára leszállt, a gabona pedig arány
lag nyolezezor drágább volt, mint ma. A kézimiivek legdrágábbak 
voltak ; egy köpönyeg hat ökröt, vagy hat mérö gabonát ért, s a csa
lád apa ruházatára annyi ment föl, mint az egész család élelmezésére 1). 

•) A frankfurti zsinat s némelly törvények fenntartották az áruk érték~t, mely· 
lyekb!!l a pénznek Nagy-Karoly idejébeni becHét is megitélhetjük. Ime mutatvé.nyul : 

12 fontos kenyér • . • . . . • • l denár. 
1 mérö (moggio) gabona . . • • . . • . 12 denár. 
Paizs és lé.ndsa, egy ökör, vagy 6 mérö • • . • 2 soldo. 
Egy egyszerű ruha, öt ökör, vagy har1nincz 1nérö 10 soldo. 
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A becses fémek, .miket a római s byzanti császárok az. egész vi
lágból összeraboltak, szétszóródtak a barbárok között, miért ie becsök 
fölebb szállt j aztán az ékszerekbe vert mennyiség megcsökkenté a 
forgalomban lévőt, s az ipar a kaukazusi és scandinaviai kincseket 
még föl nem fedezte, s ugy látszik, hogy az aranyat akkoriban legin
kább folyók fövéoyéböl moeták ki. 

Ám mégis mindezekben, daczára Károly rendeletei hiányos vol
tának, daczára annak, hogy csak a harczosokra s birtokosokra ter
jesztette ki figyelmét, a néppel kevesebbet foglalkodva, egészen más 
szellemet találunk, mint az előtte élt északi töt·vényhozókban. Ő min~ 
denben - mint már főnebb megjegyzök -'-- azon kettős czélra törek
szik : hogy visszaverje az uj beütőket, kik az ujonan fakadozott mil
velödést északról és délről is fenyegették j és hogy az ország és biro
dalom korw:inyzatába egységet hozzon be, s központosítsa a nemzet 
erejét a trónban, hogy azt ekkép egyesült törekvéssel a mü\·elődés 
felé vezesse. · 

TIZB!OIYOLOZADIK I"BJBZBT. 

Az Egyház Nagy-Károly idejében. 

Az ügyetlen államférfiak szükkeblü bizalmatlanságból ellensze
gülnek a korszellemnek, s gá.tolni szeretik a haladást, mivel félnek, 
hogy az a csak szokásból fennálló hatalmat megbuktatja: a nagy fér
fiu ellenben fölismeri korát, s. nem hogy visszaijedne annak haladásá
t611 hanem inkább felhasználja az ez által nyujtott segéd-eszközöket, 
iuegszilárditására azon épületnek, mellynek alapját a mult veti meg, 
de mellyet a jövő tiszteletben tartand. Nagy-Károly belátta, mikép a 
papság, melly a barbár dulás alatt annyi jót eszközlött, a népek fölött 

Egy kard, vagy tör, három ökör s huszonegy és fél mérö 6 soldo. 
Egy vért, hat ökör, vagy harminczhat mérö 12 so ld o. 
Egy sisak, három ökör, vagy tizennyolcz mérö 6 soldo. 
A verneuili gyülésen 755-ben Pipin elrendelte, hogy egy font ezüstböJ 2 l 

soldo veressék e egy a. költségekre fordittasssék. Egy soldo tehát 2793/u szemert 
s egy .,.denár 2333/u szemert nyomba.tott, a mi a mai franczia pénzben 3 fraokot s 
mintegy öt soust tenne. Károly a pénzt máskép osztotta. fel. Egy font ezüstböJ 
husz Sl)]dót veretett, s egy soldo nem oszlott, mint előbb salifrank törvény szerint 
40, hanem 12 dénárra. A font és soldo nem voltak valódi pénzdarabok, hanrm 
csak a dénár. 

IX. 51 
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roppant szellemi hatalmat szetozett magának; de azért, nem hogy gy a
nu ba vette volna, hanem inltább lcgalkalmasbnak találta czéljainak: a 
müvelödés s egyesites előmozdítására; s tehát nevelte annak befolyását 
gazdagság, hatalom B tisztelet által. :Mig ö fegyverrel tartá. fel a ro
hanó barbárságot, a téritöknek élőszóval kelle a durva szomsz'édokat 
szeliditniök, az egyház feje iránti tiszteletnek pedig meggátolnia az 
erkölcsök és társadalom elzsibbadását. A hitszónoklat által meghódí
tott szászok Francziaország védbástyává lettek, nem annyira a felé
pitett várak, mint a püspökségek által, mellyek a félelmes ellenséget 
keresztény, iparkodó, földhöz, egyházhoz. s szülöhclyökhez ragasz
kodó szomszédokká tették. Benn az országban Nagy-Károly a papság 
i1·ánt igen nagylelkü vala jószágok adományozása s kegyes alapítvá
nyok által. !tlinden egyház egy nagy telket kapott, folmentve adótól 
és szolgálattételtöl. A toursi Sz .. Márton-egyháznak egyetlen egy okle
vél által negyvennyolcz jószágot (villa) ajándékozott. Lajos fia által 
Aquitaniában tizenkét rnonostort ujból s ugyanannyit romjaiból fölé
píttetett. Az évkönyvek öt szentnek hirdették , mivel épen annyi 
zárdát alapított, a hány napja van az évnek. 

Nem áll az, hogy a tizedet (dézsmát), mellyet már a zsidó val
lásban is föltalá.lunk, kötelezövé csak Nagy-Károly tette volna 1) j i) 

csak biztositá azt és kötelességökül tevé az uj megtérteknek egyházi 
átok büntetése alatt, meggazdagítva ekkép a papságot jobban, mint 
bármelly adományozás által, Alkalmazkodva Gelasius pápa egyik ren· 
deletéhez, meghagyá, hogy a tized jövedelme méltányosan osztassék 
föl a püspök, a többi papok, az. egyházmegye épületei- és a szegé
nyek vagyis az ápoló házak köz t. Ezeket a papság önzetlen szeretete 
látta el mindennel, s tehát az egyházi javak növekedése a szegények
nek javukra szolgált. 

Az Egyház virágoztatására azonban nem elég a gazdag adomá
nyozás, hanem sziikséges kiirtani a gyomot, melly a jó magot elfojtja. 
Nagy-Ká1·oly tehát megsziintettc a szomoru visszaéléseket, mellyck 
szerint némellyek az egyház javait elidegeníték, saját családaikra pa
zarlák, vagy legalább nem a rendeltetési czélra fordíták; gondosko
dott, hogy az ájtatos hivők, jószáguk egyházi czélokra adása által örö
köseiket koldusokká ne tegyélt j meghagyá, hogy az egyházi jószágok 
világiaknak csak kegybeli (p•·ecarium) birtok czime alatt adathassa-

1) l'iiJinnek egy iratában R mainzi püspökhez ezeket olv~.-suk: "Ilendelje el n 
wi oevünl>bcn, hogy a dolz,rnát mitl!lcnld, n]{arvo. nem akan·a, fizesse meg." 
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nak át e ekkor is csak ugy, ha a haszonMrl<Slt kétszeres tizedet fizet
nek s az istentisztelet helyeit fenntartják. 

Itt megjegyzendő, mikép K~l.i·oly e hatalmat, mint a pápa meg
bízottja, t<:hát a pápai jogok sérelme nélkíil, gyakorolta; különben is 
rendeletei csak az egyházi szabályok alkalmazása voltak, tehát hatás
körén tul nem ment. 

Az egyház hivatalos védői a grófok voltak, kiktől sok mono~
toroak jogait megerösittetni, vagy visszaadatni látjuk. A királyi bizto
sok egyike is többnyire egyházi volt, mikép ezt a Nagy-Károly által 
a püspököknek engedett politikai állás megkivánta. 

A földbirtokhoz lévén kötve a törvényhatóság, a papság ezt bir
tokain épen ugy gyakorolta, mikép a hübéresek saját javaikon; azért 
az adómányozással együtt járt a sérthetlenség vagyis kiváltság, melly 
szarint az egyházi jószágokon semmiféle királyi biró nem gyakorol
hatá hatalmát, hanem az egyház ügyvédei minden évben legalább 
egyszer jámbor embereket véve magukhoz, az egyházhoz tartozó vá
rosokban gyülést tartottak s igazságot szolgáltattak. 

Károly megszilárdilá az egyházi hatóságot, midön azt fejbenjáró 
esetekre is kiterjeszté. Semmiféle pap el nem fogathatott a'megyés püs
pök tudtán kivül, s ezt illeté a nagyobb büntettek fölötti vizsgálat is, 
ha azok egyházmegyéjében történtek. Az egyháziak nem gyakorolták 
az istenitéleteket saját törvényszékeik előtt, s Károly rendelé, hogy 
az egyháziak az egyházi jog ezerint ítéltessenek, igazolván magukat 
a nép előtt a négy evangeliomra három, öt, vagy hat pappal, mint ta
nukka!, mondandó eskü által, s szükség esetében világi eskü-társakat 
is használhassana.k. t) 

E hatóság az egyházat a családok belsejébe vezette, különösen 
a házassági s végrendelkezési esetek körül. Ekkép birtokai szarfölött 
gyarapodtak, miután számos világi, hogy az egyház jogait élvezhesse, 
neki engedte által javait. Akkor, midön a barbároktól hozott törvé
nyeket durva s szenvedélyes emberek kezelték, tiszta arany volt az 
egyházi jog; a minthogy a püspökök törvény székei, mint rendes mc
nctüek s megállapitott joguak, sokkal felüimulták a grófokéi t, mellyek 
tudatlanok s romlottak voltak. Minthogy azonban ekkép a papság 
mint,egy függetlenné tétetett az államtól, Nagy-Károly különleges in
tézkedésekkel ez állapotnak gátot akart vetni; igy a frankfurti gyülé
sen kimondatott, hogy a püspöki itélet a királyhoz fölebbeztethetik, 

') Capit, 802-röl §. 39. 
5 P 



804 

bá•· e:t.t nem igen tartották meg; mcgszoritotta Károly a szcnt men
helyj~got is; megtngadtatván azt a gyilkosoktól•); ha a bünös egy
házi jószágra menekedett, kiadatnia kelle j különben a gróf erővel el
fogá 2), s a netán ellenszegülö püspök megbirságoltatott. 

Nevezetes ama törvény, mellyet Theodosius törvénykönyvéből 
véve, római, frank s alemann nJI\tvalóinak eléjök szab : "A fel- vagy 
alperes, ki bá•·milly ügyben a püspök itéletére hivatkozik, rögtön ez 
elé vezettessék, s a mit a püspök hatá1·oz, halogatás nélkül hajtassék 
végre. Egy püspöknek tanuskodása elegendő legyen a birák előtt, s 
több tanu ugyanazon Ugyben ne kivántassék. u E törvény a theodosi
usi törvénykönyv végén találtatik mint Constantin leirata Ablavius őr
ség parancsnokhoz; különben becsusztatottnak tartatik s nem is látjuk 
azt alkalmaztatui egész Nagy-Károlyig, hanem ekkor s ezután a püs
pökök igen is alapul vették, hogy hatóságukat annál mcsszebbre ter
jeszszék. 

Alább szállt azonban a papságnál az erkölcsi szigor és fegye
lem, miután meggazdagodott, miután kebelébe jeles és hatalmas csa
hídok fiai léptek be, s miutan az egyházi méltóságok nem érdem- és 
buzgalomért nyerettek, hane~ fizetésért szereztettek j és a királyok 
csakugyan maguknak tartva fel a kinevezési jogot, a püspökséget a 
legfondorkodóbb gazdagoknak adták. Károly belátta e nagy bajt s 
bár eleinte tetszése szerint nevezte ki a rópapokat 3), utóbb a püspök· 

• l Capit. 779-röl. 
2) Capit. 803-ri:SI. 
3) Két esetet hozunk itt föl, jellemzéseül ama lillroli.k, vagy legalább a mo

doroak, mellyel Nagy-Károly a~ egyházi ügyekben eljárt. Beszéli tehát a san-galli 
évkönyviró, mikép "N.Károly azon szegény ifjakból, kiket udvarában ne"reltetett, 
egyet saját káplánjának nevezett ki. Egy napon jelentés tétetik a legokosabb Ká
rolynak egy püspöknek meghalálozásár61, mire a király kérdi : Elvitte-e a más vi 
tágra magával javai H munkája gyümölcscinek egy részet? Csak két font ezüstöt, 
felelé a hírnök. A fiatal káplán, vissza oem tarthatva élénk lelkét, akaratJanni fel
kiálta : Csekély túravaló illy hossm s ta~·tós utra. Károly, az emberek legokosabhja 
így sz6lt az ifjuhoz : Mit gondolsz, ha én neked adnám e püspökséget, jobb • 1ltél· 

tóbb utmvaló1·ól gondoskodnál te 1 A fiu lenyelvén e sz6kat, miot egy sz.ijába esett 
korán éri:S gerezdet, a király lábaihoz borult s felelé: Uram l legyen meg, a mit az 
Isten ú a te hatalmad haló-roz. A király viszonzá : Bujjál el e függöny mögé a hal
lani fogod, mennyi vetélytd,·sad van e méltóadgra. Alig terjedt el a püspök halálának 
bire, az udvari tisztck, kik mások szerencsétlenségét, vagy halálát alig várják, t ü· 

relmetlenkedve a késedelmezés miatt, s egyik a másikat irigyelve, sürgették a ki
t·My bizalmasait ama méltóság elnyeréseért. A király azonban, feltételében szi
lúrdan, vaJatneunyit visszauto.sitá, moodván, hogy egy aclott szavát be kell válta· 
nia. Hildcgard, a királynő, elöhb az ország uagyait kiildte, utóbb maga jött amn 
mélt6ságot s~.jút kí•plánja szúm{mt kérni. A ki•·ály n l!'gnyAjasabban fogadtA nejét 
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választás jogát teljesen visszaengedé az egyháziaknak s a nepnek, 
habár egy királyi biztos jelenlétében. Hanem o. !iÍmonia e választá
sokba is be tudta magát furni. 

A hierarchia a Merovingok alatt meg vala döntve, s a füg
getlenség szelleme, a hUbérrendszer elözö s kisérő társa, a.z egyházba 
is bevette magát. A püspökök kihuzták magukat a metropoliták ha
talma alól, a jövedelmet kedvök szerint költötték el s az alsóbb pap
ság f'ólött nyomasztólag uralkodtak. Utóbb bebocsáttatva az ország
gyülésekbe, ott szent hivataluknál fogva s nagyobb tudományuk által 
tulnyomóságra vergödtek. Hatalomra tevEm szert a v:irosokban is, 
magukhoz ragadták a l1elyhatósági kormányzat ma radványait; rop
pant birtokaik s kiterjedt hatóságuk pedig egyenlökké tette öket a 
világi főurakkaL 

Igy választatva s illy körben élve majdnem világiakká lettek, 
utaztak, zajos vadászatokat tartottak, fényt üztek, részt vettek a vi
lági dolgokban s az udvari cselszövényekben, sőt szentségtörö kalan
dos viszonyok által a rájok bizott szent titkokat meggyalázták. A 
példát csakhamar követé az alrendü papság, s a zsinatoknak fájdal
masan kelle gyakran panaszkodniok a barátok s többi papok kicsa
pongásai ellen. Sz. Adelrnus egy korabeli apáczát ir le, finom viola
szín vászon ruhában, fölül skarlát-vörös, bö ujju köpenynyel, fején 

s biztositA, hogy semmit sem tud s nem is akar neki megtngadni, hanem, hogy 
meg nem engedPé magának, ha a fiatal káphint megcsalná. Miként a nök tenni 
szoktak, midön ohajaik- s terveikkel férjeik akaratán győzni akarnak, a királynő, 

eltitkolva haragát, mézes szavakkal s bizeigéssei ügyekezett Károly erös lelkét meg
hajtani, s mondá: Édu királyom! Umm! miért veaztegttnél el my püapökséget egy 
gyermek i(ju1•a? Kblek mindem·e legkedveab féljem, dicaőaégem, támaszom, add azt 
az én káplánomnak, a te hiv szolgádnak. E szókra az ifju, ki a fiiggöny megöl már 
annyi kérést hallgatott, mozdulatlanul maradva, felkiálta siralmas hangon: Uram 
ki1 dly légy szilárd, ne hagyd kezedből kiragadtaini az lstenlől nye1·t hatalmat. A király, 
az igaznak bátor barátja, elöhit.ta az ifjut s mondá neki : Vedd át e püapölcaéget, hanem 
legfőbb gO'IIdod legyen mind az én, mind a ma.gad számdra ,,ok alamizsna által jó ut1·a 
tlalÓt kűldeni a md.a világra, hol hoaazu az ut s honnan nincs viaszatéréa." 

Ime egy második eset ugyanazon írótól : - "Meghalálozvé.n egy fópap, utód
jsui Károly egy ifjut nevezett ki, ki a legnagyobb örömmel készült az utra. Cselédei, 
mikép a püspöki méltbság igényl é, egy betanitott loYat · s egy padocskát állitottak 
ki, hogy a nyeregbe könnyen felülheAsen. A piispök bosznnkodva, hogy öt olly 
gyöngének tartják, fólveté magát a lórn, ugy, hogy mujd a m!l.sik oldalAra esett. 
A király, ki palotll.jé.ból mindez~ látta, visszahivatá s mondá neki : Édes vitézem : 
le jártas, könnyü, ügyes és erős vagy, tudod, mikép bimdalm~mk .folytorws hadak 

által háborittatik ; nekem olly pap kiaéretére van sziikségem, mint te vagy ; maradj 
tehát a légy társam fáradalmaimban ; miután olly ügyesen lóra patlansz." 
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sávolyos selyem tókötövel; vas hajtükre fogott hajzata homlokára s 
halántékaira hullt alá és a fejére szalagokkal odaerősített fátyol eiül 
melleig, hátul földig ért; körmei olly hegyesre voltak vll.gva, mint a 
s6lyoméi. 1) 

Ja,·Uások. 

Mindezen rendetlenséget egyesek ugy, mint a kormány, a pol
gári s egyházi hatóságok egyaránt orvosoini törekedtek. Hincmár 
rheimsi, Herard toursi, Riculf soissonsi püspök üdvös szabályokat 
írtak az egyháziaknak, emlékeztetvén öket kötélyeikre, az Isten igé
jének hirdetésére, a bünök irtására, a hitvallás és az Ur-imájának ta
nítására; hogy továbbá az özvegyeket, árvákat s jövevényeket védel
mök alá vegyék, a nökkel minden b\rsalgást elkerüljenek 1 másokat 
könnyedén egyházi átokkal ne sujtsanak, ne kereskedjenek, házakat 
ne látogassanak, éljenek józanul, ne viseljenek fegyvert, ne legyenek 
haszonbérlök, ne járjanak a kocsmába, ne máressenek bort az egy
házban, korbács és átok alá vetés büntetése alatt; a G l o r i á t S a n
c t us t és K y r i e e l e i so n t meg a zsoltárokat kelWen énekeljék, 
tartsanak iskolát és hibátlanul irt könyveket. Ajánltatott egyszers
mind a ruházatbani tisztesség, és hogy a szent edényelt ezüstböJ le
gyenek, e a tisztaság mindenben megtartassék. 

Sz. Benedek. 750-821. 
Mások a barátok számára olly magas tökélyü szabályokat írtak, 

miszcrint nem csoda, ha néha meg nem tartattak. S~. Colurnbán, nem 
tartván elég keményeknek a sz. Benedel<éit, még szigoruabbakat sza
bott elö. Fructuosus, ki Spanyolhonban a nyugati-g6th királyi vérből 
származott, a VII. század közepén hozott be egy szerzetes rendsza
bályt, melly a sevillai lzidórét váltotta fel. A n i a n i B e n e d ek, 
szinte g6th, Maghelona gróf fia, elöbb Pipin pohá1·noka, utóbb Nagy
Károly szolgálatában, ráunván a világra, baráttá lett, s minthogy 
ezerinte sz. Benedek szabálya gyeng~knek s ujonczoknak val6 volt, 
olly szigorra emelte azt, hogy társai szinte kinevették; ö Vazul és 
Pachomius szigorát ol1ajtá visszahozni. Midön tehát látná, hogy sem
mire sem mehet, visszatért a sz. Benedekére s megelégedett azzal, 
hogy azt eredeti pontosságában gyakoroltatá. Nehány buzgó tanit
ványával felépíté az aniani nagy zárdát olly fénynyel, minöt csak 
roppant gazdagsága engedett; a zárda ezer szerzetest fogadott be, 
kik közé az együttélők (c o e n o b i t a e) szigoru rendszabályát hozta 
be e kiknek számára írta a s z e r z e t es sz a b á l y k ö n y v e t , 

1) De laua. ~;i1·g. 36t l. 
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melly utóbb ll szcrzetea élet törvényköny,•eül fogadtatott el. A Bene
dekrend szabályait sok kicsinyletessel toldotta meg i nagy böjtben 11. 

borotválkozó.st egész nagy szombatig eltiltá; fürdeni csnk az elüljáró 
engedelmével i szárnyas állntot csak betegségben, aztan karácson- é~; 

husvétkor, gyümölcsöt pedig és salátát soha sem volt szabad enni; n 
kapucziumot két könyöknyi hosszura s az ét·vágást · határozott idö
szakokra szabta 1 B épen ugy határozott meg sok más kicsinyletessé
get, mit az olasz alapitó mindenkinek saját buzgósá.gára B az elüljá
rók bölcs belátására bizott. Ezen uj szabályrend a szeí-zetesek és 
apátoknak Kegyes·Lajos által összehitt gyülekezetében, magának 
Benedeknek elnökletc alatt kihirdettetett s a szerzete~ rendek átala
kitásá.ra irányzottnak nyilvánittatott'). 

Kanonokok. 

Sz~nt Crodegang, nietzi piispök (763) székes-egyháza papjainak 
egy rendszabályt irt elö, melly azokat az egyházzal összekapcsolt 
épületbeni együttélésre, az archi-diacon iránti engedelmesség foga
dalmára, s idejöknek tanulmány- és imábani töltésére szoritá. Bár 
kijelenté, hogy sz. Benedek szabályaihoz ragaszkodik, megis sok 
változtatást hozott be i a rend nem kötelezte magát a szegénységre, 
hanern javait rnindegyiknek a metzi sz. Pál-egyháznak kelle hagynia, 
ugy mégis, hogy azokat életében szabadon használta, mint szinte a 
misére és gyóntatásért, vagy rnint ma mondanók a lelkipásztorkodás
ban s betegek rnelletti szolgálatórt nyert kegyes adományokat. Nap
pal künn iárhattak, hanem alkonyodatkor otthon kelle lenniök, s ott 
közös hálóteremben ff\küdtek le, külön külön ágyba. Az öregek min
dcn évben uj öltönyt kaptak, az ócska pedig az ifjabbaknak adatott. 
Azonkivül évenként egy borjubör lábbelire s négy pár szerzetes pa
pucs adatott nekik. 

Ezek a kanonokok, kik, bár régebben is nyomukra akadhatni2), 

l) Nagy-Károly birodalmában, Italián kivül, 83 nagy monostor létezett, 1uik 
közlll 23 Gercaniához, 24 }'rancziaországboz s 36 Aquitaniához tartozott. Három 
osztálynak voltak e monostorok i az első osztálya a császárnak ajándokokkal s hadi 
s:.:olgálattal, a m!sodik csak aj!ndokokkal tartozott i a harmadiknak csupán a biro
dalom s a nemzet üdveért imádkoznia kell~tt. 

') A sz~kes-egyhlt.zakuál már a:.: első időithen találunk papokat, kik az egy
hb jaYll.iból társulatban éltek, s a piispöknek az istentiszteletben s a zsinatokon 
segélyére voltak. A 366-i laodiceai zsinaton rendszerinti (canonici) zsoltáréneldBk
ről tétetik említés (can. 13), kik a canontol vagyis a lajstromtól, ndly szerint so
rozva ~oltak, neveztettek igy. A IV. ~zázadban sz. Eusebiu~. egyháza papjait s~igoru 
szabályok alatt közös asztal mellé egyesité. 
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határozottan mégis csak ekkor rendeztettek, hogy a zsoltárokat közi5-
sen énekeljék s a szerzetes életet a világival öszhangzatba hozzák. 
Annyira tetszett ez Nagy-Károlynak, hogy az aacheni zsinaton össze
szedette az ezen társulatokat rendező szabályokat, mellyek csakha
mar elterjedtek Olaszországban és másuttl). Igy éltek a kaotmokok 
egész a XII. századig, a mikor a becsuszott botrányok elkerülése 
végett, a kanonoki épületben lakva ugyan, a közös étkezéasel föl
hagytak s mindegyiknek megadatott a maga egyházi adománya. Ha 
különösnek találjuk, hogy a. világi papság önkényt veté magát alá 
egy szigorubb életnek, meg kell gondolnunk, hogy az egyház javait 
a püspök kezelte s ö adta ki mindegyik papnak a maga járulékát; dc 
minthogy némelly világias szellemü püspök papságát annyira elha
nyagolta, hogy ez még a legszükségesbekkel sem láttatott el 1 azért 
az intézmény,.melly tisztességosb s könnyebb életet biztosított, szi
vesen fogadtaték. 

Nagy-Károly az egyházi rend ujjáalakításához ugyanazon tevé
kenységgel fogott, mellyet világi kormányzatában tanusított, Azért 
meghagyá a királyi biztosoknak, hogy vizsgálatot tartsanak, nincsen· e 
panasz a püspökök s apátok ellen, az egyházi szabályok értelmében 
élnek-e ezek; mikép tartatnak az egyházak; nincs-e valami rendet
lenség, mellyen a püspökök segiteni nem tudnak2). Illy ezéiból a püs
pököket is buzgó közremunkálásra kérte föl; például hozzuk fel égy 
levelét Leiclradnak, kit Károly a legjelentösb, do egyszersmind leg
romlottabb lyoni egyházmegye püspökévé nevezett. Csak azon részét 
idézzük a levélnek, mellyböl semmi más, mint szerzöjének rosz ízlése 
tür.ik ki: 

"A hatalmas Károly csá'lzárnak. - Méltóztatott Felségednek a 
lyoni egyház kormányzását leggyengébb, tehetetlen s e méltóságra 
érdemetlen szolgájára bízni. De miután Felséged az emberekkel nem 
saját érdemök, hanem Felséged szokott jósága szerint bánik, tehát 
reám is mondhatlan kegyességet tetszett árasztani. Igen sok bel- s 
külhiányt találtam ezen egyházakban. Hallgassa Felséged, a mit 
én, legalázatosb szolgája, megérkezésem után, Isten segitségével 
tettem. 

1)0laszhonban,a mennyire én tudom,Com6ban találunk legeHJször kanonokokat 
803-ban ; 824-ben m{n Florenczben is voltak. Milan6ba csak a XI. században ho
zattak be, azon czélb61, hogy az ágyas-tartas megsziintettessék. A lemezek, mellyekre 
R kanonokok nevei irattak, viaszosak voltak s innen R név : p1-imiceriua, secun
doceriua, s a t. 

2) Baluztus, 1. k. 2·14. 37!í. 453. 11 ... 
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Miután Felséged rendelete ezerint átvettern ezen egyházakat, 
egész erőmből ügyekeztem az egyházi azoigálatot lsten kegyelméből 
azon pontra emelni, mellyre lassan-lassan emelém. Tetszett Felséged 
kegyelmének az én kérésemre visszaadni azon jövedelem-forrásokat, 
mellyek már régen a lyoni egyházhoz tartoztak. Ezekből rendeztetett 
itt egy zsoltáréneklő kar, mellyben, a mennyire kivihetém, az isteni 
azoigálatot illetőleg, a szent palota szartartásui követtetnek. Van egy 
éneklő tanodám, mellynek több tagja, már másokat is képes oktatni, 
és vannak olvasóim, kik nem csak hivatásuknak felelnek meg, hanem 
a szent könyvek fcilötti elmélkedés által a lelki értelmesség gyümöl· 
cseit is biztosítják, Némellyek fejtegetik az Evangeliom szellemi ér· 
telmét, sokan a Prófétákat, mások ismét Salomon könyveit, a zsoltáro
kat, sőt Jóbot is értik. Megtettem mindent, a mit teheték a könyv· 
példányok szaporitására. Szareztern ruhát a papoknak s a mennyire 
szükséges volt, templomiakat is. Semmit sem mulasztottam el az egy
házak helyreállitására j mintegy a város nagyo bb részének uj tetőt 
adtam B kiigazíttatáro a falakat: uj fedelet rakattam sz. István egy
házára, ujra felépittetém a sz. Nazar és Mária-templomot, ezenkivül 
a monostorok s püspöki épületei{, mellyek romban hevertek, általam 
~elyreállittattak. (Itt még több javitás és építkezés soroltatik el.) 
Atalánosan elrendeltük, hogy a régi frank királyok rendeletei végre
hajtassanak, a végre, hogy a szerzetesek, kétségbevonhatlanul birják 
azt, a mijök jelenleg van s a mit Isten kegyelméből ezután szer
zendnek." 

Ugyancsak Nagy-Károly összegyüjtette Warnefrid Pál által sz. 
Ambrus, Ágoston, Hilarius, Chrysostom, Leo és Nagy-Gergely homi
liáit, a hitszónokok használatára j elrendelte, hogy minden templom
ban prédikácziók tartassanak és pedig a népnek érthető nyelven j 
hogy a püspökök a szent-irást s a szent-atyákat gyakran olvas
gassák. 

Az egyházi fegyelem fenntartását főképen a gyakori zsinatok 
által eszközölte Nagy-Károly j uralkodása alatt legalább negyven tar
tatott, mellyek közől némellyek politikai kérdéseket is tárgyaltak j 

különben mindegyik a polgári s vallási társadalom erkölcsi rendeze
tével foglalkozik, E zsinatok intézkedéseit Károly uralkodói hatal
mával is támogatta. Amaz egyház-javítási határozatok felmutatják 
nekünk a papság szokásait s visszaéléseit j a folytonos intelmek s a 
legkisebb tettekre vonatkozó szabályok igen jellemzik az ujonan ala
kuló társadalmat, mellynek tagjai, mint a kis gyermekek, minden 
mozdulatnál anyai vezetésre szorulnnk. Tiltják ama zsinatok a papok-
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nak, hogy anyjukon kivül semmiféle növel egyedül ne találtassanak ; 
szemökre vetik érzékiségöket i tiltják a világias élvezeteket, a fény
üzést, a zajos vadászatokat, a katonáskodáat. Nagy jószágok öröklése 
végett gazdag ifjak édesgettettek az egyházi rendbe; némellyek o. 
katonáskodás kerülése végeit lettek papokká; Nagy-Károly' miud
ezek ellen erélyesen lépett föl 1). A Saone melletti chalonsi zsinat igy 
szól2): "Vádoltatik némelly testvérünk, mikép kincsvágyból gazdag 
ifjakat rábeszél, hogy a világról lemondva, javaikat az egyháznak 
adják; ki kell irtani az illyes gondolatokat, miután a papnak a hivek 
üd vét s nem a földi javakat kell keresnie i az adományok önkényte
sek legyenek s az egyház ne csak ne fosztogassa a hivöket, hanem 
inkább segitse a szükölködöket," 

Épen illyenek voltak az állapotok Francziaországon kivül is. 
Angolhonra nézve tudósítást adnak Bonifácz és Beda levelei, mely
lyekben megravatik az angol nök gyakori Rómába járása, kik az 
utban annyira megromoltak, hogy Olaszhonban nem volt város, mally
ben angol roszszemélyek ne lettek volna. Bonifácza) Etelbald mer
ciai királyhoz irt levelében szemére veti ennek a nönem feslettségét, 
ellentétül hozva fel, - hogy a régi pogány szászoknál a leány, ki 
atyja házát meggyalázta, vagy a nö, ki a nászágyat megfertőzteté, 
önfelakasztásra, utóbb pedig megégetésre ítéltetett; a csábitó szinte 
felakasztatott i másutt ismét a rosz nöt egy sereg asszony a falukon 
keresztül hurczolá, s leszegve szaknyáját addig korbácsolták, mig 
élettelenül esett össze. A keleti zsinatok többször kikeltek a pogány 
szokások maradványai ellen~). 

Legtöbb javítási szabályokat hozott a C o n c i lium Q u i n i
s e x t um Trullanum. Ez megengedvén a papságnak feleségeik meg
tartását, tiltja a ezerzeteseknek s papoknak a nézőjátékok és lóver· 
seny látogatását. Ha menyekzön vannak, a szinészek megjelentekor 
távozzanak el; a városon át barangoló fekete csuhás, hosszu haju re
meték ne türeesenek el ; a templomok mellett ne nyittassanak kocs
mák i az egyházi ének ne eréltetett, hanem halk hangu legyen i a fá
tyolt öltendél leányok ne viseljenek fényes, drága-kövekkel ékes ru
hát; két :fivér ne vehessen el két növért, sem a keresztapa keresztfia 
anyját, sem katholikus egy eretnek nöt, sem egy katholikan ö eretnek-

•) Capit. 805-rlll. c. 15. 
2) Ooncil. Oabil. ann. 813. c. 6. 
3) Ep. 19. ap. Baronium e.d ann. 7 45, 
4) Conc. Quiniae:rtum. 
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hez ne mehessen. Az, ki oc,mány képeket készit, vagy haját felfod
rozza, átok alá vettetik. A női fürdőt férfi ne látogassa j a jövendölő, 
,·agy medvevezető hatévi hunbánatot tartson. Tiltva volt még szüret
kor Bacchust magasztalni, férfiunak asszonyi, vagy asszonynak női 

ruhát ölteni; uj holdkor a ház előtt tüzet rakni j karácsonkor czipókat 
osztogatni Mária szerenesés szülésének iirügye alatt, miután neki nem 
kellett fájdalommal szülnie j végre az egyházban a vértanukról ko
holt történetek(lt olvasni. 

Még n y u g a t o n sem volt a pogányság egészen kiirtva. Diva
tozott különösen a bolondok ünnepe, mellyen az emberek állatoknak, 
s fóleg szarvasnak és tinónak öltöztek ; a halottas tor után medvék
kel, tánczosnökkel s ördögálarczokkal bolondozás üzetett, mellynek 
vége lerészegedés volt. A templomokban. is a legnagyobb ünnepeken 
szentes tánczok gyakoroltattak, mellyek aztán a spanyolhoni woz
araboknál s a Franche-Comtéban még a mult században sem voltak 
elfeledve. Azt is hitték, hogy a pokoli hatalmakkal közvetleniil érint
kezni s velök különösen a jövő megtudása végett szövetségre lépni 
lehet. Mind ez ellen szót emeltek a főpapok és a zsinatok j láttuk, milly 
szigorral bünteté Károly a szászok pogány szokásait s a boszorká
nyokbani hitet. A toursi zsinat oktattatni kivánja a népet, miszerint 
a varázslók semmi esetre sem képesek hetegeket s megnyomorodott 
állatokat meggyógyitni j a liptinesi pedig eltiltja a sirok megrablását, 
a februári Lupereal ünnepelt megülését, berkek s bizonyos kövek 
tiszteletét, büvszerek hordását, madár- s másoemil jóslatot, s a mi 
igen feltünő, Jupiter és ATercur templomának látogatását. 

A fegyelmi javítások mellett a hitelveket sem hagyták a zsina
tok figyelem nélkül. Mondhatni, hogy Krisztus és a szentek képei 
n y u g a t o n igen kevés helyen voltak külsö tisztelet tárgyai j mert 
alkalmasint féltek a fópapok, hogy a nép a tiszteletet az imádással 
fogja összezavarni. Néhol azonban mégis Krisztus és a szentek képei 
viaszgyertyákkal s tömjénezéssei tiszteltettek, de e tisztelet az imá
dástól távol vala. Midön tehát a II. nicaeai zsinat határozá, hogy a 
szentek képeit tisztelet (nQouKÍnrqut~), imádás pedig (la-rq6ía) csak a 
Szent-Háromságot illeti, a szöveg roszul fordíttatott latinra s a Frank
ful'tban összegyült háromszáz fópap átokkal sujtá az eretnek tant, 
állitván, hogy a leborulás (nQouxÍI-v'IJI1'~) csak Istent illeti. Hadrián 
pápa s~eretettel értesíté öket a nicaeai Atyák véleményéröl, de emitt 
szenvedély is jött közbe, s a spanyol Claudius, turini püspök nem 
csak m_egveté a képeket., hanem a ezentek segitségiti hívását is meg
tagadta, s ereklyéiket más állatok csontjaihoz hasonlóknak mondá.. 
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A vita csak akkor döntetett el, midl:ln VIII. János alatt Anastasius 
könyvtárnok egy helyesebb fordítást adott. 

Elválaszthatlannak hirdettetvén ki Krisztusnak isteni 8 emberi 
természete, azon kétely merült fel, hogyan lehetett Krisztus, mint 
ember, Istennek fia, ki csupa lélek s tehát csak lelkileg nemz. Felix 
urgeli püspök s Elipand toledói érsek megoldani hitték a nehézség('t 
azon állitással, hogy Krisztus, mint ember, Istennek csak fogadott s 
nem természeti fia, melly tan közel járt a Nestoriuséhoz s talán arra 
volt szánva, hogy a musulmanok előtt fölfoghatóbbnak tüntesse föl a 
Megtestesülés titkát. E tan a d o p t i a n is m us név alatt Spanyolhon
han s déli Galliában igen elterjedett. A népvándorlás után ez volt az 
elsö vallásvita n y u g a t o n. A regensburgi zsinat (792) kárhoztatta 
e tant; Felix elhallgatott ; utóbb ismét visszatért tévelyéhez. Nagy
Károly megczáfoltatta őt Alcuin által. A regensburgi határozatot egy 
frankfurti s aacheni zsinat (794) megerlisité. 

Megjegyzésre méltó a franczia zsinatokon az az öszhangzat az 
egyházi s világi hatalom közt, melly utóbbinak segedelmét az egyház 
gyakran igénybe vette. Az ariesi zRÍnat (813) irományaiban olvassuk: 
"Eiöadtuk röviden, miket tartunk mi javitandóknak, s elhatároztuk, 
a császár elé terjeszteni azt, s felhini ö kegyességét, hogy ha mit 
hiányosnak talál, azt bölcsesége ezerint pótolja ki; a mit észelleninek 
látna, azt itélete szerint javitsa ki; a mit pedig bölcsen rendeltnek 
gondol, azt t á m o g a t á s a m e ll e t t h a j ta s s a v é g r e.'' A 
mainzi zsinat pedig (814) igy ir: "Mindezek körül szükségünk van 
Felséged támogatására s bölcs itéletére, melly szeriut minket kegye
sen oktasson s figyelmeztessen; és a rnit helyesnek talál, azt tekinté
lyével megerösitse, amit pedig javítandónak látna, azt ő császári 
Felsége kiigazittatni rendelj e. 11 

Ezen őszhangzat csak jóra vezethetett, aminthogy csakugyan 
a ezertartásokba jobb rend hozatott be; a Gergelyféle éneklést ametzi 
és soissonsi tanodák elterjeszték; azon fény, melly a papok magán 
öltözetében tiltatott, az isteni szalgálatra alkalmaztatott j az apáczák 
ragyogó templomruhákat hímzettek j Wilfrid az evangeliomat arany 
betükkel bársonyba íratta s drága-kövekkel kirakott arany tokba 
téve a risponi egyháznak ajándékozta. 

Akkoriban szerkesztettek össze a szertartó könyvek, és a mi
nők voltak a görögöknél a T o p i c o n vagyis egész évi szertartás, 
a misével és zsoltárokkal együtt ; az O c t o e c h o s, különféle szent 
énekek ; a P a r a c l e t i c o n, mise alatt olvasandó leczkék; n M e n :t
c o n 1 havi szertartások; az E u c h o l o g i o n, áldások é3 imák: oly-
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lyanok voltak a latinoknál a G r a d u a l e vagyis az epistola után 
énekeltetui azokott zsoltárok; a L i b e r o r a t i o n um 1 az összes 
szertartás imái i a L e c t i ó n a r ium, az ó szövetségböl s az aposto
lok leveleiből vett olvasmányok; az A n t i p h o n a r ium, olly éne
kek, miket a IX. századig a kar cs a hivők viszonzatosan, azután 
maga a kar énekelt; az E v a n g e l i a r ium, nyilvános olvasásra 
rendezett evangeli om ok j a R i t u a l e és a P o n t i fi c a l e r om a
n u m , melly minden ünnepre a sze1·tartásokat s az isteni tisztelet 
rendét tartalmazá; ide tartolimak még a bünbánati vagyis az egyházi 
fenyitések könyvei (Poenitentialé-k) és aHomiliarium-ok 
vagyis szent beszédek gyüjteményei a papok és a hivők számára. 

Károly a szertartásokba is egységet akart behozni; a karolingi 
könyvekben olvassuk: ,,Sok nemzet eltért a római egyház szent és tisz
teletes közönségétöl; de nem ugy a mienk, melly tanittatva ezen apos
toli hagyományban Annak kegyelme által, kitől ered minden ajándok; 
a malasztot mindig felülről kapta. Azért is, miután szilárdan ugyan 
a kereszténység első idejében megállapitott egység s hitvallás mellett, 
némell y sz en t szolgálati szertartásokra nézve mégis különbözött i 
végre a zsoltáréneklés rendébe is egységet hozott be, egyrészt ami 
tisztelt emlékü dicső apánk gondjai, másrészt István, római pápa ö 
szentségének Galliában megjelenése által j ugy annyira, hogy a zsol
táréneklés rende nem különböznék többé azok közt, kiket ugyanazon 
hit egyesitett; és hogy e két egyház, mellyet a sz en t könyvek olva
sásában ugyanazon egy szent törvény füzött össze, ugyanazon egy 
szent éneklés tiszteletes hagyományában is egyesítve vannak; és ugy 
azok, kiket ugyanazon egy szent bit áhitata egybefüzött, a szent azol
gálati szertartásokban sem különböznek többé." 

TIZENKILENCZEDIK FEJEZET. 

Tud ományo10sitg. 

A vakbuzgó s baromvad musulmanok elsö előrohanása a tudo
mányo)qa csak enyészetet hozhatott, s bár az alexandriai könyvtár 
megégetése nem egészen bizonyos, az első kalifák szelleme utánitélve 
mégis valószinü. Agatho pápa a konstantinápolyi zsinatra küldött kö
veteit a görög császárnak mint olly embereket ajánlja, kiknél a tudo 



814 -

mány hiányát a legszentebb buzgalom s a hagyományokbozi hüség 
pótolja. - "Mert h o g y a n sz e r e z h e t n ék m e g a. s z. i r ás 
teljes ismeretét, kik barbároktól környezve él
n e k s k e n y e r ö k e t n a p r ó l n a p r a k é n y t c l e n e k ro e g
ke r e B n i ?11 Utóbb a római zsinat Atyái igy irnak: "Ha fi gye l em
b e v e s z s z ü k a p o l g á r i é k e s s z 6 l á s t, u g y h i s z s z ük, 
a v v a l B e n k i s e m a r a t ru o s t d i c s ö s é g e t. A b a r b á r 
nemzetek dühe felforgat mindent e tartományok
b a n h á b o r u, r a b lá s, puszt i t ás á l t a l. Ekké p a b a r
b á r o k t ó l m e g sz á ll v a, ki n- é s fára d a l o m t e lj e B é l e
tet élünk, kényszerülve élelmünket kezeinkkel 
m e g ke r es n i, m i u t á n a z e g y h á z j a v a i e l puszt i t v á k, 
s n e k ü n k a z e g y e d ii l i h i t v i g a s z ru a r a d t fe n n. 11 

Midőn Pipin Pál pápától könyveket kére, ez küldött neki, a 
mennyit összeszedhetett j de mik voltak azok ? Antiphonarium, 
ResponBal e, Aristoteles g r amm a t ik á j a, DionysiuB Areopagita 
könyvei, a mértan, helyesirás és nyelvtan, valamennyi görögül: egy 
pápa s király számára valóban silány gyüjtemény. 

Ne siessünk azonban az egész okot a barbárok beütésének tu
lnjdonitni, mert hisz az ezektől érintetlen keleten is csak illyen álla
potokat találunk. Szolgáljon tanuságul az annyira magasztalt raven
nai János. Ezt, a mennyiben nyomorult külsejéről ítélhetett Theodo
rns exarcha, midön hozzá titkárul ajánltatnék, kevésre nézte (679), 
kisérletül mégis kezébe adta Constantin Pogonátnak egy görög leve
lét, hogy olvaaná el j s milly nagy volt csodálkozása, midön a hivatal
kereső kérdé : görögül vagy latinul olvassa-e azt? Aztán midön a le
velet nagy- ügyesen görögül lemásolta, szolgálatába vette öt j s utóbb 
a görög császár, megtetszvén neki a János altal az exarcha nevében 
irt levelek, magahoz kivánta s udvari első méltósággal ruházta fel. 
Késöbb visszaeresztetett hazájába j de IL Justinián, midön Ravenna 
ellen ama had- vagy inkább rablójáratot tette (669. lap), fogságba 
vitte a többi közt Jáno:>t is, de a megvakítás közös büntetése alól 
mégis fölmen té. Kis időmulva azonban gyanuba vevén öt 7 halálra 
i tél te, s a hírnök ezt kiáltá ki: "R a v e n n a i J á n o s, a z é k e se n
szóló költő, mivel ellene vala a győzhetetlen csá
szárnak, olly halálra ítéltetett, hogymint a pat
kány, két fal között veszszen el." 

Egy név sem emelkedik .ki a régi tudománynak ama terméket
len őrei közöl, kik háborítatlanul bírva a legszebb nyelvet s a tanul
mány annyi eszközét, nem tudtak többet tenni egyhangu silányság 
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összeférczelésénél ; mig a nyugatiak, durvák bár alakra s tárgyr:~., 
eredetiségnek jeleit adják s korukat jellemzik. 

Damaseu1d sz. Jáuo11. 
Az akkori legjelesebb keleti tudós, ki mégis nem a görög biro

dalomhoz tartozott, damascuYii Jár.os volt, ki 676 tájá.n születve, Cos
mus olasz barát által növeltetett, ki tAstvére volt egy másik Cosmus
nak, ki az általa szerzett énekek után m e l o d o s-nak neveztetett. 
János tekintélyes hivatalokat viselt Abdel-Maleknél; de midön isau
risi Leo ellen a képek tisztl'letét védelmezte, a császári eretnek bo
szuból rágalmat koholt ellene, annyira, hogy a kalifa Jánosnak kezét 
vágatta le. A legenda szerint Szüz-Mária visszaadta azt, s ö bántatla
nul tölté utóbbi életét Jerusalem ru ellett sz en t Saba kolostorában. 
Itt irta össze különféle müveit s különösen D e fi d e o r t h o d o x a, 
melly első rendezett Dogmatica-nak tekinthető. Kifejti a platonismu
son felülkerekedett peripatcticai bölcseletet, s a katholikus hitá.gRza
tok bebizonyítására alkalmazza. 

Az ö Sz e n t P á r v o n al a i a szent-irásból vett hit- s erkölcs
tani kivonatok, miket egyházi irókkal állit egybe, kik közöl soknak 
müvei elvesztek. Ő bevallja, hogy a pogányok birtak Istennek isme
retével. Az isteni Igének tanuságait a természetben keresi s mint sz. , 
Agoston leginkább az értelmi alkatunkkali hasonlatban találja. A 
Gondviselést igy határozza meg: is t e n i és z, me ll y m i n d e n t 
b ö l c s c n 8 ö s z h a n g z a t b a n r e n d e z e t t ; 8 a bölcsészetet : 
a d o l g o k m i b e n 1 é t é n e k v a g y i s t e r m é s z e t é n e k i B

m e r e t e. 
E kitünő elme semmit sem mondott, mi az előbbiekben s külö

nösen a peripateticusokban meg nem lett volna, módositva a sz. Atyák 
. altal ; változtatott talán a hittudományon, midön az emberi okoskodás· 
riak s a sz. Atyák véleményének nagyobb tért engede mint a szent
irásnak : de mégis a mély értemény s gazdag tudomány az elsők közé 
helyezi öt, nem csak a hittudomány hanem a bölcseletben is, mellyre 
nézve a Seholastica egyik alapítójául tekintetik : mig a keleti keresz
ténység a hittudományok mellözhetlen tanárának tartá öt, aminthogy 
ottan utána több derék hittudós nem is volt. 

Azon gondolat, hogy a ki Európában mindcn szépnek s a tudo
mánynak előmozdítója volt, Nagy·Károly, nem tudott irni, nekünk, 
kik kónyvekböl tanultunk visszatetszik ; hanem akkor a könyvhiány 
miatt előnynyel birt a szóbeli oktatás, s bár Károly nem nélkülözte 
a kön)'veket, alkalmazkodott mégis az akkori átalános rendszerhez, 
melly olvasás-, vitatkozá.s- e olwskodásban állott, az irást egy alsóbb s 
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mintegy dolgozó osztálynak hagyva. S e szokás nemcsak akkor diva
tozott, Itanem négyszázaddal késöbb is. Barbarossa Fridrik, a költők 
pártfogója, söt maga is költő, nem tudott irni 1). Épen ugy nem "tudott 
Bátor-Fülöp franczia király 2) 1 és Dante századában a lovagias luxcn
burgi János, cseh király 3). Söt mi több? XIV. Lajost Perefixe ugy 
nevelte, hogy sem írni, sem olvasni nem tanítá. Elhallgatom az olly 
sok uralkodót, ki a:1: oklevelekre csak egy keresztet tudott vonni. Még 
a XIV. században is emlittetnek, kik m i v e l n em es ek, i r n i 
n em t u dnak. Ez okból használtak talán a fejedelmek ös z b e t ü t 
(monogramma), melly nevök betüiböl volt összetéve 4) s hihetllleg tit
káraiktól készittetett. 

Károly későn tanulván irni, nem szaktathatta hozzá többé fegy
verben edzett kezét. Bizonyos iriemezeket tartott magánál, mellyekre 
nevét felkarczolni ügyekezett, de kevés sikerrel ~) Ő mindazáltal ta
nult férfiu volt. Beszéde erőteljes s elég ékes volt, latinul ugy tudott 
mint anyanyelvén, s azon, verseket is szerkesztett ; görögül is értett, 
s az országgyüléseken szabatos előadásával a föpapokat bámulatra 
ragadta. Sokkal fontosb tulajdon volt benne, hogy szereté s pártolta, 
a kiben tehetség volt ; tanadákat alapított, a tudományokat előmoz
dította ; s minthogy nagyszerü átalakitási tervei müvelt férfiakat szük
ségeltek, azért terjeszteni kezdte a tanítást, s rajta volt, hogy a legyő
zöttek közt fennmaradt tudományt a győzök is elsajátítsák, és a ró
maiak e szavakat: és z ak i és b a r b á. r ne egyértelmüeknek tartsák. 

1) Strovios, Corpu.t. Ili81. Germ. I. 577. 
s) Velley VI. 426. 

3) Sismondi, v. 205. 

R 
') N.-Károly öszbetüje ez va.la: ~S vagyis KarolUII. Barbarossa Frid

L 

riké pedig ez volt : H.~ 

A pápai leveleken gyakran ezen öszbetü állt : N vagyis Bene valele. 

~) Temabai sC'ribere, tabulasque et codicillos ad hoc in lecticula aub cervicali
bUll circumferre solebat, ut cum vacuum tempUli e.•sel, manunt effigiandi8 libris tusve
face-rel ; sed parum pt·ospere surceasil lahor praeposle•·us ac set·o inchoatUII. Eglnardus. 
Némellyek ugy értik, hogy nem írni, hanem helyesen irni tanult; a szöveg azon
ban igen viloís-os. 
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Al~ ui n. 

Olaszhoni elsö hadjárata alatt (774), megi::;merkedvén az egy
kor ragyogó, ha nem is erkölcsi müveltseg maradványaival, föltette 
magában, azokat Franczinorszúgba is átültetni, s magával vitte pisai 
Pétert, volt pá"iai tanárt, és vVameh·id Pált, a longoba.rdok. türténet
iróját. Az első az udvari tanoda vezetését vette által, rnelly Nagy-Ká
rolyt mindenhová követé s mellynek előadásait maga a császár fiaival 
s udvara föbb személyeivel együtt látogatta. Utóbb e tanoda Alcuin
nak adatott által, ki megelőzte korát szellemével s tet·mékeny elméje
s tevékenységérc nézve epen Nagy-Károlyhoz való volt 1). 

Angolhonbau az angol-szászokkal oda berontott barbárság k.ö
zepett a kereszténység monostorokat 1l.llitott, mellyek a szeretet, buz
galom s tudomány központjaivá lettek. A yorki tanoda müvekben 
gazdag könyvtárral birt, a többi közt Aristokles müveh·el is. Az el
lllék a szent tudományokon kivül a világiakban is müveltettek, u. m. 
a nyelvtanban, a szónoklat-1 költészet-, jogtudomány-, terméuettörté
net-, mennyiségtan-, csillagászat és kortan han. Ama városban szüle
lett s növeltetett Alcuin (729-804), ki midön Rómából hona egyik 
uj érsekének palástot vinne, Parmában megismerkedett Nágy-Károly
lyal, ki távol azon szüklelküségtöl, melly a tudósokat csak saját ho
nában kegyeli, buzditólag hatott mindenkire, ki a tudománynak dí
szére vala. Rábírta a nagy kit·ály Alcuint, hogy telepednék le Ft·an· 
cziaországban, hol számára a leggazdagabb három apátságot jelölte 
ki, bizalmasává tette öt, s mig maga a politikai kormányzatnak, Al
cuin a tudományuknak ujjáteremtőjévé lön. Irt Alcuin bibliai értelme
zéseket, felmututva a képletes beszédeket s az erkölcsi érteményt; 
irt dogmalicai s liturgiai értekezéseket; egyet a v é tk ek r 81 és er é
n y ek r ö I, egészen gyakorlatilag s éles figyelemmel az emberi ter
mészetre ; egyet D e r a t i o n e a n i m a e; azonkivül tudományos 
dolgozatokat s egy párbeszédet, mellyben a szerzö Károlynak a régi 
szónokok s bölcselök módszereit fejtegeti, különös tekintetteJ a dia
leeticára s a jogtudományi szónoklatra. Leírta több szcntnek életét s 
Nagy-Károlyét is, melly szerencsétlenségre elveszett, mig a sok al
kalmi versezet fennmaradt. 

Nyelve faragatlan, irálya durva, tudományosBága erötctett, s az 
összt·halmozott ékességek a gondolatok mindennapiságát el nem ta
km~ák. Okoskodik hittudósi modorban, de nem hagyja magát korlá-

1) Alcuin müveinck legjobb kiadását ~·robcn apát eezkö:.dé Regenaburgban 
l 777. bé n. Z. köt. i Hét. 

IX. 52 
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toltatui a forma által, s föl tud emelkedni a bölcsészctig s a elasaiens 
irodaiomig; ismeretével bh· nem csak a sz. Atyáknak, hanem a jobL 
remekiróknak is. Jártas lévén kora összes tudományaiban, a világi 
tanultságot a vallásival pArositá, mellyek előbb egyátalában össze 
nem férhetöknek látszottak. _,_ 

Az udvari tanodában, mellynek naponként más más hallgatói 
nem annyira egy bizonyos tudomány megs~erzése, mint inkább ér
telmök kimüvelése végett gyültek össze, Alcuin nem tarthatott egy 
meghatározott tárgy fölött összefüggö s folytatólagos előadásokat, ha
nem mindig külön bözö tárgyakat vett föl a hallgatók érdeke s hozzá 
intézett kérdései szerint. Fennmaradott egy, közte s Pipin itáliai ki
rály közt folyt beszélgetés, mellynek egy részét ide igtatjuk '), hogy 

1) Pipin. Mi n~ irás? 
.Alruin. A besdd öre. 

P. Mi a beszéd? 
A. A lélek tohm\csa. 
P. Mi ad eredE'tet a bE'~zédnek '? 

A. A nyeh·. 
P. Mi a nyelv'! 

A. A mi n leveg(it Y<'ri. 
P. Mi a levegő ? 
A. Fenntartója az .;JdnPII. 

P. Mi az élet'! 
A. Élvezet n bol<logoknak, fitjdnlom a nyomorgókunk; várAsa a halálnak. 

P. S mi a halAI? 

A. Egy elkerülhetlen rlolog, l.tizonylalan ut, nz t\löknek sirAnkoz!s oku, 11 

végrendeietek megerösitöje, az cm berek elrabl6jn. 

P. Mi az ember'( 

A. A hal{tl rabszolgája, vánclor uta~ 8 venelég sajftt lakf1ban. 
l'. l\linö az ember helyzete ? 

A. Mint egy a szélnek kitett lámpfté. 
P. Hová van helyezve ? 

A. Hat fal közé. 

P. Minö falak közé~ 
A. Ezek közé: feliil, al ct!, eiül, hAtni ,jobbra, balra. 
P. Mi az 11om? 

.\. A halál képe. 
P. l\li az embe!' szabadsaga ·t 
A. Az ártatlauság. 

r. Mi a fuj? 
A. A test legfe(sijbb része. 

P. É~ a test? 

A. A lélek lakhelye 
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fogalmával birjon az olvasó amaz eidarabolt oktatásnak, gym·mekos 
kérdések- s feleletekben , mellyek tanuságni azon mohó kiváncsiság
nak, melly az egyes embernek ugy, mint a társadalmak ifjuságában 
figyelembe vesz minden, vúletlcnül eléje akadt tárgya t, ezer haszontn-

P. Mi az ég? 
A. Mozgó gömböly, roppant boltozat. 
P. Illi a fény ? 

A. A nappalnak fáklyája. 
P. Mi a nappal ? 

A. Munkára serkentö idé;. 
P.Mian11p? 
A. Fénye n mindensébrnek, szépségc nz ógboltnnk, a természet kegyelm~>, n 

nappal dicsősége s elosztójn nz óráknak. 
P. Mi a föld? 
A. Anyja mindennck, a mi oö ; dajkája mindennek, n mi létezik ; magtára 

az életnek, egy mindent elnyelő örvény. 
P. Mi a tenger? 
A. A merészck utja, n sz:\rM:fólll l1ntár11, R folyamok szállodájR, az e~i; 

foJTÍtsn ••• 

P. Mi a Iéi? 
A. A nyárnak számkivetó~o. 
P. És n tavasz? 
A. A föld festője. 

P. És a nyár? 
A. Azon hatalom, melly felrnhhzzn n földet s megérleli a gyümölcsök{'t. 
P. És az ösz? 
A. Az év magtára. 

P. És az év? 
A. A világ szekere 
P. 11-Iester, én félek a tcngcrtül. 
A. És mi visz a tengerre ? 
P. A kiváncsiság. 
A. Ilo. félsz, én mindenhovo. követendlek. 
P. H" tudnám, mi a baj6, készitnék ebryet, hogy velem jöj. 
A. A baj6 egy vándor ház, mozg6 ~zlLllodn s olly ntns, ki nyomot nem hagy. 

P. Mi a fti? 
A. A föld rubaszála. 
P. Mik u. hüvelyesek? 
A. Az orvosok barátai, a szakHocsok dicsősége. 

P. Mi teszi édessé a kescrü étkeket ? 
A. Az éhs~g. 

"P. Mibo nem fárnd az ember bele? 
A. A haszooba és nyerésbe. 
P. !Hi az ébrenlevők álma·~ 

A. A remény. 
P. 1\Ii a reménJ· "! 

52* 
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lan kérdé.,;t tesz s megelégszik haszontalan feleletekkcl, gyönyört talál 
meglepő hasonlatokban s mindenbcn, a mi elmésséget tanusit. 

E gyermekesség, mint n classicus emléke ken emelkedő nyers 
természetesség kifolyása visszatükrözödik egy intézményben, melly 
azt<í.n a müveltebb századok clött is folyvást fennmaradt, ét·tem az 
udvar legjobb fejeiböJ alakult akademiát, mellynek minden tagJa tör
téneti nevet vett föl, s maguk kijzt azon nevezék egymást. K1lrolynak 
neve Dávid, Aleuinnak Flaccus, ·w alának Arsenius, vagy Jeremiás, 
Angilbertnek Homér, Fridegisusnak Nathannel, Amalariknnk Sym
phosius, Gizehinak Lucin, Gundradának Eniaria vo\t 1 ).1\'Iidőn mn, tíz 

A. A f.tradalom enyhítője, két<'8 jö,·íí. 
P. Mi a barátság "l 
A. A lelkek hasonlósága. 

P. És a hit? 

A. Bizonyossága a nem tudott s •~sorl.tlatoH dolgokn11k. 

P. Mellyek a l"sodálatos dolgok? 

A. Minap láttam eg·y emhel"t, ki hah·a ment s ki soha scm létezett. 
P. Hogyan \elu•t az·? 

A. Vizi kép volt. 

P. Mért nem fogtam én ezt igy fel, tuiután magam is annyiszor láttam ? 

A. Mert jó indulata s természetes e8zii ifju vugy ; én több rendkh·üli dolgot 
tiizök eléd, prób.l.lrl azokat magadtól megfejteni. 

P. Teendcm, de ha hiLázok, javits meg. 

A. Legyen ki,·ánságod szP.riut. Egy ismeretlen társalgott velem nyelv és szC. 

nélkiil; nem létezett azcli:ítt., n~óta s~m létezik; s én öt sem nem hallám, scm 
nr·1n isn1erém. 

P. 'f11l.l.u az ~lom. 

A. Jg·cn, édes fiam. Hát hulld még· c:tt. Láttam, mikép a holtak élöt nem

zettel•, s ezen élő amn holtalc1lt m~gemtiszté. 

P. A tiiz, mclly fnhas{;holc rlör:tsölése !tltal gerjesztetett s a fahasábokat 
m~gcmtis:tté. 

A. Fgy van. 

(Tizennégy illyen rejtély után u tát·salgás ekkép végződik): 

A. :Mi az, a mi ('gyidöben létezik is, nem is"? 
i'. A semmi. 

A. Mikép van. hogy létezik is, nem is ~ 

1'. Név szerint létezik, valósággal nem. 
A. 1\Jicsoda a néma követ'/ 

P. Az, mit kezemben tartok. 
A. S mit tartasz kezedben? 

P. Levelemet. 

A. Olvasd hát érles fiam, szercncséscn. 
1) Az arklldiai poéták honában élvén, alig merek mosolyogni, midön Alcu

innak Hiculfhoz irt ll· ik levelében ezeket o:vnsom : l~n ugy t·agyol.:, minl a fiaitrÍl 
111eg/iJ~~Ioll "J'a ; Damelas Szds'-·or.:at!l'm1 t·rw, llú'/iléj· Ola•zhon1J(In, Candidu.• /Jre-
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századdal kéoöbb, kinevetjük e gyermekességet, nem kellene feled
nünk, mikép az csak enyhitésül szolgált n középkor legnagyobb em
berének s ama század legderekabb elméjének. Sokkal komolyabbak
nak találjuk Alcuinnak kortársaihoz irt leveleit, mellyekböl kétszáz 
harminczkett/í maradt fenn. Harmincz Nagy-Károlyhoz van irva, a 
ezek tárgya nem valami hizelgés, hanem fontos politikai, tudományos 
és vallási kérdések. 

Belefáradva roppant foglalkozásaiba Alcuin, nyugalmat kére 
Nagy-Károlytól, ki meg is enged~ sz. Mártoni apátsúgába vonulnia, 
mellynek akkoriban több mint huszezer azoigája volt. Helyreállitá ott 
a fegyelmet, könyveket hozatott York ból, lemásoltatta sok példányban 
s számos tanítványnak adott o)datáet. "Én, Felséged Flaccusa,- irta 
Nagy-Károlynak -- Felsúged serkentése s bölcs akarata szerint, sz. 
Mártoni apátságomban, némellyekkel a szent irás édességét ízlelte
tem, másokat a classicus tanulmányok kedves nedvével itatok; eze
ket a nyelvtudomány gyümölcseivel táplálom, azoknak a csillngok ren
dét federn föl szemeik előtt .... Nélkülözöm azonban a scholasticai 
tanulmányok sok jeles könyvét, mellyet hazámban megszerezhetnék. 
Engedje meg tehát Felséged elküldeni nehány szolgámat, hogy Bri
tannia virágait Francziaországba hozzák ... Életem reggelén amott 
vetém el a tudomány magvait, most este felé, bár elhidegült vérem, 
Francziaországban akarom azokat elvetni, s remélem Isteli-segélyé
vel itt is, ott is ki fognak kelni." 

E férfiu ismerve n régi remeit irodalom fontosság·át, kiegészitni 
törekedett a tudatlan leirók által elrontott, megcsonkitott s összevissza 
hányt kéziratokat. Fő figyelmet forditott a szent könyvekre, ajánlván 
az irásjelekbeni pontosságot. A könyvmásolást nagyobb érdemnek 
tartá, mint a szölömüvelést '). Elkészitvén nagy gonddal a szentirás-

. nak egy másolatát, Nagy-Károlynak adta, mint olly ajándékot, melly 
mind az ajándékozó szelleméhez , mind a fejedelem buzditásaihoz 
méltó vala. Illy példára szaporodott a jó másolók száma, mivel mun
kásságukat hir- és nyereség jutalmazta; és a monostori könyvtárak 
világi irókban is gazdagodtak. A jobb másoJók a teuton betüket el
hagyva, a gömbölyübb rómaihoz tértek vissza. E javitást sz. Wandrill 

tt~gnebán, Mártont a betegség Sai'llt· .loaseban tar(ja ; Mops1uról meg 8emmit 1em 

hallo~ 
J) Est op118 egregiura sac,·os jam Ieri be,· e libros, 

Nec mercede sua scriptor et ip•e ca1·et. 
FodP-re qua111 vites, melius est sCJ·ibere libros : 

Ille suo ventri serviet, iste animo. 
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monostorában Ovo és Harduin bar1itok kezdték meg, s ugyanaunak 
gyiimölcsei a corbiai s reimsi szerzetesek szép kéziratai. 

Elaggván Alcuin, a birtokában volt leggazdagabb apátságokat 
tauitványainak adtn, azután csak lelki iidvéröl s egészségőröl gon
doskodott. 

Nagy-Károly udvaránál e nagy fél'fiun kivül nem csak a tegyö
zött királyok csoportja mint 'l'igranesnél, Attilánál, vagy Napoleon
nál Drezdában, hanem olly koszom i~ valn találhaM, mellyre a mií
veltebb századok is irigyek lehetnek. A már nevezett tngokon kivül 
amaz udvari nkademiá.hoz tartoztak még : Leidrád lyoni érsek ~; 

könyvtárnok, ld az adoptianusokból ezreket téritett meg; Smaragd, 
szent-mihályi apát, ki Donát nyomán nyelvtant és a fejedelmek okta
tására királyi kalauzt (Via regin) irt; amáL· emlitettani
ani Benedek j burgundiai Anaegisus gyárfelügyelő s a Capitulárék 
clsö összegyUjtője; Austrasiából Adalhard, ki corbiai apátsága szabá
lyain kivülleveleket s az udvari rendtartásróli értekezést irta j 'regan, 
ki utóbb Kegyes-Lajos életét irta le; a spanyol Agobard lyoni ersek, 
hittudomány, levelek és költemények szcrzöje; Rhabanus Maurus 
fuldai apát s mainzi érsek, ki utóbb olly nevezetessé lett, s a hittudo
mány, erkölcstan, bölcsészet és korton fölött ötvenegy müvet hagyott 
bátra; továbbá a g6th Theodolf Olaszhonból; aquilejai Paulin s má
sok, kikről alább sz61andunk. 'Mint látjuk, legtöbbnyire papok s ama 
kor jelleméhez képest leginkább vallási tárgyakra szoritkoz6k. Ká
roly nem volt olly szercncsés, mint Augustus, vagy X. Leo, hogy öket 
má1· kiképezve, együtt találta volna; sokakat ö maga müvelt ki, s az
táu térítésre, átnlaliitási terveinél, irodájában, a papságban s a tör· 
vényhozásnál használta öket, mindenkit tehetsége szerint. 

Egy napon brit keL·cskedök szállnak ki a franczia padon s vc
lök két hibernini skót, kik nincsenek árukkal megrakva, hanem állit
ják, hogy tudonu\nyt hoztnk magukkal. 1\lcghnllván ezt Károly, ma
gához hivatja s ugy tnlálja, hogy a két skót Clemens és Maiiora János, 
Beda tanítványai, kik készeknek nyilatkoztak tudományukat mások
kal is közleoi, ha élelemmel, ruházattal s szállással elláttatnak s ér
telmes lények adatnak nekik által. Károly a.z utóbbit sz. Ágoston 
monostorába. küldé Pa via mellé, hogy ott iskolát nyi~>son; a masikra 
Galliában förendii, középosztályu s szegény sorsu gyermekek nevelé
sét bizta. Hosszu távolietc után visszatérvén a császát·, maga elé ho
zató. a tanítványokat s kivánta, hogy vizsgálatot tegyenek; a szegé
nyek s középrendüek felüimulták reményét; a nemesek semmit sem 
tudtak; Károly tehát a jobb oldalra állitván az ellöbbielcrt igy szólt: 
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l\ I e g d i c s é rl e k, é d e 8 fi a i m , h o g y c n n y i r e m e g fe l e I
tetek az én buzgó törekvésemnek. Ügyekezzetek 
magatokat tökélyesitui s adok nektek gazdag püs
pökségeket, felséges apátságokat s figyelmemet 
s o h a s e m k e r ii l e n d i t e k k i. Ekkor oda fordult a baloldali 
urfiakhoz s viliámos tekintetet vetve rájok s 8zokott esküvő moclorban 
ezeket mondá : A m i t i t e k e t i ll e t fi n n y á s n e m e s e c s k ll k 
s u r fi ak, ki k sz ü l e t é st ek b e n b ü sz kél k e cl v e r e n d e

l e t e im e t m e g v e t i t ek és a p u h á lk o d t\ st, j á t é k o t, h e
n y é l é st s h as z o n t a l a n d o l g o k a t a t u d om ;\n .Y ok d i
cs ös é g é n ek e l é j e t es z i t ck, A z é g Ki r á l y á r a! cs o
d á l j o n t i t e k e t, a k i a k a r ; é ll s e rn m i t s e m n d o k s e m 

születéstekre, sem finynyásságtokra; 8 ha nem ügye
k e z t ek !1 e l y r e h o z ll i a z e lm u l as z t o t t ak a t, Kár o l y
t ó l s o h a s e m m i t s em v á r h a t t o k t). 

Bugulf apáthoz és tál'8nihoz pedig ezeket it·ta: "'l'udh\t·a adom 
Isten előtt kedves ájtatosságtoknak, mikép hiveinkkel egyetértve 
hasznosnak itéltük, hogy a Krisztus kegyelme által kormányzásunkra 
bizott püspökségek- s monostorokban ne csak a szabályszerit életre s 
a szent vallásra, hanem a tudományokbani gym·apodásra is fordittas
sék gond, minden egyes tagnak tehetsége szerint. Me1·t bár szebb do· 
log jót tenni, mint tanulni, mégis mielött jót tegyünk, tuuományt kell 
szereznünk. Midön ez évben tiibb monostor levelet intéze hozzánk, 
mellyben jelenté, hogy a szerzetestársak imádkoztak értünk, alkal
munk volt észrevenni, mikép a kifejezett érzelmek többnyire jók, ha
nem maga a kifejezés faragatlan és durva, nem lévén képes a tudat
lan nyelv hibátlanul kifejezni a buzgó alázatosság sugalmát. Attól fé
lünk tehát, hogy a szent-irás értése is igen alsó fokon :í.ll. Azért ser
kentünk, hogy necsak el ne hanyagoljátok a tudományokat, hanem 
alázatos szivvel törekedjetek annyi képességet sze1·ezni, hogy a szeut
irás titkaiba biztosan s könnyen behathassatok. l\1ert miután abban 
képletes beszéd a több afféle fordul elő, könnyebben érti azt meg, aki 
tudományosan van kimlivelvc. E végre tehát ki kell választani olly 
egyéneket, kiknek akaratuk s képességök is van tanulni és másokat 
is tanitani ... A milly kedves ön elött ami kegyünk, ugy e levél má
solatát az összes segéd-püspököknek s monosto1·oknak küldje meg 2)." 

~ 

I) &.-galli ba1·ál. 

•) Bal,llqa, 1. 201. 
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Károlynak c-z<·n kivánntai nem maradhattak siker nélkiil, s nz ö 
idejében kezdődtek ama tanodák, mcllyelt a következett században 
annyi jeles férfiut neveltek. S habár Károly gondoskodása, ugy lát
szik, csak az egyháziakra szoritkozott, néhol mégis a vHágiakra is Cur
dittatott gond, mint ezt Theodolf orleansi piispöknek ezen roodeletc 
bizonyitja: "A papok a mezövárosokbo.n e falukban is iskolákat tart
sanak és ha valaki rájok bizná fiait tudománjOB oktatás végett, me~; 
ne tagadják ezt, hanem tanítsák öket teljes szeretettel, s nem kövc
telvén dijt, csak azt fogadják el, o. mit a szülök önként szivességböl 

. ajánlanak. 1)". 
Az illy elemi tanodáK számára Károly Alcuin által könyveket 

készittetett; és Pál diacon által egy, a rontott értelemtől s barbár szú
lamoktól megtisztított H om i l i a r ium o t szerkesztetett. Ohajtván 
egyszersmind, hogy a püspbkök prédikálni tudjanak s a tudományok 
barátai legyenek, a fripapi méltóságra a lrgkitünöbb elméket emelte. 
Alkalmasnak tartván a zenét a kedélyek nemesitésére, Olaszország
ból több, ab Lan jártas egyént hozatott, hogy tanitanák be a Gergely
féle zenerendszert s az orgonát. Velenezei György nz V. Constantin 
által Pipinnek kü!dött orgona mintájára Francz;aorsdgban több ujat 
készitett. 

l!'igyelmére méltatto. Károly a teuton nyelveket is, s maga 
kezdte el azok nyeh-tanát és Összeszedete a régi teuton énekeket, 
mellyek a régi teuton királyok neveit s viselt dolgait tartalmazták 2). 
Arról is gondolkodott, hogy nz egység végett egész birodalmában a 
teuton nyelvet hozza be, hanem e tcrvét utóbb vagy kivihetlennek, 
vagy a müveltségre nézve károsnak találta. NPki tulajdonitják a sze
leknek 3) és a hónapoknak uj s jelentéses nevezeteit '). Fia Lnjos 

1) Theod. cap. l. ~· 120. 
2) Barbartl el antiquia$im.a ca1·mina, quibu.a vete•·um •·egum acluf ac bella ca

nebantur, IC!'Ípait, memo1·iaeque mandavit. !gluhard. 29 f. 
1) Oatroni-wind; ostaundnmi-wind; 'undostroni-wind; B!tnd!·oni-wind i au.nd

wuh-oni-wind ; we1tmndrcmi-wind i weatroni-tvind ; wutnordr011i-td1td i nordwutroni. 
wind; nord•·oni-wind; nordostroni-wind; ost-lordoni-w ind. Eginhard. 

1) Winter-manoth, télhó. 
H<l'l·nung-manoth, sároshó. 
Lentzin.manoth, tavaszhó. 
O~tter-1114nuth, husvéthó. 
Winne-ma.wth, szerelemhó. 
Brach-manoth, napbó. 
Hewin-manoth, sdnahó. 
Aran manotlz, aratásb ó. 
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utóbb a szcntirást egy szász által német nyelvre fordittatta, de a régi 
énekek olvasását s terjesztését 1) pogány szellemök miatt eltiltotta, 
mcllyck ekkép feledésbe is mentek. 

A pü:>pökök gondoskodtak, hogy a H o m i l i a r i u tn ok, mely
lyek a hit- és evangcliomi erkölcstan fejtegetését tartalmazták, római 
és teuton nyel v re fordíttassanak 2). Beszéltetett pedig a teuton nyel v 
a Sommetól és felső Maastól egész a szláv határokig s a burgundok 
által a lyoni és viennei vidéken szinte megőriztetett; Loire partjain a 
rómah·al vegyest használtatott; de Olaszhonban engednic kellett a 
régi nyelvnek, mellyet a longobardok is elsnjátitának. 

Az udvaron kivül terjesztették a tudományt a monostorok. A 
fuldai Germaniának volt nevelő háza, mellynek szerzetesei Rcichenau, 
Hirschau-, és Osnabrückben is zát·dáltat és tanodákat állitottalt, kü
lönöscn ez utóbbiban a görög nyelv is taníttatott. Utrechtben sz. Bo
nifácz tanítványának, Grrgelynek előadásaira frankok, bajorok, fric
sek, svévek és angolok csődültek össze; a corbiai (Corwey) tanoda 
pedig, mellyet szent Anscarius és Pascasius Rathbcrt alapított, a szá· 
szok müvelésében fáradozott. Az Alcuin által alapitott toursi tanodá
ból számos piispök és np:it került ki, kik bár nem számittathatnak 
müveik ruiatt a tudósok köze, a tudósokénál még nagyobb dicsöség 
részesei, a mennyibcn menhelyt adtak az uj barbárok által núnden 
oldalról megtámadott műveltségnek. Mint ennek védőit tekinték öket 
az arabok, kik Európába rohanva , különösen a monostorok ellen 
irányzák dühöket, a az ö csapásaik alatt dőlt össze a lerinsi, annyi 
főpapnak nevelöháza., mellynek összesszerzetesei, Porcarius apátjokkal 
együtt m<'gölettek (735). 

Királynője vala a tudományoknak a hittan, miuMn a fö tudo
mányos ezét a szentirás magyarázata volt. Minthogy az más tudomá
nyok ismeretét is szük3égli, ezek a hittudomány szolgálóivá lettek. 
Cassiodor és Boethiusnak ismeretes t r i v i um és q u a d r i v i u tu

féle felosztását Ágoston Angolhonba, sevillai Izidor Spanyolhonba, 
Alcuin pedig Francziaországba tiltette által. Különben a szentirás-ma
gyarázatban semmi ujat, vagy eredetit nem hoztak létre, ruiután csak 

Wintu-manoth, azélhó. 
Windume-manoth. aziirethó. 
Herbiat-manoth, öazhó. 
Heilag-manoth, halálhó. 

· 1) Thegan, De gutis Ludovici, c. 19. 
") Oonc. Turan. an. 81il. can. 17. 
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a sz. Atyák idézésére szoritkoztak. Egyébi1·ánt nem is tehettek többet, 
miután az eredeti nyelveket nem értették, s a történészi ité11zetet scm 
tudták gyakorolni, minek világos példája a fönebb P,lbcszélt eset, mi
dön a frank egyházak nem akarták a II. nicacai zsinat határozatát el
fogadni, holott, ha a gö1·ög szöveghez folynmodnnk, a kérdés iriint le
gott tisztába jöttek volna. 

A dialcetica Aristoteleshez tartá magú.t anélkül, hogy ennek 
lángeszét s meresz fennségét csak t.ivolról is sejtette volna. A szám
tan a római számbetükkel veszödött ; ezek hiányait egy sajátságos 
ujjazámitás 1) pótolá1 melylyel azonban a töt·tszámoknlil nem lehetett 
boldogulni. A számtan különöscn a változó iinnepek és a hold válto
zásainak kiszámítására használtatott, melly pontok a Nagy-Károly é8 
Alcuin közötti társalgásnak gyakori tárgyai valának. A mértan és 
csillagászat a természetbölcselem legmagasztosb részeiil tartaték, ha
nem csak a régi dolgok idétlen ismétlésérc szoritkozott, itészet és a 
tapasztalatok alkalmazása nélkül. Azért csodálni lehet, hogy a ten
gerdagályt és :apály t már Beda is ugyanazon okokra alapi tá, mellyekre 
késöbb Newton; és az irhoni Virgil Salzburg püspöke és sz. Colum
ban tanítványa az ellenlábnak létezését s a földet gömbalakunak ál
lította. 

Az azon korból fennmaradt csekély számu iratok a nyelv· és 
sz6kötésnek legnagyobb elhanyaglását tanusitják Ha a könyveket te
kintjük, ezekben a ezerfölötti gond erötetett furcsa kitételeket s rend
kivüli átvitt mondatokat halmoz össze ; a latin kifejezések közé görö· 
gök vegyittetnek, a sz6játék elöszeretettel kerestetik, s a felltJngö 
hang ellentétben áll a képek egyszcrüségével. Ha ezen irály még job
ban felcsigázva, holmi rendetlen mértékbe szorittatott, lett belöle az 
akkori ugynevezett költészet, melly nem egyébb dagályos, üres és 
gyermekes kisérleteknéL Ha hadi tetteket beszél, össze nem tudja ol
vasztani a hősköltemény két szükséges elemét, a képzeimet és az el
beszélést. És mégis ök a legjelesebb irókkal hasonlitják magukat 
össze 2) 1 kiknek műveiket hogy látták volna, elég okunk van kétségbe 
vonni. 

1) Beda, De indigitatione. 
2

) Wamefrid P!l.lhoz igy ir pisai Péter: 
Qui te, Paule, poetaru1n 
Vat!fntque doctiaaimunt 
Linguia va,-iia, ad nottram 
T.ampaniPm pPOVineiam 
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Költ6k. 

Adhelwus, a nyugati angolok püspöke (709) irt harminczhat 
ve~·sct, mellyck elseje az utolsóban foglaltatik, ha ez visszafelé olvas· 
tatik ; a kezdőbetUk felülről le függö verset (a c r os t i c h o n), alulról 
fölfelé pedig oszlopverset (t e lostic h o n) képeznek. Több rejtélyt 
is irt hasonló nehézségekkel 1). Eugenius toledói püspök (657), pana
szos és erkölcsi verseket ia·t ; gyermekes vagy inkább öreges játékkal, 
minö a két, függö és oszlopsoros sírvers, mik közöl egyet önmagának 
szánt, s mellynek l•ezdöbctüi E u g e n i us t, végbetui pedig m is e l
l us t olvastatnak; a másikban a szavak furcsán ezét vannak h:ínyva 2); 

néhol azonban bir egy kis becscsel mind a gondolat, mind a kifejezés 8). 

Misit, ut intrlea apte.• 
Paecumlia aeminilnu 'l 
G1·aeca ce1-ne~·ia Home1·u~, 

Latina Virgiliua, 
Flaccus crede1·i., in ntelris, 
Tibullus tloquio. 

Felel e túlmaga.ztall\81·a P.í.l, 11 megmutatja inkább tettleg mint szóval, hog·y 
nem érdemli meg : 

Pe1·eam 8Í quemquant ltormn 
Imitari cupio, 
A da quam sunt Bel'ltli 
Pergentea per invidiam 
Potiw, Becl istoB ego 
Compm·abo canibUB. 

Trea aut quatuor in scltoliB 
Quaa didici Byllabaa, 
Ex Ma mihi esi je~·endus 
ManipulU8 ado1·ea • • .•. 

1) Adilelntus cecinit 711illeni8 ve1·aibua odaa. 
2) O JO versiculoB nexos qu.ia despicis HANNES stb. 
3) Igy például ez a nyárról : 

Nunc polus Phoe'bi tiÍntio cal01•e 
..4 eBtibus jlagrat, jluviosque Biccat, 
Intonat tristis, jaculansque vibrat 

Fulmina dim. 
lng1·uit Ínlber ininticus m-vis, 
l!'lo1·e nam suevit spoliare vi1·ea : 
Spem quoque frugum populai nivoai8 

Grando lapillia. 

Bufo nunc lU11Jel, inimica aylvil 
Vipera laedit, gelicZU8que cimex, 
s~orpius ir.tu jugulat, pa~·itque 

Steilio po•t~m. 



82S 

A siriratokról az olaszhoni verselést ítélhetjük meg. Igen silány 
n Kuniperté a paviai San Salvador egyházban 1), hol Aribert és Per
tarit is nyugodtak. Ugyanollyan az Ansprandé 2), hanem valamkel jobb 
a paviai herczeg, Audualdé, ki 718 körül halt meg 3), 

Talán ezen időből vu ló V es pa, kitől egy beszélgetés "'maradt 
fenn (Judícium coci et pistoris) a szakács és sütő között, 
mesterségök elsősége fölött, melly vitát Vulcan akkép dönt el, hogy 
mindkettőnek érdemét méltányolja, s fenyegeti öket, hogy ba meg 

Muaca nunc aaeV'it, piceaque b/atta 
Et culex mardax, oliduaque cimex, 
SuAJtua in nocte vigilat·e pulex, 

Corp01·a pungit. 
1) AUI·eo ex fonte quiescunt in 01·dine t·eges 

Avua, pater, ltic filiua heiulandua tenetur 
Cunigpert jlorentissimus et robustissimus J'ex, 
Quem dominum Italia patrem atque pasto1·em 
Inde jlebile mm-itum jam viduala gemet. 
Alia de parle si ori,qinem qu.aeras, 
Rex fuit avus, matet• gubet·nacula tenuit l'e,qni: 
Mimndus erat frwma, pius; mena, si t•equiraa, 
Miranda .• 

2) Ansprandns, hrmeatus mo1·ibW1, pt-udentia pollen8, 
Sapieru, modeatu,, patie'lla, sermone facundua, 
Adstantes qui dulcia, ftavi mellia ad iruta·r, 
Singulis promebat de pectOJ·e verba. 
Cujus ad aethereum apiritua dum pergeret axem, 
Post quinos undeciea vitae ruae eireiter annos 
Apicem t·eliquit 1•egni praestantiasimo nato 
Lyutprando inclyto et gubernacula gentis. 
Datum Papiae die iduum junii indielione decima. 

1} Sub regibus Liguriae du.ratum tenuit audax 
Audoald armipotens, clarn nalalibus ortua. 
Victnx cujua dextra aubegit navite1· hoates 
Finitimos, et cu:n.ctos lange lateque degentea, 
Belliget·as domavit acies, et hostilia castm 
Maxima cum laude prostmvit didimus iste, 
Cujua hic est corpu.s hujua sub tegmine cautis ... 

Alantabb pedig olvasható : 
At non fama ailet, vulgatia fama triumphi.t, 
Quae tJivum, qualit fuerit qu.antuaqut per urbem 
lnnotuit laurigerum et tJiJ·tua bellica ducem ; 
Sexies qui denis peractiti circite1· annÜI 
Spiritum ad aethe1·a misit, et mcmbra sep1dch!'O 
Humanda dedit, prima cum indictio uset, 

Die nonarum juliarum, frria quinta. 
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nem békélnek, mindkettötöl megvonja segélyét, ruelly nélkül ök sem
mit sem érnek. E müvec~ke meglehetős elmés, s némi költői érdem
mel is bir. 

Bizonyos Crcsconius, J án os főnemesnek 698-i áfrik.ai háboruját 
énekelte meg·. A toledói püspökök,- Hildefons- és Juliantól hymnusok, 
siriratok és epigrammák maradtak fenn. A góth Theodolf Italiából 
Nagy-Károly által Francziaországba hivatott, hol orleansi püspök, 
fl.euryi apát s több iz ben királyi biztos volt j aztán Kegyes-Lajos 
alatt, mint összeesküvés ré<:zese, letétetett s Angersbe számüzetett, 
hol me gis halt. V an egy könyv~ a keresztelési rendről, egy a Szentlé
lekről, nehány egyházi éneke, mellyek közől az egyház elfogadta ama 
virágvasárnapit: G l o r i a l a us e t h o n o r t i b i s i t, r e x C h r i
s t e r e d e m p t o r. Tőle van a P a r a e n e s i s a d j u d i c cs, melly
ben a királytól küldött birákat figyelmezteti, minő utak azoktak kö
vettetni megvesztegettetésöl' t•e j inti öket, hogy az embereket egyen· 
lőknek tekintsék; és a szenvedök iránt a leggyöngédebb szerete
tet ajánlá, minöt ama vads;r.ilaj s durva századokban alig lehetne 
várni.•) 

' Enekeket és leveleket friauli Paulin (-809) is irt, ki szerencsésen 
küzdött Felix és Elipand tévelyei ellen. J elenvolt minden, a biroda
lomban tartott zsinaton s különösen neki tulajdoníttatnak az aacheni 
határozatok. Nagy-Károly neki ajándékozta Dezső király egyik há
boruban elveszett párthivének jószágait, azonkivül az aquilejai pa
triarchaságot s az ezzel összekötött javakat. 

Sze nt J ulián toledói püspök (-690) P r o g n os t i c i czimü érte
kezésében a jövö életről s a léleknek feltámadás elötti állapotáról 
beszél, megállapítva világosan a tisztitótüz (p u r g a t o r ium) fölötti 
hitágazatot; töle maradt fenn továbbá V am ba király hadjárata a lá
zadó Pál herezeg ellen s más prózai és verses dolgozat. 

•) Qui patre seu nw/re orbatur, vel si qua 111a1·ito, 
Is torunt causa" sit tua cu1·a sequi : 

Horunt causUuquU8, liorum iulela manelo : 
Pa1·s haec le ntalrem novm·it, illa vil·um. 

Debilid, invalidus, puer, aeger, anustle, aenexve, 
Si venianl, fer opem, his miserando, pianJ ; 

Fac, sedeat, qui sla·re nequit, qui aurgere prende ; 
Cui cor voxque !?·emil, peaque, manusque, juva ; 

Dejeciunt verbis 1·eleva, sedalo m·inacem; 
Qni limet, huic vil·ea; qni fw·il, adde melum. 



830 -

TörténeUrók. - Beda. 

Nagyobb hírre emelkedett Tisztelendő (Venerabilis) Beda, ki 
Durham grófsá~ban 672-ben születve, hét éves korában a viremonti 
zárdába vitetett, mellyből a jarowiba mcnvén által, miután pa~pá lett, 
egész életét a tudományoknak szentelte s különösen a szentirás ma
gyarázata körül számos munkát irt. Miuön eretnekségről vádoltatnék 
mr.on okból, hogy Krisztus születésének évét·e nézve az eredeti héber 
szöveget a LXX-ek véleményének eléje totte, önvédelmében megmu
tatta, mikép ama vélemény egészen szabad, mig ellenben tiltott dolog 
a világ végét meghatározni akarni, miután Isten azt az emberek előtt 

titokban tartja. Jártas volt a latin nyelven kivül a görögben; a költé
szeten kivül a csillagászat-, számtan- és zenében. Különfélékröl mü
veket irt, nem minden eredetiség nélkül. V ersezctei köz t szerenesés b 
Idaérletek is vannak•), sa tavasz és tél közötti hasonlata utolsó latin 
pásztori költeménynek tekinthető. Innen a dicséret 1 mellycl halála 
után halmoztaték, s némelly szanteknek tőle irt életrajzai, kiilönösen 
pedig A n g o l h o n i c g y h á z i t ö t' t é n c t e 2) még ma is haszonnal 
olvastatik. Czélul tüzvén ki hazája történeteit elbeszélni, tudósításo
kat két·t az angolhoni dolgokban annyira jártas Albin apáttól, ugy
szinte Northclm londoni paptól, és a római irattárakból vett s elbe
szélésébe szött levclekkel, tudományos löt·ténetirásra ada példát. Illy 
gazdag s hiteles kutfőkből mcl'Ített ismct·etekkel írta meg történeti 
müvét Julius Uacsartól egész 731-ig s bár tCI'VC szerint csak az egy
házi állapotokról akart írni, mindazál tal a polgát·i történetet is ugy 
bele szőttc, hogy müvc becses és tekintélyes kutforrássá lön. 

Hasonló becsü azon kivonatos világtöt·ténct, mit György apát 
és Tarasi us konstantinápolyi patl'iat·cha barátja, a világ kezdetétől 
('gész Diocletianig vitt, s mellynek folytatását, midön halálát elöér
zené, Theophanes apátra bizta, ki azt csakugyan a maga koráig (813) 
folytatá. Bövcn tudósit c mü a keleti birodalom egyházi ügyeiről, 

mellyek annak akkodban egész belélctét képezélc 

l) Illyen ez egy ltakuk halálám: 

Collibus in noatrÍ8 erw11.pant yemtina laeta, 
Pcucua sint 21ecori, 1·equies et dulcis ita arvis, 
Et d·ulces l"lllni pmestent un1bl·arula feuis, 
Uberibus plen.ia veniantque ad ntulct.-a capellae 
Et volw:res varia Plwebum 11UÓ 1.·oce aalutent. 

2 ) De sex ntUJwi aetatibus. Arr61 is nevezetos o mü, hogy hcmte e\ij~z<ir 

használtatik azon idöszámitás, me\ly ut6bb átalú.nos~ú. lf'tt. 
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Pál dlaeon. 

A görögök ki;zt nom is találunk e korban maia történetírót j a 
latinok közt különös emlitést érdemel Warnefrid Pál, friauli, civida
lei születés, az aquilejai egyház diaconuaa. A L o n g o b a r d ok t ö r
t é n e t é t még élő emlékekböJ írta, de csak Rotharisig jutott el, 
mivel kora legujabb eseményeiről szólani alkalmasint veszélyesnek 
s nehéznek tartá. A beneventumi herczegekre vonatkozólag folytatta 
ama müvet Erchempert, a longobard Adelgarins fia. 

A longobard trón m;-gdölte után Pál a montecassinói monos
torba vonult s híve maradván a bukott királyi családnak, segédkezet 
nyujtott a trónra visszatörekvő Adelchis kisérleteihez. Azon gyáva 
tanácsosok, kik elvetemültségökben a fe_jedelem nagylelküségét be
szennyezni mindig hajlandók, arra ösztönzék Károlyt, hogy büntetné 
meg Pál diacont szemei s kezei vesztésévcl, de a nagy király felelé : 
D e h o l t a l á l n á n k a z t ~~ n o ll y a l k a l m a s k e z e t a t ö r
t é n e t i r ás r a? Söt Francziao•·szágba hitt&; öt, és az összes iinne
pekl-e szolgáló H o m i l i a r i u m sze~·kesztésével bizta meg; aztán 
barátságára méltatta, talányokat intézett hozzá versekben, miket Pál 
szinte versekben fejtett meg; miután pedig Monte·Cassinóba té1·t 
vissza, a király i)t ott is szeretetteljesen üdvözöltcttc.•) H is t o r i a 
m is c e ll a müvének első t iz könyve csak bövítése Eutropiusnak j a 
tizennyolczadik könyvben isauriai Leóig jut el; n következő hat, 
mcllyet a IX. századbnn Landolf, chnrtt·esi Iumonok adott hozzá, 
Theopbancsig nyulik. 

Egiuhard, rajnántuli f1·ank születés, mint ö maga mondja, a r ó
m a i n y c l v b e n n c m i g c n j á l' t as b a r b á r, Nagy-Károly 
által az udvari tanodában fiaival együtt növeltetett s a közmunkák 
felúgyelö biztosává neveztetett. Utóbb tanácsossá s belső titkárrá lett 
és ha az évkönyveknek hitelt adhatunk, Károlynál olly kegyben ál
lott, hogy midőn Emma leányába szcrelmes lett, a fejedelem nőiil 

1) Pal'vula 1·ex CanJLUB aeuio-ri cal·mina Paulo 
Dilecto fratri 1llittit honol'e l>io. 

Aztán saját leveléhez szólva: 

Illic quaere m.euna nwx 11er sae1·a culn1ina Paulum, 
Ille habitat m.edio 800 oreoe, Cl'edo, Dei. 

l11ventunaque aenem, devota 111ente ~raltda, 

Et die : Rex CarolUII maiidal aveto tibi •.. 
Colla mei Pauli gaudendo anaplecte be-r•igne 
Dicilo muftotie11 : Salve pater optime, 8alt·e. 
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adta neki 1) - a császári leányt a szegény tö1'ténetirónak. Károlytól, 
a mig ez élt, soha sem vált meg, söt fia Kegye~-Lajos is tiszteletben 
tartá; de Eginhard, mint Károly barátju s dicsöségének szemtimu ja, 
midön ezt a korcs fiu alatt homályosodni látná, elvonult a seligeu
stac.lti monostorba (816), hol meg is halt. Hálából Nagy-Ká1·oly élet
rnjzábn fogott, melly tárgy öt az akkori sovány krónikáknak fölébe 
cmelé. Olly rendet követve, minőt a kioltott régi remek irodalom 
módszere nélkül kiivethetett, szükségesnek tartá először is átpillantó 
tekintetet vetni Károly elődeire1 aztán áttér hndaira, kormányára, 
végre magánházi életére. Gyenge müvéröl, É v köny v e i r ö l nem 
is szólok. Azon körülmény, hogy a császárnak meghitt kegyeneze 
volt, csökkenti hitelét, de ö mégis távol van azon aljas hizelgé.:>töl, 
mellyet némellyek élő királyokról beszéltökben elkerülhetiennek tm·
tannk. Részt vevén maga is a közügyekben karddal és tollal s mint 
belső titkárja a nagy férfiunak, nem elégszik meg a küleseményekkel 
s fölüleges következtetésscl, hanem kikutatja a távol, és legtöbbször 
igazi okokat; meglatolja az in~ézmények érdemét s oszlopszcrü nagy
ságában tünteti fel Károlyt, ldt mások keze alatt vagy a mindennapi 
felfogás törpit el, vagy az oktalan nagyitás csoda óriássá tesz. 

Szi·t•mil,·észetek. 

A szépmüvészeteket elösegité Ká1·oly uagyszerü épitkezé:>e, an
nál is inkább, hogy a régi olasz fennség maradv1ínyai utánzásra buz
ditották őtet. :Maga Vasari, az alak bálványoz6ja, a florenczi Szent
apostolok egyházát a l e g g y ö n y ö r ü b b m o d o r u n ak vallotta, 
aminthogy annak eredeti terve a dassicai egyszerü~ég bélyegét vi
selé. Hasonló modoru Rómában a Szent-Mihály egyháza, A nagyszerü 

') A. lorclú monostor króuikája beszéli, hogy E;;iuhard beleszeretott Ernwá.
IJa, s midöu nem talá.lno. szerelmének mÍLs utat, bement a fejedelmi leány szoiJá.
jába s bevall>\. szerehuét_ l\Iig a két szerelmcs megfeledkezett arról, hogy az éj 
mulil,, künn nagy hó esett. Egiuhanl látta, mil,ép nyom nélkül nem melu't el. 
Mig ö vigasztalhatlanul busult, Emma, ki, miut illyen esetiJen miuden nö, találé
kony val:l, azt inditványozá., hogy majd ö mago. vállain viszi öt haza. És ugy tett. 
Károly, ki lsten rendeletéböJ amaz éjjel épen fennmaradt, meglátta lányát és tit
kárját e sajátszerü ruütételuen. Visszatartá magát mégis, ugy hívón, hogy ez is 
lsten akaratja; aztán összegyUjtvén titkos tanúcsá t s előadván az eseményt, véle. 
ményt kére. Ki fenyité>~t, ki egyebet, ki meg IJoc;;ánatot tanácsolt, hogy a leány 
böcstelensége el ne terjedjen. Károly ez utóubi tanácsra hallgatott s elhívatván 
Eginho.rdot, nöül adta neki cúpelöjét, jó u:\.szhozománynyal. 

A dolgot mások nem beszélik el, s ha uem is történeti hitelü, mJgis regé
nyek s szinmüvek tárgyául szolgált, azért láttuk ;ónak e hlllyen is fölemlitni. A>~ 

Bri.Jach grúfok ezen szerelcm gyiimölcseiül tartjál< magukat .. 
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mainzi hid, épittetőse után nem sokára elégett. Nimwegen és Ingel
heimban Károlynak két fenséges és óriási palotája, Frankfurtban 
és Regensburgban pedig két oratoriurna vala; hanem különösen Aa
chen szépitéséröl gondoskodott, mint melly családja bölcsőjéhez kö
zel s egyszersmind a szászok elleni hadi müködés központja vala. 
Ott emeltetett ö, vagy tágasabbra épittetett egy palotát, mellyet a 
Constantin által Rómában épitettnek cmlékére L a t e r a n u m n ak 
nevezett 1 köröskörül házak- s középületekkel s különösen Asszo
nyunk azon káp o l n á j á. v a l, mellytöl ama város A i x -1 a- C h a· 
p e ll e nevet nyert. Ezen egyház közepe, ugy szinte ablakos kupja 
nyolszszögöt képez, melly rendezet s különösen a vésmüvek görög 

' müvészek munkájának látszanak 1). Epitészeül azonban Ausegisus 
fontenaillei apát tartatik. E templomot Károly Rómából s Ravennából 
hozott oszlopokkal s rakmüvekkcl gazdagitotta meg. A 1\irdl:l-forrás n 
hegy tövében, melly még ma is a c s ás z á r é n ak neveztetik, a fe
jedelmi harczos fiirdöje vala. Ledönték e müemlékeket a következett 
század dulásai, s mi nem tudjuk, mennyibeo volt méltó az egykoruak 
csodálata, kik azokat a hajdankor legfényesb maradványaihoz ha
sonliták. 

Károly Germaniában is megszeretteté a könyvekbeni kisfesté
seket, mikben utóbb a németek olly hiresekké lettek 2), 

A hol liomaga nem müködhetett, ott más,"'k által hatott, s rajta 
volt, hogy az apátok és grófok pártolják a müvészeket, kiket legin
kább Olaszhonból hoztak, honnan Károly némelly régi remekmüveket 
is országába vitetett. Nem valószinütlen, mikép az általa behitt müvé
szek egy iskolát vagyis egyletet alapítottak, mellybl:ll keletkeztek a 
szabad-kömüvesek mühelyei, kik az építészetről bizonyos tanokat s 
gyakorlatot hagyományozva, okául tekinthetök azon bámulatos gyor 
saságnak, mellyel utóbb a góth építészet elterjedett. 

1) Main~ quanaclom Mpdlam prope m4jort!/ll, eccluiam Paderbol-nenstm, 
quondam per Geroldum comanguintum tt 11ignijerum Caroli Mapi, per graecoa opt
,·a,·io• ~tam in l10'Mf'tm B. Mariae, duolatam' t·tfomwmt. Mt~gbalt Mainwerch 
1036-ba~ s a XIV. szásadi kr6niklnak ezen helye (apud •elboDllum Sc1·. rer. 
Germ. T. I. 257) meghitelesiti a N.-K!roly alaH müködött görög müvészekr!lli ha· 
gyományt. 

1) Azon korbeli bizonyos lngobertr!ll ez van irva: Gt·aphidtu .AIUonido. 

53 



834 

HUSZADIK FEJBZET. 

N a g y -Kár o l y v é g n a p j a i. 

Károly ragyog elő mindenben 1 a mit százada tett j százada, 
mellynek, a hol Ö1 mint rnindennek lelke, feje s ka1ja1 jelen nem volt, 
egysége is, hatalma is hiányzott. Aachenböl, vagy a Metz és Thionville 
melléki palotából kapott lendületet egész EÚrÓpa i a barbároknak 
keresett szövetségese, vagy rettegett ellensége volt j az európai feje
delmek sa musulmanok is a kereszténység fejeül tisztelék öt; a sorb 
kunyhójából ugy, mint a byzanti császár lakából, a velenezei szige
tekröl ugy, mint Bassora termékeny völgyeiből egyaránt kapta Ká
roly a hódolatokat. 

A szerencse által egy kormányférfini s hóditói nemzetségnek 
negyedik sarja volt ; de a nagy vállalatok hevületc s a jellem azon 
ereje, melly azoknak kivitelérc képességet ad, egészen az ö szemé
lyében pontos.ult össze. A tudatlanság századában bár, felfogta mégis, 
hogy a nevelés a római müvcltség maradvauyait s az ujnak csiráit 
numnyire képes ápolgatni. Mint katona s hódító szerette a békét s a 
papságot i mint barbár tisztelte a római tudományt s összegyűjtette 
annak emlékcit; mint tudós meg nem vetette az. észak müveletlen 
nyelveit; ruint vallásos ember kiszabta s fenntartá az egyháziak jo
gait, tisztelni tudván azokat szolgaiság nélkül és mérsékelni felfuval
kodás nélkül. Germán volt eredetére, nyelvére, szokásaira, hajlamaira 
s mindenre nézve, csak a római név u.ijá.teremtésére vala büszke s 
csak kétszer ölté fel Rómában a pápák kérelmére a bö tunicát, a kön
töst és sarukat latin m6dra, ltülönben mindig frank ruhát viselt 1) ; 

1) "A r.ígi frankok iinnepélyek alkalmlwnl megaranyozott sarukat viseltek, 
három konyöknyi hosszu szijazattaL Lkbszlmlikat több darab pólya takarta ; tér
deiken feliil pedig .3gyszinü de drkga készitményü bugyogót hordtak. Az ágyéket 
eiül-hAtul keresztalaku hármas R?.ij szoritá.. A föltestet legfinomabb vAszon ing 
takarta. Egy vá.llsallangon függött le a kard, hüvelyben, azlú.n börtokba, végre 
l~gfinomabb fehér viaszos vá.szoHba takarva, közepén kiálló kcresztecskékkel, hogy 
a pogányokat anná.! könnyebben ölhessék. Mindezek fölé fehér, vagy égszinü bélelt 
köpenyt öltöttek, melly ugy volt kiszabva, hogy vállra öltve eiül 8 hátul bokáig, 
a két oldalon pedig csak térdig ért •. Jobb kezökben egyenes botot hordtak, melly 
~ránylagosan arany- vagy ezüsttel kivert göbökkel volt elló.tvn. 

,,Uté,bh nznnban a gnllol< ldizé ''Pg-yiilv!> njsltgvftg.vhól megszerették ezeknek 
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u. m. len-inget és lábravalót, selyem övvel átkötött tunicát, lábszá
rain harisnyát, lá.bain sarut, télen vidrabőr vállruhá.t, mindenkor pé
dig velenezei köpenyt, aztlin kardot arany, vagy ezüst hüvelylyel s 
gombbal és ünnepólyek alkalmával, vagy a kö\•etek elfogadásakor 
dt·ága kövekkel kirakottat. Illy alkalommal tunicája is aranyhimzetü, 
papucsai drága-kövesek, köpenye arany-csatos, koronája ezinte csupa 
arany és drága-kő volt. Másként ruházata másokétól alig különbözött. 
Midön egyszer Paviába a kereskedők finom gereznákat hoztak, R ró
urak mind megvették s pompát üztek vule. Károly vadászatra hítta 
öket, a mikot• is iszonyu záportúl megverve egy házikóba azorultak 
s köriilfogták a kandallót; szép gerezm\ik összerongál va, ök maguk 
elázva s lucakosan álltak. Károly ekkor nevetve mutatván nekik az 
ö bárÁnybőr öltönyét, mondá: E z n e k e m két so l d 6 b a ke r ü It 
s jobban védelmezett, mint titeket a kincsérték ü 
g e re z nák. 

Ez egyszerüségében fölségesnek s több mint emberiesnek tünt 
fel, miröl tanuakodnak a mesés hagyományok. "A dán Ogger, franc:t.ia 
országnagy - beszéli a st.-galleni barát - Dezső királyhoz mene
kiilt. Midőn hallák, hogy a félelmes fejedelem Lombardiába vonul, 
fölmentek ketten egy magas toronyba, honnan minden irányban mcsz
szire lá.thattak. S ime a távolban tömérdek ha_diszcrt vesznek észre, 
a mint csak Darius, vagy Caesar serege járhatott. Dezső kérdezé ek
kor Oggert: Kár o l y j ö e r o p p a o t s e r c g g e l? - N em j fe
lelé amaz. Megpillantván aztán számtalan kRtona·csapa.tot a biroda
lom mindenféle népségeiböl, kérdé Oggert : E s o k as á g k ö z e
pett bizonyosan Károly nyomul elő nagy diadal
m as a n? - Még n em j s n em is l á t juk még ö t o ll y h a
m a r, n1ondá a másik. - S u g y a n m i t t e sz ü n k - szólt nyug
talanul Dezső - h a a z m é g s z á m o s a b b se r e g g e l j c l e n i k 
m e g? - H o g- y m ik é p j ö - válaszolt Ogger - ak k o r lá t j a 
ön meg, ha itt lesz, de hogy mit teend velünk, azt 
n c m t u d o m. Mig igy beszélgetnek, szemökbe ötlik a testőrség, 
melly nyugalmat soha sem ismert. A l(lngobard ekkor elrémülve Iti-

világos szinü rubi.ikat B eltértek a nemzeti öltözettöl, mit a csiszár azért nem el
ll'nzett,jnivel a gallok öltönyét harczhan alkalmubnak találta. De midön látn!, 
hogy a friesek ez engedélylyel visszaélve a kurta köpenyeket épen olly úron adják 
cl, mint rgykor a hosszukat, megparancsolá, hogy ismlit a hosszu s bö köpenyck 
úrultassanak. nMit használnak a kurta köpenyak? alváskor be nem takarhatom 
magam; lóháton nem vM csö és szél ellen ; és midön a természet szüJ,ségét Yég· 

zem, J:,haim összefngynal,.'' Illonaebus Sangallensts. 
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ált.a fel: No, bizonyosan itt van Károly.- Nem, mondá 
Ogget· - még n i n cs i t t. Ekkor láthatók lettek a püspökök, apá· 
tok, a királyi udvari papok s grófok, s Dezső a napfényt sem birhat
ván el többé 8 a haláltól is rettegve, zokogva kiálta: 1\1 e D j ü Dk l c 
8 bujjunk el a föld mélyebe, hogy távol legyünk 
t e k i n t e t é t ö l s h a r a g j á t ó l i ll y r e t t e n e t e s e ll e n s é g
n ek. A remegő Ogger, tapasztalásból ismerve Károly hatalmát s ere· 
jét, mondá: Midön amezök vetéseit düledezni lé.to.d 
s m i d ö n .a P o é s T i c i n o v a s t u l m e g fe k e t ü l t h u l lá
m a i v a l a v á r os fa l a i t fo g j a v e r d es n i, akko r e l h i
h e t e d, h o g y Kár o J y i t t v a n. Még el sem végzé e szavakat, 
midön nyugatról mint egy, az északi széltől hajtott setét felleg lát· 
szék közeledni, melly a ragyogó nappalt borzalmasan beárnyazá. A 
mint a császár közeledett, fegyvereinek rettentő villogása borzalom
mal tölté el a bezárt város lakóit. Ekkor megjelent maga Károly, a 
vas férfiu, kinek fején vas sisak, kezein ns keztyük, hasá.n vaslemez, 
mellén vasvért1 baljában vas lándsa, mellyet a légben viJlogtatott, 
jobbját győzhetlen ka1·dján tartá, még czombjait is, mellyekről mások 
hogy lóra könnyebben ugorhaasanak, még a bőr borítékot is leveszik, 
vas lemezek takarták. Mit mondjak a lábpánc.zélokról? az egész se
reg vasból hordta azokat; paizsa csupa v~~os, s \'&B ereje s szine volt 
lovának is. Mindazok, kik a fejedelem Plött, oldalánál é1 utána IUen
tek, sa sereg nagyobb része hason fegyverzetü volt. Vas boritotta a 
mezöket és utakat j és mindezcn crös vas még erősebb néptől hordoz
tatott. Az uton és a városbaQ mindenki rémülettől elfogva, kiáltá: 
1\1 e n n y i v a s ! h a h m e n n y i v as ! A falak és az ifjak ereje 
megrendült ennyi vas láttára, és a sok vas megzavarta az öregek 
eszét. A tuit én, a fogatlan, dadogó szegény iró, itt hosszasan leírni 
megkisérték, azt Ogger egy pillantással látta, s roiután igy szólt Dc
zsőhez : Im e i t t v a n , ki t s z e m e i d o ll y a g g á l y l y a l k e
r es t ek, halva rogyott össze 1)." 

Más emlékei is maradtak fenn Károly méltód.gos kinézésénok. 
Igy a konstantinápolyi követek, midön nála kihallgatáson voltak, át
menvén négy termen keresztül, a nagyok ellitt folyvást hajlongtak, 
köztük hivén lenni a császárt is; de ro ennyire meg voltak ütödve, 
1t1idön az ötödik, sokkal nagyszerubben fölékesitett teremben, Károlyt 
nem annyira köpenye gazdag drága-köveiröl, mint inkább méltóságos 
tekintetéről különböztették meg! Es Hárun al-Rasid követei, midön 

1) De factÚl (]a, oli A/agni. 
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Károlynak, az avaroktól elvett zsákmánynyal megrakott seregét ma
guk előtt el vonulni, aztán n püspököket és a papságot ruházatuk egész 
fényében látták, felkiáltva m(lndák: Eddig agyAgból, most már ara.ny 
embereket lll.ttmk. 

A kelet ama nagy királyától Károly, mint a ker·eszténység feje, 
a keresztények 11Zilmára a szentföldre szabad zarándokolhatás enge
dtilyét kérte i Harun t'lküldé neki a szent sir kulesait, üzenvén; hogy 
azoknak f'óuraul tekintse magát•). Egy elefántot is küldött Harun, 
mellyen a frank'Ok nem győztek elóggé csodálkozni. E követek Porto
Veuere-ben találták Károlyt, midön Olaszhonból császárrá koronázva 
tért vissza; ugyanakkor érkeztek lbrahim ben-Ag la b követei is, ki, 
mint Knirvan emilje, a bagdadi kalifától akkoriban tette magát fiig
getler.né. E követek Károlynak hódolatukon kivül egy marmal'icai 
oroszlánt; egy numídiai medvét és u; Cyprián ereklyéit hozták, mi
kért a eiászár viszontajándékba buzát adott ; - különös fordulat, 
melly szerint Olaszhlln, éhségét enyhité azon tartománynak, melly 
neki szbadokon át éléskamrája ''olt ! Kl\roly a követeket magával 
vitte Franeziaországha, hogy megmutassa nekik országa nevezetessé
geit; kedvökért egy Livalvadás:,:atot is rendezett, melly alkalommal 
egy neki bösztilt vad a császárra rohant, ki, ha a hivalt egy bátor 
férfiu meg nem öli, roszul is járt volna. 

Egy más követséget is külde még Harun (807) selyem köpe
uyekkel, drága kelmékkel s mindennemü illatszet·ekkel i és n mi leg
inkább bámultatott, egy legfinomabb vászonból készült nagy sátort 
s egy igen mesterségesen készitett órát. Harun küvete igy s?,ólt: 
Nagy a te hatalmad, de a hir még óriásibbá teszi 
a z t. A p e r s á k 1 me d ok, i n d us ok, e l am i t á k s m i ke l e
ten mindnyájan épen ugy tisztelünk, mint saját 
i.t r u n k a t, H a r u n t. É s m i t m o n d j a k u g ö r ö g ö k r ö l ? 
Azok épen ugy félnek töled, mint n .Joni-tengcr 
hajóhadátóL 

Nem tudjuk, csupán a nagy lelkeknek egymásiránti rokouszen
Ye tette· e Hanmt Nagy-Károly barátjá vá, avvagy politikai ezéJok 
késztették a hódolásra, melly igen is külön(isnek tünik fel ama büsz
ke s utóbbi győzelmeiben felfuvalkodott nemzet részéröl. Talán ellen
ségévé akarta tenni Harun Nagy-Károlyt a spanyolhoni araboknak, 
kiket .,.ini ot eretnekeket gyUlölt s kiktől Afrikát félteté. 

1) Ut illiw (Caroli) pote•tati ad.tcribe-retur, com'e~sit. iginhard. A ké~öbbi 
krónikák a .Jerusalem é.~ .-gész szentfóld fölötti fdbatalmat iR hozzátct~k. 
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Kúa·olynak ezen nagyságát a képzelern uj hozzáadásokkal szé
pité j s a germán hös, római császár s jú és buzgó kereszténynek ama 
vegyületéböl, a róla elterjedt hagyományokban mindig nj szimiel fes
tett jellem képződött a szerint, a mint a középkor szelleme a lovagiság 
s a keresztes hadak befolyása alatt fejlcdezett. Akkor a frankokat 
Hectort611 Károlyt Nagy-Constantintól származtatták; a hagyomány 
sze1·int ö volt a sarncenok legyöziije, Jerusalem visszafoglalója, ö 
kereste föl az ereklyéket, ö volt a vitázó hittudós j szóval minden, 
n mi egy hősnek erkölcsi s természeti összes tökdlyeit képezbette ; 
példányképe ama kor összes erényeinek, ki a l"tin, germán s keresz
tény müveltség hármas clemét ö~tszeegyesité. llinden monostor Nagy
Károlytóli alapittaU.sát vitatta j n régibb germán s az ujabb müvelt
séget megalapító törvények neki tulajdonittattak. 

A lovagrend benne találta alapítóját s előpéldányait az ö udvari 
lovagjaiban, kiknek mindegyike egyegy hös költemény tárgya volt1). 

Ő vezette az első keresztes hadat, ö verte ,·issza a mórokat Páriatól 
és FrancziaországbóL A német mondák s.ierint Károly a magyarok 
ellen is harczolt, a mikor is a főurak elesettnek hirdették öt, s nejét 
Hildegárdot uj férj választásá1·a kényszeríték. Ez megigérte, hogy há
rom nap mulvn Yála8ztand1 de Károly intelmet s egy tátos lovat kap
ván az nngyaltól1 épen n nászünnepély alatt Aachenban terem 8 felül 
a trónra, mellyen n királyok beiktattatni szoktak. Spanyolország Ké
pes-történetében ellenben Károly ezen háborut a. snracenok ellen vi
seli ; a tudósító pedig az ördög, ki lóvá. változva őL egészen a palota 
udvarába viszi, hol Károly örömében kea·esztet vet magára, mitöl 
megrettenve a gonosz lélek öt loveti s ott hagyja. 

Petrarca Aacbenben hallá beszéltetni, mikép Károly egy hölgy
be annyira belészeretett1 hogy ennek udvarolva, országáról is1 magai
ról is megfeledkezett. A kedves megbetegedett s meghalt, do az ud
vari lovagok hiába remélték, hogy Károly nyugalma 8 tevékenysége 
visszatér, mert a hullát, bár rothadni kezde már, mint életében, épen 
ugy szerette. Turpiu reimsi érsek azon gondolatra jött, hogy e rend
kivüli vonzaimat varázslat eszközlé j megvizsgálta tehát a halottat !5 
ogy gyürüt talált nyelve alatt, Oleilyet miután kivett, a varázserő 
hatása megszünt. Károly eltakarittatá a rothadó hullát, hanem egész 
vonzalma Turpinra ment át, miglen ez a gyürüt egy, a város meUetti 
mély tóba vetette. A király ezután ama helyet szerette, annyira, hogy 
Aaaehen volt gondjainak legf'óhb tárgya, ott akart élni és halni. Ama 

1) L, az F. nlntti maggardzalol. 
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városban még ma is ézer csodás dolgot beizélnek, még ma is muto
gattatik a föegyházban a nagy vadli.szkürt, melly ogy, Abul-Abbastól 
küldött elefánt fogából készült j és a roncevallesi apátságban Roland 
és Olivier buzogánya, karvastagságu bottal, a szoritekon kis láncz
czal vagy erős szijjal, hogy a fegyver a kézből ki ne csuszhassék j 

magáról a buzogányról , melly dinnye alaku rézlabdát . képezett s 
nyolcz fontot nyomottt), három lánczocska csüngött le. Minö fegy
verzet állhatott ennek ellen, ha erős kéz által forgattaték? 

A legendák erényeit is, u. m. kegyességét, ezeretetét s mérsék
letét és az tUtain előidézett csodákat is hirdetik. A történészet elveti 
a képtelenségeket, de mégis meg nem tagadhatja a csod.o\la.tot ama fér
fiutól - mondja Sismondi)- kit az egyház szentnek, a frankok leg
nagyobb Jtil.ályukoak, a germánok nemzetök fiának, az olaszok csá
száruknak hirdetnek, &i az egész uj történészetnek élén áll, miként 
Napoleon a jövőj én. 

Károly megszilárditni törekedett a császári hatalmat amaz ügyes 
kormányzat által, melly szerint ö miodenütt jelen volt, és amaz állan
dó hadsereg által, melly az ö parancsait megszegni rettegett. A biro
dalom, mellyet az ifj11 Károly átvett, fegyverrel va.la alapítva j és első 
fólléptekor is fegyvert kelle villogtatnia, mellyet aztán egész életében 
alig tehetett le. Talán megrovást érdemel, hogy ohajtotta néha a há
borut, melly neki szenvedélyévl! lett, vagy hogy akkép viselte azt, 
miszerint vele békét kötni nem lehetett: e szenvedélyét azonban csak 
az események rohama fejtette ki benne. 

Ő népét egész Európa ellen nem nagyravágyásból vezeté harcz
ba ; nem is lehet öt azon csodált de megátkozott hóditákkal összeha
sonlitni, kik ezreket öldöstettek le az emberi méltóság mioden érzete 
nélkül j sem hadait az öt megelözött berohanásokkaL Ő látta, mikép 
a római birodalomban megtelepült törzsek ellen északról s délről ujak 
rohannak elő s tehát az ellenállhatás végett amazokat ezek ellen 
egyesitui ohajtá. Azért is egyrészről a római nópségeke~ hódította 
meg, kik, mint az aquitanok, még windig a barbár jál'luat lerá~i erő
ködtek ; másr~szről a )})ég meg nem állapodott germán törzseket, 
minök voltak Olaszhonban a longoba1·dok. Egyesitvén mindezeket a 
frank uralom alá, hadba vezeté ama kettős berohanás ellen, melly 
had lényegében háromszorosan védchni volt, föluterületi, faji s val· 
lási tekintetben. lt'öldterületi érdek nyilvánul a Rajna- jobbparti nép
ségek ellenében, miután a szászok és dánok germánok voltal{, s a 

1) DáDiel, Hisloire de la n~ilice (1·an~ai.ve. 
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szászok talán nem mások, mint a Germániából ki nem költözött fran
kok j az J4.!1Mn- e Dunántuli vándor népségek, az avarok és szlávok 
elleni badakat faji s egyszersmind területi érdek vezette j végre faji, 
vallási s területi érdek forgott fenn az arabok ellenében. A védelmi 
had támadóvá lett, miután Károly a há.borut az öt megrohaná.enl fe
nyegető népek földére tette át, és az idegen fajok meghóditásához s 
az ellenséges vallások kiirtásához fogott. S habár Károly halála után 
a hóditás megszüntével az egység is megszünt e a birodalom felbom· 
lott: harczainak müve elveszettnek még sem mondható 1 minthogy 
ama veszélyes berohanáeok meg nem ujultak. A birodalom felbomlott 
ugyan, de részletes államokra, mellyek a hol csak veszedelem mutat
kozék, védfalui szolgáltak. Azon időpontban alakultak a politikai ha
tárok, a többé kevesbbé rendezett, de tartósb államok ; akkor kelet
keztek Lotharingia, Németország, Olaszország, a két Burgundia és 
Navarra. 

Bármint legyen is, Károly az ö életét hadi fáradalmak közt 
tölté s a szerencse hü maradt hozzá. Ő azt hivé, miszerint, hogy hadi 
hatalmát rettentövé tegye, semmi áldozattól sem kell visszaijednie. 
Ő hozzászokott mindent hadvezéri szemroel tekinteni e mindent ka
tonai gyorsasággal dönteni el. Ezért nem tudott a dolgok között kü
lönséget tenni s azon bitben élt, hogy mikép a csatában az ellenség 
ellenállását vagy rögtönzött mozdulattal, vagy bölcs vArako:.r.áual, 
vagy tulnyomó erővel s határozott akarattAl kell megtörni, épen ugy 
lehet az élet más körülményei közt minden akadályt katonásan le
győzni s rögtön alapitni és megnyerni azt, minek alapitását s megnye
rését czélul tüzte ki. 

Ekkép lábbal taposta korának jogait, bitorló volt, néha vad 
módra, s a müvelödés eszközlését vérengzövé tette. De mindezekben 
nagyszerü tervtől vezettetett, hogy egyesitse az összes keresztény né
peket, mit csak erőszakkal érhetett el s visszanyomásával az uj bero
hanóknak, hogy ne gátolná a müvelödés haladásAt azon háboruskodás, 
melly azt az előbbeni korban háborgatta. A keresztény nemzeteknek 
illyetén egyesítésére irányzá. kormányzatát is; illy ezéiból segité elő 
a tudományokat, bár maga is észrevette, hogy a. siker buzgó vágyai
nak meg nem felelt. 

Midőn látta, hogy kora eszméiben e azokásaiban forradalmat 
idézett elö, nyomorult politikának tartá, annak a multhozi ragaszko
dás által ellentállani, hanem inkább élére állt s önmaga vezeté. Or
szágában a gallok és frankok összeolva.dó-félben voltak, és ö az erő
és időnek müvét siettetni akarta. Az egység létrehozására egy máso-
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dik eszközt talált a. törvények átalakításában, elhárítva a zavart s .be
töltve a hiányokat. Károly katonai rendszere ollyan volt, roint a régi 
Hómáé : minden h6ditáat egy uj nak eszközlésére használni fel j törek
vése pedig ollyan volt, mint az uj Rómáé: measzeterjedő hierarchiát 
alapitni, melJynek szálai az ö jogara alá egyesülendettek j azért is 
megezenlesiM a tizedet és a vérkeresztséget j csupán a germán köz
igazgatAst hagyta meg. Még egy lépés, s a politikai egység müve be
fejeztetett volna. A germán nemzetek már elvesztették volt nemzeti 
főnökeiket s egyenesen a. frankok királyától függtek j arra, hogy egy 
néppé olvadjanak, nem vala egyébb hátra, mint megállapitni köztük 
a törvények és társadalmi intézmények egyformaságát. S ő ezt meg
kisérté, midön egyetlen egy törvény behozását tervezé 1); hanem e 
terv kivitelében gátolták őt a körülmények s tehát a különféle rész~ 

letes törvénykönyveket fönn kelle hagynia. 

Hogy mégis egyesitési czélját elérje s azt mások eléitt is tiszte
letessé tegye, példányul tüzte ki magának az egyházat, melly meg
előzte a müveltséget e a népeket öezhangzó engedelmességre hozta. 
Egy ujabb ok az egybá.zi e polgári hatalom egyesülésére, melly egye
sülés legalkalmasb P.szköz a néperkölcsök kimüvelésére e a politikai 
tekintély megszilárditáafl.ra. 

E végre kormányzata fóbb tén_yez8jeül a papságot ernelé fel, s 
az alattvalókat egy egészen más kötelékkel füzte össze, mint a hódi
tásé, melly az európai uralmakat addiglan kizárólag rendezé. A bar
bárok közt is el akarta terjeszteni a miivelö és szeliditö vallást, melly 
buzgó törekvésében néha a kardot is használta, nem annyira barbár 
diihhel, mint a nagy férfiu haragával, ki felingerül az akadályok miatt, 
mellyeket a jó felé irányozott utjába. gördítenek. Isten ments meg, 
hogy mi Károlynak a szászok elleni vérengzését helyeseljük, de a 
rendkivüli embPrek rohamosabban mozognak; mint századuk j azo
katlan utakon járnak, s a rosz, mellyet okoznak, nem annyira nekik, 
mint az 8ket magukkal ragadó körülményeknek tulajdonitandó, Ká
roly vérengzést követett el a szászok közt, de föl is nevelte őket ak
kép, hogy a germánok között nem eokára hatalmasakká emelkedte
nek. A kereszténység utat runtatott neki véres hóditásait azzal tenni 
jóvá, hogy a legyözöttekre .a müvelödés áldásait árasztá, mellyek mi
után a szászok és bajorok közt elterjedtek, az északi berohanásokat 
a kardnál sokkal erősebben tarták vi!lsza. 

') Plater, Nlm.et tört~t. 
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Nagy-Károly mértékletes volt evés-, ivás- és alvásban; éjjelsokszor 
fölkelt és dolgozott j asztal folött történeteket s az Is t e 11 v á r os á t 
olvastatta. Azon hitvány udvaronczokat, kik " fejedelem előtt porban 
c~usznak, az alattvalókkal pedig megvetőleg bánnak, nom bocsátá 
maga elé, hanem olly férfiakat használt, kik a népnek valódi javát 
obajtá.k. A barátságban állandó és szeretetteljes, a tudósok iránt ke
-gyes volt s béke idejében semmi durvaságat sem követett eLA vallás 
gyakorlatát semmiben sem mulasztá el, ö maga is ént~kelt a pulpitus 
elött a templomkarban és igazgatta az ·énekes~ket ; s Eginhard meg
jegyzi, hogy a.z apostolok városába négyszer zarándokolt el, mig Ha
run al-Rasid Mekkát csak kétszer látogatta meg. 

Gyermekt'l. 

Hanem a nagy férfiu erényei közé barbár szokások s vétségek 
vegyültek. A htlzasság szentségét kevésbe vette; miután már egy 
frank felesége volt, Imiltrnda, nöül vette Dezső longobard király lá
nyát is, kit utóbb elüzvén, Hildagard svev herczegnövel kelt össze, 
kivel Károly (772), Pipin (776) és Lajos (778) fiait, aztán Rotruda 
(773), Berta (775) és Gizela (781) leányait s még három hamar elhalt 
gyermeket nemzett j Fastrada, keleti-frank sziilctésü nejétől két leá
nya született. Fa~trada halála után Luidgardot, egy német, magtalan 
hölgyet vett n8ül j ezen kivül még négy ágyasa is volt: Matalgarda, 
Gersuintha, Regina és Adalinda. Még ez sem volt elég, még több sze
relmi kalandot keresett j bizonyos Amalberga tiszteletben tartatott, 
ki ellene szüzességét védelmezvén karját kificzamitá; V etin barát 
magán kivül ragadtatva, Károlyt fajtalanságaiért a purgatoriumban 
egy kánya által látta kínoztatni. Dicséretében is, megrovásában is 
mindig csak az ö századára ismerünk. 

Háai balesemények keseríték meg diadalmait. Először is Ro
truda elsőszülötte aztán két fia halt meg, kiket annyira siratott, hogy 
azinte gyöngének tűnnék fel, ha ugyan gyöngeségnek mondható azok 
utáni bánkodásunk, kiknek könyeik által sírbalmunkat · megfrisittetni 
reméltük. Lányai vi~Seletében sem volt öröme, minek egyrészt maga 
volt ok.a.1 azerfólötti szeretete miatt, melly szerint tőlük megválninem 
tudott; kic&apongásaikat elnézte, sőt ro sz példája s engedékenységé
vel maga is elösegité 1 ). 

1) Eginhard'oe.k egy, roszol értelmezett helye után K4mlyt a legfnjtalaoabiJ 
bünnel vlldolj>\k saját lányai irányában, melly biint Volt"ire faibleue-nek nevezi. 
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EHlrc látván, mikép fiai köz6l a birodalom kormányzására egyik 
sem való, gondoskodott a béke biztosításáról, annál is inkább, mivel 
a fiuk közt már eleve viszd.lkodá'lt vett észre. Igy tehát az apai szere
tet s a politika sugalllltából, birodalmát három fia közt osztotta fel: 
Lajos Aquitaniát, Pipin Olaszországot, Károly Neu!triát és Austrasitít 
a Saone és Rhone közti teriiletekkel kapta. Púpos-Pipin, termé!zetes 
fia, kizáratva látván magát, szAmos föurral összeesküdött, de fölfedez
tetvén egy Iongabard paptól, nz orszliggyülés által halálra ítéltetett, 
mit az apa mégis-klastrom ba zárat:isra szelídített. Az olaszhoni király 
meghalt (810. j un. 7 .)1 (It csakhamar követé Károly (811. decz. 4.), 
kit nz észnki hadjáratokban annyi győzelem koezoruzott. Bernárd, 
Pipinnek fia nem követelbeté ugyan az apai koronát, de Nagy-Károly 
mégis Olaszhon királyául ismerte öt el Wala kormányzósága alatt ; 
annyira ezivén feküdt felosztva tartani azon birodalmat, mellynek 
egyesítéseért egész életén át fáradozott. 

Lftjos mt'gkoronáztatósa. 
E felosztásnak azonban n hirodalom egységét nem vala szabad 

koczkáztatnia, e Károly egyetlen fennmaradt fiát Lajost, az aquitania 
királyt, elölegesen is átalános örökösévé akarván tenni~ kormánytArs
képen maga mellé a trónra emelé. ÖsszegyUjtvén e végre a nagyokat 
és püspököket Aachenbe, (813), fiát nz oltárhoz vezeté, hol a korona 
letéve vala, s miután imáját végzé, az összegyültekhez fordulva, La
jost ekkép szólitá meg : A m é l t ó s á g, m e ll y r e Is t c n á l t a l 
emeltetel, lekötelez, hogy az ö hatalmát mindig 
j o b b a n t i s z t e l d. C s á s z á r r á l é v é n, p á r t fo g ó j á v á l e
s z e s z a z e g y h á z n a k 

1 
m e ll y e t a h i t e t l e n e k e g o n o

sz ok ellen védelmezned kell. Vannak gyöngekoru 
fivércid, nővéreid e rokonid, ezeket ezeretned s 
gyámolítnod kell. Tiszteld a püspököket, mint 
atyáidat; a népeket, mint gyermekeidet szeresd; 
a gonoszok és pártütők ellen vissza ne ijedj a rád 
ruházott hatalmat felhasználni. A nianostorok és 
a sz e g é n y e k b e n n e d p á r t fo g ó r a t a lá lj a n ak. Is t e n
f é l ö b i r á k a t s k o r m á n y z ó k a t v á l a s z s z , k i k e t a z a
j á n d é k o k m e g n e v e 8 z t e g e t h e s !;l e n o k. H a v a l a k i t 
m é It ó s á g r a e m e ls z, m e g n e f o s z d a t t ó l k ö n n y e d é n. 
:Mirrd Isten, mind emberek előtt' feddhetlen ügye
k e z z é l ma r a d n i. Lnjos ekkor fölkelt s folvéve az oitárról n ko
ronát, fejére tette, 8 a két császár könnyeket hullatva ölelte át egy
mást. Az összegyültek mindnyá.jan remény- s félelemtöl elfogulva 
álltak. 



Na8y·Károly halála. 
Kál"oly ez ünnepélyt nem sokáig élte túl. A kedvelt Aaehenben 

tölté el nyugalomban tettdús életének végnapjai t, filrdéssela más gya
korlatokkal frisitgetve s tartva fönn erejét. Egyszer midön a fürdöböl 
kilépett, a hideg borzongatta meg, de ö, ki egyedüli orvosságnak a moz. 
gást és józansagot tarta, keveset gondolt vele. A baj növekedett s 814-i 
január 27-én hetvenkét éves koraban halálát hozta meg. Utolsó éveit 
az istenes tudományoknak szentelé, még h,alála ell:ltti éjjel is nehány 
görög és syrus társaságában az evangeliomi szöveg javítgatásával 
foglalkozott. Azért is, midön sirbGltjába arany trónra liltetve eltaka
rittaték, térdeire egy, nranyba kötött evangeliom tétetett; oldala mellé 
egy arany kard s a császári diszjelek j ezek alá pedig azon sanyar
öltöny, mellyet Károly viselni azokott volt. Feje fölött függött & ko
rona, melly a szent kere~ztfából is egy darabkát foglalt magában j 
előtte Leó pápa által felszentelt arany jogara s paizsa volt felállitva 1). 

Végrendeletében nem bes.zcH a császári méltósligról, jól tudván, 
hogy ezt csak a pápa ruházhalja ·át; miután az akkori jog szarint a vé
dencz maga választotta meg védőj ét. Roma fölötti nrahnáról sem szól, 
miután azt & pápák valódi birtokának tekinté. Sok nagylelkü hagyo
mányozást tett. Drágaságainak két harmadt\t birodalma huszonegy 
székesegyháza. közt rendelte elosztntni 2) j könyvtárát a ~negények 
javára eladatni, de kápolnája drágaságait együtt fenntartatni paran
csolá. A római sz. Péter egyháznak egy ezüst asztalt ajándékozott, 
mellyre Konstantinápoly leil·ása vala bevésve, egy másikat a ravennai 
püspöknek Róma rajzával; egy harmadikat az egész világ rajzával s 
egy arany asztalt öt·ökösei és a szegények közt rendelte elosztatni, 
miböl azonban az ut6bhiak valóban keveset kaphattRk. 

') Sub hoc conditorio mum ut corpra Caroli Mag.,ti atq•te orthadoxi ilnpera
lttri•, qui t·egnum l''ranconm1 nobilire1· ampliooit et pe1• annos XL YII. feliciter :-exit. 
Decuait reptvagenariw anna ab inca1·naticme Domini -DCCCXIV. indictionJJ VII, 
quinta calend. februarii. Igy talrUta volna 1001-ben Ill. Otto császár; 1166-ban 
81\rbarossa Fridrik a slrt isQlét iolnyittatá, midön Pa~cal ellenpápától Károlynak 
a szentek közé igtatAsAt megnyeré, s talán akkor késztilt azon jjzekrény, melly az 
aacheni székesegybl\zban még ma is, mint Nagy-Károly eirj11, tis~tcltetik. Nagy 
gonddal nyittatott f'ól e sir 1844-ben a benne a mai emberekhez képer.t óriási nagy 
és erös embercsontok talo\ltattak, keleti készil·nényil két darab, virággal kivarrt 
poeztólta göQgyölve. 

2) Azou székesegyházak vAros&i: Rómn, Ravenna, :>.Jilano, friauli Cividale· 
Grado, Köln, Mainz, Juvavia v11gy Salzburg, Trier, Sens, Dcslln<;on, Lyon, Roncn, 
Rheims, Arles, Vienne, Tarantasia, Embrun, Bordeaux, Tonn, Bourges. 



BUSZOliEGYEDIK I'&TEZBT. 

Chi na. 

N e g y e d i k, ö t ö d i k s h a t o d i k u r o. l k o d ó h á z. 

Conindus után (Kr. e. 479) a chinai különbözö államok viszátko
dása még dühösebben tört ki 1) 1 annyira, hogy ama korszak a háboru 
korának (Tssen-kue) neveztetnék. Elterjedvén ama hiedelem, hogy a fő
hatalom végzelmileg ama kilencz rézedényhez van kötve, mellyekre Y u 
a chinai birodalom kilencz tartományát rajzoltatta, a fejedelmek ezen 
edények birtokáért versengtek, miért is Hieng-uang, hogy megsemmitse 
a megujuló viszályok ezen alnul.ját, az edényeket mély tóba vetteté. 

Negyedik uralkodóház. 
Az apró fejedelmek kiizött hatnlmasodni kezde Tsing- vagy 

Tein-nek fejedelme, ki megbóditva számos vágytársát, a berohanó ta
tárokat is visszaverte. M1dön pedig elég erősnek érzé magát az el
gyengült Tseu családnak megdöntésére, ünnepélyes áldozatot tőn a 
legfóbb Urnak, a mi által magát uralkodónak nyilatkoztatta. Az ellen
szegülök megsemmisittettek, Nan-uang uralkodó a még birtokáhan 
volt harminczöt várost átadta;:; kegyelemért könyörgött j a párt, melly 
ennek fiát Tung-tseu-kiunt támogatta, elnyomatott j és Tsao-siang a 
Tsingek uj uralkodó házának alapítója löu. (Kr. e. 249.) Ez azonban, 
ki a fejedelmek viszálkodását saját maga fölemelésére olly jól feltudta 
használni, még mielőtt hatalmát megszilárdithatta volna, meghalt j 
hanem Tsuang-siang-uang legyőzte a makacsokat, kiknek egymásel
leni féltékenységök annyira ártalmukra volt, hogy amannak fia Shi
uang-ti öket végkép kiirtá s meghódított annyi iöldet, mennyi a mai 
Chinának fele (221). 

Hogy biztosítea az országot a mandsu-tatárok ellen, fölépitette 
a hires chinai falat (215), vagy inkább csak egybekapcsolta. azon ré
szeit, mcllyeket az apr6bb fcjedehnek, mindegyik R maga határainak 
védelmére emelt vala. E nagy müvének dicsbségét azonban elhomá
lyositá a. tud6sok üldözéséveL . Ő tudniillik zsarnok lévén 1 midőn 
látná, hogy egyrészt az alkotmánynak szivgyökerét a tudósok képe
zik, mé.srészt, hogy az apró fejedelmek mindaddig el nem nyomhatók, 
mig a történotre hivatkozva régi uralmukat bebizonyítani tudják s te
hát tovább is uralkodni akarnak: biztosokat külde az ország minden 

1) L. a IV. klinyv 2ó fejezl't6t. 
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részébe azon meghagyással, hogy llZ orvosi és földmivelési munká
kon kivül minden más könyvet megégessen ck. Mint eshetett e parancs 
a multjához annyira ragaszkodó nemzetnek! A tudósok nem hallgat
tak, hanem ekkor a császár öket kezdé üldöztetni, s százankl:nt vé
geztette ki. Ez elég ana, hogy minden történetíró megátkozza öt, ki 
bár zsarnok, de tapasztalt férfiu volt j fenntartá n békét, a biroda
lomba uj törvényeket s rendet hozott be, készittetett diadalíveket, 
utakat, csatornákat, mindent, mi az anyagi haladást elömozditja. 

Birodalmát fol nem osztotta fiai közt, hanem minden áron annak 
egységét mcgszilárditni törekedett. A.wnban alig hogy szemeit be
hunyta (209), kisebbik fia Eul-shi fellázitA számos tartományt s báty
ját méreggel végzé ki; dc nem sokára maga ellen látta a tartomá
nyokat fellázadni j s a kalandor Liu-pang az elégüledenek élére áll
ván (206), megtámadta Y nget, az utolsó fejedelmet s átadatván ma
gának az ország pecséteit, Kao-tsu név alatt császád czímet vet föl 
s alapítójává lön az ötödik uralkodó háznak. 

Ötödik uralkodóház. 
A szerenesés harczos, miután a kegyetlen Yang-y u ellen öt évig 

küzdött, az egész ország által magas és felséges császár
n ak üdvözöltetett (202). Családjának származási helyéröl H a n ne
vet adott, n y u g a t i elöszóval, miutá.n eleinte Ho-nan-fuban, utóbb 
pedig Si-ngau-fuban lakott. E két város közt a csáizár egy, töltéseken 
függö utat készittetett mell-védfalakkal s közben-közben vendéglök
keL A nagy munkán azazezer cmbe1· dolgozott, mint élő gépelyek, 
uraik intésétől mozgatva. 

Megerősödvén a trónon, puha kéjelgésnek engedte át magát, 
mig végre az erkölcsbirák s~igoru szavai felkorbácsolták harczias 
lelkét, s ö beutllzta országát, hogy elnyomja a lázadókat és .ellensé
geit; hanem a hiong-nuk ellen csak akkép biztosithatá magát, hogy 
szövetséget kért tölök, nőül adván :Mete nevü királyuknak saját le
ányát. "Ez volt - mondja egy chinai történetit·ó -- a birodalom leg
nagyobb gyalázata j azóta becsületét s méltóságát elvesztette." Pártfo
gása által felvirágoztatta a földmivetést s a mesterségeket, s habár, 
mikép az uj kormányok tenni szoktak, ö is megváltoztatta az előbbi 
uralkodó alatti rendszert, a tudósok üldözésével még sem hagyott fel. 
Ezek Lecsmérlék a fejedelmet, hogy csak katonát szenved meg köré
ben, s a császár végre, hogy megnyugtassa öket, összehítta az összes 
tartományokból a legtudósabbakat s egy császári társulatot képezett 
belölük, kihallgatván tanácsukat s méltóság1·a emelvén öket. Külö
nöscn Lu-kia a császár után első rnéltóságot viselt s midön ennek 
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szüntelen a régi könyvekről beszélne, a császár megunva a sok be-. 
szédet, mondá : É n m e g h ó d i tá m a b i r o d a l m a t l o v a w o n 
suratokkálettem Shu-king nélkül; misziikségem 
v a n k ö n y v e i t ek r e? A tudós felelé : I g e n, m e g h ó d i t o t
t a d a b i r o d a l m a t k ö n y v o k n é l k ü l 1 d e k o r m á n y o z
h a t o d - e k ö n y v e k n é l k ii l ? C s a k a z o n fe j e d e l e m b i z
tosithatja uralmát, ki nem csak kardot, hnnem tol
l a t is h as z n á l. H a a Ts i n g c.s a l á d a r é g i ek p é l d á j á t 
k ö v e t t e v o l n a. t r ó n o n ü rn é l-c t c? 

Liu-pang ezután nagyobb tiszteletben tartá a könyveket s 
maga is verseket h·t, a többi közt Pei nevü szülöfóldéllez ekkép: "Ó 
barátim, minö elégült az, ki honát hosszu távollét után viszontlátja! 
A dicsöség és nagyság, sőt maga n császári czim sem olly vonzó, s 
nem képes a haza iránti szerotetet kioltani. Legyünk hálásak azon 
~old iránt, melly mint csecsemöket fogadott el és fölnevelt minket. 
Edes szülöfoldem! bölcsője szorencsémnek, te fogsz engemct halálom 
utá.n eitakarni: az én sirhairnom fogja bizonyitni irántadi szeretete
met. Akarom, hogy te mindenkorra adómentes légy." 

Egyszer az ünnepélyra egybegyült főnraktól kérdé: l\l i t go n
d o l t o k , m i á l t a l c m c l k e d t c m é n a l e g f ö b b m é l t ó
ság r a? Midön mindnyáj<t n hízelegve mondam',k, hogy c r é n y e i 
alta!; Liu-pang felelé: Nem, hanern az által, hogy ismc
r é m k ü l ö n b ö z ö t c h e ts é g c ik c t a z oknak, kik b e n m c g
b i z t am s a r r a a l ka lm ·a z á m ö ke t, m i h e z e r ej ök v o l t. 

Összeszedette a jó kormányzás szabalyaioak gyüjteméoyét, ké
szittetett hadtudományi s zenészeti munkákat, aztán a szokások- és 
szertaJ:tásokról. Midön bevégcztettek, leiratta vörös szinnel, bemutatta 
a. főuraknak s aláíratta általuk; aztán lepecsételvén saját pecsétjével, 
belül vas! kivül arany szekrénybe zárta., s ősei házába tétette le1 

hogy, ha utódai valaha az igaz ub·ól cltérnéoek, az illetök e könyvek
hez folyamodjanak. 

Utódja Huci-ti (194), fejét anyja ölébe hajtá, kimint nagyra
vágyó B boszl.\álló nö, az uralkodó bátyját, Tsi herezeget megmér
gezoi akarta, nejét pedig kegyetlen s gyalázatos kind.aoknak tette ki. 
Midön látná utóbb, 11ogy a császár örökös nélkül hal meg, megvett 
egy SliitiZOn y tól egy fiut, az asszonyt megölette azonnal, a fiut pedig a. 
császár gyermekének állitván tróora emelte Liau-hu név nlatt s ö 
maga uralkodék mint gyámnö (187). Hanem alig hogy a fiu egy kis. 
önó.lióságot mutatott, a~ asszony folfedezte a csalást s porhul fölemelt 
rokonai segélyével r-gy ideig fenntartá magát, hanem maga clött lát-
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ván l!zfintelen az általa megöltek árnyait, örökö• borzalmában 
meghalt, 

Ekkor Ven-ti, Liu-pang másodszülötte jutott a trónra (179) s 
üdvös uralkodását ekkép hirdette ki: "Tavaszkor minden megujul, 
a fák és mezők uj ruhát öltenek; ugy látszik, az állatok is ujra éled
nek s minden örömet lehel és hirdet. Az én népem köd bizonyára 
vannak gyöngék, öregek s más ügyefogyottak : ha én, mint atyjok 
s anyjok nem gondoakodom róluk, nem teszek eleget kötelességem
nek. Akarom, hogy minden mandarin a maga kerületében keresse 
fol az én gondosságomat megérdeml8 személyeket s lá.ssa el öket 
minden szükségessel. Ha az öregeknek nem volna mivel takar6zniok, 
scm ételeik a táplálkozásra, s tehát hideget s éheéget szenvednének, 
kivánhatnék-e ezeretetet és engedelmességet ? A nyolczvan, sllt ke
ves-ebb évü öregeknek tehát elegendő gabna, bus és bor, a még koro
sabbaknak pedig selyem s pamut ruha adassék. Azt is akarom, hogy 
a fiuk büne ne essék vissza az apákra vagy a családra." 

E hirdetmény után az öregek vetélkedve kiáltozák: Im e a z 
e r é n y o r sz á g a! S Ven-ti csakugyan boldoggá tette a népet; el
törölte a sóadót, a többinek felét elenged te. Megengedte, hogy a pénz 
ne csak a fövá.rosban veressék i annak alakát gömbölyüre határozta 
közepén négyszögü lyukkal, a könnyebb szállithatás végett. Elömoz
ditá. a földmívelést s maga is gyakorolta azt. Sajat udvarában is eper
fákat ültettetett és selyembogarakat tenyésztett. Arany s ezüst étaze
reket nem használt s nem türte, hogy feleségei tarko. és himzett kel
méböl viseljenek ruhát. Midön egy mellékszoba épitése javasoltatnék 
neki, melly száz taelbe kerülendett, felelé : "Ezen összeggel Ít'nntart
hatok tiz családot. Mig Tai fejedelme vilitam, sem gondoltam illy 
fényüzésre, hát most, midön császár s a népnek atyja vagyok, miért 
pazarolnám a pénzt illy haszontalanságra? 

Kocsizás közben meg meg állt, hogy kérelmeket fogadjon el j a 
bölosek intelmeit szivesen hallgatá s minthogy egy törvény által a 
kormány megitélése tiltva volt, ö e nevezetes rendeletet adta ki: ,,A 
mi régi császáraink alatt az udvar egyik oldalán egy zászló tüzetett 
ki, mellyre mindenki írhatott, s előterjesztbette szab-adon amit a köz
jóra hasznosnak i tél t i a másik oldalon egy tábla volt kifüggeeztve, 
mellyre mindenki feljegyezhette a kormány hibáit és a mit megro
vandónak ta.lált. Igy megkönnyíttetett az intelmek s hasznos figyel
meztetések módja. Jelenleg <>lly törvényt látok fennállani, melly büil
nek nyilvánítja a kormány megrovását. Ekkép nel.ncsak azon ismere
teket zárjuk el magunldól, mellyekre a távollevő bölcsek által vezr.t-
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tethrtnt'nk, h~nl'm tulva•·i tiRztjt>inkf't is bnllga+:i.!lra k«ny~?J('ritjiilt. 

liog-y1m fog teh1\t n fejedelem ezut;lo hihái s bünei turlat;\ra jönni ? 
E helytelP-n t;irvi~ny a1.t a má~ikat hozza magá,·al, melly Rzerint a né
Jwk, nwllyek a f, j.·d..lenmPk nyih-án R ünnept'>lyc•en ltü~é~et éR tisz
tel· tet fogadtak, ha a kornulny hihnját k · mondják, párti.ité:;röl dtlol 
tatnak; az nrtRtlan bf'Rzéd•·k, ha 1\ tisztviseliiknek nem teti'!Zf'Oek, it 

kormány elleni láwngó zngoU.clá~nSik vétetnek; s Pkk~p az ~'gyii~yü 
é:i tanulatinn nép, midön le~k··v••sbbé hinné, főbenjáró biinröl vádol
tatik. N<·m, én azt el nem türöm." 

Felhozzuk még egy má~ik hirdetményt-t, melly szintA méltó, 
hogy p!·ld;inyul ~zolgáljon: .,tJ'rqlkodásorn tizf'nneg-yedik éve f·•rog 
It•, !l mint:l to' á!1b urS~lkodom, annál iukább érzem, Olf'llllYi•·e ki-ptc
len vagyok rcti s ~<zégyt>llt·rn mnganuot. Bá•· nPm mulaszt•Hn f'! a leg
fiibb Ur s ÖsPim iránti !'ozertSirtáso~'~ tisztelt>t kötelefl~ég-eit, dc nzt ifi tu
d m, mikf.p A mi rt;gi bölcs fejedeimrinket n ma kötelességPk tt·lj~>!<ité

sélwn Aemmi önérdek sem vezette ; nem Í:i kivánták maguknak azt, a 
mit boldogságnak neveznek, s annyira tiE<zták voltak a személyeH ér
dektöl, hog'Y mellőzve legközP!ebbi rokonaikat, semwibiil em<>ltek fiil 
mindazt, kib<•n bölcResPget s kitünő erényt találtak: a bölcsek tauá

csait elPje tették saját hajlamaiknak. Szép és bölcA .. kh<>z illi) öm~et 
lem.ég! Ma jön tudomásomra, mikép sok tisztvise)i;m közimát rendel; 
nem az én nép~'m, hanem 11o11ját szf'mf'>lyem jóll~teért. Ha megen~ed
ném, hogy th•ztviselö"m ke,·ef<et gondolva kötélyeikkel, vagy a kiizjú 

idnt n•·m a l• gnngycbb buzgnlonllllHl, ct~up::in 1·gy olly kevés en1nyü 

ft·je!ll'!emnek, ntint én \'agyok, személyes boldog .. ág-áról gondo.-kod
janak, ez tiilem nag-y hiba volna. Rrnddcrn tehát, hogy ti.•ztviseliiim 
kr.ve11et goa1dolva az értem vPgzendö hivatalos imával, minden töl'ek · 
vésöket kötde11ségök h ü teljesitésére irányozzák.'' 

Az Apró fejedelemségek, mcllyek igényeiket az évkönyvekben 
fenntartott emlékekre alapiták, llf'lll léteztek többé, tehát nem is ad

tak félelemre okot, mint midön Shi-uang-ti a könyvelt meg!lelllmisi
tését rendelte el. Ven-ti tehát felhagyott a tuduwánynak üldözésével, 
söt annak ujjáteremtéset is előmozditá. A tudósok egész erővel neki 
fogtak uj kiá!litására anuak, a mi a ti.iz elöl megmentetl:'tt, l! elövon
::~zoltá.k a ravatalokbó l, harlangokból s a föld alól az elrejtett könyve
ket és iratokat. Az öreg Fu-seug, ki már az üldözés elött a derekabb 
tudóRok közé tartozott, vidékl-e mcnekült, s háza falai közé rejte a 
Shiu-king s mái! legfontosabb könyvek egy egy példányát, s igy a bi

'''Hial•Jm legréo!-dhb évkönyvf'i njr~t ÖilR:7.eállittathattak. Nagyhan elöl'le-
;,4 



gité e törekvéseket az akkori két nj taláhnány: a barnbusnád-papír 
és a tus, melly még ma is olly becses rajzszer. 

Ven-ti erényeinek hire némelly szomszéd népeket arra határo
:tott, hogy önként alája vessék magukat. Igy tettek a Knang;;_tung és 
Kuang-si tartományok ; hanem a török-tatárok megujiták n China el
leni háborut s midőn vissza kelle öket verni, Ven-ti ministere illy tu
dósítást ada ki : "Ha majd az ellenség reánk j ö, három dologra kell 
ügyelnünk : a határ megerősítésére, annak fegyelmezett katonasággali 
megrakására s mindennemü fegyverrel megtöltött fegyvertárak felál
litására. A könyvekben azt olvassuk, hogy rosz fegyverrel harczolni 
annyi, mint magát az ellenségnek átadni, és hogy a rosz katonák ve
zérei bizonyosnak tarthatják a csatavesztést. A tapasztalatlan tisztek 
romlást hoznak a fejedelemre és n fejedelem, ki érdemetlen tiszteket 
választ, az országokat veszélynek teszi ki. Szükség jól ismerni az el
lenséget, annak erejét s országát. A tatárok egészen máskép harczol
nak mint mi. Ők felmásznak a meredek hegyekre s azokról gyorsan 
rohannak alá, átuszszák a folyókat, Iovaikon a legkeskenyebb szaroso
kon is áthatolnak, az íjat és nyilakat mesterien kezelik; támadást 
tesznek, elszélednek s bámulatos könnyliséggel ujra rendbeállnak 
A azorosokban s keskeny helyeken mindig övék leRz a győzelem ; 
hanem a sikon, hol a szekerek szabadon mozoghatnak, a mi lovassá
gunk tulnyomó leend. Az ö ijaik nem olly erősek mint a mieink, 
lándsáik rövidebbek, fegyverzetöle gy?ngébb, s rendes csatában ki 
nem állják a mi osztályaink rohamát. Ők nem tudják lábaikat ugy 
megvetni mint mi, sem karddal sem Iándsával ugy vivni, sern a roha
mot kiállani, sem a csapatokat keresztül vágni. A mi erőnk tehát ugy 
áll az övékhez, mint öt a háromhoz.'' 

Folytatásában előadja, mikép a chinai birodalom alá vetett ta
tárokat soraikba kell venniök, öket chinai fegyverforgatásra tanít
nfok s a határokra küldeniök, mi által China a támadások ellen véd
ve volna. 

Ezen minister A-fu vala, kit Ven-ti fiának mint ollyant ajánlott, 
ki csupán maga képes a birodalmat megmenteni. És csakugyan Ven
ti fia és utódja (156), Hiao-king-ti, bál' szelid és jóakaró volt, a min
dig függetlenségre törekvö nagyokat mégis lázadozni látta. Azon if
iak közöl, kik az udvarnál szoktak volt neveltetni, a trónörökös kü
lönösen szerette Ont, kivel igen sokszor sakkozott. Egyszer azonban 
összeveszvén vele a játék közben, fogta a sakktáblát s ugy fejéhez 
vágta, hogy meghalt. A megöltnek atyja bosznt esküdött s egyesülve 
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sok föurral forradalomra készült s a kiiitött lángokat A-fu minden 
ügyessége alig volt képes eloltani. 

Utódja Vu-ti (Hiao-wu-~~ 140) a birodalom belső fényét s kül
hatalmát helyreakarta hozni. Osszchiván tehát a böl~seket, közlé ve
lök hóditási terveit s tanácsot kért tőllik: de Jong-king ekkép vála
szolt: "Az uralkodók erényei akkép karolják át az országokat mint 
egy láncz, mellynek szemei egymást tartják. A fejedelem azzal 
kezdje, hogy a bajokat orvosolja, mikép a zenész legelőször meghan
golja müszerét. A közmondás szerint jobb a hal a hálóban mint a viz
ben, azaz, hogy nem elég tervezgetni a kormányügyek körül, hanem 
tenni is kell. Confucius összeszedte a régi bölcsek tanait s ezt kell 
követni, nem a mai tudósokat, kik csak ujitani ohajtanak. Felséged 
jól teune, ha kihirdetnóf hogy Coufucius tanához szükség ragasz
kodni." 

Meghallgatva a jó tanácsot, felhagyott harczias terveivel s inkább 
a nép szükségeire fordítá gondjait. Midön egy tűzvész tízezer családot 
olly szegénységre juttatott, hogy saját gyermekeiket ennék, egy man
darin be sem várva a császár parancsát, megnyitotta az éhezőknek a 
császári magtárt, melly tettét, bár Chinában igen azokatlan volt, a 
császár nem csak meg nem bünteté, hanem inkább dicsérettel hal
mozá. Ugyanezen mandarin az ég fiának rendeleteit, ha észszerűek 
s igazságallak voltak, pontosan teljesité, de ha nem, akkor ellensze
gült, mondván: B ü n v o l n a a z é n e n g e d e lm e a a é g em e t 
igaztalanságra használni fel; az én kötelességem 
meggátolni, hogy Felséged jó hirén csorba ej
t ess ék. 

Vu-ti uj rendbe hozatta a canonicus könyveket; a bölcseket ud
varához édesgette s szabadságukra hagyta minden bajt följelenteni s 
az orvoslás módját is megmondani. Udvarának leg11zebb dísze a nagy 
történész Sae-ma-tsian, a Történeti emlékek (Sseki) szer
zöje, volt, kiröl másutt emlékezénk 1). 

Félre hagyta magát mégis vezettetni a Tao-sse felekezet hivei 
által, kik képtelen hiedelmek~t terjesztének s a halhatlanság italát 
keresték. Confucius hivei hiába ügyekeztek ezek tévelyét napfényre 
hozni, a egy illyen Tao-sse-gyülölő kapta a császárnak nyujtott va
rázlitalt s megitta. A császár haragra gyulva., haladék nélkül meg
öletni parancsolá a vakmeröt, de a tudós igy szólt: H a am az i t a l 
hatása igaz, ugy haszontalan Felséged parancsa; 

1) L. IV. könyv. 351. lapjé.t. 
54* 
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h a. p e d i g n tl m, u g y h a l á l o m á l t a l :F' e ls é g l:l d h i t t: me g· 
::~z ü n ik. Vu-ti megbocsátott neki, dc a Tao-ese felekezet továLb ir,; 
játékot üzött vele, mig végre n ceászál' élete alkonyán kiismerte F> 

izámüzte öket. 
Az ötödik uralkodóház a chinai birodalom fényes korszakát je

löli. Alatta tudniillik a birodalom érintkezésbe jött a szomszédokkal 
majd szövetség, majd hábor1t által, s mlnt központja a kereskedelem
nek, föhelye a politikának 11 példányképe a míiveltségnek, behatással 
volt szélső Asiára s hóditáRait sokszor a Kaspi-tengerig teljeszté .. 
olly tartományok közé, mellyeknek történetét a chinai irók segély<' 
nélkill nt.'~m ismernők. 

A hiut-shik vagy scythák: szökc faju népe Kl·. előtt más fél szá
zaddal Indiában több államot képezett, mig ki nem veretett Vikrama
ditia által, melly eseménytől e nagyhirü királynak időszámítása kez· 
dödött (Kr. e. 56). A kiűzöttek azonban, nem feledhetve amaz or~zág· 
gaz«lagságát, többször betörtek, mig végre Krisztus idejében megölve 
a királyokat, visszafoglalták azt s urai maradtak majdnem két szá:~:a
don ál, Ugyanazon nép ez talán, mellyröl a chinai évkönyvek Yue-shi 
név alatt emlékeznek, mint melly akkor Shen-eitöl nyugatra, a meny
nyei hegyek mellett, hatalmasan álla; vagy pedig ugyanegy az euró
pAi geták vagy góthokkal. Ök magukat hiang-yun-oknak nevezék: a 
e.hiuaiak. pedig öket hwng-nu-knak és a tatárokat hing-kuknak mon
dották, kiknek bei\tései ugyanaz valának Ohinára nézve, a mi Em·ó· 
pára nézve a barbárok vándorlásai. 

A Han uralkodó-ház elsö császárai ajándokok s engedméoy('k 
által barátságát keresték a népnek, sőt még leányaikat is fejedelmei
hez adták nöul. Vu-ti ot•száglá.sa alatt némelly hiong-nuk, kik a chi
nai uralom alatt éltek, beszélék, hogy az ö nemzetök hadat viselt n 
yue-,;hik ellen s hogy királyuk ama nép királyának koponyáját ivó
cdényill használta. Talán ugyanazok ezen hiong-nuk, kik utóbb a ró
mai birodalomba törtek. A yue-shik hadat viseltek a partbusok ellen 
Kr. e. 127-ben, más scythák ismét ugyanakkor Bactrát B Sogdiánát 
foglalták el e véget vetettek a bactriánai giirög uralomnak. 

Vu-ti látván, hogy a yue-shik elégülctlenek, fölakarta öket haF~Z· 
nálni a barbárok legyőzésére, e Tsang-kiangot miut követet küldé 
hozzájok. A hiong-nuk érte,.ülve e tervez.etröl, elfogták utjában 
Tsang-kiangot B tiz esztendeig fogva tarták, mig végre sikerült neki 
el,.zökni s Tawanba jőni, honnan eljutván a yue-shik közé, nem bir
hatta rá őket. hogy Istentől mindennd megáldott országukat elhagy
VI' 'l'atárorRz:ig pm;r,t~.irn mP-n,iflnek a hion~-nn k l"! ll An ltArrmlni. Ri-
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kertelen követségéböl visszatérve a tibeti hl' gyeken által akart 'fsang
kiang hazamenni, de ismét a hiong-nuk kezeibe esett. Ismét hosszu 
rabságot állva ki, végre visszatért Chinábn. tizenhárom évi távollét 
11tán száz utitársából egyetlen egyet hozva viMzn. Ez ut a chinaiaknt 
~ok földnek s nz indiai nemzeteknek ismeretére vezette s fölfedezt: 
előttük a Tibeten nt ,-ezető utat; hanem a közlekedést meggátolák n 
közbenfekvő vnd népek, kik n. kereskedelmi egyezmények kötésért> 
Itiildiitt követeket megölék. 

Ezen nyugat felé irányzott mozgalmat sietteté Vu-ti hadjárata, 
ki a hiong-nuk ellen Ho-kiu-pinget háromszáz ezer emberrel küldé 
cl, kik is az ellenséget négy fényes győzelem után a birodalom falai
tól messzeüzték. Ez volt az első haclját•at, mellyben n chinai határok 
nyugat fdé measzebbre terjesztettek. Sok chinai család telepedett le 
az elfoglalt földön. Vu-ti n hódítást folytatva, gyözelmesen elfoglalta 
Pegu, Siam, Camboja és Bengaln országokat; egyik hajóhada a ke
leti partok meghóditására ment, hol egy független fónök uralkodott, 
•Íi! Canton összes lakosságát hajóitra rakatva elvitte. 

Tulhatalmasaknak látván Vu-ti az adózó fejedelmeket, kik kü
llől nómellyck ezer l i és sok város fölött uralkodtak, elrendelé, hogy 
a,z elsöt~zülött otyja javainak ceak felét örökölj e, a többi pedig a fivé
,·ek közt osztassék fel. 

Többek után Sueu-ti (72) foglalta el a trónt. Börtönben nevel
tetveu, hová öt Vn-ti anyjával együtt zárntá1 szeretni tanulta az igaz
ságot j maga nézte át az alattvalók folyamodváuyait, összeszedette 
elődei törvényeit, n helyteleneket eltörölte, a fennállóknak alltalma 
1.ásában pedig a szelídségét ajánlá. De bezeg nejei e fivérei, egyik 
ministerének ttldóeitát~a szerint, csak egy év alatt kétszáz huszonkét 
~mbert végeztettek ki. Uj hadat vezetett a hiong-nuk é~ a török-tatá
rok ellen s gyözelmet aratván mindenütt, meghódita mindent egész a 
KR!Ipi-tengPng (óO) j mclly hadjárata dic~:~öségét a Ki-lin gúla felálli
tása által örtikité. Átnézette n King-eket vagyis a cn.nonicus könyvek et 
" meghatároztatta a jobbik ulval!ást. A többi tudományukat is párt
t'ogu\ta. 

A keresztény idöszámitás elsö évében a kilenczéves Ping-ti ju
:ott a trónra, k nek nev6beu a zsugori s nagyravágyó Uang-mang 
kot·mányozott, csupán saját ltegyenczemek osztva a méltóságokat. A 
császár1 család fiugyenuekeit, kiknek száma kétszítzezerre ment, be· 
et~ületes nevelés ürve alatt, magához vette; aztán, a mi a chinaiak 
elött legszörnyübb bün volt, felbontá a 11h·okat, hogy a huliákról az 
.:,k!!zereket leJ•abolja. Egy idö mulva megmérgezt~ a c11áezárt (Kr. tt. 



5.), maga vette fol e czímet s áldozatot mutatott be a legfőbb Lény
nek. Az ellenszegülöket százanként öldöstette, Confucius ivadékait 
pedig a legföbb méltóságrn, melly azután örökössé vált, emelé. A 
meghódított vagy szövet8éges népek a Han családdal kötött szerzö
déseket megszünteknek tekinték 8 Dang-mangnak mindig fegyverben 
kelle állnia 8 tehát a népet teherrel nyomnia. A trónfosztott család 
hivei megerősödvén, megtámadták a bitorlót s legyőzve öt, darabokra 
vagdal ták. 

Hatodik uralkodóház. 
Sok zavargás és napi uralmak után végre Kuang-vu-ti lett csá

szárrá a ke l e t i Han családból (25), melly azért neveztetett igy, 
mivel udvarát Si-ngan-fuból Ho-nanfuba tette át. Bünbocsánata által 
kibékité az országot 8 azétverte az ung-meiket (vörös szemöl
d ü ek e t), kik azon szintől neveztettek ig-y, mellyel szemöldeiket 
festék. Nyájassága s erélye által fenntartá a békét s igazságos volt. 
Alatta s utódjaMing-ti alatt megujittattak a nyugat népeiveli viszony
latok, s China régi határait nyerte vissza (56). 

Ez utóbbi jártas levén a régi bölcsek összes tudományaiban, 
udvarában egy tudományos akademiát állita fel a barbár fejedelmek 
8 a meghódított tartományi kormányzók fiainak számára. A Sárga
folyó áradásai ellen egy gát építésénél száz ezer embert foglalkozta
tott. Hanem eltürte, hogy Fo bal ványozó tana terjesztessék, a mi elég 
volt, hogy cmlékét a tudósok átokkal sujtsák. Ezek a következett 
fejedelem Tsang·ti alatt (76) az uj bálványozó tannak nyiltan ellen
szegültek s Kong-hi, a tudósok egyike mondá, mikép Vu-ti császár 
ama tan Lefogadása által elhomályositá. miudazt, a mit jót cselekedett. 
Midön e szavai miatt arról vádoltatnék, hogy a Han családbeli leg
nagyobb császárt becsmérelte, ekkép védé magát: ,,Azt, hogy én a 
legdicsöbb fejedelem ellen kikeltem, csak ellenségeim rágalma mond
hatja. Én ugy beszéltem V u-ti kormányáról mikép a. történet beszél ; 
a történet, melly tanitja az utókor fejedelmeit, hogy elődeik hibáiba 
ne essenek. És vajjon bün volna annak fölemlitése, a mit a történet 
megrovandónak talált? A fejedelmek jó, vagy gonosz tettei nem ma
radhatnak titokban, rájok levén függesztve nlindeneknek szemei : ha 
roszul viselik magukat, vétkezik-e, a ki tetteiket megrója'? Ha halált 
érdemlek, ruivcl ismételni mertem, a mi irva van, akkor számkivet· 
tessék a történet és az ö itélö széke, mellyet senki scm kerül el. Ö 
feljegyzendi azt is, mikép bántak velem, mivel megróttam azon tette
ket, mellyeket ö megrótt, és a császáron, a ki engem megbüntet, 
sz ennyfolt fog maradni." A császár n (;lm bánta a tudóst, s bár pártolá 
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a 1'ao-see felekezetet, dc Uonfuciust s követöit sem vetette meg, a 
összeliiván a tudósoka!, hogy vizsgálják meg s egyeztessék össze az 
öt canonicus könyvet .• \ vitályo8 helyek fol világositásából a Fe j t e-
g e t ö é r t e l me z é s keletkezett. . 

Ho-ti kisk01·usága (8!1) a mini~terek ts az anyacsászárné fondor
kodásainak szabad tért engedett. Mig a hiong-nuk a birodalmat foly
vást háboríták, kegyetlen uralkodójok Pu-nu, bátyja meggyilkolására 
tört, mit ez eleve sejtvén, futással menekült s élére állván népe nyolcz 
törzsének, ezektöl tseu-yunak kiáltatott ki, s a chinai határokra vu
uul ván, megalapi tá ott n déli hiong-nuk országát, kik n chinaiakkal 
az északi hiong-nuk megtámadására szövetséget kötöttek. 

Pan-tsao, Ho-ti hadvezére, épen olly vitéz katona, mint iigyes , 
kormányférfiu, Közép-Asiában szövetséges rendszert hozott létre s 
megrontá ekkép az északi hiong-nnkat; meghódította Kis-Buchariát, 
mindenünnen túszol<at küldvén Ho-ti udvarába; elhatott a Kaspi-ten
gerig s ezen is átmeuni s a római birodalmat megtámadni szándéko
zék ; de a partimsok elhitették vele, hogy a tengeren átkelés két esz
tendeig tart, s ö csakugyan visszatért, hanem az utána következett 
vezérhez illy szavakat intézett : "Az azon tartományokban elszórt 
ehinaiak többnyire számüzött fegyenczek, a benszülöttek hasonlók a 
vadállatokhoz, kiket nehezen lehet megszelíditni. Te élénk és indula
to~ vagy ; emlékezzél meg, mikép tiszta vizben nehéz halászni, és ha 
a zablát keményen fogod, a békét nehezen tart od fenn. Akarsz tis~

teltetni? légy nyájaR, engedékeny, nagylelkü; a kevésbbé fontos 
ügyeket ruellözd el, elégedjélmeg a népnek becsületes pontosságával 
kötelességei körül; mentsd a kisebb hibákat; ne törödjél azon kicsiny· 
ségekkel, mellyek az embereket a nélkül, hogy javitanák, csak gyö
törni fognák." 

Ho-ti volt első, ki a herélteket nagy méltóságokm emclé; 1> ke
seredett küzdelemre ada okot köztük és a tudósok közt. Ho-ti nejét 
mint a tudomány és szerénység példányképét emlitik, ki mcnyasszo
nyi ajándékaiból esak tollat és papirt fogadott el. 

Több kormány váltá fel egymást egész Shiun-ti-ig (126), ki sok 
és fényes győzelmet aratott. Egy roppant nagy gyöngyöt kapván, 
visszautasitá, moudván, hogy nem illik (ényt üznie, mig a nép éhezik, 
,; midön nehány kerület fellázadt, hadsereg helyett ·egy bíztost küldc 
hozzáJok illy üzenettel: "Mandarinaitok kegyetlen tclhetlensége fegy
verzett föl benneteket s lázadástok büne az ö fejükre esik. Hanem a 
fejedelem ellen fellázadui, vajjon ajánlatos dolog-e ez? ö nem ohajt 
~nást mint a nép~k b~k:éjét .s boldogságát; a ki ezeket kínozza, az a 
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fejedC'Iwet esaljo. Én tl>le küldetvc, kormányzastokra jöttem. Ha lu· 
teszitt·k a fcgy"ert, ezennel igtl!rem, miki>p mindenki megtartja a ma
ga állását s knp mindent, a tuivel családjával Pgyütt elégülten· élhes
Sl'll," Sz ép pel da a fejedelmekben saját h ibitik t>lismert-st>rP-. Mt g hag~ á, 
h11gy negj·\·en év előtt senki se nyPtjen hivatair; de vajjon a'talJa"z
taltságuak t-pen csak az évek sz.,lgáluak mérvcül l 

A hcrdt ·k és tudó>~ok addig versengn1·k, rnig munzok az utóbbi
akat amil gynnu-itják (187), hogy ezeknek tudományos t:\r:mlara n 
tekintély ellen tör, - annyi bizonyos, hogy a leg~zilárdabb gát a 
zsarnokság ellen. A tudósok tehát elüzettek az udvartól, s a jeleseb
bek elitéltl'ttek j és a csá:;zár mégis a tudományok kedvelőjének czi
me utáu suvárgott s az öt töl'\·ény- könyvet háromféle betiikkel, negy
venhat márványtáblára vésette : néma betü, melly el nem rettenti a 
zsaruokságot. 

Doghalál pusztítván a birodalmat tizenegy éven á.t, Shiang-kio, 
l.mzgó tau-«se, b,zunyos gyógyitalt tulált fel, mit titokszerü szavak ki
::H.·reteben készitett. A lmj uagy volt, a gyógy pedig csudaszerii, miért 
is könnyen hitelre talált, es::, Iliaug ki o allllJ i követöre tPtt szert, li ogy 
rövid ido alatt liatal•uas pártnak éién látto n·11gfit. Ő em tk azt l1irdl'té, 
hu gy a k é k é g azuz Han-uralkodó !Jáz a s á. r g a é g n c k fog 
helyet adni. Azuuban fölfedeztetvén a vállalat köz('pett, ruidön látuá, 
hogy ha nem mer1 el van vel!zve, fegyverre hivá föl embereit s az 
összt·csödült ötvenezer harczoet, sárga l:!apkát adván nekik megk.ülönzií 
jelül, a tartományok pusztitását·a küldé. 

A pártüté::~t elö11egité számos nagyravágyó főur lázadása, s Chiua 
(;Sakhamar több apró fejedelemségre volt osztva. A láugeszii s vitéz 
tábornok Tsao-tsau legyőzte utóbb a sárgasapkásokat, e miután zász
lója alá csödite a nagyobb részt, saját hasznára fordítá a polgárhábo
rut s elfoglalván nagy tctjedelmü földet, kiszabadilá a nagyoktól sa
ját udvarában fogva tartott Hi en-ti csá::~zárt ( 190). l<:ttöl ministernek 
választatvin el, egyesité a pá•·tukat, főitette a csaszát·i ~npkát tizen
két bujttal e ötvt·uhárum drágakövel és aranyozott tengelyü, öt sziure 
festett s hat lótúl lmzott hintón járt j a császári pecilétck átvetelében 
c:~ak a halál gátolta 1ueg a nagyravágyót. 

KühmilsL·n magat~ztaltatutt azun tehrtségeért 1 melly szPrint 
mindenki képe"~<égét kiismerve, embereit jól választva, jól is alkal
iuaztn. Az ö müvet bl·végzé fia T,ao pi, ki megfosztván a tróntól 
Hien-tit, alapítá az Uci uralkodóházat (:!20). De mig a t•·ónve,zteU 
ct~alad Uhina hat11.i·ait nyugatra egé11z a Kaspi·tengPrig t.·rjeszté, ez 
Chiuának c~alt ét~zuki fdét birta, a többit a delen, Naukingban lakó 



Hu család meg az ét~zaki Shing tuban lakó Heu-hm1· vagy u t ó b b i 
Han-ház tartá birtokában, A hármas birodalomban folyvilst tartott a 
viszálkodár1, ndglt>n a Hu család ötvenkilencz év s négy fejdelem 
uraikmhba után kihalt. 

T:~ao-pi bitorlóul tekint~>tvén a régi ház p:írthiveitöl, hadat visel
ni kényszerittP-tett s a csat!\kban különös vitézséget tanusított, s mi
d.:in élete végéhez közel ... dnék, mondá: A ki ö t"' c n é v e t é l t, a z 

nem panaszkodhatik, hogy uz ég rövid életet 
n d o t t n e k i : a n n á l k c v c s c b b é é n , k i h a t v n n o s v a
g y ok. S miután fiát ll eu-tsút Kno-tenng böleenek ajánlá, hozzá tevé: 
H a n e m h a l l g a t n a fi n m t a. n ács a i d r a, t e d d l o s m n
g a ll u r n lk o d j á l h c ly e t t e. Fiához pedig igy Rzólt: B á r m i 
csekélynak l:iasék valami biin, el ne kövesd, é111 

b á r m i ki c B i n y n ck v o l am o ll y c r é n y, e l n e m u l a 8 z d. 
C sa k a z e r é u y é r d om l i , h o g y a z t k ö v es s ük. B e n
nem olly kevés volt, hogy nem azoigálhatok neked 
tük ö r ü l; h n n em fi g y e l j K u o-t e R n g t a n ács a i r a, 8 n e
k e d m á s o d i k a t y á d l e s z. 

H ·u-tsút a polgárháboru a fejetlenség eméaztette (223). Az Uoi 
fejedelemnek vezére Song·t~<ao, elbizakodván győzelmében, felláza.
Jott, o6 k{'zébe keritvén a f'óhatulmat, rettcntö támadll~t intézett Heu
tsn ellen (244). l~z nem mervén ellenállani 8 a csatatéren halni meg, 
átadta magát gynván n gyijz(ínek, ki öt megvetett homályhan élni 
hagyta. Az ö íia hely•·c nem tudván hozni atyja gJávaságát, minthogy 
lelke a szolgaságot sem tiirhette el: viaszavonult ösei lakába s nejével 
együtt megölte magát (263). Benne halt ki a Han uralkodóház, Song 
t~>ao fia pedig n Tsin családot alapitá meg. 

A Han-esászárolt folyvást hadat viseltek a tatárok ellen, kik 
Jtéha f'gy részt, néha meg egész Chiuát elfoglalták ; szintugy a hiong
nuk, turlok, to-po- k, a j nan-juan, ki tat, yu-tsu, mongol és mnndsu 
nemzet ell<~n; hanem a chinaiak legtöbbször lettek győztesek s egyetlen 
csata által néha egész orszá~okat foglaltak el. A császár illyenkor 
i)rcsapatokat ltüldütt a legtávolabbi tartományokba. Ekkl·p a chi
naiak uj és uj or z:igokat tanultak i~memi, és hatalmuk olly naggyá 
uövekedett, hogy utóbb a birodalom ft:loszt.1sa. enncit megtartását lc
IJetlenné tette. 

'A kas pi hadjá•·atok, ugy látszik, filleg oda voltak irányozva, hogy 
am'l tengeren a ré>mniH.kkali kcreskedé<~t szabaddá tf'gyék. Hitdt ad
nín R parthusuk elö»dáflainak, a chinaiak a rómaiakat valami c:~ndá.s 

népuek7 s ttlhát országukban le~batalmasb fejedelmeket, iszonyu na:;y 
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fővárost, értelmes s a csodálatig igazságos lakókat képzeltek. Ez ok
ból Ta-tsin vagy Nagy· China névvel tisztelték a római birodalmat s 
hitték, hogy a mi jó és szép van más országokban, az mind inilen jő. 
"Ott arany s ezüst pénz veretik (mondj~k könyveik) s egy arany a 
másikból tizet ét·. Kereskednek a tengeren Pcrsiával s IndiáveJ; egy
ert tizet nyernek; de azért becsületesek és igazságosak. A gaboná
nak jó kelete van s roppant sok pénz kering. Midön a külföldi köve
tek a határra érkeznek, közköltségen vitetnek tovább, s ha a fővá
rosba értek, költségre kapnak annyi aranyat, me n nyi kell. O hajtanák 
(mondják tovább a könyvek), hogy ndnánk nekik nyers selymet, mínt
hogy ők szőni s festeni felségesen tudnak. Az ázok azonban LUeg nem 
engedik ezt, nehogy kézmüiparnk gyiimölcseit elveszitsék.t' 

Ezen ázok talán az ephtaliták. -- Ezek királya Katus oda mü
ködvén a persa Chosroenál, hogy a selyem-kereskedés gátoltassék, a 
sogdiánok, hogy selymöknck kelete legyen, magukat egyenesen a ró
maiakkal közlekedésbe tenni ohajták. Nagyon természetes, hogy a 
rómaiak is közvetlenül érintkezni kivántak azon népekkel, mellyek
töl selymet kaptak; hanem a partbusokban akadályra találtak. Csu
pán An-tun (Antonin), Ta-tsin fejedelmének egyik követe juthatott el 
Huan-ti udvarába., sok tengeri utazás után Jy-nánon vagyis a mai 
Tonc.hinon keresztül (167). A kapott ajándékok nem nagy értéküek 
voltak, rhinoczerszarvak, elefántfogak s békateknök; azért némely
lyek azt hivék, hogy a követek a kapott legbecsesb ajándékokat ma
guknak tarták meg. E viszonylatok a kelet és nyugat közt talán meg
szakadtak a következett uralkodóház viszályai alatt s a. persa hata
lom növ~kedése által 

Ez idöszakban, mellyet elbeszélünk, figyelmet érdemel némelly 
uj tan. A hetedik uralkodóház alapítója megtisztitá a. vallást, megmu
tatván, mikép a Hu-tik vagyis az első öt császár, kiknek áldozatok 
tétettek, nem egyebek, mint az öt elem ; miért is, hogy a tévelyt vég
kép kiirtsa, a Hu-tik tiszteletének főbb helyeit lerontatá (265). Össze
gyüjté s átalakitá a törvényeket; a mandarinok fizetését fölemelé, hogy 
ne legyenek kénytelenek rabolni, s behozá ismét a szertartást, mclly
ben a császár az ekeszarvát fogta. 

Ez idötájban a Tao-sse felekezet egy része azt képzclé, 
hogy az ember annál tökélyes b, minél tétlenebb, s tehát maguk 
közt még az érzékek használatát is eltillák. Hi-lmng egyesülve más 
hat bölcscsel, kik aztán a Bambu hét bölcsének neveztettek, azon 
tant hirdette, hogy az ür az összes dolgok eleme; gúnyolta a szertar· 
tásokat, törvényeket, a. kingeket s a legfőbb boldogságo t a testnek 



kielégítésébe s a világ menetével nem gondolásába helyezte. Yven-ti, 
midön sakkozás közben tudtára adák, hogy anyja meghalt, hozatott 
két üveg bort s kiürítvén azt, tovább sakkozott. Lieu·ling meghagyta 
társainak, hogy, ha utközben történnék vele az a véletlen, amit meg
halásnak mondanak, tegyék öt a fölore s utaz:~:anak tovább. Uei fej
delem üldözte e felekezeteket 

Pan-oei-pan1 a hit·es Pan-taao tábornok s Pan-ku történetíró nő
vére, jártas volt kora minden tudományában s e jártasságban fivérei
vel vetélkedett. Tizennégy éves korában egy fiatal mandarinnak ada
tott nöül s mint nőhöz illik, a háztartás gondjainak adta át magát, 
csak nehány perczet szentelvén a tudományoknak ; hanem miután 
megözvegyülve Pan-ku mellé vette magát, kizárólag a tudománynak 
élt. Pan-ku mint császári történetíró, átnézte s folytatta a Sse-ma-tsian 
évkönyveket, azonkivül Cs i ll a g ás z a t i u tm u t a t ás ok a t s a 
N y o I c z p é l d ak é p e t irta. N övére segitette öt irodalmi foglal
kozásaiban s ö azzal jutalmaztu, hogy minden lépten dicsérettel em
líté. Midön utóbb Pan-ku, mint Teu-hian barátja, a kegyelemből ki
esve, börtönben halt meg, a munka folytatása uövérére bizatott, ki 
azt be is végzé s közzétette. A H a n c s a l á d r 6 I i k ö n y v e leg
inkább ma-gasztaltatott. A fejedelem utóbb öt a császárnőnek szánt leá
nya költészet-, szónoklat- s történetbeni tanítónőjévé nevezte, melly 
állásában Pan-oei-pan egy dol~ozotot készitett a női kötelességekről. 

"Mi foglaljuk el -- mondja ö t) - az emberek közt az utolsó 
állást, a mennyiben a legalacsonyabb foglalkozások számunkra tart
vák fenn. Hajdanta ha leány született, letéteték a füldre egy lepedőre 
s harmadnapig rá sem nézett senki ; harmadnap meglátogattatott az 
anya, és az ujon szillöttre is gond fordittaték. Belépve aztán az ősök 
termébe az apa leányával karjain, kisérői pedig cseréppel és téglával, 
hallgatva aj!inlták fel az üsök képeinek az apa a gyermeket, a körül
állók a kezeikben tartott anyagokat. Ha a leányok megismerik önma
gukat, nem lesznek gögösekké, s meggyőződvén, mikép mások segé
lye nélkül mit sem tehetnek, dolgaikhoz látnak a nélkül, hogy vala
mit terhesnek tahílnának. 

"Ha a n ö más családba lép út, uj kötelességek vámak reá, mely
lyck nem annyira annak teljesítéseben állnak, a mire fölkéretik, mint 
inkáQb abban, a mit tőle követelni lehet. Akarod, hogy tiszteljen fér-

. 1) Amiot atyn e tudos nöröl hosszu órteltez<\st tett ltözzé s leforditá a Ilét czik
kelyt vl\gyis azon müvét, mellyböl itt néht\ny enmét közlünk. L. Mérn. aw· les Ohinois. 

Ill. It. i_l6g s köv. ll. 
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jed~ tc li-gy iránta. előbb teljes tisztelettel. AkArod, hogy állandóau 
'lZCresscn? vigyázz magadra jól, ho~y hibáidat tól DC fedezze .. 

"Négy tulajdon teszi a nőt szeretetre méltóvá: az erény, a be
szM, a külsö s a cselehésmód. Erénye legyen szilárd, feddbetlen: 
állandó s tiszta a IE' gki~ebb árnytól j mindcn szilajság, dacz, durvaság 
és gyermekessPg n~lkül. Beszéde legyPn illedék es, kedves és ml:'ggon
dolt j ne legyen a nö néma, de ne is fecsE>gö ; semmi trágár vagy aljas 
szót ne ejtsen, hanem keresett kifejezésl:'kkel se beszéljen ; ha annyira 
müvelt, hogy a tudományokról is bcRzélhet, ne fitogtassa azt, mert 
nincs utálntosabb mint a nő, ki minden lépten a történetet, a szent 
könyveket, n költöket és tudományos munkáknt idézi; csak Rkkor be
csültetik n müvelt nlí, hn nem beszél haszontalnnaágról, ha a. tudo
mányról és irodalomról csnk röviden !!zól !! caupa figyC'lemböl azok 
iránt, kik 11eki kérdést tesznek 

"A szépség · mindencsetre 8t.tretetro méitóvá teszi n u öt, de 11 

t;zépség nem tőlünk fiigg. Elég szép mégis férje elött a nö, ba tekin
tete s szava mindig ked\•es, viselete finom és tiszta, ruhája választ{-· 
kos és cllinos, beszéde s modora illemes. 

"Cselekvésmódja legyen nemes és illedelmes ; a:t. okús férjnek 
:;zcméremmel tl:'gyen eleget, n gyermekeknek é;, csl:'lédségntlk jó pél
dát adjon. Mindent maga idején tegyen, de még so legyen a pillanat 
rabja; se lanyh11, se szeles, hanem nyughatatlansti,g nélkül tevékeny ~ 
f!Z!1nvelgés nélkül kellemes legyen. 

"Midön a fétj a nőt az apai háztúl elviszi, c:t. miudent elveszt: 
még nevét is, mindenc, még személye is férjeé lesz. Csak ennek ke 
re!:lse kegyét, csak ennek kivánjon tetszeni, élve halva, egyedül ennek 
kell a nö szivét birnia. Azért mondja A 11 ö i t ö r v é n y ek köny 
ve: Ha a nlí szive ezerinti férjet kapott, egész élc 
tére kapt~; ha nem szive szerintit kapott, egész 
é l e t é r e ka p t a. Az elf:lö esetbrn boldog, és örökre ! a másik eset 
beu boldogtalan és pedig élte vPgeig. 

"A ki szereti férjét s viszont szerettetik tölc, eugedclmeskedm 
fog minden nehézség nélkül, mivel ez hajlamává lesz neki s mi,·eJ 
biztositva van annak helyosléséröl, a kinek ö tetszik, Csak ugy lesz 
teddhetlt·n a nö, ha híven teljesiti minden kötélyét, hv. tultétlenül en· 
gt>dclmes férj~', ipja s napája iránt. A nü a házban legyon tiszta áJ'· 

nyék és f•g;·szerii viszhang: az árnyék csak ollyan alakot mutat, n•i· 
ni)t nPki a test ad j a vi~:~zhang csak azt mondja el, a mit elmonrlQ· 
tunk vele. 
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,,Az ildomoa nt>, ki békével kiván élni; ü~yeke?.zék magát álla. 
pota elkerülhetlen kelll'metlenségein fölülemelni j győzödjék meg, 
ho~y bár mit tesz, mindig le1:1z mit ezenvednie azoktól, kikkt·l együtt 
él. Győzödjék mf'g, mikép belnyugalma s a. külsö figyelt>m c-,up:in 
azon becsültetéstöl függ, mellyet férje szült"itöl s rokonaitól kivimi 
képes. Ezt pedig elérni igen egyszerü dolog: soha se ellenkedjék ve
lök; ha pedig Vt'le ellenked nek, tütjc békével j semmit se feleljen a 
kiméletlen szavakra, mellyekkel nebllán ilh·ttl·tik; soha se pnnaszkod
jék férjének ; ne rója mt'g, a mit hall és lát, ha. csak az nem vé~sö 
gonosz~ág j engedjen mások kivánatának, ha az a bf'csülPttel 1; köte
le:~ségével megegyezik. A szülök é.- rokonok, bár milly alávalók, az 
illyen niit mégi:~ tisztelni fogják; siít magasztalandják et·éuyét s lel
kiiletét i melly örökös dic~éret halla!ára a fé•:i szeretni, n sziiliík ti~z
telui, minJcnk.i bec~ülui fogja öt s másukuak pélJ,\.nyképeu h•J· 
zandja fel.'' 

HUSZONKETTEDIK rEJEZET. 

B u d d i s t á k C h i n á b a n. 

Midön érintettük Hindostan bölcseleti s vallási <'Szméit '), elő

adtuk a nagyszerü átalakitást, mellyel Budda a fennállott valhist s 
pRpi osztályt megHmadni me~·te, hogy honfiait tisztább istentiszteidre 
~ egyenfőségi erkölcstaora vezesse. Most visszat~rüuk erre, hogy Jás· 
::lll k, miut terjedett nz cl szi.ilöfilldéröl lassanként Ce y lonba, Ch inába, 
J:~pan-, Kot•f'a- s TibetLe, ruint szelidité meg némileg még a tatái·o
knt is, hivők ll:tá.mára nézve e~ynek sem, az erkölcstan ti::;ztaságára 
csak ktwés vallá...~nak enged,ve elP.öLbsPget. 

A bndda vallá~;, ugy látszik, Krh;lf.tus előtt hat századdal vette 
kezdetét, Ganges partjain, honono tovább délfelé, mindjárt BuddR lii
tal nem is terjesztetdt el. Üldöztetvén a buddí.-ták, kénytelenek vol
tak :Magndát és Varnachiát az ott tulnyomó braminoknak engedni ál
tal, maguk pedig Indián kivül terjesr.kedni. A bud da vallás akkori fi). 
l1elyévé Kotana lett, honnan lassanktint Ceylou déli részeibe ment át, 
Siva és Visnu imádásának helyét foglalván el j behatott aztán Siamha, 
Armanba, Maiacea félsziw·tbc s n hirmánok birodalmába. Japanbn 

'' T •. IT. kiin~·"· 1~., Fi. t'. 



Kr: u. 552-ben vitetett be; még késöbben 'l'ibct magM hegyei közé, 
hol trónra emelkedék. Közép-Asiában egész Ka~>hemirig hatott el, 
melly egykor a bráma vallás főhely e volt j Sogdiana· és Ba.ctrianá.ban 
a scandinaviai istenségekkel találkozott. Ekkép terjedve, erkölcsi ta
nokat hintett el nzon nemzetek között, rnellyek ollyasmit egyátalában 
nem ismertek, s ha az önsemmités tökélyére szükséges erényeket 
szarencsére kevesen érhették el, legalább a lehető erényeket gyako
rolták j a szigoru nőtlenség még azokat is mérsékletre hozta, kik egy 
fiucska mosolyától nem akarták magukat megfosztani j a testi tiszta
ság törvénynyé lett, a barmok !\ lélekvándorlás tekintetéből kimél· 
tettek. 

Chinába miÍ.l' 390. évvel Krisztus előtt vitettek be s fordittattak 
le némelly buddakönyvek ; de csak a Krisztus utáni 64-ik évben i) 
történt, hogy a Han házhól Ming-ti császár álmában egy iszonyu ma
gas arany embert láta ragyogó fejjel és nyakkal; melly álomlátás 
il·ánt midön tanácsosni véleményét kérné, ezek egyike mondá, hogy 
nyugaton létezik egy természetfölötti lény, Fo nevü, mellynek arany
szinű szobra hat láb magas. A császár visszaemlékezvén Confucius 
mondatára, miszerint Nyugaton fog feltaláltatnia szent, 
követeket külde Ind iá ba, hogy annak törvényeit, tanát s képét orszá
gába hozzák. A követek megunván a hosszu utat, megállapodtak egy 
szigeten s feltalálva ott Budda szobrát, azt vitték el Chinába. Aztán 
maga Bodhi Dorma, a budda vallás huszonnyolczadik patriarchája, 
Chinába költözött, hol 491-ben meg is halt. Az uj buddistá.k, midön a 
chinai Buddá.t a császár oldalánál látták, valamennyi többi fölött el
sőnek, a vallás természetes fejének s leten törvényes megtestesülésé
nek tekintették őtet 2), 

A tudósok, kik szokás szerint a hazai dolgokkoz a a változhat
lan szertartásokhoz ragaszkodtak, szörnyü gyalázatnak tarták ezen 
idegenektöl behozott vallást, melly az alkotmány formáit vagyis sze
riotök lényegét megsemmité. A helyett tehát hogy ruegvizsgé.lták s a 
mi tiszta van benne megtartották volna, kárhoztatták azt tudós ma
kacssággal, azon okból, mivel apáik előtt ismeretlen volt; oda fordi
ták minden erejöket, hogy a császárt ez uj vallástól elvonják. Az 
azonban mégis hivökre talált nem csak a nagyok, hanem a nép közt 
is, mellynek nem annyira a benne foglalt igazság, mint inkább a 
vele összekötött babona hizelgett. S valóban mikép Lao-tseu bölcsé-

1) Azaz a Ming-ti 7 -dik évében. 
') L. II. könyv. 543 s köv. ll. 
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szetc a Tao-ss\l felekezet nyegleségévé aljasult, ugy lett a Fo vallása 
nyerekedés eszközévé. Papjai, a b o n c z o k , hogy, mint mondák, 
saját és mások vétkeiért eleget tegyenek, iszonyu erkölcs· és életszi
gort szanvelegtek ; igy némellyek nyakukon és lábaikon vastag lán
czokkal jártak, némellyek kövekkel ütötték magukat, mások ismét 
bel ül kiálló szögekkel készült s testöket alig befogadó ládá.kban hor~ 
doztatták magnkat ; és a buta nép kincsekkel halmozta el öket, mivel 
hatalmat tulajdonitott nekik a betegség·gyógyitásban, a jövendölés
ben s különösen a lélekván.-1orlás intézésében. 

Hirdetik e papok az öt nemleges parancsot: meg nem ölni az 
élőt, el nem venni a másét, be nem mocskolni magát tisztátalanság
gal , nem hazudni s bort nem inni ; továbbá irgalmasságot gyakorolni 
s különösen templomokat s monostorokat építni, a papokat jó gazda
gon ellátni, és segélyill hívni Fót és mindenkori társát, Amidát. Ezen 
istenség különféle alakokb:1n személyittatett; különösen pedig sár
kány, vagy guggoló s szörnyü potrohos ember képében, ruinöket a ui
vat Cbinából az európai müvelt házak pipereasztalaira is behozott. 
De a durva chinai, ha imái mit sem haszná-lnak, összetöri a bálványt, 
néha pert is indit az ügyetlen istenség ellen : egy apa meg nem hall
gattatván loánya felgyógyulásáérti imájában, tehetlennek s hiitlennek 
vádolta. az istent, s bármcunyire rajta voltak a bonczok, hogy öt 
megengeszteljék, ö a pert addig folytatá, mig a bálvány elvettetett, 
papjai pedig megfenyíttettek t). 

A budda. vallás azon népeknek, mellyekhez eljut, hajlamaikhoz 
alkalmazkodik: szigoru s kemény Tibet- és Japánban; szelidebb 
Mongoliában, Siam· s Hindostan ban; felkölti a kegyelet, béke, türelem 
s ön megadás érzeteit, s itteni papjai a t a l a p o i n o k nem vágyva 
uralomra, megelégesznek az alamizsnával, mellyet a bünök megbo
csátásáért ka.pnak. 

E szelidség hatással volt a népekre, mellyekhez a budda--vallás 
eljutott; már Attila előtt el volt törölve a halálbüntetés azon népek 
közt, mellyek a mai afganok foldjén laktak; az istenitéletek helyett, 
mellyek szel'int tüzes vasat kelle kézbe fogni, vagy a tüzön keresztul 
menni, italbizonylat hozatott be, mellytöl a bünös roszullett, az ár
tatlannak semmi baja sem volt. A budda vallás két poklot ismer, 
mindegyiket tizenhat kinhelylyel, hol a gyötrelmek még keresetteb
bek, mint minöket Dante a középkor hiedelméböl szedett; e kinokat 
kiállva a lélek ujra elkezdi vándorlásá.t. 

1) Le Comte n. köt. 1 t 3. 1. 



Buddlsto ulazás. 

Minilezen r:'szletek' t nwn utazás loirá~ánnk ki\Rzönjük, mely
lyet nz V. százndban a chi1 ai y,,.Jai:m, Fo imádója, azon or:<z:\gok
ban tett, mell,yPkhen a Ludda vallás el volt terje. he, hogy ii~sze~zedje 
amn vallás kö11yvcit e•·edctlik l1elyén s ismerni tmau:ja a l .. gf'tldák s 
en .. klyékriil hi1·es !Jelyeket és meglátogassa a kisebb é:~ nagyobb 
á t költiizé R monost .. ruit. 

Mik{·p Tudela Benjamin az eg,lsz vil:igon csak hébr>reket lát, 
ugy Fo-hian j,. mind•·niitt Luddist:iknt lát és ke1•es. Elinduh·án 4991Jen 
&~<zaki ChináLól, ni>hány za,·ánd,,k kiséretében, áthaladott döször is 
a hmuokt··ngercn vag-yi;~ a. tat:í.ror~zá~oó pu~zta~:i~on, azt:ín délr·· fol'
d. h·án, 111 n·!i~ nyugat felé ta• t\'a, dh:a1 eg.·sz Kn-lae111Ír t'>l'z:•l..i ré
széig; átkelvén ludus folyanuín, Lt·m••gy At'gani"tauLa ~ Persi:ihn. In
rwn \ ÍR;o:zauJt>gy ludiábn, s bej.irván nzt DJUgntrúl keletrP, ,·Jki,.l>•·i 
Gange:~t egé;~z t• r'< .Jatáíg s ad.\n C.·ylnn~1:1 h:~júzva, mPgrlriuti Javát 
s visl'zatt'·r hazája ba, miután átubtzott a kelet·nyu ~at i irányban l ~G 
foknt vagyis hat.·zer 111 ~)~zi\ z ] u~z• rJ}ult mérföld<'t (=l l:Oti 1;'2 fd1·. 
mfd.), ést.a1tról délfelé p3di4 63 fokot vap-yis há1·om ezer hétsziz 
nyolczvan merfö]det ( =U45 fdr. n1fd.), tizenhat év alatt, többnyire 
gyalog. Társai közöl ki meghalt, ki meg az iudiai mono!ltorokbun ma 
radt, és Fo-hiun egy maga tet't vissza tanainak tovább terjesztésére. 
"Mióta Fo h:an - iJja ö - elhag,\ta a Han foldét (Chinát), sok év 
forgott le j a n< pek, kikkel érintkezésbe jött, miud idegenek t'olt<1k: 
lu•gyek, f11lyl•k, fák, növ1 nyek, miuden, ami szemeibe akadt, mindrr. 
iJegen volt előtte j t<'Lrsai va,:.y eloszoltak, vagy elmaradtak, vagy "1 
Í!! haltak. Ha multjára gundol, szive gondolatokkal s bánattal telik E"l. 
Egyszer 'fa-du (buddista bálvány) képe rnellett egy embert látott, k: 
clötte Tsin országi szelentyüvel hódolva hajlon~ott; s ez olly erö · 
~>zakkai hatott reá, hogy ez•·mei könyiivel tellek el.·' Egy tcngt~ri \'Í· 
har lllkalmávj.l a braminok Öliszeesküdtek ellene, hogy i-it, mint a vc· 
szély okát, e~y szigetre kitt·szik, dc ö Cbak attól félt, hogy a veszély
b n f,,rgók a tengerbo vetik a SZI!llt képeket s a szauszkrit kiiuyve
ket, miket ö olly nagy fáradsággal szedet össze s másolt le ; miutáu 
elbeszélte Rzömyü veszedelmeit, felkiált: "Ha visszaemlékezem, meny
nyit szeuvedtem, sziv1~m megindul, de nem a veszélyekben ontott iz
zadtság cseppjei miatt j e testet fenntarták az éuelmek, mellyek en
gem lelkesitettek j feltett ezélom koczkáztatta \elem az életet az örü· 
kö~:~ veszélyü tartományokban, de én elszántam ma~um, hogy beteljo
,.edjenek az én remény eim. ' 1 

b~:~~ nt~dshól tannljnk. mini\ nagy volt n hnrld:t vAlláll kiterjenéll{'. 
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Erős gyökeret vert volt Indus jobb partján Kafrista.nban, hol utóbb 
lassan lassan hanyatlani kezdett, mig végre az islam által végkép el
fojtatott. Virágzott közép India belsejében, hanem a kegyetlen üldö
zések a déli részekből számüzék. Ganges melléken s Tibetben, hol 
előbb a Tao-sse tan uralkodott, tulnyomóvá lett a budda vallás •). 
Fo-hian mindenütt vallása jótékony hatását mutatja fel. Magadában 
minden nemzet-főnöki biztos egy egy házat alapitott "orvoslásra, o. 
boldogság s erény menhelyeül, hol a szegények, árvák, bénák s min
dennemü betegek ápolást, orvosokat, gyógyszereket, ételt s italt talál
tak ; ruinden, megnyugtatásukra volt irányozva s ha felgyógyultak, 
haza mentek. 11 

A monostorok tele vannak koldusokkal. Szerzetes életre eleinte 
csak férfiak bocsáttattak, utóbb a nők is, hanem egészen a barittok 
felügyelete alatt s hasonló, sllt még szigorubb szabályoknak alávetve. 
"Az összekoldult élelmi szerek három részre osztassanak, mellyekböl 
a kolduló egy részt megtart, a másikat annak adja, kit éhezni lát, a 
harmadikat vadak s madarak számára elhagyott csöndes helyen egy 
köre teszi le. 11 

Amonostorokban éjjel nappal ima s harangszó hallik, mind
egyiknek van egy ereklyéje Buddától, s legkülönösebb ereklye az ö 
árnyéka. Néhol a kiszabott ima elmondása helyett egy kerék forgat
tatik, mcllyre az ima rá van kötve ; az érdem tudniillik csak a moz
gásban van ; némelly helyt még a kerék is ellensuly által pörög, való
ságos gépima. 

A Kie-tsa tartományban a természet egész engedelmességgel a 
baratok szükségeihez alkalmazkodik; alighogy behordják a termeszt. 
ményeket, azonnal borult hideg idö áll be : miért a királynak gondja 
van reá, hogy a télre-valókkal el ne lássák magukat, mig a termések 
az egész országban behordva nincsenek. Fo-hian másutt beszéli még, 
hogy "az indiai buddista királyok, midön a barátoknak hódolatot 
visznek, süvegöket mind magl4k, mind fiaik leveszik; az élelmi sze
reket maguk a kinl.lyi tisztek nyujtják át s midön bemutatták azokat, 
egy szönyeget terítenek le a földre, de a papok jelenlétében leülni, 
vagy lenyugodni a világért sem mernének. A királyok, országnagyok 

l) Bár tAvo! vala cz~ljától, mégis némi tört~neti adatokat is nyujt Fo-hian, 
mid8o pl. emliü, mik'p Kr. u. 9'1-beo egy chinai hóditó Kan-yngot a Kaspi-tenger 
parljára kiildte, hogy hóditsa meg Fu-lin országot, mellynek a mennyei udvar hirit 
hallá s melly a római birodalom volt. Itt látatja velünk a yuetákat (getákat), kik 
hadat viselnek az indusparti népek ellen, hogy elvegyék tölök Budda arany edényét. 

IX. 55 
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s családfők a szarzeteseknek kápolnakut építnek, ellátják öket éle· 
lcmmel, adnak nekik földeket, kerteket a müveltetésre szükséges 
munkásokkal s barmokkal együtt. Ezen adományozások oltlevele 
vaslemezre vésetik, s az utódfejedelmek közöl senki sem merné azo-
kat legkevesbbé is megsérteni." "" 

E pontok is azon sok hasonlóság közé tartoznak, miket a ke
resztény s a budda vallás között följegyeztünk 1). Eredete a kettőnek 
nagyon hasonló, hanem aztán lényegileg mindakettö másmás utra tér, 
az tudniillik az egyistenség, ez a mindistenség utjára. A keresztény
ség o. szabadság, szeretet s tevékenység vallása, mig a buddista olly 
Istent imád, ki a végzelernnek van alávetve, s kinek homályos egy
ségében össze van zavarva a jó és rosz, a bölcseség s a gazság j és 
miután a szellemi tétlenség a legföbb erény, természetesen a többi 
mind ennek van alárendelve s a fötörekvés a magánkivül ragadta
tás, az eloszlás, a megsemmiilés. 

A budda vallás OhiDában a Yuen s késöbb a Mandsu fejedelmek 
alatt virágzott. Kien-lung 1779 ben azt irta a nagy lámának, hogy 
mindazok közt, kik a világon a Mindenhatónak szolgálnak, legfőbb
nek s legszentebbnek tartja öt j s hogy hetven éve daczára egyetlen 
ohaja tanítványává lehetni, miért is kéri öt, menne hozzá, hogy halála 
előtt láthassa s imádkozhassék vele. A nagy láma annyira méltatta a 
császárt, hogy udvarába ment, hol himlöben meghalt. 

A mostani chinai császár is látni kivánta a nagy lámát és ez is 
alig hogy az udvarba érkezett, meghalt. De hitsorsosai azon elővi

gyázattal éltek, hogy mielött eleresztették, utódot jelöltettek ki általa, 
ki az olly terhes méltóságot egy, a gyermekkorból még ki nem lépett 
ifjura ruházta. 

BUSZOKBABilADIK n:.JBZBT. 

VII, Vill, IX, X, XI, XII, XIII. Uralkodóház. 265-907. 

VII. Urolkodóház. 

Letétetvén a k e l e t i Han fejdelrock legutóbbika Song-tsao 
által, ennek fiaZu-vu-ti a Tsin családot alapítá mrg. Kemény harczok 

1
) L. ll. könyv. 15. fej. 
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után legyőzte vágytársait és az ezekkel szövetséges tatárokat; meg
hódítá Nankingot s Hu országát is s egygyé olvasztá ismét a birodal
mat, melly ötszáz huszonhárom várost számlált, kétszáz harminczezer 
embernyi helyörséggeL 

Ötezer szinésznö ~It Hu udvarában, kik Zu-vu-tit annyira meg
ronták, hogy semmire sem gondolt többé, mint a hivalkodó kéjel
gésre. Mulató kertjeiben könnyü kis kocsin, arra megtanitott kosok
kal huzatta magát j Valahányszor ezek megálltak, ö mindig kiszállt, 
hogy asszonyai valamellyikénél falatozzék. Ezek versenyezve a leg
válogatottabb ételekkel fogadták öt, s hogy f\ kosok megálljanak, az 
ezeket leginkább csalogató jó füveket tették ki ajtaik elé. Illy aljas 
kéjelgéseközben megujultak a háboruk, mellyek egész hosszu ural
ma, valamint haszontalan Hoei-ti fia alatt is folyvást dühöngtek (2DO). 
A belháborukban, mint mondják, százezer chinai veszett el, mit az 
apró fejedelmek lázadá.sra, a külellenség rablójáratokra használt fel. 
Lieu-yuan, a hiong-nuk egyik főnöke, miután a Tsin császárok mallett 
legfőbb méltóságot viselt, függotlenségri:ll kezde gondolkodni s vissza 
ohajtá állitani a Han családot, mellynek anyai ágon ö is i\•adékaul 
tolta föl magát. Ügyekezetét alaltvalói müvelésére 8 a törvények és 
büntetések megállapítására fordítván, a hiong-nuk öt törzse fölötti 
uralkodást magához ragadta, s betörvén ezekkel Chinába, császárnak 
kiáltatta ki magát s a Tsin csál'zárokat annyira megalázta, hogy asz
talánál ezek által tólteté meg poharait. Iszonyu kegyetlenné lett, s jaj 
volt annak, ki öt meginteni merészltedett; egyszer mégis ministerei 
saját koporsóikat a császári lak elé hozva, mutogatták neki, mennyire 
megérdemli ö a zsarnok nevet j Lieu-yuan meghallgatta öket, elég
tételt adott nekik, hanem előbbi életmódját tovább is folytatá. 

Az ország nagyai vérivás közt esküdtek össze, hogy a Tsin csa
ládot a császári trónra vissza.helyezik. Lieu-yuan halála után, fiát 
Lieu-tsant saját ministere megölé s megégetvén hulláját őseiével 

együtt, a '!'sin családbeli Yuen-tit kiáltá ki császárnak (317), ki szé
két Ho-nan-fuból Nankingba tevén által, családja Ke l e t i '!'sin ne
vet nyert. 

A béke még sem állott helyre. Lieu-tsan fia, ki családjánakTsao 
nevet adott, folytatta a 'fsinek elleni hadat, segittetve Shi-le, a hiong
nuk erő~ 8 vitéz főnöke által. Hanem ez, miután jótéteiért hálátlan
ságot tapasztalt, elhatározá, kardját saját javára használni fel, s lever
vén Lieu-tsant, birtokaiba saját családját helyezé be, melly az észak
keleti Chinán harminczhárom évig ut·alkodott, miglen az Uei család 
által kiforgattaték. 1\fondják, hogy a T sao fejedelem Y é-ben 

55* 
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mondhatlan fényü fejedelmi lakot épített, finom marvány-falakkal, 
ezüst oszlopokkal, arany csengetyükkel s gyöngyökkel kirakott ajtó
ragasztékkaL Midön a lak a legjelesb müvészek által befejeztetett, a 
császár a legszebb leánykákat gyüjtötte oda össze a mandarinok há
zaiból, sőt a nép közől is; ezer illyen leány, lóháton s ll regszebb 
egyem·uhában képezte a császár testörségét s uti kiséretét. A palotá
ban több mint tizezer ember lakott, csillagászok, jósok s müvészek, 
mindnyájan s mindig a legfényesb díszruhában. 

A császárok egész sora következett ezután, kiket a heréltek s 
ministerek által előidézett folytonos lázadás háborított, 8 kik egyebet 
sem tudtak, mint a buddi8tákkal vitázni, vagy a Tao-sse felekezettel n 
halhatlanság italát keresni. 

Lieu·yu, szegény szülőktöl származva, de Iángeszti s életreváló 
levén, megtanult írni s olvaeni önmagától s gazdag ismereteket szer
zett i aztán szégyelvén magát alacsony életmódja miatt, beállt kato
nának s kittintette magát vitézsége által, különösen Sung-hen, a 
rettentő kalóz ellen, kit 8 visszavert s a fóvárostól elfordított 
(400). A hadsereg vezérévé neveztet vén, Lieu-yu elnyomta a 
sok trónkövetelöt, miért is Tsin jutalmul Sung fejedelmének nevezte 
öt. Ezután is győzelem kisérte öt ; hanem midön Hia fejdelem ellen 
indulna (418), vállalatát NgRn-ti császár gyávasága által meghiusit
tatni látta, ruiért is hogy megboszulja magát, megzsinegeltette Ngan
tit s fivérét Kong-tit tette helyébe. Ez azonban hasonló sorstól 
félvén, egy vörös lapra irta saját lemondását s igy szünt meg a. Tein 
uralkodóház százötvenhárom évi gyönge 8 viharos kormányzás után. 
Lieu-yu megparancsolta Tsang-ueinek, hogy Kong-tit mérgezze meg, 
hanem ez sem az uj császárnak engedetlenkedni, sem a régit megölni 
nem akarván, inkább maga itta meg a mérget. Lieu-yu ekkor Kong
tinak magának hagyta meg : ölné meg magát j ez azonban azt vá.la
szolta, hogy Fo vallása tiltja az öngyilkosságot j Lieu-yu tehát mások 
által ölette öt meg. 

VIli. Uralkodóbb. 
Lieu-yu (Wuti) derekasan kezdte meg a Sung család uralkodá

sát (420) j a csatában h ös, mint kormányférfiu ügy os, büszkeség és 
fitogtatás nélkül, hü maradt a régi tanokhoz, nagylelkü s jótékony 
szeretett lenni s vágyakadott az olly sokszor pazarlott, de olly kevés
szer kiérderulett népatya czimre. Azonban két év mulva meghalt s az 
ö korcs fia Shiao-ti osakhamar letétetett s megöletett, helyét pedig 
fivére Uen-ti foglalta cl (424), kinek a történetirók csak a bonczak 
iránti engedéki'H,VF>égét vetik szemére. Egy tudós igy szólt hozzá: 
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"Már négyszáz éve, hogy a Fo vallása a bil·o dalomba becsuszott, s 
már is annyira elterjedt, hogy nincs egy darabka föld, mellyen tor
nyai s templomai nem volnának j mennyi fa, k8, tégla, vas és ólom 
használtatott el! mennyi réz, arany és ezüst pazaroltatott el a bálvány
szobrok öntésére! Jól tenné Felséged, ha lerontaná ama templomokat 
s anyagaikból a középületeket hozná helyre. 11 A császár nem. akarta 
ezt tenni, hanem felállitott egy nagyszerü intézetet, jeles férfiak ké
pezésére j udvarában a selyemtenyésztést uj divatba hozta, annyira, 
hogy a császárnő maga szaggatta az eperfelevalet s maga kezével 
dolgozta a selymet, mellyböl az égnek bemutatandó nagy áldozat 
ünnepruhái szövettek. 

Az uralkodóház változása alatt különféle apró fejdalrnek támad
tak, s kiilönösen északon az Uei család egész uralmat alapított. Ez 
ellen folytonos háborut viselt Uen-ti, mig végre elsőszülötte által 
megöletett, kit ismét fivére Hiao-wu-ti ölt meg (453). Bün által 
jutva bár a trónra, gondoskodott, hogy a zavargás okait elhárítsa, s 
tehát lealázta családja tagjait, kik roppant uradalmakkal birtak s fe
jedelmi fény közt alattvalóiknak fejedelmi parancsokat osztottak. 
Megmutatta nekik szépen, hogy a meghasonlás egy más családnak 
nyitna utat s igy rávevé öket, hogy tulságos hatalmukról mondjanak 
le, melly sikeres intézkedése által a császári hatalom megszilárdul
ván, az Uei s többi apró fejedelmi családok is tisztelni kezdték, e a 
birodalom virágzásnak indult. Ám roszra fordult ujra minden, midön 
a kormányt szemtelen korhely fia Fi-ti (465), azután az orczátlan s 
kegyetlen Ming-ti (466) vette át, ki ru ivel nejeit megtermékenyitni 
önmaga nem vala képes, másokat vezetett be hozzájok. Az ekkép 
nemzett Lieu-yura hagyta a trónt, ajánlva öt első ministere s a sere
gek vezérének Siao-tao-tsingnek, ki maga vágyván a trónra, Ming-ti
nek két álfiát s minden ellenszegülőt megsemmitvén, a Sung család
nak véget vetett s alapítá a 'l'si uralkodóházat (479) Kao-ti név 
alatt t). 

IX. Uralkodóház. 

Nankingban tartá székhelyét s mondá: 'r i z é v i g u r a lk o d
jam,s az arany annyira fog becsültetni, mint a sár. 
Azonban négy év mulva meghalt. Fia W u-ti (483) elrendelte, hogy 

') Tsi-t.u-kao-lwang-ti vagyis a nagy legmagasabb császAr, közös czime 
majdnem mindazoknak, kik uralkodó családot alapítottak. Rövidség végett csak ig_\· 
mo111lj!k : Kao-ei; vagy hogy megkiilBnböztessék n többi hasonnevüektöl, hozzát~~zil1 
a eeah\duevet, igy : T~ri-kao-ti. 
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n mandarinok csak három évig viseljék hivatalukat, aztán letétetvén 
szigoru számadásra vétessenek. 

Alatta tűnt fel Fan-tsin tudós, a b o n c z ok keseredett ellen
sége, kiknek, hogy ellenökre tegyen, végzelmiséget hirdetett s hogy 
a testtel núnden elenyészik. A császár egyik fia, ki öt szüntefen hall
gatta, kérdezte egyf:izer, hogy, ha ö semmi alapelvet, a dolgok semmi
féle rendeltetését sem ismel"Í el, fejtse meg, honnan van, hogy az em
berek állapota mégis különbözö. A bölcs felelé: "Az élet hasonlit a 
fák virágaihoz: ezek először bimbók, aztán kinyilnak, azétterjednek 
s végre 11. szél hordja el öket. Az emberek némellyei hasonlithaták az 
ágyta.karóhoz, mások ismét a deszkához, melly azt tartja. •re mint 
fejdelem takaró vagy ; én s a hozzám hasonlók a deszka, mellyre te 
támaszkodol. Bár különböznek gazdagságra s életmódra, eredetök s 
rendeltetésök mégis csak egy. Az ember képe gondolatainak tükre j 

gondolatai azon eszközök, mikkel valami dologra vállalkozik. A gon
dolatok a testre nézve hasonlitnak a kard éléhez. Ha összetörött a 
kard, nincs-e megsemmitve éle is ?" 

Más illy ötletei is voltak. Igy, rnidön a herezeg egyszer vadászat
ról haza jövet, érett vetést láta, tépett nehány szál kalászt s megmu
tatta Fan-tsinnak, ki ezt mondá reá: "Szépek, de te csak szépségö
ket nézed, s nem a fáradalmat, mellybe kerültek. Ha meg~ondolnád, 
mennyi izzadással füröszté ezt a nép három évszak alatt, ezt a vadá
szatot megutálnád." 

Az Uei császárok birtokukban tarták a Shan-si északi részét, 
honnan közép s nyugati Ásiával gyakori érintkezésben álltak. Kö
vetségeket fogautak Persiából, Transoxianából, az alánoktól és Indi
ából. Nem szünvén meg azonban a belpártok viszálya, a béke nehe
zen állhatott helyre. Akkoriban mégis igen békés szellemü fejdelem 
uralkodék, ki igy szólt: "Ha előJeim olly hosszura huzták a háborut, 
az a béke m~gszilárditása végett történt; most, widön minden caön· 
des, nem türöm el, hogy e csöndet bármi csekély ok felháboritsa." 
Visszahozni törekedett a régi fegyelmet, a méltatlan kegyenezeket 
lealázta s akár lóháton aká1· gyaloghintóban ment, kezében könyv 
volt, aztán összegyüjtvén birodalma véneit, megvendégelte öket s 
köztük ülve, kérdezgette yéleményöket s cmlékeiket a kormányzás 
és a mandarinok fölött. 

Egy követ kérdeztetvén a Tsi uralkodóházról, igy felelt: "Az 
nem nagy javára van az országnak j nem érdem, hanem erőszak által 
emelkedett föl s nem is soká tarthatja fenn magát. Kormányzása 
durva és alávaló, a hivataloknak száma nincsen, de nem találtatik, a 
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ki azokat jól betöltse. Semmi rend, semmi ~egálla.podás a dolgokban. 
A nép zugolódik s ut·at szeretne cserélni." Es csakugyan a Tsin ural
kodóház nem tartá magát fenn (494-99). 1\Iing-ti, a leggonoszabb 
z;;arnokok egyike, kegyetlenség által szerezte s tartá meg a trónt. 
Fia Pao-kiuan (Hoan-heu) ba1·omias fajtulanságra adta magát. Had
vca:th•e Siao-y vitézül védte a birodalmat az Uei család ellen, hanem 
a császár megmérgeztette őt; mire a tábornok fivére Siao-yan hason 
~;orstól félve, fegyvert ragadott és az elégületlenek segélyével csá
szárnak kiáltatta Iti magát, 8 megalapítá a Liang uralkodóházat (502). 

X. Ut·alkedólaáz. 
Wu-ti (illy nevet vett föl az uj császár) uj virágzáara hozta a 

birodalmat, megujitá a közlekedést déli Ásiával, Ceylonba 8 India 
kikötöibe gyakran hajókat külde s követségeket kapott Persiából s 
Ásia szivéböl. Midön látná, hogy a nemzeti vallást a buddista és a 
Tao-sse felekezet egészen elferdité s hogy a aztintelen vitály és ül
dözés bajt bajra halmoz, a mi az oa·azá.gnak is ártalmára van, elhatá
rozá a mindig egyedüli törvényességünek tartott Confucius tanát uj 
érvénybe s gyakorlatba hozni. Azért is egy disz-épületet emeltetett 
ama nagy férfiu tiszteletére; minden városban tanintézetet nyitott, 
előadatta a történetet s magyaráztatta a régiség könyveit (Ki n g). 
De a buddista bonczok végre mégis elcsábiták, annyira, miszerint, 
hogy velök vitázhasson, közéjök zárta magát a monostorbn s szabá
lyaik szerint élt. A nagyok panaszt emeltek s kívánták, térne vissza 
a trónra; de a bonczok ellenszegültek, állitván, hogy miután be van 
csketve, csak roppant pénzösszeg letizetése mellett oldathatik fel. 
A császárnő is levágatván haját, sze1·zetesnőnek ment, épitt~tvén egy, 
ezer személy re való monostort, ö r ö k b ék c név alatt; de utóbb 
mértékletlen feslettsége fölfedeztetvén, vizbe fulasztatott. A császár 
nem sokára visszatért szigoru életmódjához j napjában csak egyszer 
evett,. akkor is csak zöldséget, rizs t és gyümölcsöt j ruházata egyszerU 
vászon volt, beszélt alázatosan még cselédei- s heréltjeivel is; a lé
lekvándorlás tekintetéböJ senkit sem itélt halálra; az ökrök s kosok 
leölését, mig áldozat végett is, eltiltá, parancsolván, hogy liszt hasz
ná.ltassék helyettök. Az alattvalók e miatt elégedetlenek lettek, s Heu
king tábornok pártot ütvén, bevette Nankingot s elfogván magát a 
császárt is, éhséggel ölte meg kilenczvenhat éves korában (550) ; a 
trónra; a megöltnek fiát Kian-uen-tit ülteté, hanem rövid idő mulva ezt 
is letette s megfojtatá., maga foglalván el a trónt Han császár neve 
alatt. Azonban Yuen-ti, Wu-timásik fia, segittetvén a nagyok által, 
elfogatta a lázadót s levágatván fejét, a testet a díihös nép gúnyainak 
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tette ki (552). Yuen-ti a kormányszéket Kiang-lingba tette át, hanem 
Tsin-pa-sien, ugyanazon hadvezér, ki Heu-kinget legyőzte, szövet
kezve az északi Uei családdal, megtámadta s körülvette öt saját f'ó
városában. A császár odahagyva ájtatos magányát, mellybe a bon
czok vonták vala, fegyvert ragadott, de midön a győzelemhez tn.inden 
reményét elveszté, összetörte kardját, s lángba boritván a száznegy
ven ezer kötetes könyvtárt, elveszettnek hirdeté a h~dtudományt s a 
győzö kezeibe adta magát, ki 6t megölé, mint szinte utódját King-tit, 
a Liang családbeli utolsó fejedelmet (555). 

XI. Urallletlóház. 
Ez átengedte jogait Tsin-pa-siennek, ki a Tsin uralkodócsalád

ból első fejdelem volt (557) j uralkodott három évig, pártolta a tudo
mányokat és a bonczokat, mig az északi császár halálra üldözé azo
kat. Fia, U en-ti (560) ezeretetet s tiszteletet vivott ki magának i az 
éjjeli órákat dobütéssei jelentette, mint ez még ma is szokásban van j 
utódai gondatlanok és feslettek voltak. Az északi császár Eu-tseu 
ezerfölötti fényüzésnek adta magát által. Egy kéjlakot emelt három, 
száz lábnál magasb toronynyal j a termeket a legfényesebben ékesi
tette fol, a lakot kedves csermelyek s minden évszakbeli virágok 
vették körül. Ipja s elsö ministere Yang-kien, Sui tartománynak feje
delme, letette öt s véget vetvén a Tsin családnak megalapítá. a Sui 
uralkodóházat (589). 

XII. Uralkodóház. 
Az uj császár U en ti nevet vett föl s egyesitvén az északi s déli 

birodalmat, hatalmas egyedurságot alapított. Nem volt ugyan jártas a 
tudományokban, de erős lelkülete öt a jobb fejedelmek sorába he· 
lyezi. Mérséklett s jóakaró levén, elömozditá a zenészetet és ékesszó
lást; uj törvénykönyvet tett közzé, melly nem azoigailag ugyan, de 
mégis az előbbiek alapján készült. Sokalván a közköltségeken fenn
tartott intézeteket, a fövárosin kivül eltörlé azokat s magtárakká vál
toztatta i itt tétetett le a pénz, mellyel előbb az intézetek fenntartat
tak, továbbá rizs és gabona, mellyet minden családnak előgondosság
ból gyüjtögetnie kelle. Nem gyülölte a tudósokat, csak az ezen nevet 
bitorló sokaságot; az Eu-tseu által gyüjtött tízezer kötet könyvhez 
még ölezeret szerzett össze. A tudósVan-tonga béke fenntartásának 
tizenkét módját terjeszté eléje, hanem a fejdelem nem adott neki iga· 
zat, miért is ez oda hagyva az udvart, tanitóvá lett s olly hírre kapott, 
hogy Uen-ti vágyva ohajtá öt oldalánál látni, de a bölcs visszautasit
ván a meghivást igy felelt: "Én olly házban születtem, melly a szél s 
eső ellen sem volt biztositva ; egy darabka föld képes engem eltar· 
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taní j különben könyveim közt, az igaz tudomány keresésével elfog
lalva, tanítványaimmal élve, a világ legelégedettebb embere vagyok. 
A mi a népek kormányzását illeti, legyen egyenes, őszinte szive, melly 
ne kivánjon mást, mint jót. A legfőbb öröm, melly után én sovárgok, 
az, hogy Felséged a békét fenntartani tudja. Én az annyira veszélyes 
méltóságokra nem vágyakodom. Oktatva az ifjuságot, az államnak 
legfontosabb azoigálatot teszek." 

Másodszülötte megölé öt idősb fiával együtt (605) a uralkodott 
Yang-ti név alatt. A vadászat-, zene- és asszonyélvezettel a köziigyek
beni gondosságot párositá j kijavíttatta a nagy chinai falat; megtiltá 
a fegyverhordozást, melly tilalom még ma is fennáll ; atyja kincsein 
felépíté Lo-yang várost, hová székhelyét is általtette; az építéshez 
szükségelt köveket két millió ember által messziröl hordatta; száz 
tudós által átnézette s uj r a n y om a t t a az összes hadi, politikai, 
orvostudományi s földmüvelési könyveket ; a császári könyvtárt 
ötvennégyezer kötettel gazdagitá s kizárt mindenkit a katonai és pol
gári hivatalokból, a ki tudori ranggal nem birt. Legyőzte a tonchini 
lázadókat, berontott Siamba, meliynek fóvé.rosában tömérdek kincset 
s tizennyolcz tömör aranyból készült bálványt talált; Korea királyát 
hódolatra kényszerité s más külfejedelmek is védelme alá álltak. 

Ezen chinai Sardanapal nagyszerü tervei mellett is a kéjelgés
nek élt; az ö palotájánál folségesebbet alig lehete látni; mellette egy, 
husz márföldet ( =15 fdr. mfd.) el foglaló kert, középen nagy tóval, 
mellyet kioszkokkal ellátott halmok vettek körül ; a halmokon alul 
terjedelmes virágágyak örök tavaszszal gyönyörködteték a szemet. 
Midön ama roppant körben épült mulató házait látogatta, egész cso
port kéjhölgy kisérte öt, lóháton, zeneszerekkel. De a fényüzési épít
kezés mellett, két közmagtárt is állittatott, mellyek egyike két mér
földre (=l 1/ 2 fdr. mfd.) terjedett. Hogy az építkezéshez szügségelt 
anyBgokat szállithassa, összekötötte a kisebb folyókat a fófolyóval 
csatornák által, mellyek mind mai napig a középbirodalom jóllétét 
mozditják elö. Felvirágoztatta a belkereskedelmet, s a nyugati népek 
nagy i.i.zletet gyakoroltak Kan-tsuban, különösen erre felállitott tiszt
viselök felügyelete alatt. Az összecsődült idegenektől tudósitást vet
tek a chinniak a külországok fekvéséről, s az akkor fennállt negyven· 
négy fejedelemségnek nagy térképét készitették el, a középbiroda· 
lomból Ásia belsejébe vezető utakkal, mellyek egyike a keleti, másika 
a nyugati ugurokhoz, egy ismét a Shen-shen tartományba vezetett, 
mellyet ma repülö homok borit. Ezen uj ismeretek Yang-tiban azon 
vágyat kelték föl, hogy ö a nyugatiak által is tiszteltessék, s ki is 
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vitte részint követségek s gazdag ajándokok által, részint erövel, 
hogy China szélsö Ásiában ugyanazon tulnyomóságra vergődött, mely-
lyet eldaraboltatása elött gyakorolt. · 

Annyi építkezése mellett kénytelen volt a népre uj terheket 
róni; minden családnak egy munkást kelle kiállitnia tizenöt is ötven 
év között; a Itatonák i.;; pótlékzsold mellett munkára kényszerittet
tek; mit megunva vég•·e föllázadtak, s minden bomlásnak indult, 
szli.mtalan trónkövetelö lépett föl s független államok jöttek l~tre. 
Li-yuan, a régi Li ház sarja, hadat gyiijtvén letette Yang-tit s azét
vervén a Sui család párthiveit, valamint más tizenkét apró fejedel
met, megalapítá a Tang uralkodóházat K n o- ts u név alatt (618). 

XIII. Uralkodohi1z. 

Látván az elöbbi császárok nagyszerü palotáit, felkiáltatt : N e 
á ll j o n fe n n t ö b b é a z é p ü l e t, m e ll y cs ak a r r a v a 16, 
hogy a fejedelmet feslettétegyes telhetlenségét 
me l e n g ess e 1 s lángba boritta tá azt. Tisztelvén Lao-kiunt, tem
plomot állitott neki ; megparancsolta, hogy a buddis ta szerzetesek 
közöl százezeren házasadjanak meg s neki katonákat növeljenek. Le
gyözte ezután ellenségeit s lekőszönt Li-shi-min nevü fia javára (672), 
ki neki jobb keze volt győzelmeiben s ki fivérei irigységét nagylel
kűséggel viszonozta, de végre mégis fegyverrel kelle öket elnyomnia. 
E fejdelem, ki Tai-tsung név alattt) uralkodott, C hin a legnagyobb hő
sei közé számíttatott, tovább terjeszté annak határait nyugat felé s 
hogy féken tarthassa a Tu-ku-koenokl\t1 Shian-pi fejedelmeinek nem
zetségét, s az akkor mozogni kezdett tibetieket s egyszersmind 
a nyugattali kereskedelmi viszonyok fenntarthatása végett, Ásia kö· 
zepén négy s h i n t vagyis katonai kormányt állitott fel, a Tsung
ling és Tian-shian havasoktól körülvett tartományokban. A nyugati 
és északnyugati tartományok a chinaiaknak vetették magukat alá, 
kiknek birodalmuk ekkép Persiáig s a Kaspi-tengerig, északra pedig 
az Altai és Tang-nu hegylánczig terjedt, R Sogdianát, Turkestant, 
Khorasan eg-y részét s az Indukush hegyláncztól boritott tartomá
nyokat magában foglalá. Bent a birodalomban az ég fia számos alfe
jedelem fölött uralkodott, kik közöl tizenhat alkit·ály (t u-t u-fu) czim
mel nagyobb hatalmu, hetvenkettö pedig kisebb hatalmu volt. A had-

1) Klaproth Wen-vu-tinak neveú öt, hanem o névvel semmiféle chinai könyv
ben föl nem találtatik. Klaproth más helyeken i~ eltér a közönséges olvasástól, 
a nélkül, hogy okokat hozna fel. Igy például Tai-tsung fiát is Hiao-finak nevezi 
a közönséges Kao-tawng név helyett. 
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sereg százhuszonhat osztályból állott. Ezen kis fejedelmek a császár
tól kapták nyilt rendeleteiket, pecsétöket és övüket, különben kényök 
kedvök 8Zerint uralkodtak, néha néha követségeket 8 ajándokoKat 
küldve az udvarhoz s lekötelezve magukat tartományaik békéjének 
fenntartására. 

Ám nem csak ezek hódoltak Tai-tsungnak; Nepal és Indiában 
Magadaszinte hódolatukat mutatták be. Jezdegerd persa shah (638), 
elkergettetve az arabok által 1), Ferganában kea·esett ro enedéket j 
maga F'u-lin azaz a római császár is rubin és smaragd köveket kül
dött neki ajándékba (643). Tudomására volt a chinaiaknak az arabok 
(t a-s h i) nagy hatalmasodá8a1 8 évkönyveikben föl van jegyezve, mi
kép ezek a római birodalmat megtámadták, legyőzték s adózóvá tet
ték. Olly me8szire szárnyalt a két tengeröböl közti pusztából csak 
imént előbukkant beduinok hire ! 

Korea. 

Korcával (Ka o -l i) is volt dolga Tai-t8ungnak. Ezen nagy, 
hosszukás félsziget, melly nyugatról Chinával, keletről J apánnal ha
táros, százötven, a Sárga- és J apáni-tengeren elszórt apró szigettöl vé
tetik körül. Ollyan nagy mint Olaszhon s ugyanazon széle~8ég alatt 
fekszik, de hegyes volta miatt annyira hideg, hogy télen egyik ház
tól a másikig a hó alatt kell átutat vájni2). Mintegy nyolcz millio la
kója van, kik negyvenegy fönöl{ségben harminczhárom elsörcndti, 
harmincznyolcz másodrendü s hetven harmadrendü várost szám
lálnak. 

Miiveltségét a chinaiaknak köszöni; ezeknek nyelvét, írását s 
könyvcit haszn:ílják most is a tudósok, kik Koreában fövegökön két 
tollal különböztetik meg egymást j a népnek saját nyelve van sok chi
nai és mandsu szóval. A viselet majdnem egészen chinai, bö u.üu, 
hosszu köpeny, négyszög sapka, bör, pamut- vagy selyemharisnya, a 
gazdagoknál széles karimáju s magas tetejü kalap, a szakált hosszura 
hagyva, a fej leborotválva, a nők hajai pedig a nyakszirten nagy üs
tökbe tckervék. A földeket szargalmasan rnüvelik, egészen föl a he-

I) L. fánebb n 613. lupot. 
2) Klaproth 1832-bcn forditáMban tette közzé a San-kok(-taou-ran-to-sels 

v. i. a Három ország átaJános r~ttckintését. Harnel 1668-ban adta ki Korea leiro\
sát Rotterdamban illyen czim alatt: Joul'nal van de 01UJelukkige voyogie van t'iacht 
de Sperwe1·, gedestinee1·d nu Tayovan in t'iaar 1653: hoe, t'selve iacht opt' Quel
paerta eyland is oestra11.t ; als mede een pé1·tinente beschryvinge der land~n, pro
vintien, sleden ende forten leggende i'n t' koningvyk 0o1"eQ, 
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gyek felső részeiig, kőgátakat alkalma,zva; a rizs mint fótápszer ter
mesztetik. A koreabeliek, ugy látszik, Asia belsejéből a már hatalmas 
Sian-pi nemzettől származtak, mellytöl délre a Han nép lakott." 

Ki-tsu, az utolsó Tsang császár nagybátyja, mivel ennek visele
tét megrótta, börtönre vettetett, melly okból az utóbbi trónbitorló 
Wu-uang Ki-tsut barátjává 11 első ministerévé akarta tenni (Kr. e. 
1122). De Kitsu azt felelte, hogy miután előbb Tsangnak szolgált, 
kinek az ö családja olly sokat köszönhet, ugyanazon császár megbuk
tatójának szolgálni soha sem fog. Wu-uang csodálva öt, Korea kirá
lyává tette, hol Ki-tsu a benszülöttek közt müveltséget terjesztett el. 
Utódairól, kik a félsziget észagnyugati részén laktak, csak annyit 
tudunk, hogy a Kr. e. IV. században a Yan kis királyoknak vettet
tek alá. A Ttsing család buktával számos chinai keresett Kot·eá.ban 
menedéket, miglen azt Wu-ti China tartományává tette. 

Krisztus előtt harmincznyolcz évvel egy csodá11 származatu fér
fiu visszaállitá Ki-tsu régi országát s Kao-linak nevezte el j családját 
uralkodóházzá emelte, melly 667 -ig tartotta fenn magát, a mikor is a 
chinaiak a félszigetet meghóditva, A.lkirályt helyeztek bele. Krisztus 
előtt tizennyolcz évvel az északnyugati részen Pe-tsi ország alakult, 
mellyet a chinaiak Tang alatt 660-ban hóditottak meg. Még régebben 
keletkezett északkeleten a Sin-lo ország, mellyet Kr. e. ötvenhét év
vel hajókon érkezett nép alapitott s mellyet a III. században a japá
niak hóditottak meg, kik uralmukat a sziget nagyobb részére kiter
jeszték. 

Budda vallása Kao-liba 372-bcn, Pe-tsibe tizenkét évvel ké
sőbb, Sin-lóba 528- ban vitetett be. Habár a bonczok nem igen türet
tek s templomaikat a városon kivül kelle épitniök, ök azért még sem 
hagytak fel szigoru életökkel s hosszu ezertartásaikkal; aUt vannak 
kolostoraik ötszáz szerzetessel, kik közől némellyek egészen leborot
válvák, hust soha sem esznek s ha valamellyik csak rá néz asszonyra, 
megbotoztatik s a monostorból kizáratik. Midön fölvétetnek, letöröl
hetlen bélyeget kapnak, mellyröl, ha a polgári életre visszatérnek, 
mindig megismertetnek, Legtöbben önmaguk gondoskodnak fenntar
tásukr61, némellyek gyermekeket nevelnek, mások kis-kereskedést 
üznek, az öregek koldulnak. A nép nagyobb része azonban durva 
bálványokat imád; az egész istentisztelet abban áll, hogy a bálvány 
elött hajtogatja magát s tiszteletére illatus fát éget. 

Annyi századon át a chinaiak igája alatt élvén, a koreabeliek a 
sz•)lgaság büneibe sülyedtek j aljas gyönyörök, csalfaság s gyávaság 
jellemzik öket. A nök nem llriztetnek annyira mint Chinában, szaba-
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don járnak s társalognak A nagy birodalommal s Japánnal élénk ke
reskedést üznek, s minthogy tengertől vétetnek körül, minden város
nak egy fölszerelt.hajót kell tartania. Ismereteik köre olly szük, hogy 
a világ szeriotök csak tizenkét országot számlál, mellyek Chiná.tól el
szakadtak, s térképeik Siamnál tovább nem mutatnak földet. Ha az 
európaiak beszélni kezdenek nekik a világ különbözö részeinek vi
rágzó országairól, einevetik magukat és mondják : T i b i z o n y á r a 
m i n d e n sz i g e t e c s k é t o r sz á g n ak é s m i n d e n k u n y
h ó t v á r o s n a k v e s z t e k j k ü l ö n b e n h o g y a n v i l á g i t
hatna meg a nap annyi országot egy nap alatt? 

Kai-su-wen, egy föur, megöl vén a királyt, 'fai-tsung chinai csá
szár a gyilkos megbüntetése ''égett Koreába indult, mellyet utódja 
Kao-tsung 658-ban hatalma alá hajtott 1). 

Minő vitéz volt a hadban Tai-tsung, épen olly nagylelkü s bölcs 
volt béke idején. L e g i nk :i b b a z o n g o n d o l a t b á n t e n g e
m e t - mondá az ország nagyainak - h o g y ö r ö m e m b e n v a g y 
rosz kedvemben igaztalanul tal{dok jutalmazn:, 
v a g y b ü n t e t D i ; a z é r t uj o l a g k é ri ek t i t ek e t, m o D d
j á t ok m e g ös z i n t é n, m i b e n v é tk e z em. És é p e n u g y 
kell meghallgatnotok nektek is, ha ki titeket a ti 
v é t k e i t e k r e fi g y e l m c z t e t. 

Rendelé, hogy a halálos itélet kirnon dása előtt három napi böjt 
tartassék, távol minden zenétől vagy mulatságtól. Olvasván, hogy a 
hátbotozás árt a nemesb részeknek, a verést az alsóbb részre rendelé. 
Saját palotájának egy részét a tudósoknak engedte által, kik ott 
könyveket írtak s néha. az összegyült népnek a szent könyveket fej
tegették, mit ollykor ollykor a császár maga is tett. A fóvárosban egy 
intézetet állitott fel, mellyben tizezer ifju neveltetett, ezek közt kül
földi fejedelmek fiai is j ezen intézet számára a canonicus könyvek
nek s a remek iróknak uj kiadásáról gondoskodott nagytekintélyü 
magyarázatokkal, mellyek különösen a Han idejében virágzott tudó-

l) A Tong-kué-tong-kienben vagyis a keleti Ol'azdgok dtaldnos dtnézetében ol
''O.Ssnk : "llrlu-sing, koreai király uralkodásának tizedik évében (Kr. u. 607.) Ko
reAtól délre a tengerből egy hegy emelkedett ki. Midön emelkedni kezdett, felhö 
é~; göz setétséget terjesztettek el, a föld remegett, s mennydörgésszcrli moraj hal
latszott. Hét nap és hét éjszaka után a sötétség eloszlott. A hegy száz tsang 
(ezer láb) magas volt s kerillete negyven li-t (3 fdr. mérföldet) tett; sem fa, sem 
fii nem volt rajto., csak csuesán ,·astag füst gomolygott. A császár kiküldé a tu
dós Tien-hong-tsit a begy megvizsgálására, ki is odamenvén lerajzolta s bemutatta 
azt a csú.~zArnak." Mémoi1·e de M. Julien a l' Academie, le 8. juin 1840. 
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sok által irattak. Hogy a béke idején a hadtudomány el ne hanyagol
tassék, mindenütt katonai tanodákat állitott föl, mellyekbcn leginkább 
az ijfeszités, mint a birodalom kiilönös fegyverszere, gyakoroltatott. 
A gyakorlatokon maga a császár is részt vett, s midön intetné~, hogy 
személyét ne veszélyeztesse, viszom:á: B i r o d a l ru am b a n u g y 
t e k i n t e m m a g a m a t m i n t a z a p á t a c s a l á d b a n ; ö s z
sz es alattvalóimatmint fiaimat ölemben hordom; 
m i é r t fél n ék t e h á t? Az adót megkönnyítette, a polgári s bün
tető törvénykönyvnek és a szokásoknak uj rendezetet ada; a birodal
mat tiz tartományra osztá fel, mellyekben ezer kilenczszáz hatvanki
lencz város volt ; a hadseregböJ nyolczszáz kilenczven öt csapatot 
szervezett, s fenntartására magtárakat állitott föl; gondoskodott az 
öregek és betegek ellátásáról; az érdemet gazdagon jutalmazta j s 
azoknak, kik a fiui kegyeletben kitüntek, öt nagy mérö rizst oszta
tott s erényök nevét, példányképül házaik ajtajára íratta. 

Ő maga írta az A r a n y tük r ö t a kormányzatról 1) olly elv
szabályokkal, mellyekböl a többi fejedelmek is valóban üdvösen ta
nulhatnának. "Mindennap a közügyekkel elfoglalva - irja ö - a 
fennmaradó időt sétálva töltöm, de elmém s gondolatom a mult törté
netein andalog j vizsgálom minden uralkodóház erkölcseit j minden fe
jedelem jó vagy gonosz példáit, a forradalmakat és azok okait, - és 
mindezekböl tanulok. Midön kere3em, honnét van, hogy bár a feje
delmek mindnyájan békésen uralkodni s méltóságukat számos utó
doknak hagyományozni ohajtják, mégis annyi zavar és forrongás tör
ténik, azt találom, hogy az ok leginkább azon gondatlanságban fek
szik, melly szerint a fejedelmek önmaguk fölött nem elmélkednek, 
s irtóznak hallani azt, a mi talán visszatetsző s tehat kötelességeik s 
hibáik irányában vakokká lesznek j ezek ből következik a romlás. 
Hogy elkerüljem ezt, miután láttam a történetben a jó kormányzás 
szabályait és a zavargások okait, egy tükröt készitek magamnak, 
melly hibáimat megmutassa s magam javibl.sára ösztönözzön. 

"Elsö szabálya legyen a jó kormánynak a magas hivatalokra 
csak erényes és méltó személyeket emelni. A császár, a legf'óbb mél
tóságra emeltetve, szeresse a népeket s boldogságukat eszközölni tö
rekedjék j erre pedig két dolog szükséges: rend és biztosság. Az első 
végett rendeleteket kell kiadnia s megerösitnie saját példájával; a 

1) Hervicu atya leforditá ennek egy részét Du Hulde atya gyiijtcménye 
számát·n. 
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másik végett hadsereget tartania, melly elvegye az ellenségnek ked
vét a határok megrohanásá1·a. 

"Kedves dolog az uralkodás,- mondják némellyek, 
n e h é z d o l o g a z u r a l k o d {t s, mondják mások. - Amazok igy 
okoskodnak: A császári méltóság a fejedelmet a többi emberek fölé 
emeli j korlátlan hatalommal bir j a jutalmazás és büntetés az ö ke
zében van j nem csak az egész birodalom kincseit birja, hanem alatt
valói képességét s erejét is kénye kedve szerint használja fel. Sem
mit sem ohajt, mit meg nem nyerne j semmibe sem fog, mit ki nem 
vinne. - A másik rész ezeket hozza fel: Ha a fejedelem a mennyei 
f'óur iránt tisztelettel nem viseltetik, csodák és öldöklések következ
nek be j ha megsérti a szellemeket, sokszor halállal büntettetik. Ha 
ki akarja clégitni valameily vágyát, milly messziröl kell a drága sze
reket s anyagokat hozatnia a nagy ruulat6 kertek, szép tavak s nagy
szern gyárak építésére; kényszerülve van a népet adóval terhelni s 
igy a foldmivel és t hátra vetni, ekkép lesz aztán a drágaság, éhség; a 
nép szenved, zugolódik, lázong s leve1·etik. Ha a fejedelem a bajokat 
nem orvosolja, zsarnoknak tartatik, ki a népeK szerencsétlenségére 
sziiletett. 

"Még nagyobb nehézséggel jár jól megválasztani, kit emeljen 
méltóságra.; mindenkit képcl:lsége szcrint alkalmazni, a sokféle tehet
ségek közöl, sőt hasonlók közöl is a jobbat választani, igen nehéz, és 
mégis szükséges dolog, ha ki jól akar uralkodni." 

T ai· ts ungnak felesége , Sun-she C!'!ásl:árnö, erényeiről s férj e 
ránti hü szeretetéröl még ma is magasztaltatik. Mérsékelte a császar 

indulatosságát s nem türte, hogy ez a méltóságokra, érdemesbek mel
löztével, az ö rokonait emelje ; férje gyermekeit, bár melly asszony
tól születtek, anyailag nevelte. Tai-tsung egyszer, haragra gerjedve 
Uei-tseng ministere ellen, mivel a régiek jeles mondatait igen meré
szen szemére vetette, lea.karta öt tenni, midön a csá11zát·nö diszruhá-, 
ban jelenvén meg előtte, nagy bámulatára igy szólt: "En a legna-
gyobb ünnepélylyel akartam üdvldvánatimat nyilvánitni, mivel olly 
kincscsel bit· Felséged, mellynél nagyobbat egy uralkodó nem is ki
vánhat 1 értem azt a kolaót (ministcrt), ki fejedelmének ellent mer 
mondani; nem fél, hogy a kegyből kiesik, midön az igazság mellett 
erős marad B méltóságát koczkáztatja ; el nem árulja az igazságot és 
saját pntudatát." A császár kihallgatta, meggondolta magát s köszö
netet mondott neki. Egy dolgozatot irt e cs&szárnö a hölgyszobábani 
magaviseletröl, mellynek olvastára a császár felkiáltott: Im e a sz a
b á l y o k, m e ll y ek n ek m i n d e n i d ö b e n m e g t a r t a t n i o k 
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k e ll e n c! Betegségbe esvén, visszautasítá a. 'l'ao-sse felekezet va
rázsitalait s miután jó tanácsokat adott férjének és a trónörökösnek, 
elhunyt. A császár mausoleumot állitott neki, ragyogóbbat mint saját 
atyjának, mellyet azonban kolaója roszalásának következtében le
rontatott. Ezen kolao a császárnőt nem sokáig élte túl. Sirjá.r.a a csá
szár maga készitett magasztaló feliratot, aztán udvari népéhez for
dulva mondá: "Három neme van a tükröknek: az egyiket a hölgyek 
pipereasztaluknál használják j a másikat a r~giség könyvei képezik, 
mellyekben olvassuk, mikép születtek, növekedtek és buktak meg a 
birodalmak; a harmadik tükörn.e~ az emberek tekinthetők, kiket ta
nulmányozva megtanuljuk, mit kell tenni és mit elkerülni. Illy tükröt 
birtam én az én kolaómban, s szerencsétlenségemre elvesztettem azt 
azon remény nélkül, hogy egy hasonlóra teheesek szert." 

Tanácsoltatván neki egyszer, hogy a kiütött zavarokat kegyet
len szigorral nyomja el, ö jobbnak tartá biztosokat küldeni, kik az 
elégüledenek kivánatairól tudomást szerezzenek, s mondá: "Nincsen 
uralkodó ország nélkül, az országot pedig a népek képezik. Elnyomni 
a népeket, hogy a fejedelmi telhetlenségnek elég tétessék, annyi, 
mint levágni saját tagjairól a hust, hogy a has jóllakjék, Ez megte
lik, de a test oda lesz. Az országokra sokkal többször hozott szeren
csétlenséget a belnyugtalanság, mint külsö háboru. Az uralkodó, ki 
népeit elnyomja, zugolódáBra ad nekik okot j a zugolódás lázadá.ssá 
lesz, ez pedig ezer ba:jt hoz mind az alatt valókra, mind a fejedelemre." 

Egy folyó mentében sétáh·án fiaival mondá nekik : V i g y á z
zatok! a hullámok fenntartják e törék e ny ladik ot, 
hanem egy szempillantás alatt elmerithetik azt. A 
n é p e h u ll á m o k h o z, a cs á B z á r e t ö r é k e n y l a. d i k h o z 
h as o n l i t. 

A tudós Kung-yu-tu, a császárfiuk tanitója, panaszt tet~ a feje· 
delemnél egyszer, hogy a trónörökös büszke és hanyag lévén, kevés 
elömenetelt tesz, Tai-tsung mondá neki : N e m u t a 11 s a fi am n ak, 
h o g y cs ak e g y sz 6 t is B z ó l t n ek em, me r t g y ü l ö l n i 
fogná önt stanitásának még kevesebb sikere vol
n a. Nehány nap mulva bement maga a tanszobába, s kivánta, hogy 
Kung-yu-tu folytassa elöadását iilve, mig ö fiaival együtt állva hall
gatá öt. Hallgatván pedig, örömét jelenté ki, hogy fiait olly nagy tu
dományu férfiu tanitja, kit is egy font aranynyal ~száz darab selyem· 
kehnével ajándékozott meg. 

U 1·alkodott e nagy fejedelem huszonhárom évig, élt pedig ötven
háromig. Halála hirére (649) a külfejedelmek követei érzékenyen jelen-
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ték fájdalmuka.t; némellyek hajaikat vagták le, mások arczukat ezurdal
ták össze, mások ismét iüleikből eresztettek vért az elhunyt dicsőnek 
gyászpadja mellett. Két tatár arra kért engedelmet, hogy megölhesse 
magát Tai-tsung siaján, de ezt e. halottnak fennhagyott rendeletei 
meg nem engedék. Tizennégy király saját kőszobrát állitatá fel az el
hunyt sirja mellé, halál utáni hódolás jeleül. 

A kereszténység behozatala. 

Arról is nevezetes Tai-tsung kormánya, hogy alatta hatott be 
először Ohioába a kereszténység. 635-ben érkezett Tsang-ngRnba 
0-lo-pen, nestorianus pap Ta-tein· ból vagyis a római birodalom ból. A 
császár a legfóbb embereket küldé eléje, hogy vezetnék udvarába; 
lefordittatá vele a szent könyveket s meggyőzödvén az azokban fog
lalt tannak igaz és üdvös voltáról, az uj vallásnak a fővárosban egy 
templomot épit ett, mellyet huszonegy pap látott el (638). Mindezt 
egy emlék tanusitja, melly Si-ngan-fn-ban 781-ben emeltetett, mely
lyen a keresz tény tan főbb vonalokban elöadatik, s elmondatik, mint 
érkeztek meg a téritök 636-ban Tai-tsung udvarába, ki a keresztény
ség javára egy hirdetményt bocsáta közre; és hogy Kao-tsung min
den városban keresztény templomot épittetett; hogy Vu-heu üldözte 
a kereszténységet, hanem az utána következett uralkodók pártolták ; 
hogy végre Kuo-tse-y a táborba is mindig egy keresztény pap által 
kisértette magát 1). 

1) A felirat egészben feltalllható Herbelot Keleti könyvtdrd.nak toldaléká
ban, mellyet Vitidei ou jezsuita készitett (375 1.). Itt elég neh{my pontot közle
nünk: 

"A közép birodalomban terjed<! csodálatos vallásnak dicsérete, mellyet k6-
azitett s k<lbe vésetett King-seng, 8 ta-tsini templom papja. 

"Valóban az, ki örökké igaz, egyedilll; az elsö elseje, cre<lctnélküli, véget
l~n Mlce, ~rben megfoghatlan, az utolsó utolsója, 8 legt"obb érteh·mben létez<!, ki 
8 titokteljes vilAgtengelyt tartja 11 tevékenysége által forgatja (a semmit és a léte
z<lt) és eredeti méltóságával az összes szentf'knek fenséget kölcRönöz ; neru k!tün<l 
teste-e ez a mi egyetlen hárm&B egységünknek, ki a mi eredetnélküli igaz urunk 
O lo~ho' 

"Egy keresztet k~pezett, hogy megjelölje a négy részt. Elsö eredetet adó 
lehellete által nemzett két anyagot. A setét ür elváltozott, s az ég és a fóld tün
tek fól; a nap és a hold bevégezték pályájukat, s támadott a nappal és az éjjel. 
Fáradva tizezer dolgot hozott létre s alkotva az elsö embereket a béke áldlisait 
árasztl~.,-rájok 8 meghagyta, örköddnek egy forgó tenger biztossa\ga fólött. A2. a 
Predetilev tökélyes természetök nem volt egészen testi; szivök egyszerü és tiuta, 
mellynek eredetileg sein ohaja, sem vágya nem voU ; hanem miután a Sothan (sá
tán) elhintette a hazugRágot, megfertőztette, a mi tiszta volt ..• , • 

"A mi Uf1ink aztán elrejh·én valódi felségét, emberalakban jelent mPg az 

IX.. ó6 
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Midön 1625-ben a téritök ezen emléket fölfedezték, némellyek 
csalásnak hirdették a dolgot, meg nem gondolva, mikép azon ország
ban, hol a történeti hagyományokat és emlékeket a köl!'lhatalom felü
gyelete alatt tartja s hol az idegenekre olly féltékeny szem vigyáz 
fel, lehetetlen lett volna egy, ezer nyolczszáz szóból á.lló hamis felira
tot hozni létre. A kö, melly öt láb széles és tiz láb magas, valósággal 
chinai munkások által ásatott ki egy magánház alapjai alól, s a ható
ság rendeletéböl a legközelebbi bálvány-templomban állittatott fel a 
Shen-si tartomanyban. Az emlék egyáltalában ollyan természetü, 
mellyet európai ember nem költhetett, mert utánoznia kellett volna az 
annyi század előtti irók irályát, s érintenie kevesbbé ismert szokáso
kat s helyi körülményeket, továbbá olly -adatokat használnia, mellyek 
a titokezerü chinai csillagászat alakzataival jelölvék. Vagy tán azt 
mondja valaki, hogy ezt valami, a jezsuitáktól,felbérelt chinai tudós 
koholta? de a felirat szélei telvék syria.i _nevekkel, szép estrangel 1) 

irásban ; miért is szükséges lett volna, hogy ama csaló e nyelvet is 

embereknek; az ég örö•nnyilváni~ij l1özt ünnepelte meg születését; egy nő hozta 
ilt a világra Ta-U;inban ; egy Mmula.tos csillagzat hirdette a megáldotta t. 

,.Tai-tsung cst\.:lzár dicsövé tette Chinát, megnyitotta a forradalmat (a val
lásban) és szentül kormányz!\ az· embereket. 0-lo-pen, a Ta-tsin-ban uiliete~t, bá· 
mulatos erényil férfiu, figyelt a kék fellegekre s elhozta a ezent iratokat. Figyelt 
a szelek szabályaira, hogy legyözhesse a nehéz veszedelmeket. A Teing-knan ki
lenczedik évében Tsang-nganba jött. A cs{lszár meghagyta egy ministernek, hogy 
nagy udvari kisérettel a nyugati külvárosba menjen s mihelyt találkozik a jöve
vénynyel, vezesse öt a csi\szári !akba. A szent iratokat a könyvtárban forditotta 
le. A hozzáférhetlen kapu hallá a tant s meg volt lepve annak egyenes egysége 
rtltal j a csá-szár azt különösen ki hirdetni parancsol!\. Tsing-kuan til!lenkettedik évé
ben, a hetedik hónapban őszszel ezen rendeletet adta ki: 

"A tennak nincsen határozott neve ; a szentnek ninc~en határozott lényege j 
í) a vallásokat ll tartományok szerint intézi és hajójába az összes embereket be
veszi. 0-lo-pen a Ta-tsin orazAgból jött nagy erényü férfiu elhozta az iratokat és 
a képeket s felajánlá azoitat a legmagasb udvarn11k. E vallás szelleme titokszerü, 
kitünil, békés. Az ö tisztelt clsöszülöttje a tökélyest szernléli ki s hozza létre s 
megállapítja a szükségest .... A tisztviselök a császári f'óváros Y -ni en részében 
legott egy ts-tsin-országi templomot építsenek s huszonegy bonczot (papot) he
lyezzenek bele. 

"Miután a tiszteletes Tsen erénye kihalt, az égszinü szekér (Lao-taeu) nyu
gatra költözött j miután a nagy Tang bölcsesége elmult, a csodálatos szél keleten 
lengedezett . . . . . " 

1) Az estrangel azon legrégibb irás, melly a Kr. elötti 8-ik szbadból fenn
maradt kéziratokban használtatott s tulajdonkép nem nu\s, mint a palmyrai fehra
tol,kal eh•itÍlzhatlanul rokon sy1iai irAs. Az estrangel után van alakítva a nesto-
rianus ir.í.s. A ford. 
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tudta. és jól vigyázott légyen, hogy az olly kovessé ismert irás ki
lenczven sora hibátlanul másoltassók le. Hozzá kell még vennünk azt 
is, hogy mielött Assernani kivonatait közzétette, az ott felhozott syr 
papok nevei közöl igen kcvés.ismertctett. Föl kellene tehát tennünk, 
hogy ama csaló mind a régiségek ben, mind kora tudományaiban a leg
jártasabb s a mellett annyira ügyes és ravasz ember lett légyen, hogy azt 
a legszemesebb népet is megbirta csalni. És mindez mí ezéiból történt 
volná? hogy megmutattassék, a rni másunnan bizonyos vala, hogy syr 
papokSi-ngan-fu-ban a VII. és VIII. században templomokat építet
tek. S különben is a feliratban nem a tiszta s világos keresztény tan, 
hanem bizonyos vegyülete a különféle felekezetek véleményeinek 
foglaltatik, ugy hogy némelly chinai tudós aLao-tseu chinai tanhoz 
közeledőnek találta azt, rnelly tannak a Tang család mindig híve ma
radt, miután a bonczok elhitették vele, hogy ö Lao-tseu bölcsész csa
ládjával rokonságban áll. 

U-shit, a ritka szépségü s férfiasan müvelt lelkü leánykát kedve
sen vidor kedélye míatt Tai-tsung maga mellé vette, hogy vigasz
talná özvegységét Itt ismerte ()t meg Kao-tsung, a trónörökös, s be
lészeretett. Amint azonban a császár meghalt, U -shi, mint a többi 
császárnök,. a férfiaktól örökre elválasztva, a boncznök (buddista szar
zetesnők) közé záratott, hogy folyvást a császár sirj a mellett ájtatos
kodjék_ A háror~év i gyás:~: eltelte után a trónörökös hódolatátjött bemu
tatni Tai-tsung szellemének, s illatáldozatot ti>n azon könyv felett, 
mellybe a nagy fejedelem a J ó k o r m á n y z ás f ö l ö t t i es z m é i t 
írta. A szartartásban az özvegyék is részt vettek, s U-shi könyzáporával 
s csüggeteg zokogásával magára tudta vonni a császár figyelmét, ki öt 
a zárdából kivéve, a császárnő palota llölgyévé tette. U-shi azonban 
olly női mesterséggel birt, hogy szellemdus lelke, ügyes és alkahuas 
megtagadás, meg kiállott üldöztetésének nagyítása által csakhamar 
rávette a császárt, hogy elüzve rendes nejét, öt emelné maga mellé a 
tróma, Vu-heu név alatt. Mint illyen, f'ótanácsadója volt férjének, a 
kihallgatásokon egy függöny mögött ö is jelen volt, töle eredtek a ha
tározatok, s a kik felmagasztaltatását ellenezték, azokat Ínegbüntette. 
Az elüzött császámöt egy más letett uralkodónövel együtt egy külön 
épületbe záratá, s midön a császár egyszer ezeket vigasztalni ment, 
Vu-heu féltékenységböJ kezeiket s lábaikat, utóbb pedig fejeiket is 
levágt~otta. Ezután bünfurdalási őrjöngésében a rendcs trónörökös he
lyébe saját fiát tette, kit ulóbb, mivel szinte gyanussh lett elö.tte, 
számüzött; halálra üldözé az orsul.g nagyait, és a mi addig hallatlan 
dolog volt, maga mutat;í be az iinnepc'>lycs áldozatot a nagy 'l'iennek. 

56* 
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Miután harmincznégy évig forgatta ide oda a gyenge Kao-tsungot, 
ennek halála után (684) fenntartá magát a trónon, s miuté.n szabadab
ban mozoghatott, annál szigorubban nyomta el azokat, kik ennyi mél
tatlanságot tűrni nem akartak. Üldözte a már terjedező keresztény· 
séget s Hoai-y boncznak tanácsára az égnek és a nagy fényÍi:ek egy 
templomot épitett, mellyen mindennap tízezer ember dolgozott. 

Ezen boncznak mintegy ezer tanítványa vala, kiket midön egy 
erkölcsbiró rosz viseletről vádolt, számüzettek, a boncznak pedig 
összes büntetése abból állott, hogy a fény templomában egy kétszáz 
láb magas szobrot ökörvérrel kellett befestenie. E templomot Hoai-y 
boszuállásból nem sokára felgyujtá (694); s a lángok elbarapózván, a 
császári palotát is elhamvasztották. A császárnő ezt a véletlennek 
tulajdonitvan1 engesztelte a haragvó eget, 8 a boncz,"'t a templom új
jáépitésével bizta meg. Ez az uj templomban tiz tiz lábnyi tizenkét 
bálványszobrot s nagy réztáblákat állitott fel, mellyeken a birodalom 
minden nevezetessége olvasható vala. V égre gyanuba vette öt a C8á· 
szárnö 8 ugy megverette, hogy bele halt. 

E császárnő mindent megkísértett, hogy a Tang családot meg
buktaasa ; de midön látta a népnek, a törököknek 8 a tibetieknek is 
ellenszegülését, visszahívta saját fiát Tsung~tsungot, kit elöbb szám· 
üzött (705). Még ezután i~ jó ideig önmaga uralkodott, mig végre az 
elégüledenek fellázitották a katonákat is, kik megölvén a császárnő 
kegyenczeit, a kormányt az ifju császárnak átadatni kívánták. A csá
szárnő átadta az ország pecséteit s magányba vonult. Tsung-tsnng 
gyáva volt, kinek neje Uei-shi parancsolt. Ez s többi hölgyei oszto
gatták a hivatalokat, elengedték a büntetéseket s irták a rendelete
ket, mikre a csáBzárnak vakon a pecsétet kelle rányomnia. A nagy
ravágyó Uei-shi nem sokára megvetette azt, ki neki rabszolgájává al
jasult, :szeretőt választott magának, s férjét, midön épen arról gon
dolkodott, hogy a nyűgöt lerázza, megmérgezte (710). Ezután mint 
kormányzónö akart uralkodni, de a fejedelmek meggyilkolták öt. 

Juan-tsung, ki Ming-hoang-ti-nek vagyis felvilágosodott császár
nak neveztetett, ujra fölemelte családját (713) s a visszaéléseknek 
véget vetett. Észrevévéo, mikép a klltszázezer katona közt a negyed
rész sem jártas a fegyverforgatás ban, a fátiszteket megbüntettes meg
hagyta, hogy miként vallásra nézve Confucius tana tiszteltétik, ugy 
nyittassanak te1;mek minden városban Tai-kungnak, a legkitünőbb 
harczosnak tiszteletére. Korlátok közé szoritá az udvar fényűzését, 
ügyefogyott alattvalóin segitett s több hasznos intézmény felujitásával 
átalakitá a törvénykönyvet. A Fo vallásának számos templomát le-
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rontatá s tizenkét ezer boncznak családaikhoz visszatérni parancsolá, 
mond ván : A m i I:S s e i n k u g y g o n d o l k o d t ak , h o g y h a 
e g y e mb e r n em d o l g o z ik, v a g y e g y as sz o n y n e ro 

fon, valaki a birodalomban hideget és éhséget 
sz e n v e d. 

Ez időben kezdtek Chinára nézve félelmesekké lenni a tibetiek , 
(Tu-fan). Vu-heu császárnő idejében meghatalmasodván, Közép Asiá-
ban számos tartományt elfoglaltak (692), sőt elhatván a mennyei bi
rodalom határaiig, a négy katonai vidéket elszakiták ; aztán mindig 
belebb terjeszkedve az arabok segélyével a felsi:S Syr partjain Ferga
nának is uraivá lettek (7 4ó), Ennek királya a nyugati China kor
mányzóitól támogattatva, a tibetieket békekérésre kényszeríté. E si
ker által föléledt egy kis időre a chinaiak tekintélye nyugaton, s a 
sogdianok meg sok arab iónök is meghódoltak nekik ; hanem kárukra 
történt, hogy az arabok uj birodalma Persiában s az Abbasidáké 
Khorasánban s az Oxus partjain mindinkább növekedett. A meg nem 
rettent tibetiek megujiták a támadást s a kitanok erős lábr~:~. kaptak 
Ásia közepében, hol rövid idő alatt hatalmas birodalmat alkottak. 
Ezek ellen, mint szinte az egyesült tibetiek és arabok ellen nagy ha
dat Tezetett a chinai hi:Ss Kao-sian-tsi (747), ki embereivel hetven 
mériöldet ( = 521/ 2 fdr. mfd.) nyugvás nélkül haladott, de az egyesü
lés által rettentő erőssé lett ellenségtöllegyözetett. Más chinai sere
geket is hasonló sors ért, habár utóbb ismét összeszedték magukat. 

Juan-tsung alapitá a Han-lin akademiát, melly a birodalom leg
derekabb negyven tudósaból állott. Midön a tibetiek királya a csá
szártól a chinaiak canonicus könyveit kérte, egy tudós ellenszegült 
rnondván: H a a T u-fa n n é p fi a i, a m i n em z e tünk e ll e n-

. s é g e i, k ö n y v e i n k e t e g y s z e r e l o l v a s s á k , é r t e l m ö k 
me g v i lá g os o d ik, me gs z e r z ik t udom á n y u nk a t, s a z
zal eli:Srelátást és ügyességet; felfuvalkodnak s 
r e t t e n t ö e ll e o e i n k k é l e s z n c k ; m e g t a n u l j á k, m i k é p 
k e ll m i nk e t l e g y ö z n i, s ö t t a l á n m e g is h ó d i t n i. N e 
adja oda Felséged az ellenségnek a nyilakat, mik
k e l m i nk e t ke r es z t ü l l ő j ö n. Egy másik azonban távolabb 
szempontból kiindulva, oda nyilatkozott, hogy a kérelemnek eleget 
kell)enni, egyrészt, hogy a tibetiek egészen el ne idegeoittessenek, 
másrészt, hogy megízlelve a magasztos tudományt, jobbakká legye
nek. H a h! - kiálta fel - cs ak a d h a t n á nk a z ö ss z es 
b a r b á r oknak h as o n l ó aj á n d ék o t! A föl d b ö l cs ek
k e l t e l n é k m e g, s m i n e m v o l n á n k k é n y u e r i t v e 
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a n n y i s z o r 8 c r e g e t g y ü j t e n i, h o g y v i s 8 z a v e r j ü k a z 
i g a z t a 1 a n 8 e l b i z o t t t á. m a d ó k r a b U 8 v á g y á t. B á r a 
t u d o m á n y o k á l t a 1 n é m e ll y n é p á r m á n y o 8 a b b á, r a
v a s z 8 z á s g o n o s z s z á 1 e s z, a l e g t ö b b e n m é g i 8_, a b c
csületes jó életet, a bölcseséget s erényt tanul
ják meg. 

Jua.n-tsung, ki olly szépen kezdett uralkodni, utóbb a kéjelgés
nek adta át magát ; szerelemre gyulván egy hölgy iránt, elüzte a csá
szárnőt 8 egészen egy menekült törökre, Ngan-lu-shanra bizta magát, 
ki egyszerü katonából hadvezérré, utóbh a V ang folyó melletti északi 
tartományok kormányzójává lett. Ez uralkodásra kezde vágyni, s mi
dőn terveit jól kifözte, azt hiresztelé el, hogy a császártól föl van szó
litva, mentené öt meg ministerei zsarnokságától. Ezen örv alatt átkel 
a Vangon s elfoglalván Sha-ngan fővárost császárnak kiáltja ki ma
gát (755). 

Juan-tsung megfélemlett s bánatos szivvel átadá méltóságát fiá
nak Su-tsungnak, ki miután maga is bátor volt a a nép visszanyert 
bizalma s az apró fl:ljedelmek támogatása által is biztattatnék, szét
verte a lázadókat annál könnyebben, hogy Ngan-lu-sha.n saját fia, ngy 
egy szolgája által keresztül döfetett (757). Megerősödvén a trónon 
Su-tsung, mikép atyja, elrontatni hagyta magát, mindent asszonyai s 
heréltjei tettek. A persák és arabok, kik Kantonban nagy kereskedést 
üztek, zavart támasztva ott, kirabolták a magtárakat, felgyujtották a 
boltokat s a tengeren elillautak. Su·tsung s atyja pártolták 8 talan fol 
is vették a kereszténységet, bár a chinai tudósok a budda vallással 
annyira összezava1ják azt, hogy nem lehet kivenni, mellyikröl be
szélnek. 

Ugyanazon Harun-al Rasid, ki Nagy-Károlynak ajándékokat 
külde, Chinába is három követet utasitott s bár az ég fiához jött elsö 
arabok nem akartak a hódolás jeleül térdet hajtani s fejökkel a fol
det érinteni, mondván, hogy illy imádás csak Istent illet, utóbb mégis 
alávetették magukat a lealázó szertartásnak. 

A folytonos zavarok között a tibetiek hadakozásukkal soha. 
sem hagytak föl ; annyira, hogy Te-tsungnak egy ministere szüksé
gesnek állitá az uibrttrokkal szövetségre lépni (780) s e végre a kha
gannak egy chinai herczegnőt feleségül adni. Több országnagyot 
külde Nan-tsao királyához s több indiai fejedelemhez, söt az arab ka
lifához is, hogy segélyt nyerjen ama vad, mindenkire nézve háborító 
és veszedelmes nép ellen. Először is az uigurok jöttek segítségre, 
hanem megveretve tértek visaza, s a tibetiek Shen-si tartömányig 
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hatva, elfoglalták Buchariát (790) a napról napra félelmesebbekké 
lettek. 

Wu-tsung (841) vi.tizsége megtisztitá a határokat a törökök- és 
tibetiektöl, kik azokat megszállva tarták; rendelé, mi most is fennáll, 
h ogy minden mandarin minden öt, vagy hét évben büneit a császár 
előtt bevallja s azokért bocsánatot kérjen. Gondolhatni, mennyire 
őszinte bünvallás az. l\'Iint a Tao-sse felekezet hive, P.llensége volt 
mind a kereszténységnek, mind a buddaismusnak. Lerontatni ren
delé a budda vallás templomait, csak ketté.it hagyva meg Siang-ngan
ban és Lo-yangban, s egyet a többi városokban; a barátokat családaik
hoz visszamenni parancsolá s roppant birtokaikat adó alá veté. A 
kereszténységet s a mágus vallást (Ta-tt;;in és Muhub) illetőleg meg
parancsolá, hogy ezek papjai zárdáikból térjenek haza s a terheket 
a többi alattvalókkal egyaránt viseljék, a kik pedig jövevények, azok 
a bh·odalom határain tul szállittassanak. Ar. akkor szerkesztett la} 
stromból kitünik, mikép a }(ormánytól szentesitve fennállt négyezer 
hatsz~íz hatvan templom és zárda, a kormánytól el nem ismerve pedig 
negyvenezer templom és zárda; mindezekben kétszáz hatvanezer öt
száz Luddista barát s háromezer keresztény s mágUi~ pap élt; melly 
utóbbiak különösen a déli tartományokban, aztán északon Oxus wel
lett és Persia szomszédságában terjedeztck. 

A következett fejedelmek története csak vallásvitályról s a he
réltek fondorkodásairól beszéll), annyira, hogy egy arab utazó igy 
nyilatkozott: "China állapota ollyan volt ekkot·, mint Sándor biro
dalmáé, miután Dariust legyőzte ; midőn tudniillik az apró fejedelmek, 
kik közt ö az elfoglalt persa tartományokat felosztá, ugyanannyi or
szágot alapítottak. Minden chinai füur egy másikhoz szegődött, hogy 
egy harmadik ellen hadat viseljenek, akár engedte a császár, akár 
nem ; s midön a gyengébb legyözetett, a gyözö elfoglalta tartományát, 
elpusztított, elrablott mindent s az ellenség alattvalóit szétszórta. Illy 
kegyetlenséget engednek meg az ö vallásuk törvényei, annyira, hogy 
a vásárokon emberhust is árulnak."2) 

l) Két arab kere11kedönek ujabban fölfede:~;ett e tá.rgybani tudósitása iga
zolja a jezsuiták előadását. Ugyanazon utazók, midön egy városi kormányz6t 
akarnalt jelenteni, heréltet mondanak. A Vulgata is heréltnek nevezi Putifárt, 
FAraó minieterét. 

;) Az emberevés közönségesen nem divatozik ChinAban, hanem igen is 
éhség idején, melly olly népes tartomll.nyokban annyira gyakori. A polgkrháboruk 
idejéből is sokszor említtetik illy vad étkezé•, részint a háborut követő drágaság, 
részint· egy neméből a bosznállbnak, mellyre a chinaiak tls a rnsill.jok olly igen 
hajlandók. 
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Végre Shiu-uen, a csapatok vezére, kiirtá a berélteket, Tsao
tsung császárt Shen-siböl Ho-nanba költözteté s ott halálna~ adta, 
helyébe emelvén fiát Tsao-suen-tsungot (905), kit két év mulva szinte 
letett. Ez volt utolsó a Tang családból (907), mellynek helyébe Shiu
uen a magáét alapitli meg Liang név alatt. Azonban nem egés~ Cbina 
fölött, hanem csupán Ho-nan és Shan· tuo g fölött uralkodott, a biro
dalom többi részeit független fejedelmek és a határszéli beütök tar
ták elfoglalva; mig a vitéz Li-ke-yung, a Tang család nagylelkü el
lensége s erös támasza, Shan-siban uralkodott Tsin királyának czime 
alatt s utóbb a XV. uralkodóházat alapitá meg•). 

Kllh·tszon)'ok. 

A Tangok alatt China tovább fejleszté külviszonyait. Juan-tsung 
uralkodása alatt gyakran érkeztek küldöttségek és .követek lndiá.ból, 
és pedig 713 után segélyt kérni az arabok és tibetiek ellen. A chi
naink megadták a segélyt, de az araboktól, kikkel többször is kellett vál
tozó szerenceével harczolniok, megverettck. A török, sogdianai, kash
emiri királyok s más apró fejedelmek is barátságban álltak Chiná
val; 7 42-ben a déli tengerről érkezett kereskedők Serendibtöl vagyis 
az oroszlánok királyától drága ajándokokat u. m. tüzes gyöngyöket, 
arany virágokat, gyémántokat, elefántfogakat és nagy értékü kelmé
ket hoztak, 

Midön 721-ben egy napfogyatkozás roszul számittatott ki, a 
császár munkára sz6litá Y-hang bonczot, ki azon korra nézve remek 
csillagászattant készitett. Azzal kezdte meg munkálkodását, hogy föl
roérte a birodalmat s megállapitá a jeles b vároRok fekvését. Önmaga 
készitett körzeteket, napórát és csillagtá.vméröt s két mérnöki társu
latot küldött ki északra és délre, hogy jelölnék fel naponként a nap 
déli magasságát egy nyolcz láb hosszu napóra mutatóval, ugy szinte 
a sarkcsillag magasságát. E kisérletek azon tapasztalatra vezeték, 
hogy három ezer h11tszáz nyolczvannyolcz l i távolságnyira az árnyék 
egy láb, öt uj s nehány vonalnyi; a sarkcsillag magassága pedig tiz 
é~ fél foknyi különbséget mutat. Megméretvén nagy gonddal két el
lentesen kiválasztott északi s déli pont eg:ymást6li távolsága, e távol
ság tétetett alapul a háromszögmérésnek. :Mások gondoskodtak, hogy 
a nap- s éjbosszuság az idegen tartományokban is pontosan följegyez· 
tessék és n birodalomban láthatlan csillagok szemügyre vétessenek. 

1) E pontnAl E>lhagy minket KIRproth, kinek segélyével felvil!goaitottuk, vagy 
kijavítottuk a jezsuiták, aztilu Stanoton, Grosier, Beaumont il a t. elöadásait. 
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Talán Y-hang az indusok tudományába volt beavatva; s innen 
a hasonlóság a chinai és az arab csillagászat között. Egy gépezetet is 
készitett, melly viztől hajtatva a csillagok mozgá.sát jelölé s mellyben 
álló szobrok az órákat és negyedeket ütötték. Előbb balván meg, 
hogysem csillagászattanát befejezhette volna, a császár a hátrahagyott 
irásait egy tudós tá.1·sulat által rendbeszedette s ktlzzététeté (727). 
Ku-tan, indus csillagász, a rendezök egyike, kimutatta, mikép ama 
tudományos ismeretek nagy része nyugatról s az indiai könyvekből 
kölcsönöztetett, mellyeket ö 718-ig szanszkritból fordított. 

Y-hang háromszögméréséböl tudjuk, mikép China akkoriban 
keletről nyugatra 9,310 l i-re (26 1/ 2 fok), délről északfelé pedig 10,918 
l i-re (31 fok) terjedett. Fel vala osztva e terület tizenöt tartományra, 
mellyeket 17,686 f'ó- és 57,416 almaodario kormányozott. A 722-i 
népszámítás ezerint volt 7,861,236 család, 45,431,265 lélekkel, melly 
szám tizenhét év alatt 9,619,:&54 családban 52,884,818 lélekre sza
porodott; ide nem számítva a fejedelmeket, a nagyokat, mandarino
kat háznépökkel, aztán a tudósokat, katonákat, bonczokat és rabszol
gákat, kik adómentesek voltak. A hosszu belbáboruk megtizedelték 
a népességet a következett esztendőkben. 780-ban a közkincstár 
30,898,000 W!lt (231,735,000 frank) pénzben és gabonában 2,157,000 
(120 fontos) méröt vett be. 

Midön 811-ben a császár az ország nagyait a közköltségek f"ó
lötti tanácskozmányra összehitta, ezek egyike igy beszélt: "A császár 
több, mint nyolczszázezer katonát tart , a kereskedők, bonczok, a 
Tao-sse s más felekezetü papok száma kétszer olly nagy, mint a f"óld
müvelőké. Tiz közől csak három müveli a földet homloka verejtéké
vel s tartja el a többit. A :fizetéses polgári mandarinok száma tízezerre 

. megy ; sok helység harmadrendű várossá lett. Hajdan minden első 
ran gu mandarin havonként') ezer mérll gabonát és rizst s háromezer 
obon ezüstöt kapott (22,500 frank), most 9000-et kap, az alrendiiek 
pedig átalában ezeret." 

Jt'lesb emberek. 

Juan-tsung alatt éltek Tu-fu és Li-tai-pe1 kik a chinai költé
szetne~ azon szabályait írták, mellyek közt az még ma is gyermek
korát éli. 

~· Hien·tsung alatt (806) virágzott Pe-ku-y, ki különféle hivatalok 
viselése után, visszavonult jószágaira negyedmagával :egy bonczczal, 
ki a füvészetet érté, két költö-tud6ssal és egy olly társsal, ki öt be-

1) Alkalmasint igy kellene olvasni: évenként. 
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szélgetésével s tréfáival mulattatá. Ezekkel élt ö gondtalan vidám
ságban, nevezvén magát a k e d v e s m á m o r t u d o r á n ak .. Sokan 
irigyelték az ö iddogáló magányukat i a császár is magá.hoz hivatá 
Pe-ku-yt s rávette, hogy cserélné föl magányát gazdag jövedel~mmel, 
s a büntető törvényszék elnökévé tette öt, hol Pe-ku-y szigoruan 
igazságos volt s mondá: "Én ollyan vagyok mint a tan-kuer fa, egye
nes, sima és hajthatlan i engem megtörni igen, de meghajlitui nem 
lehet." Hátrahagyott müvei halhadanná teszik öt nemzetc előtt. 

Nagy hirre kapott Han-yu is, ki már mint ifju, birodalmi erkölcs
biróvá neveztetvén, irtogatta a visszaéléseket, a. hol azok csak fel
tünedeztek. Észrevévén, mikép a heréltek magában a császári lakban 
az udvaronczak s udvari hölgyek számára bizonyos óvószert drága 
pénzen árulnak, figyelmezteté a császárt, vetne véget a gyalázatos 
üzletnek. A heréltek ugy megharagudtak ezért reá, hogy öt egy távol
fekvő harmadrend ü város kormányzójává neveztették ki; hanem ö 
itt is ugy viselte magát, hogy az apák legszebb kivánata fiaik irányá
ban igy hangzék : B á r c s a k o ll y a n l e n n é l m i n t H a n - y u. 
Visszahivatván az udvarhoz, beosztatott aministerek közé; de midön 
itt is arra szavazva, a mit jobbnak látott és nem, a mi a ministerek
nek tetszett, elmozdittatott ez állomásától, mint a ki járatlan, e a csá
szári fiuk tanítójává tétetett. Nagy drágaság uraikadván az időtáj

ban, egy mandarin jelenté a császárnak, mikép Fung-siang-tu város
ban Fónak egy ujja őriztetik, melly ha kitétetik, bö termés lesz s 
minden nyomor elhárittatik. A császár parancsára fölkerestetik s ki
tétetvén, tiszteltetilt a szent ereklye i a babonának egy tudós sem mer 
ellenszegülni, csak Han-yu emel szót s előadja a császárnak, mennyi 
roszat idézett már elő a Fo-vallás, melly a tiszta erény helyébe a 
külsö szartartásokat hozta be, azért ö ama csontmaradványok törvé
nyes elégettetését kivánja. Kevésbe mult, hogy e merész lépés Han
yunak életébe nem került, csak kegyelemből történt, hogy egy kis 
város kormányzására küldetett el. Itt írta azon müvét, mellyben a 
tudományok folytonos hagyományát egész Meng-tseuig és a koron
ként becsuszott babonaságokat mutatja fel. A császár látván e müvet, 
a bölcsészt a császári tanintézet elnökévé tette, hol ö a tudományokat 
s annak müvelöit nagy kegyben részesité. Utóbb Mu-tsung császá.r 
(821) által hadügyministerré tétetvén, teljhatalommal a mindig meg
ujuló lázadások elnyomására küldetett; de ö elindult minden katona
ság nélkül, csupán a hivatalához tartozó személyzettel, s a lázadókat 
rábPszéléssel jó utra térítvén, békés diadalt vivott ki. 
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HUSZONNEGYEDIK FEJEZET. 

Ti bet. 

Már többször ernlitettük Japánt és Tibet-et, melly országok , 
népei keleti s közép Asia történetében oly fontos szerepet játszanak. 
Fenntartva magunknak J apánról másutt beszélni, most Tibetről fo
gunk szólani. 

Himalaya északi lejtőjétől China nyugati széleig, délre a chinai 
Turkestanig, keletre a független Turkestanig nyulik ki ezen ország. 
Kiterjedése nyugatról keletre kétezer (=500 fdr. mfd.), északról 
délre hatszáz (=150 fdr. mfd.) mérföld, Olly magasan fekvő begyes 
ország ez, hogy lakói a földön legmagasabban laknak•). Habár a 
forró égövig (28 fok.) terjed, telei mégis csikorgó hidegek. Első tudó
sítást ezen országról a velenezei M:1rco Polo adott, további ismeretére 
csak a téritök vezettek. Andrad Antal portugalli jezsuita 1624-ben; 
egy franczia s egy német jezsuita 1664-ben látták Tibetet; Orazio 
della Penna atya pedig i 7 32 ben egy katholikus missiót alapita ott s 
Tibetről R ö v i d ism e r t e t és t irt, mellyet 1761-ben Georgi atya 
Rómában ki is adott, hanem A I p h a b e t u m T i b e t a n u m-a csak 
feldolgozatlan tudományos halmazt képez. 1777.-ben Pallas írta le 
'ribetet, kevéssel utóbb pedig az angolok a nagy lámához követséget 
küldöttek, mellynek vezetője Turner Samu az országot igen érdeke
sen írta le. 

A népesség nem egy nemzetiségű, hanem a mennyiben olly tá
vollévő országról szólhatunk, némcllyek, mint a butiak, mavarok és 
nevarok a Himalaya magas területeire és Napalba az indiánoktól szo
ritattak. A chinai könyvek némelly helyeiből kitetszik, mikép a ki
angok, amint ök a tibetieket nevezik, China nyugati széleit még előbb 
foglalták el, mintsem a Kuen-lun helyekböl jött népek a közép biro
dalmat megnépesi ték, Maguk a tibetiek azt hiszilt1 hogy ök a majmok 
egy nemétől származnak, aminthogy belső Tibet még ma is a majmok 
tartományának neveztetik. Ezen eredet szeriut ök legrégibb embe
reknek tartják magukat 1). 

1 ) Daba városa fekszi\{ a tenger szine fölött 4796 met. vagyis olly roa
gasao miot Mootblanc csúcsa. 

2) Haoumao, a majmok fejedelme, ki az ind mythologia szerint Ramának a 
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Miután irá.st csak a mi időszámításunk VII. századában ismer
tek, régiségeikre nézve csak a hagyomá.nyra támaszkodnak, s törté
neti könyYeiknek Della Penna atya által kiadott kivonata szaraz és 
majdnem csak a királyok neveire vonatkozó; az időrend is helytelen. 
Prasrimp és Prasriron névvel nevezi ama nemzet ösatyjait, 8 az első 
királyt Gniatrizeng-et, Makkiaba asszonynak, India kh·álynöjének 
fiát mondja, ki gyermekkorában kitétetvén, egy paraszt á.ltal fölvéte
tett, aztán Tibetbe futva, ott a földmüvelést elterjesztette. Különvált 
törzsekben élvén, a tibetiek soha sem szilárdultak egy nagy nemzetté, 
A jelesb törzsek egyike vala a tu-fanoké keleti Tibetben, mellynek 
feje Hu-ti a chinai császároktól származtatta magát s Tibetnek több 
hordáját hatalma alá egyesi té (491)· Ennek utódjai a hatodik század 
közepe táján elfoglalták a Shen-si tartomány déli hegyes széleit, az 
Uei-k zavaros uralma alatt mindinká.bb meghatalmasadtak s Zan-pu 
czímet vettek föl, a mi annyit tesz, mint az ég szellemétől született. 
Székhelyöket jobbára Losa-tsuan partjain Lhassa mellett tarták, s 
bár létezett már több város, ök mégis szivesebben laktak azok kör
nyékein sátrak alatt. 

Mintegy negyven mérfóldnyire ezen tanyától egy tavon tul, 
mellyet fekete tengernek neveztek 1 kóborottak a többi csoportok, 
tejjel, sajttal, marhabussal 8 pörkölt gabonával táplálkozva, állatbő
rökkel s gyapju posztóval ruházkodva; ha valaki meghalt, annak 
sirján lovakat s ökröket vágtak le s ezekkel együtt temették el. Irás 
helyett koczka alaku fácskákkal s zsinegen csomó-kötéssel segíték 
az emlétl). Minden évben hüséget esküdtek a királynak, kutyákat és 
majmokat áldozva; minden harmadik évben pedig ünnepélyesen ál
doztak embert, lovat, szaruarat és ökröt. Az esztendöket az aratás 
ezerint számitá.k. 

Ye-zung-lung zan-pu (630) hozta be a budda vallást s már több 
százezer· harczost állithatván ki a csatatérre, belső Ásia számos népét 
8 közép India királyát is legyőzte. A hires Tai-tsung chinai császár
hoz is követséget külde, melly hódolatát átadva, számára egy chinai 
herczegnőt feleségül kére. De midön megtagadtatnék, a mi több török 
fejdelemnek már m!'gadatott, Ye-zung-lung erös haddal rontott a biro
dalomba, 8 a kivánt herczegnőt megnyeré. 

Lu-tung-zan, a kiskoru Ki-li-fa-bu helyett kormányoz ván (650), 
a szomszédokat legyőzte s olly hatalmat fejtett ki, hogy a chinai csá-

Lanka (Ceylon) elleni háboruban segitségére megy (1. köt. 510. 1.) hibeWleg tibeti 
fejedelmet jelent. 

1) llaprotb .A.pe1·~ du peuplea lk l' A.rie moyenne. 
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szár szepegni kezdett j az ügyes minister azonbnn Közép-Ásia ellen 
forditván e hadi erőt, eloszlatta a császár aggodalmát Halála után a 
kormányzóság fiára, King-lingre ment által; a chinai császár a tibetiek 
ellenségének nyilvánitván magát, a közép-ásiai négy katonai kerüle
tet meg akarta tartani j hanem a tibetiek mégis elfoglalták azokat, s 
az ellenök küldött száz negyvenezer chinait semmivé tették (678.) A 
következett években nyugati Chinában még több vidéket foglaltak 
el s szövctkezve az arabokkal meg nem szüntek a birodalmat hábor
gatni, mig végre sikerült magát China fóvárosát is elfoglalniok (790). 
Az ezután mintegy ötven évvel kötött béke Lhassában egy emlék
oszloppal örökíttetett; ez még ma is megvan, a béke pedig nem so
káig tartott; de miután a tibetieket a sok belviszály s a törökökkali 
háboru erejökből kimerité, a zan-pu a chinai császárnak aláveté ma
gát (866). Nem beszélnek többé az évkönyvek Tibet fejedelmeiről 

egész Ku-zu-lóig, ki mint a régi zan-puk sarja, inditványozá a csá
szárnak, támadnák meg egyesült erővel Hia ország királyát, kinek 
növekedése végső csapás volt a tibetiekre nézve (1015). Ku-zu-lónak 
ministere egy ravasz és kegyetlen boncz volt, ki uj fényre akarván 
hozni a tibeti hatalmat, hadat üzent Cbinának, melly azonban reá. 
nézve roszul ütött ki. A következett király alatt minden oldalon lá
zadás ütött ki, s az egymás iránt ellenséges apró fejedelmek közt fel
darabolt Tibet elismerte China felsőbbségét, mellynek ekkép lázongó 
szomszédai alattvalóivá lettenek (1125). 

A yue-shi törzsek, mellyek a bioog-nukkal hadakoztak, legyö
zetve szétszórattak. (Kr. ut. 126). A Han császárok, háborut viselvén 
a hiong-nukkal, keresték a tibetiek szövetségét, hanem ezek jobbnak 
tarták Persia gazdag tartományait pusztitgatni, s a Transoxianában 
erős állást foglaltak el egész az V. századig, miglen a Sasaanidák 
növekvő hatalma és a Juan-juanok gyakori betörése meggyön
gíték öket. 

V aHásuk bálványozás és nemzeti emlékezések vegyülete volt. 
A l as ik vagyis a szép és erös alkatu de félelmes tekintetü jó nem
tök, kilencz kart képeznek; a gonoszak közt legkitünőbb a Gongor, 
ki mégis a világot, a vállá.st és hitet védelmezi. Dsam-jang, a bölcse
ség istene, ki a holdban lakik, kijelenté a többi istennek, hogy ha 
embert akarnak nemzeni, szükséges, hogy egy isten és egy istennő 
majQ)ll alakot öltsön. Gne-zeden, a világ legrégibb fejedelmei közt az 
ötödik Ze-dentnek vagyis a )C'gszebbnek egy daganatából született, a 
maga fiát pedig egyik czombjából szülte. Zan-gan-dara-eke1 egykor 
királynő, aztán a veszélyekben segély ül hívandó istennö1 három szem-
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mel ábrazol tatott: egygyel komlokán, a másikkal tenyerén, a harma
dikkal lábntalpán. 

Egy indiai királynő Tibetbe menvén férjhez, magával hozta 
Sakia :Muni- vagyis Buddának egy szobrocskáját s nehány könyvet. 
A már emlitett Ye-zung-lung (632) beszélni hallván erről má& fél szá· 
zaddal későbben, Indiába küldé első ministerét Tuomi-sambuodát, 
szerezne magának bíztosb tudomást, ki visszatérve, kétféle betüket 
hozott be az ország nyelvének írására. 

Ime a buddaismus első jótéteménye a müvelödés irányában! 
Nem is hatott olly jótékonyan sehol, mint Tibetben, hol nem ellenez
tetvén sem tudósok, sem braminok által, hamar terjedett el j a min
den müveltséget nélkülözö népbe erkölcsi szabályokat oltott; a har
czias fejedelmeket szemlélödö fónökökké változtatta, kik nem hóditásra, 
hanem elragadó megsemmülés által tökélyre vágytak j s az Indiában 
olly régen divatozott irás és müveltség átültetteték Tibetbe, de nem 
ott támadott az, s nem onnan terjedett el a többi világrászekbe, mi
kép némellyek a mult században álmodoztak. Nehány szerzetes Tri
srung-teu általlndiábá küldetvén elhozták onnan a Ka n d a u r t vagy
is Sakia tanának nagy könyvét száznyolcz kötetben, mellyek tibeti 
nyelvre fordittattak s őrizetökre m i a s-ok vagyis templomok építtet
tek, M~nthogy a buddisták, mint már érintettük, foganatosnak hiszik 
az imát, ha azt gépileg mozgásba hozzák, akár szóval, akár írással, 
vagy akár melly más módon, ezen könyvek is kerekekbe vannak el
zárva, mellyek viz által hajtott gépezettel folyvást forognak. A hány 
könyvet forgat az illy gépezet kereke, ugyanannyi lámpa égettetik 
nagyobb ünnepeken s ugyanannyi szemből áll a buddisták olvasója, 
mellyet ujjaik közt pörgetnek. 

A nagyok boszankodván, hogy a király az uj tant ennyire ke
gyeli, ~!rabolták a könyveket, mikre kezeiket rátehették, és a Sakia 
szobrát, és egy templomból mész:írszéket csináltak j hanem a szent
ségtörést országos balesemények büntették, miglen a király a meg
sértett istenség kibékitése végett, behitta Indiából az Urkien nevü 
papot, ki engesztelő tettek által a csapásokat megszüntette. Üldöz
tetéstől nyomatva a buddisták önmaguk jöttek Tibetbe letelepedni, s 
Bodhisatva, alsóbb rangu isteni megtestesülés, alapítá ott Samiában, 
Lhassától három nap járásra, az első zárdát. Utána jöttek a többi 
buddista papok j de elválasztva a középpontól s bárdolatlan nép kö
zött élve, maguk is eldurvultak. A XI. században Chinából jött egy 
boncz Tibetbe, hogy átültesse iue a kis tan helyébe a nagyot, vagyis 
a monda-regék helyébe a bölcseleti hittudományt. Azonban megszé-
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gyenittetvén egy ottani buddista által, kénytelen volt visszautazni, 
nem hagyva a benne hivöknek más emléket, mint egy darab csizmát, 
és a tibetiek folyvást megmaradtak az ö durva igazhitüségökben; 
még csak a ceyloni tanodát sem látogatták, hol a buddaismus a chinai 
vegyülékektől tiszta maradott. 

Budlll!!!fa lllerarcbla. 

Különbözö kutfóböl származtatván vallásukat a tibetiek, nem 
akarták a chinai Budda felsőségét elismerni ; hanem egy idő mulva 
azon kor után, mellyről beszélünk, midön a mongolok Chinát elfog
lalták s Afrika felé Egyptomig, Európában Sziléziáig hatottak, a chi
nai BudJa, ki alattuk élt, hatalmukban szinte részesülvén, királyi 
rnéltóságban azokatlan fényt üzött. A véletlen ugy akarta, hogy ezen 
Budda, Kang-ka-jambo, tibeti születés legyen; rniért is hazájában 
terjedelmes birtokokat és l am a nevet nyert, a mi tibetül papot je
lent. Fejedelemmé lévén a Budda s mindinkább növekedve a mongo
lok kegye által, rendes papi hierarchiát ala.pita. Eddig a különféle ti
beti monostorok egy nagy láma alatt álltak, s ezen nagy lámák szár
mazatukat szakadatlan lánczolatban egész Urkien patriarcháig vitték 
fel; ekkor azonban mindnyájuk fölébe, mint Budda. megtestesülése, 
egy nagy láma emeltetett. Ennek oldalamellett van még öt nagy 
láma, mint személyitöi Budda fiainak; azután öt bodhisatva-lárva1 

vagy az első ötnek fiai. Az első öt képezi a főláma tanácsát, s ha meg
hal, a fópap-választó teremben utódot adnak neki. Más al-lámák a 
szükség ezerint a tartományokban vannak alkalmazva, helyettesekkel 
(gy bons). 

A hierarchia utolsó fokát a ke g n i e n ek foglalják el. Mind
kétnemü gyermekek ezek, kiket szülőik papi (szerzetesi) életre szán
nak, s kik kilencz éves korukban az öt buddi8ta parancsra fogadal-

. ma t tesznek, s együtt, vagy magánosan élnek. A k e t z u e l ek a tö
kélynek már tiz parancsát teljesítik, s ha husz évesek akkorke-l o n
g ok-ká lehetnek 8 ünnepélyes egész fogadalmakat tesznek. Ezek 
között vannak egyszerü barátok (t r a b a) és elüljárók (l am a) s 
mindnyájan kegyes adományokhol élnek. A nőnek, ki a láma előtt 

megjelenik, ha csábitásról nem akar vádoltatni, be kell kennie arczát 
vörös czukorral és a szürle (t h e a) üledékéveL Vannak még varázs
lók és jövendölök (n g a-r am b a), kik házasodhatnak, és szinte főnö

k ök .,alatt állnak. Minden monostornak megvan a maga T 8 o k
l o n g-ja, ki jósol, j tivendtil és varázsol, s ijesztő rémalaku ruhá
ban jár. 
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Akkoriban szerkesztetett össze a tibeti szent könyvek roppant 
gyüjteménye, mellynek egy példánya három ezer obon aranyba ke
rült. Magában 'foglalja Bud da és tanítványai müveit, ezek és ·a patri
arelJák életirását, a zsinatok iratait, szóval, az egész tibeti canonicus 
irodalmat. 1) .~ 

A Mingek, kik Chinában a mongolokat váltották fel, nem ül
dözték a buddaismust, melly aztán ismét diadalt ült a mandsuk trónja 
mellett; kik alatt szerltesztetett a solmyelvü szótár is, mellyben az 
összes regetaní elnevezések s a Buddára vonatkozó bölcsészeti kifeje
zések öt nyelven, u. m. szanszkrit, china-1 mandsú-, mongol- és tibe
tül adatnak. 

Tibetből a buddaismus a mongolok közt is elterjedt (1247), 
hol a láma Sakia-pandita a syr irást is tanította, mellyet éi az uigur~ 

törököktől, ezek pedig a nestariánusoktól sajátitottak el. 

Mióta a felláma világi uralkodó is v<llt, e méltóságra sokan vágya
kadtak; s igy történt, hogy a Brikun monostor nagy lámája fegyve
resen támadta meg a sechiait s elfoglalta ennek főpapi székét, daczára 
annak, hogy ezt a császár iktatta be. Az elüzött láma a chinai udvar
hoz fordult, s a császár közbejövén felosztá Tibetet nehány alatta álló 
kisfejdelem s a két vetélykedö láma között, s e ezerint a fóláma csak 
Sechia városra, ennek határára és a semmit be nem hozó nagy mélt6-
ság czimére volt szoritva. Midőn a két láma folyvást hadat viseine 
egymás ellen, egy tibeti fejdelem ellenök támadván, mind a kettőt 
hatalma alá veté ; hanem őtet is a Dsengiskán·ok hóditották meg s a 
buddaismus feJe megszünt egyszersmind világi fejedelem lenni. 

A XVI. század vége fele egy Altan nevezetü fclnök a vallást 
nagyravágyása eszközeül használta, s miután a tartományokat, hol a 
lamaismus uralkodék, erőszakosan hatalmába ejté, meghítta a nagy 
lámát államaiba. Az isteni megtestesülés hajlott a kérelemre s utját 
nagy csodák jelölék, s midön a fejedelem sa főpap találkozott, ráismer
tek egymásra a lélekvándorlás következtében s emlékeztek, mikép 
ök már egy előbbi életet is együtt töltöttek. Altan emlékezett, hogy 
ö Kubilai volt, a Dsengis-kán unokája, kinek nagyszámu alattvalói 
voltak ; a lámának pedig eszébe jutott, mennyi tisztelettel halmozá öt 

1) A Kandsur vagyis a tibeti vallási könyvek öszlete kétszáz harminczkét 
kötetb<Sl áll; a mongol fordítást Chinában csak a cs!szár engedelmével lehet el
adni nem kevesebbért, mint 6666 frankért. Az eredetinek egy másolatát a kalkut
tai tud6stár8&8ág nem rágiben küldte meg a párizsi könyvtárnak ivrétü szAz kö
tetben, odaval6 papírra nyomtatva. Lásd I. köt. 528. l. 
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Kubilai, midön u ő lelke háromszáz év előtt a Pegsa.pa nevti lámá
ban élt, ki uMkája volt annak, ki a mongolokat irni tanította. Mint 
illy rég~ barátok a barbárság maradványainak lerontására könnyen 
összeszövetkeztek, s mie~ött elváltak volna, a főpap a fejedelemnek 

11 végetlen s legfőbb jogarhordó'', a fejdelem pedig a lámának "tenger
pap'' (d a l a i -lá ma) czimét adta, mit ennek utódai is ~pegtartottak. 

Azonban e fóségi egységet csakhamar megdönté a vörös és 
sárga sapkás pártok viszálya. Amannak lá.mái a Himalayán magasló 
Butan vidéken uralkodnak s el nem ismerik a dalai-lámát j maga Ti
bet három sárga. sapkás láma. köz t van felosztva: a dalai, kinek Lha.s
sától nem messze, Potala hegyen pagódjo. is, fejdelmi Jaka is van, fel
llöbbséget gyakorol más lámák fólöti, hanem a polgári kormányt nagy 
egykedvüséggel egy világi helyettesnek engedi j a zangi láma, ki 
Te-shu-lumbuban székel, az ország ·egy másik része fölött uralkodik j 
a Taranot-láma a Tatárföld egy részét birja, s nem measze az orosz 
határtól, Karkában lakik; mind a három Buddának megtestesülése. 
A chinai császár 1792-ben a sárga sapkának adta az elsőséget. 

Napjainkbaq a láma a közép birodalomtól függ s a szertartási 
törvényszék megengedi neki, hogy fe n s é g es-nek czime~ze magát, 
hanem ugy, hogy ezt is oda tegye: e n g e d e lm es a l a t t v a l ó. 
Azon négyezer ember, kiket a chinai császár tiszteletörség czime alatt 
ott tart, a lámát teljes rabszolgaságban tartják. Ha kiesik a csá.szár 
kegyelméből, meghivatik az udvarba, hol a legünn~pélyesebben fo
gadtatik, sőt az ég fia annyira leereszkedik, hogy saját orvosai által 
gyógyittatja őt j aztán a hivatalos ujság nem sokára jelenti, hogy 
Budda isten lakást változtatott, s méltóztatni fog neki Tibetben ujjá
születni. 

Ma. a tibetiek kedves, nyájo.s nemzet; a férfiak elpubolvák 1 

arczkifejezésök o. mongolhoz közelit j a nők barnák, piros eleven ar
czuak; erősebbek a férfiaknál, miért is egynek több férje van j keres
kednek s a földet müvelik ; és ha leánygyermek születik, iinaep van 
a háznál. 

Legszokottabb ajándék a tibetieknél a kendő. A gazdagok és a 
jegyesek kendőt cserélnek, a lámának is ez adatik ajándékba. A kö
szöntés abból áll, hogy a kaJapot megemelik, kezöket mellökön ke
resztbe vetik és nyelvök hegyét kiöltik. Nyelvök hemzseg az egytagu 
szavakt611 kötszócskáik s névragozásuk, épen mint a chinai nyelvben 
hiányzik, miért is irásaik nagyon homályosak j a szent könyvek egy 
a szanszkrithoz hasonló vallási nyelven irvák. 

u. 57 



Régenten a tibetiek meghalálozott szülöiket megették j most ba 
valaki meghal, összegöngyölitik ugy, hogy a feje térdei mellé s kezei 
lábai közé jöjenek j igy megkötö?.ik s azokott ruháiba takarva egy 
zsákban, vagy kosárban felakasztj~\k; elekor a láma az imákat mondja 
el, a rokonok pedig összejőnek síránkozni s kiki tehetsége _.szerint 
vajat visz a templomba s azt ott a ezent képek előtt megolvasztja. 
Az elhunyt holmijának felét a templom kapja, fele pedig eludatik, s a 
pénzböl a temetési költség fedeztetik és a lámának thea vásároltatik. 
A hulla ezuh\n a v a g d a l ó k n ak adatik által, kik azt egy oszlopra 
akasztva, róla a hust le,·agdalják s a kutynknak vetik, valamint a 
csontokat is mozsárban összetörve s liszttel elvegyitve. Néha a hu!! 
kitéve marad o.z ormadarnk számára. A szegények a viz bo vettetnek ; 
a papok megégettetnek 1). 

Az orvoslásban főszerepet játszik a láma és a barátok imája s 
varázslati babonája j kisebb bajoknál a beteg megkenetik vajjal s 
kitétetik a napra ; ha borult idő van, betakartatik levelekkel s meg
gyujtott fenyőfa lombbal füstöltetik. 

Jáczint atya, mint pekingi követ jelen volt egyszer a tibetiek 
ünnepi lakomáján. Életkor ezerint foglaltak helyet sok hosszu a ala
csony asztal mellett, gyapjuval tömött vánkosokra dülve. Miután egy 
arpalisztből készült vajas ételt (z a n-p a) tnegettek, aztán reá bort, 
sert és czukornélküli, hanem megsózott s megvajazott theát ittak, le
vették kalapjaikat a imádkoztak. Azután ujra. thea, ujra zan-pa, ujra 
bor következett ; mire egy csészében minden vendég árpa- 8 rizsét
ket kapott czukorral 8 vajjal elkészítve j ujra ima mondatott 8 ujra a. 
csészék vétettek elö, mellyekböl az ételt ujakkal szedték a bort .ittak 
hozzá. Most mindnyájan fölkeltek 8 sétáltak egyet az údvaron s mire 
visszatértek, az asztalra apró nyers busdarabok sóval, borssal a fog
hagymával, aztán szinte nyers nagy marhabusdarabok voltak föltá· 
lalva. Miután ismét imádkoztak, kihuzta mindegyik öve mellöl a kést 
B fölvagdalván a marhahust az apró besózott darabokkal megette, 
mire ismét borozás és séta következett. Visszatérve poharat ürítettek 
s az asztalra a t u b a vagyis tésztából s busból gyúrt sütemény bor
datott fel; ujonti ima után a vendégek előfogták botocskáiko.t, mely-

•) Ezen szokásokat tnlA.lta Rnbruquis a XIII. században, mellyek azonban 
régiebbek s m:\s népeituél is fdmutatbatók. Strabo moudja, h1gy Baktrianában 
az öregek és betegek bizonyos Óvlfa.q>td~a." nevü ebeknek vettettek oda. Cicero 
~zerint (Tuu. I. 45.) HyreaniA.ban a legnemes~bb eltakaritás volt a kuvaszoktól 
felíalatni. Justinus hasonlót mond R partusokróL Jelenleg is divatozik e ezokás 
a kalmukoknál. 
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lyek, mint Chinában is, a mi villáinkat pótolják, 11 megették Rzt az 
ételt; végre sütemény-darabok göngyöltettek asztalkend3kbe, mellye
ket minden vendégnek haza kellett vinnie, s ezzel vége volt n fél 
napnál tovább tartott ebédnek, mellyet séta, ima, borozás, ének és 
táncz követett egész az estveliig, melly hasonló volt az ebédhez, 
csakhogy nem olly sokáig tartott. 

Vallási itnnepeik közelitnek az indusokéihoz. Az év kezdetén, 
melly februárra esik, három ünnep van, mellyek alatt ajándékok cse
réltetnck. Lbassában aztán tizenötnapi nllási ünnep tartatik a bud
daismus behozatalának emlékére. E napok egyikén a dalni-láma hadi
tánczczal összekötött ünnepélyt rendez ; a vidéki Járnák mindegyike 
a fiílámának ajándokokat nyujt át 1 mit önmaguk, fejökön szoktak 
elhozni. Végül egy ördögnek öltözött ember jelenik meg egy pap 
elött, ki a dalai-lámát személyiti, s igy szól: A m i t a z é r t e l em 
öt forrása által látunk, az nem áltilneményj semmi 
t a n si n cs t é v e l y c k n é lk ü l. A pap megczáfolja öt s eldönt/í 
bizonylat végett felhija, hogy vessenek koczkát: az áldalai-láma há
romszor veti el az övét, melly csalhattanul mindig hatosta esik, mig 
az ördögé mindig csak egyet mutat. Ekkép legyözctve megszökik j a 
papok s a nép meghajgálják s üldözik, mig csak egy barlangba nem 
menekül, hol fáradalma után jó étkek várakoznak reá. 

Ime, igy ezenteltetik meg a semmisülési tan ! 

ZÁRSZÓ. 

Nagyszerü eseményekben gazdag korszak ez. Egy uj hatalom 
támad k e l e t e n a régi Persia, a régi Syria s a régi Egyptom rom
jai fölött; Austrasia, Neustria, Burgundia s Lombardia országok bu
kása- vagy inkább összeolvadásából egy uj birodalom keletkezik, 
melly aztán az egész n y u g a t egységének képviselője ül emelkedik 
fel; és megállapittatik egy hatalom, melly a föpásztori bottal kardot 
egyesítve tuléli a maga gyöngeségében a többi hatalmakat, mellyek 
öt se&'élyül hivták, vagy fenyegették. 

A byzanti kormány bebizonyítja, mennyi előnynyel bir a római 
igazgatás a barbár rendetlenség fölött. Mert bár megfogyott hadiereje, 
pénze, bátorsága s hazaszeretete ; bár eretnekség dult benne, az em
beriség és józan értelemnek ezen ostora j és habár hatalmas ellenség 

ó 7* 
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ra.zkodtatá meg: mégis mint egy, az időtől megrongált, de jó alapu 
ház, megállt; és ha a gyeplőt erős kez ragadta meg, még mindig meg
mutatta, mikép a müveltség ellensulyozza az erőt. Igy beszélik a kab
bala meséi, hogy Salomon, miután meghalt, még egy egész évig fenn
állt a lábán, és a szellemek, mellyekkel varázslat által temploma kö
rül dolgoztatott, azt gondolva, hogy ö még él, munkájokat folytaták: 
hanem végre egy féreg keresztül rágta a botot, mellyre tá.masztaték, 
s ö összerogyott; ekkor észrevevén a szellemek, hogy Salomon halva 
van, szabadokká tették magukat. 

Vajjon a miénktöl olly távol álló chinai müveltségnek viszon
tagságai re~nk nézve mimlen tanulság nélküliek volnának? Mi nem 
hiszszük j az ö kimért, mindig ismételt és soha meg nem tartott erkölcs
tanuk egyhangoságában olly pontokat is találunk, mellyeket szaba
dabb intézményü országokban is folyvást ismételni kellene, ugy, mint 
hajdan a meaéket használták o.z emberek oktatására, megrovása
vagy javítására. Bár tulzásnak láisék azon tudósok s winisterek pél
dája, kik koporsójokat maguk előtt vite.tve mentek a császárnak az 
igazat megmondani, de közölök egy ezt irá: A Ts i n és Su i u r a l
ko dó házak romlását az idézte el ö, hogy a régiek 
példája ezerinti átalános és fejedelemhez egye
d ü l i ll ö fe l ü g y e l é s h e l y e t t m i n d e n t k ö z v e t l e n ü l ö n
maguk és önmaguktól akartak intézni 1). Nem ez-e a 
monarchiák bukásának egyik fó oka ? 

Mi elbeszéltük a bonczok és a Fo-vallás elleni méltatlanságo · 
kat j de nem kell feledni, mikép erre kutfóül egyedül a chinai tudósok 
szolgálnak, kik halálos ellenei voltak azon vallásnak, mclly háborítá 
az ö tudós anyagvédelmöket (ma t e ri a l ism us), és ami több, hi
vatalos hatalmukat is. Ki tudja milly egészen más alakot öltenének 
ez elbeszélések, ha a háboru, a mü,·elödésnek ezen rettentő eszköze 
lerontaná azon falakat, mellyek mögött e selyembe pólyázott nemzet 
hosszu gyermekkorát éli? Talán e nap nem olly .messze van már! 

Milly bámulatot nem gerjeszt az arab nemzet! Eredeti félszige
tén ezer ellenséges köztársa,ágra osztva1 mindegyik külön istenséget 
ismer; története egy pusztaság, mellyen egyedüli vezérjelek a csaták, 
Csak egy kapocs egyesité öket1 azon hit, hogy ök mindnyájan Abra
hámtól származtak. És e hitet megszilárditja Mahomed és vallást ala
pit titkok és papság nélkül, csak a hitsorsosokra szoritkozó ezeretet
teL Tartózkodást parancsol és élvezetet igér j nemesnek csak azt ne-

1) Du Balde, A Miugek allltt irt mll11lu\.k gyüjternénye. 
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vezi, kinek szájából és markából at·any foly, s ki szavával ugy szúr, 
tnint kárildal é& nyillal. A törzsek regi féltékenykedését büszkeség 
s vitézség vetélyévé vé.ltoztatja, 

Megszünvén a törzsek egymásközti ellenkedésa, megsztinnek 
egymás karavánjait rabolgatni, s azért kirontanak a féls~igetböl lel
kesült erős akarattal él! jellemmel, a kötelesség s érdem személyes 
érzetétől támogatva ; miért is hasonlíthatlanul felülmnljá:k az assyriai 
puhultságot, a byzanti romlottságot es az ásiai nagy fövárosok er
kölcstelen'ségét. Ajtatosak mint a barátok, harczolnak mint hősök, 
imádkoznak és ölnek, böjtölnek és rabolnak, ihletökben megistenül
nek, kéjelgésökben sárba sülyednek. V állalataikat más czél nem ve
:~Jeti, mint az Isten onzágának terje.'lztéRe, s azon gondolatban, hogy 
erre minden embernek közremunkálnia kell, mindegy nekik vezér 
vagy közlegény, kalifa vagyimam minöségben harczolniok: innen a 
próféta első helyetteaeinek ama határozott tökélyes áhitata, meUy eze
rint tetteikbe semmi nai:O'radgyá.s, vagy fiHtékenység nem vegyül j 
innen az egyszerü erkölcsök s az égő hit. Még Mahomed társai élet
ben voltak, midőn az islam már harminczhatezer várost hódított meg, 
Krisztusnak, vagy a tüznek templomaihól negyezeret rontott le és 
ezer négyszáz mecsetet épitett. 

Az áaiai s Urikai népek megszokva a régi zsarnoksligot, ezen 
ujabbtól meg nem ijednek; a byzanti birodalom alattvalói elfeledték 
o. nemzeti becsületet, a nélkül, hogy a római nép felségát elsajatitot
ták volna. Nem fejtettek ki tehát olly ellenszegülést, minöt a romlott 
kormány érdemlett volna. Az egyptomiak és syrok Sándor utódai és 
o. rómaiak alatt elpuhulva s elasszonyosodva bár, néha mégis vitézül 
harczolnak j de a spanyolok mint valódi h0sök tünnek fel. 

Az islam, az istenségnek igaz s nagyszerü fogalmán alapulva j 

olly titkok nélkül, mellyek tulhaladnák, vagy összeütköznének az 
emberi ésszel j első erényekül hirdetve a bő kezüséget, nagylelküsé
get és hősi bátorságot; nem zavartatva a papság és a fejedelmek vi
szálya által j az emberi gyarlósággal meglehetösen összeférő paran
csokat irva - csodálni lehet, hogy az egész világot meg nem hódí
totta. Azonban mig ezeretetet s alázatot hirdetett, egyszersmind gyü
löletet s gögöt csepegtetett, mellyek a romlás magvai voltak j a hősi
ség mellé csakhamar odalopózott a telhetlen rablás és hatalomvágy j 
a.z önzés visszatér j a kalifa elválasztja magát az imamtól, a próféta 
utódja a bivök királyától j hanem e szakadás még sem gátolJa meg, 
hogy· az állam s egyház öszpontositva maradjanak, megszilá.rditva a 
zsarnokságot, mindeü kiilsö és szellemi szabadság elfojtása által. 
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Még sokkal több vér ontatott a belviszályok alatt, mint az ellen
szegülők legyözése végett. Mi siratjuk az emberi áldozatokat, mellyek 
a bálványok oltárain ölettek le, pedig ezek száma az egész ó-korban 
s az összes népeknél nem ment annyira, mint azoké, kiket egy prÓ· 
féta theismusának terjesztése gyilkolt le j melly próféta isteni -'külde• 
tését csupán ezen öldökléssel akarta igazolni. 

Ezen második déli népvándorlás olly vészes és gyilkoló, hogy 
irányábau az északit békés áttelepedésnek nevezhetni. Az északiak a 
müveltségnek sok elemét meghagyák, mellyek aztán maguknak a bar· 
bároknak szelídítésére szolgd.ltak, kik meghajtva büszke nyakukat a 
legyőzöttek vallása elött, imádták azt, a mit előbb tüzzel pusztitottak, 
kiterjeszték a testvériséget és elfogadták az előbbi müveltség gyümöl
cseit. Az arab ellenben lerombol mindent, a mit utjá.ban talál, a meg
öltek halomra hányt fejei tanusitják negédes türelmetlenségét, melly
nck parancsára csak engedelmesség és rabszolgaság között lehete vá· 
lasztani. Igen, az arabok lerontották azt is, a mi fennmaradott, meg
változtatták a szellemet, a miiveltséget, a vallást j behozták minde
nüvé a zsarnokságot, mig az észak fiai, az összes régi népek elött isme
retlen személyes szabadság eszméit hozták magukkal. 

A mig tehát a kereszténység az észak vad fiai között a ezerete
tet terjeszté el s a jogokat, miket a rómaiuk gyakorlati ildoma egyet
len osztálynak tartott fenn, az egész emberiségre átruházva, a földre 
a valódi szabadságot, az embernek, mint embernek méltóságát hozta 
Ie, és a haladásnak biztos és hibázhatlan utját nyitá meg ; addig az 
islam a társadalmat visszafelé hajtja, s alávetett végzelmiségi tana a 
mozdulatlanságot állapítja meg közte; melly ha néha tettre is ébred 
egy egy nagy fejdelem szavára s az anyagi müvészetek és tudomá
nyoknak egy kis lendületet ad, dc csakhamar ujra visszaesik a tét
lenségbe s teszi azt, a mi tétetett; igy a mekkai zarándoklatra éven· 
ként százezer musulman indul el s összeszorítják magukat az Aaraft 
és Mozdalifah közötti szük völgyben, mivel azon át futott tizenkét 
század előtt a próféta is. 

A kereszténységnek mint társadalmi tannak (me rt mint vallást 
összehasonlitni a milly ostobaság épen olly méltatlanság volna) leg
főbb dicséretét az , islam okozatai hirdetik. A hová az evangeliom 
apostolai érkeznek, ott szünik a vérontás s a testvérgyilkolás, és a 
polgári rendezet s az oktatás a baladás vallásiról tesznek bizonyságot. 
Az islam kiragadta egy pillanatra Arábiát patriarchális eldaraboltsá
gából, hogy egyesítve kegyetlen csatákra vezesse azt, aztán vissza
sülyedni engedje az előbbinél mPg durvább 1 még mozdulatlanabb 
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barbárságba. Künt a legvirágzóbb országokat elpusztítja, s mig a ke
resztény:;ég a Rajna és Odera pat·tjain uj városokat épit, a musulman 
kardja. lerontja az Ásiában virágzókat. Aztán elsö apostolainak az 
arab nemzeti intézményekkel s vérengző valláskönyvtik szellemével 
öszhangzó, vakbuzgó rendelkezései a társadalmi élet elemeiül állitják 
f~l a gőgö t , megvetést, kölcsönös gyülöletet és a boszuszomjat. És 
még ma i11 Ásia legszebb tartományaiban s Európa legmosolygóbb 
tájain folyvástüzetik az embertelenség, mellytöl Krisztus a társadalmat 
megváltotta j a tengeri rablás, a hárem, a lelkiismeret zsarnoklata j a 
határtalan politikai zsarnokság, mellyuek legfóbb czélja az önzés, melly 
az élet, becsület és az alattvalók vagyonának urául tolja fel magát. 
A konstantinápolyi, ispahani és alexandriai fejedelmi lakban még ma 
is ékességül azoigálnak levágott fejek és fülek; még ma is szabály
elvül tartatik, hogy a suitan minden nap hét, a nagyvezír hat fejet, 
és igy lefelé az egyszerü vezirig, ki mindennap csak egy fejet vágat
hat le minden elitélés nélkül j még ma is mint Darius idejében egy 
persiai satrapa elülteti az embereket s nagy élvezettel sétál a szeren
csétlenek sorai közt, kik fejeikkel a földbe ásva, kiálló lábaikat hal
dokolva rángatják ; és ugyanezen helytartók nagy tornyot akarnak 
építni élő emberekből•). És ha Mahmud Konstantinápolyban és Me
hemet-Ali Alexandriában nemzetökön javitni akarnak, nem tehetik 
ezt máskép, mint ha a Koran összes parancsait megszegik. 

Lehetetlen itt föl nem hoznunk azon fóltétes eszmét, hogy mi 
történt volna, ha. az arabok ugyanazon hévvel, mallyel az islamot 
megkarolták, a kereszténység kebelébe rohantak volna! Mennyi há
boru kiméltetett és a müveltségnek menuyi ország nyeretett volna 
meg, mellyek ma elpusztitva, vagy a legalávalóbb szolgaságba sü-

. lyesztve nyomorognak ! 

Azonban ne csüggedjünk el, a haladás az islam kebelébe is be 
fog hatni. "Jusson eszedbe az utas, ki egy, romok közé temetett vá
ro!! mellett haladva felkiáltott: "Lehetséges-e, hogy Isten e lerontott 
város lakóit feltámaszsza ?" És Isten halálnak adván öt ekkor, száz 
év mulva feltámasztá s kérdé: "l\'! ennyi ideig voltál te itt ?11 "Egy 
n:1pig, vagy nehány óráig" felelé az utas; és az Ur folytatá: "Nézd 
itt ételed és italod még egészen megvan ; és nézd lovadat, az porrá 
lett ;,.~n itt csodát tettem, hogy példád oktassa az embereket, nézd 
mikép változtatom hussá marhád elporlott csontjait." E csoda látására 

•) L. Texier leveleit 1840-böl. 
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az utas felkiálta: 1.Most elismerem, hogy az lllten hatalma véghetet
len.111). 

A keleti birodalom átalános hanyatlása s a musulmanok zajos 
diadalmai koránt sem gerjesztenek annyi érdeket, mint Európában a 
fokozatos fejlődés látmánya; mellyben nem annyira az események 
végzelmisége, hanem minden egyesnek és a társadalomnak eröködése 
tünik fel : magát az anyag alól felszabaditni. A népvándorlás még 
nincsen befejezve; egy részről a szlávok, más részről az arabok, har
madik oldalról a normannok azoritják s módositják a fejlődés összes 
mozzanatait. A barbárság uralkodik még, de mégis érzi a rend és mü
velődés szükségét; ismerni kezdi önmagát, a mi má.r is elsö lépés a 
javulásra. A barbár király gyilkol, hanem lélekfurdalást érez 8 eleget 
akar tenni kegyes tettek által, a mi ha nem is egyebet, de a lélek
iameret hatalmát bizonyítja. A megbuktatott királyok, a helyett, hogy 
a győzelem oltárán megölettek volna, monostorokba zá.rattak ; s egy 
hang tenni meri azt, mit a régi Róma papjai meg nem tettek, közbe
vetni magát az elnyomottakért, s h& nem tehet értök mást, velök együtt 
zokog s tiltakozik az elnyomás ellen. Az önzés még gátoJja. a társa
dalmat önszervezésében; de fenn vannak még papok és tanács beliek, 
kik emlékeznek a régi Rómára és az ö bámulatos közigazgatására ; 
fennáll egy egyház, melly n mai Rómából megveti a nyers eröt 8 meg
hajolni kényszeriti azt az erkölcsi törvény elött és példá.t ad uj alkot
mányok teremtésére. Ki e három elemből egy nagy épületet tud al
kotni, az az emberiség jótevőjévé lesz. E nagy munkába Nagy-Károly 
fogott bele. 

Egyszerre zúg le két forradalom két távol világrészben; Mar
tell Károly fiai a Merovingokat verik le, az Ommiah-kalifák a damas
kusi trónról űzetnek tova, és megalapul két uralkodó-ház : az Abbasi· 
dáké és a Karolingoké, kik keleten és nyugaton olly hosszu mozgal
makat voltak elöidézendők. Nagy-Károly B a többi európai királyok 
lovagias vitézséget mutatnak, szeretik a dicsöséget, a háborut a béke 
megszilárditásá.ra fordítják, tisztelik a jogot, mellyet bár megvetnek 
néha, de lábbal még sem taposnak, BŐt a törvényeket s a társadalmat 
ujjáteremt~ni törekesznek ; ellenben az arabokat harczias apostolság, 
hóditásvágy és a rombolás dühe sarkalta. A hadi dics-öség ezeknél 
tovább tart, amazoknál gyarapodik a müveltség1 mellynek sikerül 
végre megtörni a kard hatalmát. 

A Karolingok hatalmasodása B késöbbi gyengülése a keresz-

l) Koran. 2. Bura. 
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ténység lelki fején:ek világi hatalmát is meggyarapitja, mig ellenben 
az araboknál az Abbasidák buktáv&l a vaU&s feje egy imaházra szo
rittatik, mellyben péntf kenként mintégy hiV\\ tal os bea~det tart~ s néha 
egy egy hittudGo.ui;nyi kérdés eldöntése végett egy kis gyülest ia ösz~ 
szehi; az islam nélkülözi az élet és hatás azen központját, melly a 
kereszténységnek annyi ~rőt kölcsönllz. 

A történészet legs21okottabb elöitéletei közé tartozik a tiP<edik 
századot vas korszaknak never;ni s a legsötétebb tudatlans4.g0t éa a 
müveltség legalsóbb fokát abban találni fel, melly u-tán csak az ezre
dik eaztend8n innen kezdett volna egy kevéssé derülni. A ki azonban 
a tényeket tekinti és nem támae1;kodik a puszta állitásra, ellEI'Ilk~zlíleg 
azt fogja találni, hogy a társadalom -tégsö bonyodalma a a legvasta
gabb tudatlanság a nyolczadik századra esik; midőn az uj népsége
ket egybefoglalni képes rendezet még sehol sem tünik fel; a hajdan 
irodalma s tudományosság& lehanyatlik, az uj peJig gyökeret még 
nem verhet; midőn feloszlik minden, a mi a régi b ől fennmaradt, az 
uj pedig, a mi fel-felmerül, állandóaágra még nem verg/idhetik; a kor
mány, a közigazgatás, a birtok és minden csak a gyermekkor tehet
Ienséget érzi, melly épit és müködik, do mindcn határozott czél és 
képesség nélkül. Nagy-Károly a tudósokat a barbároknál azokatlan 
pártfogásban részesitvén, hadat visel a tudatlanság ellen, karddal ter
jeszti a keresztény vallást, mint Mahomcd az övét, de szélesiti a mü
velődés területét. Egységre akarta hozni Nyugatot egyenlő közigaz
gatás, közös kormányzat s a helyi jognak átalánossali felváltása által. 
A birodalom megujitása e tervnek valósitása vala, mellyuek azonban 
terjedelmét e következményeit sem ö, sem a pápák, sem a kortársak 
valamellyike be nem látta: hanem ez intézmény, melly a még egyedül 
fennállott életdus elem vagyis az egyház által támogattaték, megszün
tette a barbárságnak romboló s egységbontó uralmát és megnyitotta a 
jövő utjait. 

A főhatalomnak akkor behozott vagy előkészitett egységéből 

sarjadozott elő azon örökösödő függetlenség, melly a hübérrendszer 
jellemét képezi. Mert mig előbb a birtok és méhóságok minden rend 
és tartósság nélkül kézről kézre kerültek, Károly e tekintetben állan
dóságot hozott be, már akár a külberohanások megfékezése, akár a 
bent ~szközlött kölcsönös és lánczolatos függés által. Megállapítá ek· 
kép a földterületet, mellyen a germán fajoknak gyökeret kelle 'er
niök, hogy létrehozzák az uj Európát; a haladás, melly akkoráig a 
társadalom ujj ászületési vajudása miatt észrevétlen vala, most világos 
jelekben mutatkozott, 
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Nagy-Károly nagy tetteinek legföbb erdemét mi személyes jel· 
!emének tulajdonitjuk; mit behizonyitott azon rohanó bomlás, ruelly 
a birodalmat az ö korcs fiai alatt érte. Azonban nagyot hibáina, a ki 
állitaná, hogy mind az, a mit ö tett, az ö halálával szinte elenyészett. 
Fennmaradt utána a k e r es z t é n y e k n a g y e g y es é g e, melly 
meggátolá, hogy Európá.t a hübérrendszer teljesen szétdarabolja, és 
eszközlé, hogy az az északról és délről fenyegető barbárságnak hatal
mas egyetértéssei szegüljön ellen. A tudományok müvelőinek a leg
kedvezőtlenebb balesemények közepett is mindig növekvő száma mu 
tatja, mikép a lendület tulélte a kezet, melly azt adta. Nagy-Károly 
példája először is szemrehányásul szolgált gyáva unokáinak, aztán a 
vitézséget nagy és önzetlen tettekre kelle buzditnia, és Olaszbon 
mellyet ö az idegen szolgaság alól felszabaditott, a haladás zá.szlajM 
vala viendő a többi nemzetek előtt. 



FELVILÁGOSITÓ JEGYZETEK. 

a IX. kéinyvhes. 

(A) 516-dik laphoz. 

A kiné. 

Az ital, melly az európai ínynek annyi él vet nyujt, igen is meg
érdemli, hogy története kutatására egy kis idöt fordítsunk. 

A kávé-növény az ugy ne,·ezett buzérfüvek (r u b i a c e a e) 
családjából való, mindig zöld, egyenes és ágas száru, 15-25 láb 
magas j levelei tojásdadak, élesek, fénylök s majdnem ollyanok mint 
a babéréi, virága fehér s jázmin illatu, mellyböl a cseresznyéhez ha
sonló vörös bogyó fejlik kis ebben párjával találtatik azon mag, melly 
megpörkölve s megőrölve a kedves kávét adja. Eredeti haZája 
némellyek ezerint felső Aethiopia, mellyböl Arábiába vitetett át, hol 
legjobb minöségben terem s honnét használata is az egész világra el
terjedett. Jól megterem a forró égöv alatt, a hegyek lejtőin, hol vagy 
nedvesség, vagy árnyék által frisittatik j az arab különösen Y emenben 
egy neme által a vizvczetésnek, vagy pedig kézzel hordott vizzel 
öntözi. 

Mint mondják egy arábiai mono~~or elüljárója ismerte meg elő
ször a kávénak álomüzö tulajdonát. O tudniillik a zöld kávét rágó 
kosok·)! kecskéknél tapaszta.lta c hatást s aztán italt keszitett belöle 
szerzetestársai számára, hogy az é.üeli zsoltározás közben el ne álmo
sodnának. Mások szerint Ű!Dar sheik és Shatzil musulman rendi szer
zetes lett volna az elsö, ki a kávét saját álmossága legyözésére hasz
nálta. Más dervisek ub\Qo~ták öt1 B csakhamar tapasztaltatott a kávé-
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nak a gyomotTa gyakorlott kedves hatása ; kitannitatott készités
módja, s élvezetté lőn a növény, melly előbb orvoslati ezerként hasz-
náltatott. · 

V annak, kik állitják, mikép legrégebben Persiában használta
tott s hogy készitésmódját a XV. században az adeni mufti ott utaz
tában tanulta el s hazájába hozta., honnan a mekka.i zarándoklők által 
csakhamar Egyptomban, Syriában, az Indiákban és utóbb Európában 
is elterjed ett. 

Egy indiai hajó kötött volt ki Teamában, Arábia partjain, s a 
hajós nép onnan nem messze egy remete lakot látván, bement és She
delit, az öreg remetét találta benne, ki öket udvariasan fogadva, ká
véval kínálta meg. Tetsztltt ezeknek a még ismeretten ital s gondol
ták, hogy betegen fekvő kapitányuknak tán enyhszerül szolgálna. 
Shedeli biztositá öket, rnikép kávé és imádság által rögtön fölgyó
gyulna, söt sokat nyerne, ha ott rakná ki áruit, hozzátevén jósi han
gon, mikép ott nagy kereskedehnü város fog emelkedni. A kapitány 
ismerni kivánta a remetét 11 pár :tindsa kávé kiürítése után enyhülni 
érzé bajait. Ugyanazon idoben némelly ájtatos hivők Y emen halmai
ról a remete lakhoz zarándokoitak s látván az indiai hajó áruit, mint 
kereskedő emberek, megvették. Megvalósult Sh~deli.nelt mindkét jós
lata, mellyek hire midl:ín egész Arábia s Indiaban olterjedne, nagy 
szamu látogatók csődültek a remete lakhoz, melly körül c~Jakhamar 
házikók és szállodák épültek. 

Halála után a remete sirja mellé mecset emeltetett, meUy körül 
a jóvizü kutak és azépen tenyésző pálmafák által is édeegettetve szá
mos cealád telepedett le. Ez volt Mokka vároeá.na.k ezerény eredete, 
mikép Európában is olly sok városnak létesülését remete lakok s mo
nostorok idézték elő. Shedeli védszentjökké lett a musulman kávé
fóz()knek, kik reggeli imájokban naponta megemlékeznek róla, hálát 
adva Istennek, hogy a remete által ama becses italt Arábián kivül is 
megismertette. Azóta a mokkai vidék kávéja mindig legjobbnak 
tartatott. 

Vége hossza nem volna, ha ki össze akarná szedni a hagyomá
nyokat s énekeket, mikkel a remete a musulman tartományokban 
magasztaltatik. A persák még azt is mondják, hogy a kávét maga 
Gábor angyal az égböl hozta a prófétának egészsége helyreállitására. 
Egy arah költő igy éneklé meg a kávét: "O kávé ! te eloszlatsz min
den gondot és neked hálálkodik mind az, ki a tudományokra adta 
magát. Csak az ·a lrölcs, ki a cséazéből iszik, mellyben a te habod pe
zseg, juthat el az igazság ismeretére. Olly bor az, mellynek semmi 
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baj sem állhat ellen, midön a töltögető körülhordja aa iHafoe iartalmu 
csészét. Igyatok abból biztosan, mit sem hallgatva ~on esto:telenekre, 
kik azt minden ok nélkiil kárhoztatják." 

Sacy állítja, hogy Yemenbe a hadsira IX. századának elején ho
zatott be s innen kevéssel utóbb Egyptomba vitetett, hol csakhamar 
kávés boltok is nyittattak. Konstantinápolyba csak 1556-ban Szulej
man fia Szelim w·alkodása alatt vitetett be s legott viszályok magvaul 
szolgált. Az ulemák, mint a törvény őrei, a kávéitalt mint hóditót a 
Koran által a szeszes italokkal együtt eltiltottnak hirdeték; Ebu Soud, 
az akkori mufti elfogadta e kárhoztatás t s kiadott egy fe t w á. t, 
mellyben minden, pörkölt magból készült italt tilosnak nytlvánitott. 

Ellenszegültek e tilalomnak mindazok, kiknek a kávé tetszett, 
sőt a törvénytudók egy része is oda nyilatkozék, hogy ollyas tilalom 
sem a Koranban, sem a hagyományokban nem foglaltatik: ekkép & 

mufti határozata nem azenteílitve a császár által, érvénytelen mart.dt. 
Konstantinápolyban csakhamar kávéházak nyittatt~ a per&iaiak min
tájára, mellyeket a dologt:alanok összejöveteli, a dolgosok szórakozási 
helyül használtak. I. Szelim és III. Murad alatt hatszázra ment a ká
véházak száma : de miután részegeskedés 11 feslettség fészkeivé s za
varok és fondorkodáiiok tüzhelyeivé lettek, Murad bezáratta azokat, 
söt ló78-ban a kávéitalt egészen eltiltotta. 

Erre az ulemák kezdettek ismét hittudományi vitát ez ital fölött, 
de győzött azok véleménye, kik azt nem tiltottnak nyilvánitált, miért 
is Murad a kávéivást ujra megengedte. Mind.inkább elterjedett ekkor 
a kávé ·használata, habár uj zavarok alkalmával legalább nyilvános 
árultatása gátaltatni kiséreltetett: különöaen a kandiai háboru alatt 
W ani, a vakbuzgó musulman barát az islammal ellenkezőnek hirdette, 
a hires Köprili pedig el is tiltotta azt; azonban mindig győzött a köz
hajlam, melly az ital meilett nyilatkozott. 

15~3-ban Abdallah Ibrahim kairói mufti emelt szót ellene, s a. 
városban olly dühös pártoskodás támadt, hogy nem sokára fegyverre 
került a dolog. A városi parancsnok, lecsendesítvén nagy nehezen a 
zavart, összehítta a két párt fönökeit, s miutá.n mindnyájoknak azo
kott makacs és azokott határozatlan hosszu okoskodását .\cihallgatta, 
véget vetett a viszálynak akkép, hogy mindnyájoknak kávés csészét 
nyujtot$, 

Keleten tehát átaJánossá lett a kávé e nincs olly szegeny b.ny., 
mellyben egy boltban nem árulsatnék ; nincsen ember aemmiféle álla· 
potu, ki azt nem inná; nincs olly szegény ház, mellyben az, akár lá· 
togatáe végett, akár ügyben betérőt kávécsésze nem várn4. Soha. sem 
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iszszák czukorral, még kevésbbé tejjel, miután azt hi11zik, hogy ekkép 
izét veszti; hanem jó forrón szörpölgetik a nap minden ór!jáQan pipa 
mellett. 

Konstantinápolyban és a többi nagy városokban vann~k nagy 
rakhelyek, mikben kávépörkölésnél s őrlésnél egyebet sem tesznek. 
A kávéházak épen ugy léteznek mint Európában s ott gyülnek össze 
különösen télen az alakjátékosok s az elbeszélők vagy kaland regé
lök, kik a keleti nyelvek sajátos kelleme- s élénkségével mesélnek, 
az összegyültek pedig soha nem lankadó feszültséggel s figyelemmel 
hallgatják öket. 

A keletiekkel folytonosan kiizlekedett Velencze volt talán az 
eh:ö, melly a kávét a keresztények közé hozta; s a szenvedély, mely
lyel amaz ital a városban és a hozzátartozott szát·azföldön fogadtatott, 
hasonló vala a keletiekéhez. Pier Della Valle 1615-ben itta azt elő

ször Konstantinápolyban s ezt irta Mario Schipanónak: 11Ha vissza
térek, viszek majd magammals megismertetem Olaszhonnal e növényt, 
melly ott mindeddig bizonyára uj. Ha borral innák, mint vizzel isz
szák, gyanitani merném, mikép az Hornér b á n a t l a n a ("fJm'l'oTj,;), 
mellyet a költő ezerint már Helena Egyptomból hozott s a t." Csaló
dott Pier, midőn ismeretlennek hitte még a kávét, mert Ramwolf Lé
nárd német orvos már 1528-ban ir·t róla, és még kimerítőbben Alpin 
Prosper, a velenczeiek egyptomi ügyvivőjének orvosa illy czimü mun
kákban : D e p l a n t i s A e g y p t i és D e m e d i c i n a A e g y -
p t i o r um 1591. és 1592. Csak a XVII. század közepén nyittattak ká
véházak Pária- és Londonban ; emitt II. Károly alatt 167 5-ben deczem
ber 27 -kén törvény hozatott, me ll y a kávéházakat, mint a politikai 
koholmányok mühelyeit és a forradalmárok gyüldéit bezáratni parnn
csolá. Párisban Soliman Aga Mateferrika, ki ott 1669-ben mint követ 
tartózkodott, látogatóit kávéval vendégelte s igy szeretteté meg a fran
cziákkal. Az első kávéházat három évvel későbben Pascal nevü ör
mény nyitotta meg Saint-Germain terén, aztán a de la Monnaie utczá
ban, hanem semmire scm mehetett, ruivel csak a maltai lovagok s 
más, külföldön tartózkodott em berek látogatták. Pascal tehát London ba 
költözött által, hanem, mint történni szokott, hogy a mi az első vállal
kozónak nem sikerül, azt mások nagy szerenceével folytatják, a ká
véházakkal is ez történt Párisban, hol azok száma nem sokára igen 
meggyara.pult. Aleppói István volt az első, ki az egyszerii boltot már
ványasztalos és tükrös szép teremmé változtatta, mellyben egy csésze 
kávé két és fél sousval fizettetett, Nem kis dicsősége Colbert mini
ateriumának. 
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Leginkább levanteiek, törökországiak s velenczeíek voltak, kik 
Európa föbb városaiban kávéházakat r.yitottak, melly szokás az egész 
mult szbadban tartott, s mcllynek emléke még most is némelly ká.
véházaknak legalább nevében fennáll. 

Nagyon elte~jedt lévén már a kávé használata, Európának gon
doskodnia kelle, hogy kelet irányában a naponta terhesbülö adó alól 
felszabadítsa magát. Azon orszi1gok tehát, mellycknek a forró égöv 
alatt birtokaik voltak, átültették a kávécsemetét ollyan helyekre, 
mellyek Boldog-Arábia földéhez hasonlitottak. Először is a hollandok 
ültették által Mokkából Bataviába. Amsterdam városa aztán XIV. 
Lajosnak adott ajándékba néhány csemetét, ki azokat növénykertébe 
ültetteté, mellyböl az amerikai franczia gyarmatokba vitetett által. 
Egy csemete Martiniquebe indíttatott, de a hosszu utban szüke lévén 
a víznek, az öntözetlen növény elveszett volna, ha egy szenvedélyes 
kávébarát napi saját vizadagát a csemetével meg nem osztja. Ekkép 
a növény ezerencsésen rendeltetése helyére érkezett, honnan megsza
poríttatása után, St. Domingo, Guadeloupe s más szigetekbe is átül
tetteték. 

A hollandi Guyanából Cayennebe, aztán a franczia indiai tár
sulat Által egyenesen Mokkából Bourbon szigetére szállittatott, hol 
midőn a mag kicsiny, hosszukás és zöldebb lenne, mint Arábiában, 
sokan oda való eredetünek gondolták. 

Ha elbeszélném, nlikép hurczoltattak ki n négerek hazájokból 
idegen s a kávénak kedvezőtlen földekre, hogy ott a ltávétermesztés 
munkájával halálra kínoztassanak, megháborítnám az európai kávé
kedvelő inyeket; mert többen vannak most, kik csak élvezni akar
nak, mint azok, kik szánakozni is tudnak. 

Minő legyen maga a csemete, már elmondottuk. Ha megért, 
megszárittatik, hogy a bab elváljék az azt borító hustól, mellyet az 
Antillákon mint haszontalant el szoktak vetni, az arabok pedig thea 
nemű szUrlét főznek belőle. A mag még jobban kiszárittatik kemen
czében, vagy a napon és szétküldetik. 

Midön Napoleon Britannia ellen akkép harczolt, hogy áruit egész 
Európából kizárta, a kávé, miután ára roppant magasra szállt, fény
üzési czikké lett. Különféle kisérletek tétettek ekkor a. kávé pótlására, 
de egy~em sikerűlt. A tengf'lrek megnyiltával még nagyobb kelete 
lett mint valaha. 

Jóságra nézve a kávé ekkép osztályoztatik: mokkai, martini
quei finom zöld, guadeloupei, bourboni, cnyennei, st. domingói, cey
loni, maria-gailmtei, havannai, sanjagói, portoriccói, braziliai, javai 
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és sumatrai. Angolhonban 1789-ben 900,000, 1834-ben 24,000,000 
font kávé fogyasztatott el. Itt adjuk a kávé kivitelnek megközelitö 
á.tnérr.etét : 

Arábiának mokkai, hodeidai s más kíkötöib<Sl • 10,000 tonna. 
Jávából . • • . . . 13,0()0 " 
Sumatrából s a többi indiai szigetekböl , . . 8,000 " 
Braziliából s a rt\gi spanyol déli Amerikából . 42,000 " 
St.-Domingóból . . . . . . . . 50,000 " 
Kelet-Indiából és pedig az angol gyarmatokból 11,000 " 
az egykori holland gyarmatokból . . . . . 5,000 " 
a franczia birtokokból és Bourbon szigetéböl 8,000 " 

Összesen 14 7 ;ooo tonna. 

A fogyasztást igy számítják : 
Na.gy-Britanni.ban . . . . . . . . . . 115,000 tonna. 
Hollandban és Belgiumban . . . . . . 40,000 " 
Némethonban s a Balti-tenger körüli tartomá-

nyokban . . . . . 
Franczia-, Spanyol- s Olaszhonban 
Amerikában . . . . . 

32,000 
35,000 
20,000 

" ,, 

" Megjegyzésre méltó, hogy Y emenben az arabok nem ugy iszszák 
a kávét, mint mi, hanem csak bP.ját főzik ki néhány maggal vegyítve. 
Azt hozzák fel okul, hogy a kávé különben nagyon hevít, hanem a 
valóságos ok abban fekszik, hogy abból, mi legf'óbb gazdagságát teszi 
a tartománynak, többet szállithassanak ki. A mokkai kávé nagy részt 
Afrikánál hozatik, hol az afrikai kávéval kevertetik össze. A müvelés
mód, azt tartják, Afrikában tanultatott el, hol az abyssina.i Kafa tar
tományban legbujábban s nagyobb csemetékben terem mint másutt. 
A kafaiak a növényt is ka f á n ak vagy ka ff á n ak nevezik s innen 
a kávé (K a ff e e) név. 

(B) 518-dík laphoz. 

A karavánok. 

A karavánqk olly társulatok, mellyekbe több tevetulajdonos 
össze411 s vállalkozik a rája bizott árukat kietlen s biztosság nélküli 
pusztákon önmaga veszélyeztetésével átszAllitni. Megalakulván a ka
raván a fő·bb személyek egy s h e ik e t vagyis parancsnokot válasz
tanak, ki a menetet vezeti, a tanyaütés helyeit kijelöli, a rendre s a 
közbátorságra felügyel, korlátlanul parancsol és szükség idején első 
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rohan az ellenségre. Az áruk- és személyekérti dij a tevék száma sl!Oe
rint határoztatik meg a a ezerint szabatik ki, a minö a távolság, a ha
dakozási körűlmények, amint tudniillik fedezet végett több vagy ke
vesebb fegyveres embernek felfogadása szükségeltetik, és végre azon 
ajándékok szerint, mellyeket nagyobb baj elkerülése végett némelly 
vidékeken a vándor rablócsapatoknak szépszerivel adni kell. A fónö· 
kök mindig lovon ülnek 8 mindig a karaván élén ; néha jó elöre men
nek a vidék kikémlelésa végett, s ha ellenségre bukkannak, mellyet 
legyözbetni vélnek, megtámadják azt, ha pedig veszélyt sejtenek, 
visszatérnek a karavánhoz, hogy a védelemre gondosb előkészületc

ket tegyenek. A fegyveresek többnyire gyalogok s a karavántól soha 
scm távoznak. Midőn már tanyát kell ütni, a sheik egy zászlót tüz ki, 
melly melleU a többiek mindnyájan sátraikat körben állitják fel. Az 
árukkal terhelt ládák vagy kötegek a sátrokon kivül egymásra rakat
nak 8 mintegy védgátat képeznek. Miutá.n ekkép mintegy táborba 
szálltak, a tevék legelni eresztetnek szolgák és ft>gyvere8 katonák 
őrizete mellett. Éjszakára behajtatnak a tanya közepébe. 

Még nap fölkelte előtt az összes sáta·ak leszedetnek s miután 
a n am a z vagyis az ima elmondatott, a sheik parancsot ad az indu
lásra; szép rendben kelnek utra mindnyájan, ugy, hogy se közel se 
távol ne legyenek egymástól. Csak a lovasok s az áru nélküli utasok 
mehetnek előre tetszésök szcrint. A kik előre mentek, miutá.n egy pár 
mérföldet haladtak, leszállnak lovaikról a bevárják a karavánt, melly 
idő alatt falatoznak, vagy csupa kedvtöltésből kényelmesen pipára 
gyujtanak, vagy kávét isznak, mellynek elkészítésére összeszednek 
holmi cserjét a tüzet raknak belőle. A karaván megérkeztekor ujra 
lóra ülnek a elöre mennek egész a kijelölt tanyázási helyig. Illyen 
állomásnak, ha csak lehet ollyan hely választatik, hol már más kara
ván is tanyázott ; ez elögondosság annál fontosabb, mivel ott ló- és 
teveganajt találnak, mellynek tüzénél tápszereiket elkészithetik, kü
lönösen pedig kenyeret süthetnek. Mig a tüz ég, a tészta kidagaszta
tik, aztán a hamu elsöpörtetvén, a forró földre tétetik s egy szinte 
forró rézlemezzel takartatik be, s a nélkül, hogy megégne azépen meg
sül. Az igy sütött kenyér felette rosz, de az éhes karaván jónak ta
lálja, mind az arabok, mind a tatárok megelégesznek vele. A jobb
módu utasok mindenkor elegendő kétszersüttet Yisznek magukkal. 
Az arabok csak kávé-pörkölés s rózés, meg kenyér(lütés végett raknak 
tüzet. Kenyeret mindennap sütnek, mivel ha áll egy kissé, még ro
szabb, mint mi.kor fris. Kenyaren kivül csak datoly át, száraz szőlöt s 
fügét, meg báránybőrbe takart sajtot esznek. 

IX, 
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. Rendesen az ásiai tartományokban mindenütt, de legkivált Ará
biában nincsenek utak, sem hidak a folyók és zuhatagok fölött, mely
lyek a városoktól measze folynak, habár tél idején olly igen 8züksé
gesek. Várostól városig a közlekedés csak tevéken történik, de soha 
sem határozott napokon, hanem csak karavánokkal, mivel iz utak 
bátortalansága miatt egyedül senki sem indulhat el. Be kell várni, 
mig sok utas, vagy kereskedő egyszerre indul, vagy ki kell lesni az 
alkalmat, midön magas állásu személy, például pasa vagy aga ·Utaz, 
ki a hozzá csatlakozókat rendszerint védelme alá veszi. V annak mégis 
karavá.nok, mellyek hatá.rozott idöben indulnak; illyen az, melly Kon
stantinápolyból évenként Damascuson keresztül Illegy Mekkába, hová 
néhany nappal a y a w e n-a l-n a h h r vagy mint a törökök nevezik 
k u r b a n b e y r am ünnepe előtt érkeznek, melly d u l a g i a h6nap 
tizedik.napjára esik. Hasonló karaván indul Maroccóból, hogy Mau~ 
ritanián s Libyán keresztül az egyptomival egyesüljön, melly Kairó
ban gyül össze s Suezen át ugyanazon ünnepélyra ügyekezik Mekka 
fele. Egy harmadik nagy karaván megy Peraiából s mindig növekedve 
Bagdadig és Bassoráig, ugyanazon városba zarándokol. Ezeken kivül 
Nubiából s Afrika belsejéből is mennek zarándoklők a Vörös-tenge
ren át, ugy szinte a hindostaní musulmanok a Persa-öblön keresztül 
utaznak Arábiába. 

A nevezett három nagy karavánon kivül, mellyck ájtatos za.-án
doklókból állanak, de mellyekhez mindig szamos utazó és kereskedő 
csatlakozik, indul még Kairóból évenként két vagy három karaván 
Nubiába, nyolcz vagy tíz Libyába s Berberiába, harmincz vagy har
minczöt Gazába és Syriába; Damascusból mintegy · minden tizenöt 
napban négy-hat karaván Bassora, Bagdad, Aleppo, Egyptom, Ör
ményország s Mesopotamia felé. Bagdadból minden hónapban indul 
néhány kisebb karaván tevéken, szamarakon és öszvéreken; számuk 
minteogy hatszázból áll s irányukat Kurdistan-, Örményhon-, Syria-, 
Karamania- és Natoliának veszik, söt Ispnhanig a Konstantinápolyig 
is elmennek, melly utóbbi helyre négy hónapig is eltart utjok. Bur
aába néha majdnem csupa tevével olly erös karavá.nok érkeztek, hogy 
tevéik száma ötezerre ment. A tevetulajdonosok, kik Arábiából Da
mascusón és Aleppón kereszttil jőnek, tevéiket elszokU.k adni, csak 
annyit hagyva meg, mennyi a kevés, utban találandó áruk elszállitá· 
sára mulhatlanul szükséges. 

A karavánok nem mindig szabad ég alatt hálnak. Égetve a hő
ség és szomjuságtól, ellankasztva a fáradalmak által, néha széltől há
nyatott homoktengeren avagy fák, müvelés, nyug- és felüdítőhely 
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nélküli kietlen pusztaságon haladva által az utasok nagy örömmel 
gyülnek össze a nagyszer« karaván-állásokba (ka n, ka m vagy 
ke r v a n, a törökök s persák nyelvén pedig ke r v a n s e r a i). 
Ezen épületek a meesetek után a mnsulman tartományokban legkölt
ségesebbek. Ájtatos személyek, vagy a kormány által épittetnek s 
mindig nyitva állanak az utasok és karavánok előtt, kik engedelem
kérés nélkül mennek be, ott maradnak, meddig kedvök tartja s elme
netkor mit sem fizetnek. Ezen intézmény azon vallási parancsból foly, 
melly kötelességeül teszi minden musulmannak az utast vagy zarán
dokot, bármilly nemzetü s hitü legyen, vendégszeretettel fogadni. E 
parancs következtében az ö1szes lakott részekben, sőt még a puszta 
vidékeken is ka m ok épittettek ott, hol fel tehetni, n1iszerint az utas 
megpihenni kénytelen. 

A karaván-azállások száma a városokban a kereskedelem s áru
szállitás szerint több vagy kevesebb; mindenütt a legszokottabb utak 
mellett s a mennyire lehet tiszta viz s források közelében vannak 
épitve. Butorokat nem talál az utas s ágyat és konyhaszareket önma
gának kell harczolnia; dc ko p mégis a lovak számára szalmát és árpát, 
maga számára kenyeret, rizst, tejet, hust és gyümölcsöt, csekély és 
szabott áron. Csak Arábia némelly vidékein vagyis a világ legven· 
dégszeretöbb népeinél fogadtatik s láttatik elRz utas mindennel és 
minden fizetés nélkül. Különösen Tehama· és Y emenben találni fel e 
páratlan vendégszeretetet. Az utas, ha megelí-gszik, az ottani életmód 
szerint tartatik, de az európai igen okosan tesz, ha bort viszen magá· 
val. A dán Niebuhr Tehamán menvén keresztül Menagre faluról igy 
ir: "1\Ienagre volt az elsö hely, hol az utasok számára ingyen szállo
clát találtunk. A szoba, mellybe behelyeztetnek, egy se r i r-rel (szék
neme) van bebutorozva, adnak mindjárt kis c h e r t, me! eg 

· kenyeret, tevetej et, vajat és kávét. Midőn ama jótékony intézet ura 
megtudá, hogy európai vend~gek érkeztek, rnindjárt odasietett látni, 
jólláttattunk-e el szolgái által, s további ottmulatásunk esetére egy 
kost akart leölni. Süttetett velünk buzakenyeret, melly ama vidék~n 
nagy ritkaság, s midön látta, hogy nekünk a nyálkás tevetej nem igen 
izlik, tehéntejet hozatott. Az arab szolgák tanácsolták, hogy uruknak 
semmi ajándékot ne adjunk, mivel elkedvetlenitjük; hanem közölök 
egy eljött hozzánk, a hol senki sem látta s elfogadta csekély adomá· 
nyutikat." V annak Syria- sIrakban is illy jótékony szállo dák. Khong· 
ban, melly Syriának Orontes melletti városa, s mellyet némellyek 
Shogle néven neveznek, gyönyörü karavánszállás van, me Ily ben az 
utasok különbség nélkül egy napig mindennel ingyen láttutnak el. 

58·» 
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A karaván-szállások majdnem mind egyalakulag épitvék, négy
szögben, közepén széles udvarral, néha kettövel is. Az udvarokban 
lent vannak az istállók, fent a szobák, mellyek között kis mecset 
avagy csak egyszerü imaház is van. Nagy kapuja van az épületnek, 
melly é,üelenként bezáratik. A szobák négyszögüek tizenkét-tizenöt 
lábnyi átmérövei; mindig választás ezerint adatik, különbség nélkül 
annak, ki elöbb jő. Az istállókat magas ablakocskák világítják, a 
szobák pedig rendesen csak az ajtóból kapnak világot. Télen az uta
sok nagy része az elég tiszta istállóba telepedik, részint, hogy barmai 
mellett legyen, részint mivel itt melegebb van, mint a szobákban. A 
karaván szolgák mindig a tevék s a szállitási áruk mellett vigyáznak. 
Az istállókban köröskörül öt-hat láb széles padozat azoigál az uta
sok fekhelyeül s ugyanollyan futja körül az udvar belsejét is, melly 
nyáron használtatik. Szép időben ritkán basználják a karavánok az 
illy szállodákat s inkább künn tanyáznak, ha a rablóktól nincs mit 
félniök. Ama nagy s kitönö épületek f'ólötti örködés olly személyekre 
van bízva, kik felelösek minden áru-, ló- vagy más teherhordó állat 
elidegenitéseért, melly a szállás környékén történnék. Az ör a kapu 
mellett lakik s ö adja át a szoba-kulcsot az utasoknak. 

A karaván-szállások által a keletiek utazása kevésbe azokott 
kerülni. Az áruk szállitása sem költséges, miután a teherhordó bar
mok tartása is igen kevósbe kerül. Ezeket tudniillik ingyen lehet a 
tanya körüli müveletlen f'óldeken legeltetni, a karaván-szállásokban is 
csak szalmát és árpát kell venni, de mindig ócsó áron; magáért a 
szállásért semmit sem kell fizetni. 

(C) 519-dik laphoz. 

Arábia népihméje összebasonlltn Egyptommal. 

= Egy majdnem egészen uj tárgyra térek át, mellyet a ki ki
meritni akarna, annak Arábia szivében éveken át, nagy.:-bb terjedel
mü vizsgálódásokat kellene tartania. Azon idő még nem jött el, melly
ben az utas Mahrah, Hadramaut1 Oman, Hassa, Yemen1 Asir s Me
gid tartományokat kénye kedve ezerint biztosan átkutathassa. Ám 
mindazáltal az ismert tényekre támaszkodva az utazóknak némi ve
zérutasitást adni még sem lehetetlen. Michaelisnek Arábia f'ólött irt 
tudós müve méltán becsesnek tartatik ; de talán nem volt főczélja az 
utazó figyeimét a legfontosabb tárgyra híni fel, él'tem a félszigetet 
lakó összes törzsek és családoknak ugy erkölcsi és társadalmi, mint 
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természeti tekintetbeni leírását s megkfilönzését. Ma tudniillik, midön 
a fóldgömbnek- s terményeinek ismerete annyira előhaladt 1 nem 
kell feledni, mikép a földieirás tudományának végczélja az ember
ismeret. Ez stirgeM szUkség az emberfaj jövőjére s különösen Euró
pára nézve, alaposan ismerni minden faj müveltségi fokát, tudni hatá
rozottan, mennyiben különböznek vagy közelitnek egymáshoz j minö 
hasonlóság vagy eltérés van kormányuk, szokásaik, vallásuk, nyel
vök, müvészetök, iparuk s természeti alkatuk között, hogy igy köz
tük s magunk közt biztosabb e hasznosb viszonyokat köthessünk. 

Illy czélja van a népismének, melly a földieirással azonos tudo· 
mány, ha egészben s emelkedettebb átalánosságban tekintjük. Bár 
ujnak tesaék e tárgy, illy szempontból tekintve, még sem tudjuk 
eléggé ajánlani az utazök buzgalmába az illynemű vizsgál6dásokat, 
hogy a legnagyobb gonddal, a legflSbb tevékenységgei, minél több 
anyagot gyűjtsenek, minél azorgosabb figyelembe vegyenek min
den helyet, minden pontot, minden körülményt. Megvallom, mi
kép mindezekre kiilönzetes ismeretek s az észlelöknek két külön ne
me szükségeltetik : tudl)sok, kik a föld terményeit, a nép nyelvét, 
arczkifejezését, erkölcseit, történetét s a földiratot tanulmányozzák ; 
aztán müvészek, kik lerajzolják a fajok vonalmait, anyagi természe
tök alkatát, a müvészet emlékeit és mind azt, a mi festői vagy a fes
tészet körébe tartozik. 

Legfőbb hálával tartozunk Niebuhrnak, ki utasitása körén tul, 
a hova csak hatott, az arabok társadalmi állapotait megismertetni tö
rekedett ; s bö tapasztalatokat gyüjte daczára annak, hogy akkoriban 
a partvidéknél tovább alig lehetett eljutni. Yemen az ö utazása előtt 
majdnem egészen ismeretlen '·olt : ma. azonban Arábiának sok más 
vidéke is meg van vizsgálva és viszonyok köttettek a félsziget belse
jének lakóival is. Egy, nálá.nál nem kevésbbé iigyes s az arab nyelv
ben még jártasabb férfiu, lbrahim sheik (Burkhard), jóval tovább 
hatott Hedsaszba 1 kikérdezte a lakókat, kutatta hagyományaikat, 
megismerkedett a jelen állapotokkal, szóval Hedsaszra nézve befe
jezte azt, a mit Niebuhr kezdett. 

Nem ezélom ezen felhozott, mint szinte a spanyol Aly Bey s 
más utazók által tett vizsgálódások eredményeit felmutatni j csak ke
res~j az arábiai s egyptomi népségek közötti viszonyokat. Azt szük
ségtelen mondanom, mikép a természeti s erkölcsi viszonyokról kirue
ritöleg szólani az adatok elégtelensége miatt még nem lehet. 

. Sok vélemény mondatott mar el Egyptom legrégibb népességé
nek eredetéről és sorsáról. Némellyek :tzt kiveszettnek tekintik, má-

• 
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sok a mai koptokban találják fel j ezek Nigritiából l!zármaztatják, 
amazok tiszta aethiop fajnak tartják. Nekem e vélemények köz.öl egy 
sem tetszik, hanem valónak hiszem azt, mellyre Thebaiaban, nem 
measze a vizzuhamoktól jutottam,melly véleményemben az utób pi vizs
gálódások is megerösitének. 

A régi egyptomi faj nincs kiveszve, nem a koptokban él, nem 
is volt fekete j lassanként vegyült bele az aethiop vér j a ha nem caa
lódom, eredetileg áll fenn felső Egyptomban, s azonos ama fa.üal, 
melly keleti s déli Arábiát megnépesité. 

Mielött bizonylatokra mennénk át, vizsgáljuk a két országnak 
természetét s éghajlatát, miután lehetetlen, hogy a fold állapota, a 
légmérsék s a tartomány természeti helyzete nagy befolyással ne bir
janak a népre s annak szokásaira. Ki megtekinti ama két ország fek
vését, meg van lepve a. hasonlóság által. Csak a Vörös-tenger választja 
el egymástól s mindkettönek felülete vagy többé kevésbbé terméket
len hegyek- vagy pusztaságokból áll. Az Arábiából Egyptomba özönlő 
népsép;eket utjokban semmi sem gátolá; mindeoütt hazájokéhoz ha
sonló földet találtak. Illy költözködést még ma is láthatunk, s tán so
ha. sem is szünt volt meg, hanem folytatását képezé annak, melly em
lékezethaladó időkben kezdődött. 

Arczkifejezés vagy természeti kinyomat. 
Vizsgálja meg bármelly utazó Esne, Edfu a Ombu fellábjainak 

vonalmaikat, vagy tekintse meg Felsö-Egyptom nagyobb részének 
sheikjeit, s el fog árnulni az arab kinyomaton, melly arczaikon vissza
tükrözödik. Tojásdad hosszukó.s arcz; magas és széles homlok; hosz
szudad, egyenes vagy kissé sasorr j hosszu s egyenes szemöld; fekete, 
mélygödrü s fénylő szem j szépen képzett fül j nagyocska, rendes szép 
száj j négyszegü áll ; gazdag hajzat j fehér, egyenlő s jól rendezett 
fogak ; et·ös nyak, száraz hör, közép termet s karcsu test: épen illyen 
a hedsaszi s yemeni arab ; illyenek a vándor arabok, kik a Nil völgy 
keleti s nyugati pusztáit népesitik j illy~nek Beni Uazel, Aulad-Aly, 
D.;!amc, Bily, Aidi, Terabin, Anaze, Anarab és a. többi összes törzsek 
arabjai ; illyenek végre a közép-nubiai shaykie arabok is. 

Ha Kairóban vagy átalán alsó Egyptomban keressük e kinyo
matot, ritkán de itt ott mégis feltaláljuk azt j szem betünőleg meg van 
az ulemák és sheikek régi családjaiban. 

Ezen arczkifejezés azonos Egyptom régi lakóiévaL Ezek saját 
történetöket a müvészet segélyével a Nil partjait borító erulékekben 
hagyták fenn. Rajzok, képek, domborművek s számtalan festmény 
együtt mutatja fel az egyptomiakat és idegeneket. A csatarajzokban, 
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egyezmények- és ezertartásokban könnyen megkülönböztethetök az 
egyptomiak a felföldi aethiopoktól, a persáktól, a négerekt<Sl s más 
távolabbi népektől. Ezen egyptomi kinyomatot találjuk változatlanul 
sok egyptomi szobron; különösen jellemzi a mumiákat is Thebae- ban, 
hol a hajdan népe meg nem elégedve avval, hogy müveiben megörö
kité magát, még testileg is egészben akarta magát fenntartani. 

Azon arczkifejezést jegyzárn én meg :F'elsö-Egyptom felláhjai
ban, 8 a ki látja Edfu, Esne 8 Ombu lakóit, azt hinné, hogy Latopolis, 
Ombos és Apollinopolis Magna emlékeinek alakjai a falakról a me
zökre széledeztek. 

Mit mondjak azokról, kik a régi egyptomiakat a koptokban 
akarják feltalálni? Világos, hogy ezen irók az emlékeken kifejezett 
nyomatot soha sem tanulmányozták. A koptok feje széles, és lapos; 
homlokuk alacson , keskeny j orruk többnyire pisze, nem egyenea 
vagy sas. Hogy mi legyen elsö oka az egyptomiak s a koptok arcz
kinyomat& közti különbségnek, ez nehéz, bonyolodott kérdés, melly
nek fejtegetésébe most nem bocsátkozom. 

S vajjon fekete volt-e a régi egyptomi nemzet? Az előre bo
csátottak után e kérdést alig kellene tennem. Csak az egyptomi fest
vényeket kell megtekinteni, hol a ro ü vészek a nigritiai lakókat a nem
zeti alakok ellenében olly különböztetöleg rajzolták. 

Már megjegyzém , mikép az egyptomi népségbe aethiop vér 
vegyült j innen a vastag ajak, a természetileg gazdag hajzat; de nem 
kell feledni, mikép e két vegyületi jel ma szembeötlő bb, mint egykor. 
A mumiák többnyire sima vagy csak kevéssé kondor hajat mutatnak 
fel, s természetes, hogy az illyes módosulás igen hosszas fokozaton 
ment keresztül. 

Ez észleletnek az az eredménye, hogy a vegyiilet bevégzettebb 
ma, mint má.skor. Azt tudjuk, hogy Nubia, Abyssinia, Darfur, és Su
dan hölgyei sok század óta nagy számmal tartatnak az egyptomi gaz
dag, sőt középosztályu háremekben is, csoda-e tehát, ha mai napig, 
kiva.lt a nagy városokban a népesség arczkifejezése eléktelenedett? 
Azért alaptalan ama vélemény, melly a régi egyptomi nemzetet felsö 
Aethiopiaból származtatja. Csupa elmélet, mellyet a természeti tények 
vissza vetnek. 

Talán ernlitnem kellett volna azok véleményét is, kik az egyp
tomi,fajnak chinai eredetet adtak, melly gyanitásra csupán az adott 
okot, hogy az egyptomi régi alakokon ollyan felfelé irányult szemek 
láthatók, miot a chinaia.knál. Ha e hasonlóaág még most is fennállana, 
a népiBme szaktudósai még akkor sem tulajdonituának neki fontos!ll\-
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got. A héber nemzetről sem szólok, babát· ez kétségbevonhatlanul 
arab eredetü. 

Az én állitásaim uj erősitést nyernek a legujabb fölfedezések 
által. Ki megvizsgálja a királyok sirjain Jerajzolt csatákat, észreveszi, 
hogy az egyptomiak a többi népektől vörös szin által vannak meg
különözve; déli Arábiának neve H e m i a r (ma A hm a r) régi arab 
nyelven vöröst jelentett, a régi yemeni uralkodóház első királyaink 
egyike szinte H em i a r nak neveztetett, s ;innen aztán a h im i a r i ta 
(o m e r i t a) név. Ezen összeegyezés nem csupa véletlenség j hanem 
arra látszik mutatni, hogy déli Arábia s különösen Hedsasz volt az 
egyptomi fajnak bölcsője. 

Végül azon arczkép-gyüjteményre utalom még az olvasót, mely
lyet én eszközöltem s mellyben az a százhét egyptomi ifju van lera} 
zolva, kik 1806-ban Páriaba hozattak, hogy az én vezetésern alatt tu
dományos nevelést kapjanak. Ezek a felláhk osztályából kereskedők, 
kézmüvesek, sheikek s ulemák fiai voltak, Alsó-Egyptomból, Kairó
ból s Said alvidekéröl, a legtöbbnek feje tökélyesen hasonlitott a régi 
alakokhoz, habár nem azon tájakról valók, mellyeken a régi faj leg
tisztábban maradt fenn. 

Erkölesl jellem. 
Szabadjon átmennem az erkölcsi jellemre, mellyre sok flirad

sággal készülék j kedvező körülmények közt voltam és segitettem 
magamon több mint negyvenévi szorgahnas előkészületi tanulmányok 
által. Midőn a helyezinén vizsgálgattam a régiektől látszólag annyira 
elkorcsult mai egyptomiak erkölcseit, azt találtam, hogy ezek elalja
sodtak, de meggyőzödtem mégis értelmi képességök- s a rnüvészet
beni ügyességökről j s midőn mindezt láttam, a természeti adományo
kat elnyomó hibákat a szolgaság keserü gyümölcseinek tekintém. 
Egy müvelt nép beütése szükségkép felvillanyozta Egyptomot s elő
készité azon átalakulást, mellyet az idő meg fog hozni. 

E hatás semmiesetre sem gyakoroltathatott volna a bárdolatlan 
durva népen, ha a régi nemzeti vér egészen elenyészett volna ; söt 
inkább a franczia hadjárat Nilus partjain azon népnek maradványait 
találta fel, melly a thebaei emlékeket állitá és az alagsirboltokat 
készité. 

Értelmet, könnyüséget, emlét, nyilt lelket, gazdag képzelmet, 
természeti kiváncaiságot s tudvágyat tapasztaltam mindig a fonebb 
emlitett, nevelés végett Páriaba hozott ifjakban. Különös hajlamuk 
van az észleletre, kedvök, izlésök a fíirgeségök a természeti tudomá
nyokra, a tcrmészettörténet, vegytan s átalában a természeti tünemé-
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nyelt tanulmányára. Ma már észrevehatni 1 mikép a mennyiségtan 
ágaiból leginkább a földmét·tant szeretik. Az utánzásra is nagy haj
lammal és ügyességgel birnak. Ami jellemöket illeti, ennek fő vonal
ma egy neme a szembetünő komolyságnak, melly azonban a keleti 
képzelern hevét el nem titkolhatja. 

Nem ugyanazon tulajdonok-e ezek, melJyeket mi a régi egypto
miaknak tulajdonitunk? Az igaz, hogy a természeti adományokat 
sok hiba éktelenité el j őseik közmondássá vált komolyságát s szilárd
ságát könnyelműség, hiuság s változékonyság váltotta fel j sőt mond
hatnám a szerénységet is, miután az olly Mmulatos épületek, vés
müvek, vegy- s erömütani találmányok szerző férfiai még csak nevö· 
ket sem tudatták a késő utókorra!. Az utódoknál az emlitett hibák 
makacs szeszélyt, hanyagságot, féltékenységet, rendhiányt, álthatat
lanságot s a jótét elfeledését idézték elő, mig ellenben őseik az E l
i s m e r és n e k templomot építettek. Bizonysága ez az aethiop vér 
mindig nagyobb mértékü vegyületének 1 miután jelleme az afrikai 
fajnak a szeszély, könyelmüség s állhatatlanság. 

Már a birodalom idejében is az egyptomiak nyughatatlanok vol
tak, megtagadták az adót, fellázadtak gyakran, mit sem gondolva a 
vérpad és kötéllel; ma azonban jobbak, mint Hadrian idejében s kü
lönösen az egyptomi arabok uj tulajdonokat : türelmet, szilárdságot, 
bátorságot s önmegtagadást tanusitnak; roellyek a többi sajátsággal 
párosulva egykor a kelet első népét a többi nemzetek példányképét 
s oktatóját képezendik. Ha uj bizonylatokra volna még szükség, fel
hoznám azon franczia mérnökéit, ki napjainkban az egyptomi müvek 
nagy sokaságát rendezi. ,,Soha sem láttam - mondja ez - alázato
sabb, önmegadóbb, értelmesebb s tevékenyebb népet, mint az arab j 
illy néppel s egy értelmes fejjel nagy dolgokat lehetne elérni. E czélra 
csupán csak béke s állandó kormány, e nem létező két kellék kiván
tatnék." 

Bárminő legyen az európai müveltség hatása, én azt hiszem, 
mikép egy előkészitett nemzeten gyakorolva rögtöni s bámulandó 
eredményt mutatna fel. Igy történt az islam megjelenésekor. Nem 
Mahomed tana, nem a vallási forradalom vitte az arabot a haladásra, 
hanem a béke s nemzeti és politikai hatalom emelték fol az arabot, 
hogy 'természeti képességeit az értelem s tudomány uj müveiben ra
gyogtassa. A persák, hellenek s rómaiak uralma után régi müvei ugy 
szólvan csak a Nil partjain maradtak fenn, és a kalifaság ezeket uj 
életre hozta. 
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Kiállva annyi balszerencsét a török járom alatt, ma már az 
európai szövétnek világánál ujra emelkedik s a dolgok természetes 
haladása 1 ugy látszik , mindig fényesebb jövőnek eléje viszi a 
nemzetet. 

.', 

Ne is hozza fól nekem senki a vallási akadályokat. Mai nap az 
állapotokat egészen megváltoztatták mind maguk az arabok, mind az 
európai népek, kikkel érintkeznek j mind az arabok- mind a törökök
nél a vakbuzgóalig helyébe a türelem lépett j a kereszt és a félhold fel
hagytak a régi ellenségeskedéssei ; a szó- és fegyverrali térítés más 
nemü hóditásnak adott helyett: a kereskedelem 8 a tudomány képezik 
az uj kereszteseknek, a mivelődés téritőinek fegyvereit. Annyi 8 olly 
sokféle bizonylat szól ez állitás mellett, hogy azok felhordasát szükség
telennek tartom. Egyptomban felnyitják a sirokat az arabok a keresz
tények előtt, Európában pedig a keresztények a musulmanok előtt. 

Aztán hozzá kell vennünk a Szentszék türelmét, rnelly a musulma
nok iránt legujabban annyi kegyességet tanusított. 

A münltséfl foka. 
Térjünk vissza a régi Arábiára, hogy felmutassuk mindinkább 

Egyptom- s Nil partjaivali viszonylatait. Mellözve a roppant terje
delmü történeti kérdést az arab pásztorok beütéséről e ura}Jnáról 
Egyptomban, abban mégis ujabb bizonylatátkell fölismernünk az arab 
nemzet különféle törzsei által a szomszédok ellenében gyakorlott 
folytonos mozgalmaknak. Egyptom legelőször arab pásztorok s vadá
szok által népesittatett meg, kiket csakhamar a termékeny föld állandó 
lakosokká tett e a fóldmüvelés gyakorlására vonzott. Hanem miután 
a völgy lakókkal telt meg, az állam megalapult és a népesség száma 
a termesztést a fogyasztással egyensulyba hozta 1 a harczos vagy 
pásztor vándorcsapatok költözködésének határt kelle szabni. Hogy 
a beütök mégis az ellenökbe vetett gátakat sokszor lerontották, olly 
tény, melly a dolgok természetével összeegyezik, e mellyet észszerüleg 
nem tagadhatni. Csak azt szabadjon kétségbe vonn unk, hogy a pásztor 
arabok Thebais emlékeit s átalában Egyptomban mindent lerontottak 
volna; mi majdnem annyi idő- e pénzbe kerülendett, mint a mennyi 
a felépitésre szükségeltetett; nekem ugy tetszik, a pásztorok puszti
tásai igen nngyitva adattak elő. 

A tudományos kétkedőség épen ellenkezöleg a régi araboktól 
a müveltségbeni előhaladást egészen megtagadta. Annyit mondhatni, 
mikép az arab nemzet történetének m1nden korszakában ügyesség s 
képességnek jeleit adta. Azok, kik ezt kétségbe vonják e az arabokat 
minden időben csak a barbárok közé számitják, nem csak tudatlan-
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ságot, hanem észszerütlenséget is tanusitnak. Azon emberek, kik ma 
Nilus partjain a müvészet minden nemével sikeresen foglalkoznak, 
tudományos könyveket forditnak, a történetet, f'óldleirást s mennyi
ségtant tanulmányozzák, emlékeket állitnak , csatornákat építnek, 
rendszeres f'óldmivelést üznek s vegytani mühelyeket nyitnak, ugyan
azon fajnak utódai, melly a XL században Sicilia-, Nápoly- és Spa
nyolhonban a müveltségben ada oktatást, mig másrészt ugyancsak 
az ö gondoskodásukból a tudományok Nilus, Tigris és Eupbrat part
jain is virágoztak. Mirevaló tehát czáfolgatni a hellen, latin és arab 
történészeket, midön állitják, hogy déli Arábia emlékekkel, mümarad. 
ványokkal, a királyok hosszu sorával s boldog országos állapotokkal 
birt? Ha a Koran némelly helye az arabok tudatlanságáról tesz em· 
litést, ezt az északi tartományokról, de nem Y emenről kell érteni. 

HasonTó kétkedilség mutatkozott, midön 1773-ban (N o v a 
a c t a e r u d i t o r um) a kereszténység II. századából egy felirat 
tétetett közzé, mellyben M. Ul pius Castor mint l i b r a r i us a r a b i
c u s vagyis nz arab könyvek másolója, vagy írója említtetik. Bár ki 
mit mondjon, e felirat bizonyítja, mikép a II. század közepén s már 
sokkal előbb léteztek arab könyvek, és hogy a rómaiak egyéneket 
tartottak e könyvek rendezése s másolására. Az igaz, hogy Arábiának 
az islam elötti leirói keveset beszélnek a régi idők müveltségi állapo
táról és a nagyszámu müemlékekröl, miket Eratostbenes, Agatarchi
das, Plinius és Arrián ir le ; hanem csak az északi s déli törzsek 
küzdelmei s polgárhadairól s a harczi énekekről beszélnek, vagy a 
patriarchalis szokásokat irják le. Edrisis régi palotákról beszél; hát még 
hol vannak a hellen irók részletezései a házi szerek s ruházatok 
szépségéröl, a terjedelmes rakmüvekröl, a márványnyal bevont falak
ról, mellyeken a drágakövek s elefántcsont müvészileg voltak drága 
fémekkel vegyítve, végre a ragyogó szönyegzetröl, melly a paloták 
padlatát bori tá? 

Már pedig mindez épen ugy volt feltalálható hajdan az arabok
nál, miként Phrygiában, Babylon ban, a persák-, indusok- és egyptomiak
nál. A történet bizonyitja ezt, a nélkiil, hogy az arab irók hallgatását 
ellenvetésüllehetne felhozni, miután ezek müvei csupán a t ö r zs e k 
é v k ö n y v e i, rnellyek arra voltak szánva, l10gy a régiek hadi tetteit 
elbeszéljék, a dicsöség emlékeit fenntartsák s harczias vetélyt kelt
senek.~ Csak harczi énekek s költészeti darabok idéztetnek, a képze
lernnek minél nagyobb felmagasztalására; egy szóval amaz irók 
inkább költők mint történészek, kikben higgadt leirást, az erkölcsök 
s polgári társ,adaloJD rajzát hiába keressük, 
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A mi fő kérdé8ünkre, a régi Egyptom 8 régi ArAbia közti viszo
nyokra nézve legtöbb világot vetnek Strabo 8 Diodorus Siculus 
némelly helyei, mellyekből kitünik, hogy az arabok az egyptomi iste
neknek szantelt templomokkal birtak. Ezeket még föl nem fedezték az 
utazók, hanem a félsziget kellő belsejébe még nem is igen hatottak 
el. Különben a legutóbbi vizsgálódók rátalaltak már egyptomi modoru 
alagsirboltokra s más foldalatti emlékekre, mellyekröl az irók szinte , 
emlékeznek. Es ezen építések s földalatti ásások meglepőleg hason· 
litnak az egyptomiakhoz. 

Az irók egyptomi modoru régi olvashatlan feliratokról is em· 
lékeznek. 

Csak egy arab sajátságot ernlit Strabo, melly az egyptollliak 
szokásaival ellenkezik: "A halottakat csak dögnek tekintik;" ez 
azonban hihetőleg csak valameily egyes törzsről értendő. 

Felötlő azon hely is, melly a lovakat Arábiában legnagyobb 
ritkaságnak mondja ; holott az arabok lóháton tett száguldozásaikról 
mindig hiresek voltak s az arab ló a legrégibb, legjobb s legnemesb 
fajnak ismertetik ; e fajból tenyészték Nilus partján is emlékhaladó 
idők óta lovaikat ; most is a nubiai shaykie arabok lovai a világon a 
legjobbak közé tartoznak. 

Vallá11. 

A vallást illetőleg, sok századon át a sabaeismus uralkodott, 
s az egyptomiak vallása talán a nap és csillagimádás lett volna, ha az 
arabok a Nil völgyére érve, meg nem ütődtek volna egy fóldi tüne
mény által, melly mint a nap járása, olly rendesen következett be 
évenként, értem a Nilus dagályát s apályát. Nilus isten tehát azono· 
sittatott a napistennel, s Osiris az Egyptomot igazgató s védő két 
istenség közös jelve gyanánt tiszteltetett. 

Késöbb Hedsaszból berohant az islam, mclly annyi tartomány
ban tcrjedett el. És pedig legelöbb Egyptomba rohant be, mi ujabb 
tanusága annak, mennyi befolyást gyakorlott Arábia Egyptom 
sorsára. 

Nyelv. 

Vajjon találunk-e ennyi hasonlóságot a két ország nyelve kö
zöti ? Meg kell vallani, ruikép az i!Jmeretek jelen állásában e kérdés 
még meg nem oldathatik. Ma már elfogadtatni látszik a véleroény, 
miszerint a régi egyptomiak nyelve ugyanaz vala, mellyet a koptok 
olly soká használtak ; ámde a kopt nyelv eredete még nincsen meg
határozva. Annyi bizonyos, hogy a mai arab nyelvvel közös gyökei 
vannak. V égre nem régiben fölfedeztettek a ye!neni s írniarita régi 
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arab nyelvnek emlékei, miket az oriantalisták sokáig hiciba kerestek. 
Ime tehát legalább is négy nyelvet kellene összehasonlitni, mielőtt a 
népismei kérdés e része folött határozbatnánk. Niebuhr feltüntette a 
tárgy fontosságát, de csak annyiról adhata tudósítást, mikép a ben
szülöttek hite szerint, Arábia belsejében régi irással boritott emlékek 
léteznek. Ma már birjuk egy régi irás jeleit, melly im i a r i n ak tar
tatik s mellyet a két angol utazónak, Wellsted és Cruttendennek 
köszönünk. Ama betük vizsgálata, az alak, az ékezet, a vonásoknak, 
mellyekböl összetétetnek, száma, az irás szótagi minösége, minden, 
nagy hasonlóaágra mutat az aethiop irással j azonban mennyi még a 
nehézség, hogy egy vélemény alapittathassék! Eldöntő volna e kér
désre nézve, ha keleti Arábiában a régi nyelv még életben talá.ltatnék. 
Ennek kutatását•a adta magát Fresnel Fulgentius, ki már is azoigál
tatott adatokat egy régi nyelvjárásról, mellyet ö e h k i l i n ek nevez, 
s mellyet mai nap is beszél még a Dsedde vidéki nép. Az ö dolga 
lesz e régi nyelvnek összes emlékeit egybeszedni s a sem i nyel
vekkel összehasonlitni j s talán e vizsgálódások egy lépéssei tovább 
fejlesztik az egyptomi népesség eredetének kérdését. Azonban ha e 
pontot folytonos homtUy boritandná is, az általunk felhozott tények s 
okok mégis erejökből mit sem vesztenének. 

Macrit~i ezerint a régi imiari irás különvált betükből állott, és 
csakugyan illyenek a nem régiben talált feliratok: azonban Ebu-Kil
kan összefoglalt irásnak állitj'a. Sacy elmésen egyeztette össze a két 
véleményt: hogy tudniillik az imiari, mikép az aethiop betük, szótag 
csoportozatokat képeztek s tehát az irás szótag:·a nézve különvált, 
betükre nézve ös!lzefoglalt részekből állott. Megerösitni látszanak e 
magyarázatot az utazók ujabb folfedezései j hanem az még mindig 
kérdés marad, vajjon a felfedezett föliratok nem egyszerü emlékeik-e 
az aethiop hóditásnak? Ama. tudós irónak azon állitása, hogy az aet
híop betüket Abyssiniába a koptok vitték be, s hogy Aethiopiában az 
irás a kereszténység behozatala után jött divatba, azon időből való 
vélemény, mellyben hitték, hogy a régi világb1m az irás csak későb
ben találtatott fel. Avult hiedelem. 

Ellenntések megt'Zál'olaso. 
Talán helyén lesz még holmi ellenvetéseket is megezáfolni. 
Ha a koptok nem a régi egyptomiak maradék ai, mikép fejthető 

meg, lí.ogy amazok nyelve ezeknél maradt fenn? s miért nem tartot
ták meg az arabok annak nyomait? 

A népismei összehasonlításban a nyelv windenesetre igen fontos 
szerepet játszik s a származat bizonyitható a nyelvnek fenntartása 
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által; ámde egyedül a nyelv még nem elegendiS. Nem lehet egy nyel
vet valamelly népre eröszakkal rákényszeritni? 1) avagy nem fogad
tathatik az el önkéuyt, rnint a müvelődés eszköze? A koptok nem 
beszélik egy idő óta a nyelvet, melly nevöket viseli; de rnielött fa:juk 
más nyelvet fogadott el, bizonyos-e, hogy azelőtt mindig az előbbit 
(a koptot) beszélte? És tagadható-e, hogy az arab nyelv egyptomi 
szókat foglal magában ?2). 

Nem akarok összehasonlitó szószármazlatásba ereszkedni a régi 
egyptomi szavak fölött, mellyek a hellen s latin iróknál maradtak 
fenn s mellyek az arab szavaknak megfelelnek. Rossi az ö származ
tató szótárában a hasonlítással talán visszaélt; de ha elvettetik, a mi
betl tulmerész volt, a két nyelv közti hasonlat el nem tagadható. 

Egy másik ellenvetés hozható ki a pásztor arabok beütéseiből : 
Ha az arabok apáik az egyptomiaknak, miért támadták meg s dulták 
fel annyiszor ezeknek földjét? A fönebbiekhez feleletül még a követ
kezöket csatoljuk : 

Alsó Nil termékeny s gazdag partjai állandóan kedves éghaj
latukkal minden időben főirányhelye voltak az arab és aethiop fajnak. 
A megállapitott hatalom elfogadhatott uj gyarmatokat, de nem hódí
tást; miért az országos erőt az észak-keleti s déli határokon talán na
gyított számban látjuk öszpontoeitva (Hcrodot. H 30). Aethiop s 
arab badjáratok felváltva kisérték meg az uralkodó családokat kifor
gatni s néha pillanatnyi sikerrel; de illyen az 6-világ nemzeteinek, 
sőt az egész emben nemnek története. Az arabok a Nilus partjain 
mindenkor elegendő gabonát, gyümölcsöt, barmot, ezóval mindent ta
láltak, miért is ezen áldások által édesgettetve gyakran átkeltek a 
Vörös-tengeren s az észak-keleti pusztaságokon; mit még ma is gya
korolnak és mindenkor is gyakorolni fognak. 

Hozzá kell még tennünk , mikép a XIV. uralkodóház idején 
berohant pásztorok talán phoeniciabeliek vagy a szomszéd puszták 
lakói, késöbb pedig hellen pásztorok voltak. Amazok egész ~Iemphi
eig hatottak (Syncelli c h r o n.), s bizonyára nem Yemenböl, hanem 
Palmyra pusztaságairól jöttek. 

Kérdeni fogja még valaki, miért nem jöttek az aethiopok hama
rabb Egyptomba 1 mint az arabok ; miután olly természetes volt a 

•) Nem, egyátalában nem ! ha csak a felnöttek mindoyájan ki nem 
öletnek. 

2) Ezen nyelvtárgyu okoskodás mindig legerősebb ellenvetés maradand 
a szerzö tétele ellen; aminthogy itt okoskodása. gyönge voltát minden olvasó 
érezni fogja. 
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Nil-völgyön lefelé nyomulni egész a folyó torkolatiiig? Azoknak, 
kik illyen kérdést tesznek, számba kell venniök az égalj különbségét. 
Sokkal összeegyezöbb az egyptomi s arábiai, mint az egyptomi és 
abyssiniai vagy sennaari éghajlat. Ez utóbbi ellenvetés barátjai figye
lembe nem vették a naptérítő alatti es8zéseket s feledték azt is, hogy 
Felsö-Fgyptom hegyes tartomány s hogy ott a tenyészet egészen más. 
Abyssinia havasai még most is alig ismertetnek. Egyptom az ö pusz
taságaival sokkal inkább hasonlit Y emen·, Asir-és Nedsedhez js Y e
men és Egyptom a föld legforróbb tartományai s Egyptom, majdnem 
mondhatnám, egy szép folyóval s termékeny, mindig megujuló és so· 
ha ki nem fogyó iszapu partokkal biró Arábia. 

Azt elismerjük, mikép az acthiop faj idővel módositólag hatott 
az egyptomi arab népre, habár csak kevéssé, mind természeti, mind 
erkölcsi tekintetben. E vegyület módositá. a szájat és a hajzatot, de a 
szem tüze, a széles koponya, a kiálló pofacsontok s többi arczvonal
mak eredetiek arabok maradtak. Az afrikai vér által a nem:r.etbe csak 
könnyelmüség s restségrci hajlam szivárgott be, hanem megtartotta 
a keleties képzeimet s eredeti sajátságait. 

A kereszténység VII. századában sok viszontagság után 1\Iem
phisbe jöttek Arábia fiai, hogy ujjáteremtsék az afrikaiak, persák és 
gö1·ögök által kimeritett egyptomi népességet. Az arab nemzet, ugy 
látszik, mindig ugyanaz maradt, fogékonyságot tanusitva a müvelt
ségre s haladásra, akár Nilus akár Euphrates, akár Afrika akár Eu
rópa széleire helyezve; mindeuütt elt~ajátitja s kifejti az ipar és mü· 
velödés elemeit, a kereskedelmet s nemzeti hatalmat. Először is a Ni
lus partjaira vitetve, ottan erös gyökeret ver j harmincz századdal 
késöbb más vallásrendszer alatt más társadalmi rendszert állapit, 
ápolva folyvást a tudományt, müvészetet és bölcsészetet. Kairóban a 
thebaciekhez s memphisiekhez méltó nagyszerü emlékeket állitott, 
aztán Spanyolország urává lévén, kifejleszti a tudományosság csiráit 
s nyugaton egy nemét az oktatásnak gyakorolja. Mindenütt türelules
nek, bátornak, észlelőnek mutatja magát, ipart s fóldmüvelést üz, 
majd mint felfedező, majd mint mások utánzója lép fel. Van benne 
tehát nemzeti jellem s jövöje szép reményekre jogosít. 

A kairói tanodákban yemeni arabok nagy előhaladást tesznek 
az orvostudományban s a többi tudományokban is finom tapintatot 
tanusitnak; s ennyivel az egyptomi s félszigeti arabok közti hasonló
ságot, ugy hisszük teljesen felmutattuk. 

Jomard, É t u d es g é o g r a p h i q u es e t h is t o ri q u es 
sur l'Arabie sat, 1839. 
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(D) 566-di k la p h o z. 

A Koran. 

Az arab k a r a a, o l v as n i, igétöl származik ko u r' a n n 
név s annyit tesz, mint o l v as mán y vagyis a minek olvastatnia 
kell, melly névvel az arabok nem csak az egész Korant, hanem annak 
egyes részeit s czikkelyeit is jelölik, épen ugy, mint a héberek az 
egész szentirást s annak minden egyes részét is Ka r a h- vagy 
M ik r a h ugyanazon eredetü s jelentésü szókkal nevezik j amint a 
latinban is a S c r i p t u r a s nálunk az I r ás használtatik. A Koran 
külrendezetében sokat hasonlit a mi szent könyveinkhez. Az arab 
So w a r-oknak megfelelnek a héber Su r a-k. Miként a héber köny
vek, ugy a Koran rél!z~i is vagy a kezdő betütöl, vagy egy verstöl, 
vagy valameily fontosabb szótól neveztetnek el. Az A y a t n é v, 
mellyel a versek jelöltetnck, megfelel a héber O t o t h nak, (csoda 
vagy jel). 

A Ko ran néha Fo r ka n , fa r ak a szótól, czímet visel, melly 
annyit tesz, mint elosztani ; épen ugy használtatik a hébereknél P a
r ak, ugyanazon gyök ü szó, a Biblia egyes részeinek megjelölésére. 
Néha kiválólag a l-M ole h af, a kötet, mi a B i b li á n ak felel meg; 
a 1-K h i t a b, a könyv; a l-D h ik r vagy i n t e l em nevet visel. 
Némellyek szerint a fo r k a n szó megkülönzést jelent, mintha a 
Koran az igazat a hamistól, a megengedettet a tilostól különböz
tetné meg. 

A roahomedán irók csodákat beszélnek a Koran irályáról. És 
csakugyan kedves ttz, midön költői modort s szólamokat használ; 
mult és jövő időt felváltva egymás helyett használva, s a harmadik 
személyről az elsőre vagy a másodikra s az elsőröl a harmadikra 
ugorva, miként a héber próféták. Az irály szabatos, keleti alakzatok
kal ékes s néha virágos és jelentős kifejezésekkel van élénkitvej a 
hol Isten felsége s tulajdonai iratnak le, fönséges és magasztos. 

A roahomedánok hiszik, az arabok pedig biztosan állitják, mi
kép a Koran nyelve s következőleg a Mahomed idejebeli mekkai 
nyelv lehető legti:;ztább s legtökélyesb. E nyelv azonban annyira 
különbözik a maitól, hogy a Koran nyelve napjainkban a mekkai ta
nodákban ugy taníttatik, mint a latin nyelv Rómában. 

Bár az egész könyv folyóbeszédben van irva, a monclatok mégis 
jobbára hosszan folytatott rimmel végződnek , mellynek kedveért 
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gyakran az értelem is félbesza.kittn.tik és szükségtelen ismetlések is 
történnek. Az arabok az illy rimeket annyira szeretik, hogy felhasz
nálják leggondosabb dolgozataikhan is, miket a Koranból vett gya
kori helyekkel, vagy legalább arrai vonatkozattai szépitnek. 

A Koran csodálá8a leginkább irályának kedvessége- s azon 
gondból ered, mellyel Mahomed előadásának költői csint, öszhangza
tos menetet adott, s a verseket s körmondatokat rimbe szedte. Néha 
eitérve a közheszédtöl, az Örökkévalót felséges és magasztos versck
ben irja. le s ugy állítja elö, mint ki a világok trónján ül, törvényeket 
ad a mindenségnek, egy intésével mozgatja a csillagokat, a legnépe
sebb varosokat semmivé teszi s a pusztaság közepén gyönyörü ker
tet hoz létre. Kellemes és fellengös mondatokkal irja le a paradicsom 
örök gyönyöreit ; de borzasztó és erélyes irályt használ a pokol kin
jainak festésében. Tudós lévén Mahomed olly gazdag és csinos anyai 
nyelvében, melly igéinek összetételével a gondolat röptét követi, azt 
szahatosan festi, kellemes hangzatosságával utánozza az állatok hang
ját, a hullám moraját, a szelek hőgését; tudós lévén, mondom, azon 
nyelvnek tanulmányában, mellyben annyi költő dicsöité meg magát, 
Mabomed rajta. volt, hogy tanát az elöadás teljes kelleme, erkölcs
parancsait az azokhoz ilUS méltóság, a korában hitelre talált meséket 
pedig eredeti festés jellemezze s tetszövé és érdekessé tegye. Ali 
mondani szokta volt, hogy a Koran magában foglalja a mult történe· 
tét, a jelen törvényeit s a jövií állapotainak jóslatát. Mahomed pedig 
ezt mondá. tanítványainak : O l v as s á t o k a K o r a n t és si r j a
tok; ha nen1 sirtok most, majd sirni fogtok egykor 
keservesebben. 

Mahomed lelkesedése hevében, vagy hiuságában, küldetése igaz
ságát könyvének érdemére épité. Marészen szólit rol embereket s an
gyalokat, írnának csak egy lapocskát, melly hason szépséggel birjon, 
és nem átallja biztosan állitni1 mikép illy hasonlithatl:~n rcmekmüvet 
csak Isten mondatolhat. Ezen érv erővel birt, midön ájtatos, hinni 
kész arabhoz intéztetett, kinek füle a kellemes öszhangzatban gyö
nyörködik s ki amaz állitólagos remekmüvet az emberi szellem más 
ruüveivel összehasonlitni képtelen. Azért nem valami felötlő dolog, 
midön a musulmanok a Korant ki t ü n ö i r ásnak, d i cs ös é g os 
k ö n y v n ek 1 vagy csak egyszerilen k ö n y v n ek nevezik. 

Olly nagy tiszteletben tartatik, hogy olvasásához a világért sem 
fognának hozzá, mig legalább az ima előttre parancsolt mosdakozást 
el nem végzik. Ha egy hitetlen a Koranhoz nyul, nem kerülheti el a 
halált, csak ha az i~lamra tér. Omar kalifa elrendelte, hogy a Koran 

IX. 59 
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minden al-A i d fi t r és a l-A i d a d h a ünnepen minden mecsetben 
elejétlll végig elolvastassék, bár hatezer kétszáz negyvenhárom vers
ből vagy inkább körmondatból áll. A musulmanok, a masoret héberek 
példájára, megszámlálták nem csak fejezeteit s verseit, hanem szavait 
s betüit is a Korannak, hogy lehetlenné tegyenek minden nJásitást 
vagy hamisitást. 

Mahomed, midőn könyvét ia·ta, sok fejezetet hordott össze a Bi
bliából és sok koholmányt vagy mesét a Talmudból, ezekhez adta 
még saját heves képzelma találmányait a ezért hiányzik benne gaz
dagság és módszer. Közzétette azt tizenhét vagy tizennyolcz év alatt; 
egy részét Mekkában, a többit Medinában, aszet·int, amint az neki 
kijelentetett, vagy inkább amint a törvényhozó az Istent beszéltetui 
szükségesnek látta. Minden részletes kinyilatkoztatás a pillanat szük
ségéhez, Mahomed szenvedélye s politikájiihoz volt alkalmazva. Gya
koriak benne az ellenmondások, hanem elhárít minden illyes akadályt 
azon előzetes elv : hogy utóbbi változtatás az egész irás szövegét 
semmivé tenné vagy módositná. Amaz állitólagos kinyilatkoztatáso
kat a k h o d a i vagyis titkárai írták pálmalevelekre, vagy perga
menre, A tanítványok könyv nélkül tanulták meg, miért is a perga
men, vagy a pálmalevelek egy szekrénybe zárattak.. A Korant azon 
rendbe, mellyben ma találjuk, Abu-Bekr kalifa hozta, mitsem ügyelve 
az időpontra, mellyben egy-egy fejezet vagy vers iratott. A minek el
sőnek kellene lennie, az 11 XCVL szám alatt van; az utolsó kinyilat
koztatás a IX. helyre tétetett. 

Minden fejezet (vagy Su r a 1 melly irást, sort, rendes folytatást 
jelent) különös névvel vagy czimmel bir, melly ollykor csak egy-két 
versecskére vonatkozik, a fejezet nagy része pedig a czimtől egészen 
eltérő dolgokról beszél. V an száztizennégy külön bözö hosszaságu fe
jezet, némellyik három-négy, némellyik kétsz'z s több versből áll. 
Mindössze 6,243 vers, 771639 szó és 323,015 betü van benne, 

Minden fejezetet, a IX-en kivül, ünnepélyes szólam előz meg, 
mellyet a musulmanok Bis m i ll á h n ak mondanak, minthogy illy 
szavakból áll : B' is sim il' l a h-i r r a h hm a n n-i r r a kk im 
vagyis : A k e g y e l m e s é s i r g a l m a s I s t e n n e v é b e n. El 
nem hagynák ök e szólamot semmiféle könyv vagy irat elején, miu
tán azt vallásuk jelveül használják ; kötelességöknek tekintik azt szó
val ismételni minden cselekedet, minden ima előtt, midön asztalhoz 
ülnek, midön az ágyból fölkelaek, munka előtt, elutazás előtt, söt ak
kor is, midön állatot ölnek, Ugy látszik, mondja Abul J:i,eda, hogy 
Mahomed e szólamot a perzsáktól vette, kiknek legrégibb könyveik 
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előtt ez áll: B e n a n Y c z d am b ak h s h a is g h e r d a d a r vagyis: 
A l e g i r g a lm as b s l e g i g a zs á g os b Is t e n n e v e b e n. 

Az első fejezet, mellynek neve A 1-f a t e h a h vagy n y i t á n y, 
b e v e z e t és, legnagyobb tiszteletben tartatik. Illyen megtisztelő 

czimeket adnak neki : a z i m a, a d i cs, a h á l a , a k i n cs fe
j e z e t e. Az egész könyv velejének tekintik, gyakran mondják el, 
mint a keresztények a M i a t y á nk o t, nyilvános és magánáhitatnál, 
különösen pedig a S a l a t h a 1-d j u m a azaz a pénte ki közima alatt 
minden r i ka t vagyis leborulás nál. A b u l - S a d d a t iró D a w a t 
a I-f a t e h a h czimü munkát irt, mellyben a Koran els8 Surajának 
fennségét magasztalja. 

Nehány fejezet elején magánálló betük vannak, miket a ma
gyarázók különfélekép fejtegettek. A legbölcsebbek titkos jeleknek 
tartják, miknek értelmét egyedül lsten tudja; némellyek szarint a 
próféta előtt is tudva volt, s tudva lesz az igazak előtt, midön a para
dicsom boldogságát élvezendik. 

A Koran egyetlen hitelve: hogy E g y a z I e t e n, és hogy 
Mahomed az ő prófétája, Főkötelességek: Az ima, al a
m i z s n a, b ö j t é e z a r á n d o k l a t. Az erkölcstan a természeti tör
vényre van alapítva és a forró égalj lakóihoz alkalmazva. 

I. Fejezet. 7. §-al. B e v e z e t és. Az Örökkévalónak dicsére
tét tartalmazza s kezdődik illyen szavakkal: "A kegyes, jóságos és 
irgalmas Isten nevében. Dicséret az Istennek, a mindenség urának, 
ki kegyelmes és igazságos. Legfelsöbb Bíró ! téged tisztelünk s a te 
védelmedért esedezünk. Kisérj minket az egyenes uton, azok utján, 
kik iránt mindig jóságos voltál s a t. 

II. 286. §-al. A t e h é n. E fejezet, melly valamennyi között 
leghosszabb, azon baromtól veszi nevét, mellyel Eleazar, Aron fia 
á:ldozatot tett, mikép ez a 147. §-ban említtetik. Parancsoltatik benne 
a böjt ramadan hónapban s az alamizsna; tiltatik az uzsora sat. "A. L. 
M. Semmi kétely e könyvről. Szabálya ez azokn~k, kik félik az Is
tent, azoknak, kik gyakran imádkoznak, azoknak, kik a szegényeknek 
adják azon javak egy részét, miket Isten bökezüségéböl kaptak." A 23. 
§. a paradicsomról vagy inkább a Ko r ka m ról beszél, melyben él
nek a H u r a l-o y o u n-ok vagy is a feketeszemü hölgyeit, kik uincse
nek a földi nök szükségeinek alávetve, a szerelem szükségét kivéve. 

HI. 200. §-al. A m r a n c s a l á d j a. Hitvallással kezd8dik. 
"A. L. M. Az Isten nem Isten,hacsak nem önmagában. Ö küldte le neked 
(Mahomednek) az igazság könyvét. Ö küldte a könyvet, melly az 
igazságot tartalmazza, hogy megerösitse a téged megelőzött irásokat. 

!'>9* 
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Elöször Mózses öt könyvét, aztán az Evangeliomat küldé le, hogy 
kalauzolják az embereket; aztán küldé az egekből a K01·ant." Meg
állapittatik az elővégzet hitelve s o. 37. §.Máriáról, Jézus anyjáról 
szól: "Az angyal mondá. Máriának : Az Isten kiválasztott s megtisztí
tott téged; téged válásztott ki valamennyi asszony közöl : a te fiad tiszte
letre lesz méltó ezen és a másik világon." E szakaszban is tiltatik az 
uzsora s minden tiltott nyerekedés. 

IV. 175. §-al. A n ők. Meghatároztatik, hány feleséged szabad 
venni. 3-ik §.: "Ne vegyetek több feleséget négynél, s ha el nem 
birjátok tartani, csak egyet." Midőn }hhomed e fejezetet közzé tette, 
o. legtöbb arabnak nyolcz-tíz felesége volt, kiket sokszor egy kedvelt 
ágyasért elhanyagoltak. A soknejüséget, melly keleten minden idő
ben divatozott, azarab törvényhozó szükebb határok közé azoritotta s 
kötélyül szabta a férfiaknak, hogy nejeikkel jól bánjanak s felváltva 
mindegyikkel éljenek. Említés történik e fejezetben a többi közt Má
ria, Joachim leánya és János, Zakariás fia szüleletéséről. 

V. 120. §-al. A z as z t a l. Elmondatik, mit szabad és mit nem 
szabad enni. A 65. §-ban, h ola zsidókról van sz ó, ez mondatik: "Festhet
nék-e borzasztób b dolgot,mint Isten boszuját ellenetekben? Megátkozott 
titeket haragjában; majmokká és disznókká változtatott, nem másért, 
mint, mivel áldozatot égettetek a bálványok előtt s tisztátalan hust 
ettetek." A 93. §-ban a bor és más szeszcs italok tiltatnak. A 43. 
§-ban:" Vágjátok le a tolvajok kezeit, bii.nük büntetéseül, akár férfiak 
akár asszonyok legyenek. u 

VI. 165.§-al. A j u h o k. "Dicséret az Örökkévalónak! Ő teremté 
a mennyet és a földot. Ő alkotá a setétséget s a világossagot. És a 
gonoszok hozzá hasonló lényeket hisznek. Veszszenek el a gyalá
zatosak." Isten áldást ad a barmokra, üdvöt igér a kegyes és j6tevö 
személyeknek, és a háboru-kezdésben meggondolást parancsol. 

VII. 206. §-al. A b ü n h ö d ó s h e l y e. Az A l a r af szó, melly 
az arabban e fejezetnek czimét képezi, akadályt, egy rézfalat jelent 
a paradicsom és pokol közt. R af, a r af, ismerni, igétől származik; 
a fal azért neveztetik igy, mivel a paradicsomból kizárottak ismerni 
fogják a választottakat és a gonoszakat. 1. §.: "A. L. M. S. AKoran 
az égből küldetett neked. Ne rettegj fölhasználni azt a gonoszak fenye
getésére s a hivők bátorítására." Szeretni a nőket, tekintettellenni 
gyöngeségeik iránt s vendégszeretettel fogadni az idegeneket, e feje
zetben parancsoltatik. 

VIII. 76. §-al. A zsákmán y e l o sz t ás a. A medinaiaknak 
birdettetett ki a Bedr mellctti csata után. Igy kezdődik : "Kérdezni fog-
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nak a zsákmány iránt; feleid nekik : A zsákmány az Istent, az ő apos
tolát, u árvákat, az özvegyeket s az utasokat illeti. Barátságosan osz
tozkodjatok, s ha hivők vagytok, engedelmeskedjetek Istennek és az 
ö pr6fétájd.nak.11 

IX. 130. §-al. B ü n b á n a t. A nemzetek megtéréséről s bünbá
rlatáról beszél. Egyetlen fejezet, melly előtt a B i s m i ll a h hiányzik ; 
ekkép kezdődik : "A. L. R. Bölcs és szabatos rend uralkodik e könyv
ben. Annak müve az, ki birja a bölcseséget, a tudományt. Isten egysége 
az, amit én hinni ajánlok. Én vagyok, kitlsten megbizott,hirdetni a bün
tetéseket és jutalmakat. Ha megmaradtok a hitetlenségben, tudjátok 
meg, hogy az egek boszuját föl nem tarthatandjátok többé.11 A hivök 
jutalma a 113. §-ban hirdettetik: "Isten megvette a hivők életét és ja
vait j a jutalom a paradicsom. Örüljetek ezen alku fölött: a boldogság
nak pecsétje az.11 A 123. §. mondja: "Isten kezdete és vége minden 
dolognak. Imádd a legmagasb felséget, benne helyezd bizalmadat j de 
gondold meg, hogy szeme nyitva van cselekedeteid fölött." 

X. i09. §-al. J ó n á.s. Vonatkozás történik az e nevet viselő 
prófétára. Azoknak, kik tetteit B tanításait követik, biztos jutalom 
igértetik. Kezdődik a fejezet illyen fenyegetéssel: "A. L. R. E betük 
jelvei a könyvnek, melly bölcseséget tartalmaz: jaj a hitetleneknek! 
csodálkozni fognak némellyek , midön látják 1 hogy én bizalmamra 
méltaUalak B kiválasztálak, hogy hirdesd a gonoszaknak a bünteté· 
seket, az erényeseknek a jutalmakat. Erre a hitetlenek mondák : 
Mahomed csaló sat.11 

XI. t 23. §-al H u d. A czimben nevezett prófétáról beszél, ki 
azonos a zsidók HeberjéveL Homlokán az A. L. R. érthetlen betük 
állanak. Tisztelettel említ még több prófétát, fenyegeti a hitetleneket, 
sa 40-ik §-ban Noénak egy mondatát idézi: "Ti csufoltok engem, de 
én nevetni fogok rajtatok. Ceakhamar megtudjátok, kire háramlik az 
ég boszuja, melly megszégyeniti a bünösöket s a gyötrelmeknek adja 
őket oda. u Mahomed uem keres más jutalmat, mint lsten jóakaratát, 
52 §.: Én népem! én nem kérem tőled fáradalmaim jutalmát: az én 
jutalmam Isten kezeiben van." Kijelenti, hogy az islam hirdetésében 
rettenthetlen, 57, és 58. §.: "Ha leselkedtek ellenem, azért még ne 
bigyétek, hogy én megijedek. NP.kem támaszul szolgál a Magasság
belinek, az én és a ti Uratoknak karja.'' 

:XII. lll. §-al. J ó zs ef. Elbeszéltetnek József, Jákob fia tör
ténetének némell y pontjai sJ ézusnak néhány csodája; ekkép kezdödik: 
"A. L. R. Ezek a világosság jelei. Mi a Korant arab nyelven küldtük 
le, hogy mindenki értse." A zárszavak ezek: "A próféták története 
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telve olly példákkal, miket az okos embereknek emlékben kell tar
taniok. E fejezet nem önkényesen koholt mese, hanem fény, fénye és 
roalasztja a hivőknek." 

XIII. 45. ~-al. A m e n n y d ö r g é s. "A. L. 'M. R. Ezek a Koran 
jelei. A benne foglalt tan Istentől ered, és mégis sokan nent hisznek 
benne." Mahomed tudatja, mikép Isten a zsidóknak Mózses öt köny
vét mennydörgés és villámlás közt, a keresztényeknek az Evangelio
rnot csodák közepett, és a Korant az araboknak a hit malasztjában 
adta. A próféta kéri Istent, ne kényszerítse őt csodák tételére, miután 
elég az embereknek aKoran az üdvösségre, 43. §, "A hitetlenek meg
tagadják küldetésed valódiságát. Mondd nekik : Istennek s az irás
tudóknak tanusága elég bizonyságot tesz felőlem." 

XIV. 52. §-al. A b r a h am. "A. L. R. Elküldöttük neked e 
könyvet, hogy kivond az embereket a setétségből, hogy fényre hozd 
és elvezesd öket az egyenes és dicsöséges uton. 11 Felhozza Abrahám 
hitét Izsák feláldozásánál j rendeli, hogy a hitetlenekkel ne folytattae
sék vita, aztán igy végzi j "Hirdesd ezen igazságokat az embereknek, 
hogy figyelmeztetve legyenek s tudják, mikép nincs több Isten egy
nél. O emlékezzetek erre mindnyájau, kik őszinte szivvel birtok." 

XV. 99. §-al. Al H egr vagy: A v ö lg y r ö l. Kezdete: "A 
L. R. Ezek azon könyvnek jelei, melly az igazságot tanítja. Lesz egy 
nap, mellyen a hitetlenek panaszkodni fognak, hogy nem volt hitök. 
16. §.: Talán csak azért tettünk mijeleket az égre, hogy 11zok csak a 
szemeket gyönyörködtessék? Mindenböl az isteni hatalom tünik ki." 

XVI. 128. §-al. A m é h. Magasztos dicséret s alázatos ima a 
Mindenhatóhoz, a minden jónak osztogatójához. Isten a wehhez van 
hasonlitva, melly mézet nyujt annAk, ki öt megkíméli, de fulánkját 
ereszti megháboritójába, "1. §. : Az ég boszuja közeleg, ne siettessé
tek azt. Dicséret a .1.\Iagasságbelinek, átok a bálványoknak. 4. §. : Az 
ember sárból teremtetett és mégis vitatkozni akar? 116. §. : Azok 
kik megtagadják az islamot, a hazugsággal káromlást párositnak. 
119. §.: Az Isten eltompitá a hitetlenek sziveit s füleit. El vannak te
metve hanyagságuk ál mába s az ö kárhozatuk bizonyos." A zárs,za
vak ezek: "Légy állbatatos a jóban s Isten megsegit téged. Ő együtt 
van azokkal, kik öt félik, kik jótékonyak és irgalmasak." 

XVII. ll O. ~-al. A z u t a z ás vagyis MaLomednek Mekkából 
Jerusalembe vitetése Borak kancza által. "1. §.: Dicséret az Istennek, 
ki szolgáját éjnek idején a mekkai templomból a jerusalemibe vitte. 
9. §.-: A Ko ran legbiztos b uton vezet s boldogságo t igér a hivőknek." 
A 14 s köv. §§. az elővégzetről beszélnek s a 110. -§-ban mondatik: 
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"Dicséret az Istennek, kinek nincsen fia, ö meg nem osztja a minden
ség fölötti uralmat; neki nincsen szüksége semmi segélyre." 

XVIII. 110. §-al. A b a r l a n g. Azon barlangra. vonatkozik, 
mcllyben a hét alvógyermek háromszáz esztendeig nyugodott, kikről 
azután csodálatos szent monda terjedt el. Más értelmezök ezerint a I
K a h af, a fejezetnek czime, a hivők ü d v é t jelenti, mellyet jelké
pez a hét alvó. E fejezet levélnek tekinthető, mellyet Isten a hitetle
nekhez külde, kik ha meg nem térnek, meg fognak semmittetni Gog 
és Magog által. "1. §.:Dicséret az Istennek, ki elküldé azoigájának 
.a könyvet, melly nem csal. 23. §. : Soha se mondd: Én holnap ezt te
endem, hacsak hozzá nem teszed: Ha isten ugy akarja. l Of). §.: 
A hitetlenek, kik az én vallásomat és szolgáimat nevetség tárgyává 
tették, a pokolba fognak sülyedni." 

XIX. 98. §-al. Már i a. Előadatik csodálatos születése Jánosnak, 
kinek atyja a musulman hittudósok szarint százhusz, anyja pedig ki
lenczven éves volt. "1. §.: K. H. J. A. S. Az lsten irgalmas vala 
azoigája Zakariás iránt, midön öt titkosan meghivá. 36. §: Istennek 
nincsen fia. Dicsértessék az ő neve ! Ő parancsol, és a semmi életet 
nyer szavára. Isten az én és a ti uratok; imádjátok őt." Az 57. §-ban 
magasztaltatnak Henoch P.rényei s mondatik róla: "Ő igaz és próféta 
volt, kövessétek tetteit.<' 

XX. 135. §-al. T. H. E czimbetük annyit jelentenek, mint: O 
em b e r! Más értelmezök érhetleneknek mondják azokat, miként a 
többi magánálló kezilct-betüket. Szabályoztatik az imádság s napjá
ban ötször rendeltetik el. l. §: "T. H. Nem azért küldtük neked a 
Korant, hogy az embereket szerencsétlenekké tedd, hanem , hogy 
Istenhez téritsed azt, ki őt féli." A 102. §-ban az utolsó itéletről van 
szó : "Ama napon, midön a harsona elhangzik, összecsBdülnek a go
noszok és szemeiket a zavar homályosítja el· 107. §.:Ha majd elöszó
Iittatnak, alig fognak tndni beszélni ; gyönge lesz hangjok s nem lesz 
hallható más, ru int lépteik tompa moraja." 

XXI. 112. §-al. A p r ó f é t á k. Beszél sok prófétának, a többi 
közt, Loth, Ismael, Mózses, Salomon, János és Jézusnak ajánlatos 
szent életéről. Mennydörög a bálványozók ellen. "21. §.: Az istensé
gek, mellyek választattak, fel tudják támasztani a holtakat? 22. §. : 
Ha a mindenségben több Isten volna, bukásuk elkerülhetlenné lenne. 
Dicséret az Istennek, ki a világ trónján ül, daczára az emberek ká
romlásainak. 23. §. : A héberek- és keresztényeknek vannak szent 
könyveik, hanem a nagyobb rész nem tudja megválasztani az igaz
ságot s kerüli a világosságot. 25, §. : A hiteilenek mondják, hogy Isten-
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nek fia van ; távol legyen tőlünk e káromlás! Öt az anyatok szolgál
ják. Csak utána szólnak s végrehajtják akaratát." Magasztaltatik 
Mária és Jézus, 90. §.: "Zengjed Mária dicséretét; ö szeplötlenül örzé 
meg szüzességét. Ö és fia az egész mindenségtöl csodáltattak.11 

XXII. 78. §-al. Z a r á n d ok l a t Mekkába s annak >némelly 
szertartá.sai. "27. §.: Mi menedékül engedtük Abrahamnak azon he
lyet, mellyre a mekkai templom épitteték; elrendeltük ugyanakkor, 
hogy serkentse a hivöket és tegyen körjáratot. 28. §. : Hirdesd a 
népnek a szent zarándoklatot gyalog, vagy tevén. Akár közel, akár 
távol legyenek, azt el ne mulaszszák." A 39. §-ban biztosittatnak a 
zarándokok a szerenesés utról, "Ne féljetek: az Isten meghiusitja. a 
musulmnnnak vetett lest; ö gyiilöii a gazembert és a hitetlent." A musul
manoknak megengedtetik, vallásukat fegyverrel terjeszteni, 57. §.: 
Az islam vértanui lesznek, kik annak zászlaja alatt esnek el; végetlen 
jutalmat veendnek. Az Isten bökezüsége határtalan." 

XXIII. 118. §-al. A b i v ök. "Mindig boldogok voltak, kik a 
legnagyobb, egyetlen Istenben hittek. 97. §.: Ki jót tesz s hü marad 
az Istenhez, üdvöt és boldogságat nyer. 117. §.: A ki az Örökkévaló
hoz egy hasonlóban hisz, nem igazolhatja hitét, s eljő a nap, midön 
istentelenségéről számot fog adni. A boldogság soha sem lesz a bálvá
nyoz6ké. 118. §.: Bocsáss meg, oh uram! kegyelmezz nekünk, miu
tán a tc irgalmad véghetetlen." 

XXIV. 64. §-al. A v i l á g o s s á g. Ekkép kezdődik : ,,A ki az 
én nyomdokaimat követi, nem jár a sötétségben." A zárszavak ezek: 
"E könyvben van az igazság és a világosság." 

XXV. 77. §-al. Al-Ko ran. Némelly szövegekbenAl-Forkan 
olvastatik s akkor a czim annyit tenne, mint m e g k ü l ö n z és. Oda 
látszik mutatni a 45. §.: "Olvastam a lönyvet, és megkülönzé1n a va
lót a hamistóL 1. §. : Áldassék az Isten, ki leküldé az égből a Korant 
az ö szolgájának, hogy megvilá.gositsn. az embereket." 

XX VI. ~27. §-al. A költ ök. Kárhoztattatik egy gunyköltö s 
vele minden csaló. A kezdet ez: "'l'. S. M. Ebetük azon jelek, mely
lyek a hitetlenséget tüntetik fel." Ki kel a gonoszak és hitetlenek ellen, 
"4. §. : Az intelmek, miket Istentől kapnak, még távolabb viszik öket 
a hittől. 7. §.: A mi nagyságunk fénylik minden részen, de az embe
rek nagyobb részének nincsen hite. 184. §. : A hitetlenek engem cea
Jásról vádolnak; hanem a nagy napon elveendik érdemlett büntetésö
ket, a setét~ ég gyötrelmeit." 

XXVH. 93. §-al. H a n g y a. A syriai h a n g y á k-v ö l g y é t ö l 
van a czim, hová a monda szerio t Mózses álmában vitetett. "l. §. : 
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T. S. E betük a Koran jelei, melly az igaz tant hirdeti. 2. §. ; Ő a hi
v<lk fá.klyája és záloga az a boldogságuknak." Emlités történik a 
Y emenben uralkodott Balkis nevü sabai királynőröl "23. §.: Ö és az 
IS népe a napot imádják j a sátán kedvessé tette elöttük e vallást s 
eltérité <Iket az igaz utról.11 

XXVIII. 87. §-al. A t ö r t é n e t. A czim a 26. §-tól vétetett, 
melly Mózses történetére vonatkozik. Emlittetik az arabok eredete, 
Mahomed futása és visszatérése Mekkába "85.; Az, ki téged a Koraora 
tanított, eszközölni fogja ohajtott visszatérésedet. Isten ismeri azokat, 
kik a világosságot, és kik a sötétséget követik." 

XXIX. 69. §-al. A p 6 k. A czim a 40. §-tól vétetett, ruellyben 
ez áll: "Azok, kik a bálványokra támaszkodnak, hasonlitnak a pók
hoz, mellynek gyönge házacskáját a szél fuvalma is elviszi.11 Eltilta
tik a hitetlenekkeli vita "45. §.: Ne vitatkozzatok, se a héberek- se 
a keresztények kel. Szégyenitaétek meg öket ezt mondva: Mi biazünk 
a könyvben és a ti Irástokban is j a mi Istenünk a ti Istenetek is j 
de az igaz hiviSk mi vagyunk.1' 

XXX. 60. §-al. A r ó ma i ak. Emlittetnek a római császárnak 
alávetett görögök, kiket az arabok legy!Szend<lk voltak. "1. §. : A. L. 
M. A rómaiak legyőzettek, bár mennyit harczoltanak a bálványozók
kal (a persákkal). 2. §. : Tiz esztendő mulva meg lesz torolva veszte
ségök (az ar;~,bok) győzelme által. 11 

XXXI. 34. §-al. Lok m a n. Némell y értelmezök szerint Lokmao 
Baur fia, Dávid idejéböl j a görögök egynek tartják Aesoppal ; mind
kettö erkölcsi meséket szerzett. "1. §. A. L. M. E betük a bölcsllek 
könyvét jelölik. 2. §.: Emlékezzél arról, a mit Lokmao az ö fiához 
mondott." 

XXXII. 30. §-al. A z im á n á s. "A. L. M. A mindenség leg
fóbb ura az égből küldé le a Korant ; ezen könyv semmi kételyt nem 
hagy fenn." A 4. §. hat ezer évre határozza meg a világ fennállását. 
Beszél még minden embernek végórájáról: "A halál angyala, ki 
minden cselekedetünk fiilött örködik, elvágja napjaitok fonalát, s ti 
megjelentek az Örökkévaló előtt." 

XXXIII. 73. §-al. A z ö e s z e e sk ü d t ek. A héberek és a 
bálványozók összeesküdtek Mahomed ellen s kárhoztatták Zeinabbali 
házasságát, kit Zeid, a próféta fogadott fia elüzött. Mahomed erre 
kijelenté, hogy az illyen házasságok megendtetnek s a fogadott fiu 
nem bir a természetes fiu jogaivaL A 40 §-ban mondatik, hogy Ma
homed Istentől küldetett, s hogy utólsója a prófétáknak, (k h a t em 
al Nabün.) A zárszavak ezek: "Isten megbünteteedi a gonoszokat és 
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bálványozókat; a hivők bűneit megbocsátandja, mivel ö irgalmas és 
kegyelmes." 

XXXIV. 54. §-al. Sa b a.. A czim Arábiának egy tartományától 
vétetik, mellyhöl Balkis királynő Salomonhoz jött. Kikel a gonoaza.k 
és bálványozók ellen "52. §.: Gonoszul éltek, s meghazudtolták ami 
felséges ta.nunka.t.a 

XXXV. 45. §-al. A n g y a l ok. "Dicséret az Istennek a menny 
és föld alkotójának; az angyalok az ö követei. 11 A 9. s köv. §§-ban 
azon angyalokról van szó, kik a paradicsom nyolcz kapuját épitették. 

XXXVI. 83. §-al. E fejezetnek nincsen czime, bár némely
lyek I a a-nak nevezik , összekötve a 3. §. első betüit : nl. S. es
küszöm a Koranra, melly a bölcseséget tartalmazza. 2. §. Te a 
Magasságbelitől küldettél. 3. §. A te szavad híja az embereket az üdv 
ösvényére/' Ugyanezen fejezet em b e r i sz i v n ek neveztetik 
a temetések alkalmával szokott ol vast&tni. A monda szerio t a haldokló 
mallett elmondott imádságnak minden szavára tiz angyal érkezik a 
paradicsomból s könyörög a szenvedöért, ha pedig meghalt, jelen van
nak mosatásánál s kisérik a gyászmenetet. 

XXXVII. 282. §-al. R e n d ek. E fejezet a legcsinosabb költe
mény. 11 l. §. : Esküszöm az angyalok rendeire és szent uralmára. 
2. §. : Esküszöm azokra, kik fenyegetőznek. 3. §. : Esküszöm azokra, 
kik olvasnak." Leírja az angyalok rendeit, kik mindnyájan készen 
állnak Isten rendeletei végrehajtására. 

XXXVIII. 88. §-al. Czime S a d, mivel homlokán az S. betü áll, 
melly némellyek szerint i g a z s á g o t, mások szarint ellenszegülést 
jelent. l. §. "S. Esküszöm a Koranra, központja az az igaz hitnek, de 
a. hitetlenek tévelyben élnek.u Beszél még Betsabea történetéröl, Dá
vid törvényszegéséröls bünbánatáról, aztán igy végzi, 87. ~·: "E könyv 
intelme a halandóknak. 88. §. : Meglátjátok egy napon, igaz-e an
nak tana!" 

XXXIX. 75. §-al. Cs o p o r t o z a t ok. "A ~öles és kegyelmes 
lsten a Korant küldé igazgatá.sodra. 28. §. : A Koran különféle példá
kat nyujt oktatásodra. 29. §.: Arahul van az irva; tana egyszerü és 
.világos. Isten félelmét hirdeti." És folytatja : "A hitetlenek és gono
szak csoportosan a pokolba mennek; a musulmanok, a jámborok, az 
irgalmasok csoportosan a paradicsomba föl szállanak." 

XL. 85. §-al. A h i v ö, A czim Pharaanak Al-Amin nevü nagy
bátyjától van, ki hallva Mózsest, megtért. l. §.: "H. M. A hatalmas 
:és bölcs lsten küldé a Korant neked." A 78 s köv. §§-ban a huszon
négyezer prófétáról beszél, kiket Isten az emberekhez küldött: négy 
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ezeret a héberekhez, a többieket más nemzetekhez: "Sok próféta 
előzött meg téged. Mi tudattuk veled soknak történetét, sok pedig is
meretlen maradt előtted. Az összes csodák, miket tettek, rendelete
ink következményei voltak. Midön Isten parancsolandja, mcgszün
nek az összes viszályok. Azok, kik eltörölni akarandják az islamot, 
elfognak veszni." 

XLI. 54. !}-al. Me g k ü l ö n z és. A hivő és a bölcs ·meg tudja 
különböztetni a jót a gonosztól. "l. §. : H. M. A kegyelmes és irgal
mas Isten küldé neked a Korant. 3. §. : Igér és fenyeget az j hanem a 
nagyobb rész távozik s nem akarja hallgatni.'' Beszél még az Isten 
igazságáról s a feltámadásról. 

XLII. 53. §-al. T a n á c s. Ezen betük állanak a fejezet élén : 
H. M. A. S. K. Bizonyitni akarja az islamnak a többi vallások fölötti 
felsöségét. 13. §.: "Isten egységének hirdetése nagy ellenzésre talált. 
Ha az itélet, melly a hitetlenek biintetését halogatja, nem lett volna 
elhatározva, az ég minden viszálynak véget vetendett. A héberek és 
a keresztények kétkednek s az igazságról tanakodnak/' Ajánlja még 
a világi javakróli lemondást, az engedelmességet a vallás parancsai 
iránt s az Istenbeni bizalmat. 

XLIII. 89. §-al. Ékess é g. ,,A Korana földnek ékessége, mint 
Istennek oktató szava." Szól a gonoszak büntetéseiről és az erényesek 
boldogságáról: "67. §.: A gonoszak, kik a földön barátok, a más vi
lágon ellenségek lesznek j hanem az igazakat gyöngéd barátság ki
sérendi. 74.§.: A gonoszak a gyötrelmeknek adatnak oda. 75.§.: Ama 
kínok nem enyhülendnek. 77. §.: Mondani fogják őriiknek: Kérjed Is
tent, veszi ts en el minket j az ö r pedig felelendi : Örökké fogtok élni.'' 

XLIV. 58. §-al. Füst. A világ végén az egek füstje vagyis a 
setétség tudtul adandja a feltámadás napját. "8. §. : A kik a kétely
ben tévelyegnek, kinevetik a mi tanunkat. 9. §.: De látni fogod zava
rukat ama napon, midőn az égboltot fekete füst boritand ja el." Ezután 
a választottak tulvilági gyönyör élveiről beszél "51. §.: Az igazak a 
béke honát fogják lakni. 52. §. : A kertek és a források az ö örök
ségök leend. 53. §. : Selyemmel ruházkadaodnak B egymással kedve
sen fognak társalogni. 54. §. : A fekete Bzemü s alahastrom keblü 
hölgyek (Hu ral-oyun) lesznek feleségeik, sat." 

XLV. 37. §-al. T é r d h a j t á B. Mindazt, ami Istentől j ö, kedve
sen lrell fogadni, mintha térden állva kértük volna, akár jó, akár rosz 
legyen az. A zárszavak ezek: "Dicséret az lstennek, n menny és föld 
urának, a windenség királyának. Csupán öt illeti az ég és föld fölötti 
felmagasztaltság. Ő miudenható B az ö bölcsesége végetlen." 
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XL VI. 35. §-al. A l-A h ka f. 21. §. : "Emlékezzetek Hu dra, 
midi:Sn prédikálni ment Ahka.f népéhez ; némelly apostolok megellSz
ték l)t, némellyek utána következtek." Némellyek ezerint Ahkaf tar
tomány azonos Adennel ; mások ezerint e czim port és homokot jelent. 
Ismét a feltámadásról beszél, 32. §. : ,,Ök nem tudják, hogy Isten, 
ki a mennyet és földet megerötetés nélkül teremté, a halottakat épen 
ugy életre hozhatja. Az ö hatalma határ nélküli." 

XL VII. 38. §-al. H á. b o r u. "Az Isten megsemmitendi a hitet
lenek tetteit, kik a hozzájok hasonlókat az üdvösség utjáról eltérítik." 
Ime a fejezetnek egyéb helyei: "3. §.: A hitetleneket a hazugság ve
zérli; a musulmanok az igaz hit fáklyájánál haladnak. 13. §. : A val
lásért elesö harczosok jutalma örök leend. Isten lesz vezérök s beve
zetandi öket a gyönyörök kertjébe. 8. §.: o hivők! harczoljatok az 
Isten ügyeért: ö megsegitend titeket s nem engedi meg, hogy elsza
ladjatok. 9. §. : Az Isten kegyelmét küldé a prófétára és a hívőkre, 
alábocsátván az égből az ö Lelkét és az angyalok láthatlan csapa.tjait, 
mellyek a hitetleneket rettentően büntették." Mahomed fenyegeti az ö 
mekkai földieit mondvá.n a14. §.-ban "Mennyi hatalmasb város, mint 
az, melly téged kiüzött, rontatott le l A mi boazunk feltarthatatlan. 11 

XLVIII. 29. §-al. G y ö z e l em. "Mi fényes gyözedelmet enged
tünk neked" t. i. a Bedr mellettit. Mahomed köszönetet mond azon 
háromszáz tizenhárom tanítványának, kik megesküdtek, hogy inkább 
megöletik magukat, hogysem a csatából megszaladjanak, 18. §.: "Az 
Isten kegyes szemmel tekinte a hivökre, midön hüséget esküdtek ne
ked. Ö olvasott az ö sziveik mélyében, fényes győzelem kosY.oruzta 
ragaszkodásukat." 

XLIX. 18. §-al. A sz e n t é l y. "A te házad belseje szentély11 

mondatik a 4. §-ban s értetik alatta a h á r e m, melly arahul szent 
helyet jelent, mellybe csak a. háznak ura mehet be, hogy ott hölgyei 
s gyermekei társaságában örömöt élvezzen. Intetnek a fejedelmek, 
hogy l:lrizkedjenek az árulkodoktól "6. §.: Ha ki róljelent neked V&· 

\amit, vedd azt ezigoru vizsgálat alá l Rettegj ártani embertársadnak 
és keserü banatot okozni tenmagadnak. 12. §. : O hivök ! legyetek 
ovatosak itéleteitekben; fékezzétek kiváncsiságtokats ne kisebbitsetek 
a. távollévl:lk becsületét. Kinek volna kedve közöletck, meghalt fivére 
busából enni? 15. §. : Azok az igaz hivök, kik távol a kételytöl, hisz
nek Istenben és apostolában, e ezek védelmeért életöket és kincseiket 
feláldozzák." 

L. 45. §-al. K. E fejezet Kuobnak hivatik a homlokán álló betü
tl:ll: "K. Megiitl:ld\"e, midőn nemzetökböJ prófétát láttak, a bálványo· 
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z6k csodát kiáltottak. 4. §.: Az igazságot hazugságnak vettélt; a 
zavar szelleme vett rajtok eröt. 3\-). §.: Hirdesd az Urnak dicséretét 
az éj kezdetén s végezd az imát.'' 

LI. 60. §-al. A sz e l ek fuvalm n. E fejezet czimét Maracci 
latinra igy fordítja : Spargentes sparsiones. Igen gyönyörü levél, melly 
igy kezdődik: "l. §.: Esküszöm a rohanó szelek fuvalmára, 2. §.: az 
esőt hozó felhökre ; 3. §. : a habokat szántó hajókra j 4. §. az an
gyalokra, kik teljesitik Isten akaratát. 5. §.Az ígéretek, miket teszek, 
el nem maradnak. 40. §. A szelek, mellyek Ohod téreire terméket
lenséget hoztak, ami hatabuunkat jelenték." A zárszavak ezek, 60. 
§.:"Jaj azoknak, kik a boszu napjában nem hisznek/' 

LII. 49. §-al. A h e g y. "l. §.:Esküszöm a hegyre (a Mózsc
sére 1 mellynek neve Sinaí) j 2. §. : Esküszöm a pergamenre írott 
könyvre. 3. §. :Esküszöm a látogatott templomra és annak tetejére. 4. 
§.:Esküszöm az ég boszujárn,melly nem sokára elérkezik. 11 Ezután ujra 
a paradicsom gyönyöreiről beszél. "16. §.: Az igazak " kéjkertben 
fognak lakni. 19. §.Ezek az alahastrom keblü, fekete szemü hölgyek, 
a ti feleségeitek." 

LIII. 62. §-al. A cs i ll a g. Gábor angyal Mahomeddel először is 
egy csillagról beszélt. "l.§. Esküszöm ama csillagra. 2. §. : Én nem csá
bittattam el. 3. §.: Nem a magam nkaratát követem. 4. §.: Mindaz, a 
mit mondok, Isten szava..11 Ezután Isten igazságos \"oltát magasztalja. 

LIV. !)5. §-al. A h o l d. "l. §.: Az óra közeleg s a hold el
oszlik." Egyike ez a feltámadást megelőzendő jeleknek. ,,2. §.: A hi
tetlenek e csodára visszafordulnak s mondani fogják : Ez hatalmas 
varázsmü. 3. §. : Ragadtatva szenvedélyeiktől 1 megtagadand ják a 
a csodát." Megjövendöltetnek a hitetlenek és gonoszok büntetései, 
"30. §.: Milly büntetés üldöz engem? 31. §.: Csak egy szó fog el
hangzani s mindnyájan a porba hullanak. 33. §. : Loth hontársai ki
gunyolták az ö intelmeit, 34. §. : És ellenök küldöttünk szelet és tü
zet, mely öket semmivé tette." 

L V. 7 8. §-al. I r g al nlB 8 s á g. Az irgalmas Isten avval van el
foglalva, hogy hallgatja a neki könyörgöket, kormányozza a minden
séget s teljesedesbe hozza örök s változhatlan határozatit. 29. §.: 
"Mindnyájan, kik az égben és a földön laknak, hozzá intézik sohaji
kat. A.mindenség gondjai szüntelen foglalkodtatják őt." 

L VI. 96. §-al. I t é l e t. Beszélvén az utolsó itéletről és feltáma
dásról, ujra felhordja a Ko r ka n gyönyöreit 1 hol a választottak 
.. ·iruló fák alatt fekve, mindig megszüzesedö 8 szerelmea hölgyekkel 
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fognak mulatozni. A zárszavak ezek : 96. §. : "Magasztald Isten nevét, 
a nagy és kegyelmes Istent." 

L VII. 29. §-al. A b ü n b á n a t. Isten szereti azt, ki saját bűneit 
bevallja. "1.§.: Az ég és föld dicséri az Örökkévalót, ö hatalmas és bölcs. 
29. §.: Az Isten kegyelmével arasztja el, a kit akar; az ö"" jósága 
véghetetlen." 

L VIII. 22. §-al. V i t a Mahomed és Kau la közt az el válásra 
nézve. A musulmanok hitbuzgalomra serkentetnek "21. §.: "Azok, kik 
a lázadás zászlaját tüzik ki Isten és prófétája ellen, meg fognak gya
láztatni." 

LIX. 25. §-al. A z e g y b e g y ü l e k e z é s. Elmondatik, mikép 
szedték magukat össze a Medioából kiűzött zsidók többi honfisikkals 
a bálványozókkal, hogy Mahomed ellen hadat indítsanak. Ezután ma
gasztaltatik az lsten "24. §.: Csak egy Isten van, ö a vilag királya, 
üdvözit8je s 8re. Dicséret az Istennek s átok a bálványoknak!'' 

LX. 13. §-al. A b i z o n y l a t. Elrendeltetik, hogy a hitetlen 
férjeket elhagyó n8k szigoru viszgátat alá vétessenek, hogy vaijon 
csupán az islam fölvétele végett szöktek-e el. "10. §.: O hivők! mi
dön a nők menhelyet keresnek nálatok, vizsgáljátok meg: őszintén 

vallják-e az igaz hitet?" 
LXI. 14. §-al. A r e n d. Dicsértetik a rend, mellyben támad

tak a Mahomed elötti próféták. Els8 helyen hozatik fel Mózses és Jé
zus. "5. §.: Miért gyötörtök ennyire? mondá Mózses az israelitákoak j 
én Isten akaratának megfejtője vagyok. Ti tudjátok ezt; de ök meg
tagadták az igazságot. 6. §.: Én Istentől küldettem, ismétlé a zsi
dóknak Jézus, Mária fia; én meger8sitni jöttem az engem megelőzött 
Mózses öt könyvének tekintélyét; hirdetem nektek szerenesés meg
érkezését Ahmetnek, ki utánam fog jőni." 

LXII. ll. §-al. G y ü l é s. Gyülekezete a musulmanoknak 
Araba vagyis minden hétnek hatodik napj<ín. A zsidók a szamarakhoz 
vannak hasonlitva, mellyek hátukon viszik néha a könyveket, de nem 
tudják azoknak hasznát venni. A zárszavak ezek, "1 I. §.: Mid8n az 
érdek emeli szavát, elhagyják az Urnak azoigáját j de mondd nekik: 
Az Istentől adott kincs sokkal becsesb, mint a pillanatnyi nyeremé
nyek. Isten a legfölséges b ajándokosztó. '' 

LXIII. ll. §-al. A g o n o s z a k. Az islam ellenségeir81 van 
szó. Ezek közt elsők a gonosz héberek: "II. §.: Isten nem fogja már 
halasztani büntetésöket j ö látjaminden tettöket." 

LXIV. 18. §-al. .R os z h i t. Dicséri Isten hatalmát, aztán kikel 
azok ellen, kik az islamot nem 8szintén karolják fel, "12. §.:Enge-
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delmeaked jetek letennek és az ö prófétájának. Az ö kötelessége az 
igazságnak hirdetése, hanem a ti hitetek rosz. 1.3. §:Nincsen több 
egy Istennél, a hivők benne bizzanak." 

LXV. 13. §-al. N ö e l ü z és. "L §.: N~ űzzétek el asszonyaito
kat csak bizonyos időben," vagyis négy hónappal a tudtuladás után. 
Beszél ezután az elűzött nö élelmezésérőL 

LXVI. 12. §-al. T i l a l o m. E fejezetben eltiltatik Mahomed
nek Asfá.t tovább is elüzve tartani. 12. §.: ,,Az Isten átalános csodá
lat tárgyaul tette Máriát, Arnran lányát, ki megőrizte szüzeségét. 
Gábor angyal átönté rá az Íl:iLeni leheletet. Ő hitt az Ur szavának és 
engedelmes volt." , 

LX VIT. 30. §-al. A ko r mán y z ás. 11 1. §.: Aldva legyen az, 
kinek kezében van amindenség gyeplője és kinek uralma véghetetlen. 
16. §.:Legyetek biztosak, hogy az, ki ameunyekben uralkodik, össze
zuzhatja a földet és eltemethet titeket annak örvényeiben." 

LXVIII. 52. §-al. T o ll. "1. §.: N. Esküszöm a tollra, mellyel 
az angyalok írnak. 2. §.:Nem a sátán, hanem az ég ihlel engem. 3. -
§. : Örök jutalom vár engemet. 52. §. : A Koran a hitnek vására; 
iratott az emberek oktatására.'· 

LXIX. 52. §-al. A z e lk e r ül h e t l e n. "1. §.: Az elkerülhet
len nap, 2. §.: Milly borzasztó lesz ama nap. 3. §.: Ki festhetné azt 
le l Senki sem tarthatja fel a mennyei boszut." 

LXX. 44. §-al. Fok o z a t o k. 3. §. : "Az Isten szerzöje és 
osztogatója a jutalmaknak s büntetéseknek, ö határozza meg a meny
nyei fokozatokat. 11 Beszél az emberi test és lélek feltámadásáról. 

LXXI. 28. §-al. Noé. 171 §.: Mi felruháztuk Noét az apostol jelle
mével, mondvá.n neki: hirdesd a népeknek fenyegetés ünket, mielött 
a boszu napja elérkeznék. 25. §. : A vizözön megboszulta büneiket, 
~tán a lángok köz t tettek eleget." 

LXXII. 28. §-al. S z e ll e m ek. Azon lényekröl beszél, kik 
sem nem angyalok, sem nem emberek, hanem az utóbbiaknak e vilá
gon örzöik "l. §. : Mondd el o Mahomed! a mennyit nyilatkoztatott 
ki neked az ég l Az együttlevő szellemek, midön hallákaKoran ol
vasását, felkiáltának: Ime a. bámulatos tan ru 

LXXIII. 20. §-al. A b e t ak a r t. "l. §. : O te, ki ágyruháidba 
vagy takarva, 2. §. : Kelj föl és imádkozzál, habár éjszaka van." Ez 
a Mahomednek, éjnek idején a Harah hegy barlangjábaR tett első 
kinyilatkoztatáara vonatkozik. ,,8. §. : Gyakran jusson eszedbe az 
Isten neve j hagy el mindent, hogy róla elmélkedjé!." 

LXXIV. 55. §-al. A köp e n y. "Kelj föl1 öltözködjél és hir-
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desd B magaztaljad a te Uradat, Istenedet." Zárszavai. "55. §.: Az 
Ur választottjai hallgatni fognak az isteni sugalmakra." 

LXXV. 40. §-al. F e l t á m a d á s, "l. §. : Én nem eski\vendem 
a feltámadás napjára. 35. §. : Halandók! ismétlem nektek: a halál 
üldöz titeket. 40. §.: Az emberi nem Teremtl>je, nem tudná -a halot
takat feltámasztani?" 

LXXVI. 30. §-al. A z em b e r. "Sokáig létezett az ember, wi
előtt hatalmunk jeleit látta.·' Ezek a kezdő szavak. 1129. §. : A Ko ran 
oktatást ad nektek. Ügyekezetelt, ha hasznát akarjátok venni e 
könyvnek. 30. §. : Csak az Isten akaratja határozhatja el a tieteket. 
Ő kegyelmes fog lenni; de borzasztó kinokat készit a gonoszoknak." 

LXXVII. 50. §-al. A köv e t ek. "l. §.:A kö.,·etekre (angya
lokra), 2. §.: A rettenetes viharokra, 3. §,: A termékenyítő szelekre, 
4. §. : A Ko ran vers eire, 5. §. : A tudósító követekre, 6. §. : A bünte
tések, miket eHimondok, hamar bekövetkeznek. 36. §.: Jaj ama na
pon azoknak, kik csalásnak vették az igazságot. 50. §. : Minö más 
könyvben fognak hinni a Koran után?" 

LXXVIII. 41. §-al. A nagy ujság. "1. §.: Miröl okos
kodtok? 2. §.: Talán nagy ujság az? 3. §.: Millyen a ti vitátok tár
gya ?'1 Ezután a feltámadás nagy napját írja le. 

LXXIX. 47. §-al. A sz o l g á k. Az angyalokról, mint Isten 
azoigáiról beszél, kik a haldokló hitetlenek lelkeit erőszakkal hajtják 
ki, mig ellenben a musulmanokéit gyöngéden viszik el. 111. §.: A szol
gákra, kik erőszakkal rohannak a lelkekre. 2. §. : Azokra, kik gyön
géden ragadják a magasba a musulmanokat. 3. §. : Azokra, kik a le
veg8n nagygyorsan áthaladnak. 4. §. : Azokra, kik az igazak előtt men
nek. 6. §.: Egy napon majd a harsona mindent rettegéssel fog eltöl
teni. 42. §.: De mikor jövend el e végzetteljes percz? 44. §.: Az Isten 
tudja azt; ö tüzte ki annak határát." 

LXXX. 42. §-al. A z e l fo r d i t o t t a r c z. Mahomed e feje
zetben önmaga ellen panaszkodik, hogy elmulasztá egy Koreis törzs
beli vaknak tanítását, ki az islamban oktatást kivánt. 11 1. §.: A próféta 
szigoru arczot vágott, 2. §.: Midőn egy vak jelenté magát előtte. 3. 
§. : Es ki biztositott téged, hogy az nem volt erényes ?•• Emlittetik 
ezután Abdallah, n próféta egyik titkára, ki kénye kedve ezerint vál
toztatott a Koranon s hithagyóvá lett. 

LXXXI. 28. §-al. A sötétsé g. 111. §.: Midön a nap el fog 
homályosodni. 2. §. : Midőn a csillagok leszakadnak az égboltozatról, 
sat.11 Előadatnak a feltámadás napját megelőzendő jelek, s eltörölte
tik az araboknak azon vad szokása, melly szel"int az ujonszülött leá-
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ny ok, ha áz apja cl nem birta tartani, elásattak. "8r §. :Majd kérdezni 
fogják: mit vétett az a kis leány ?" 

LXXXII. 19. §-al. A loszak a d lis. :Midön az egek leszakad
nak, az ember meg fog ítéltetni j de az igazak nem félhetnek, mivcl 
"10. §.: Fejeik fölött tisztességes Örök lesznek. u 

LXXXIII. 3G. §-al. Igazságtalan mérték. E fejezet a 
lop:isokról, uzsoráról és gyilkolásról, mint igazságtalan tettekről be
szél, továbbá azon könyvekről, mellyckben az emberek tettei följe
gyezve lesznek. "7. §.:Nem fogtok kétkedhetni, a gonoszok könyve 
a Segin leend. 18. §.: E fenyegetések igazak j az Aliin az igazak 
könyve." 

LXXXIV. 25. §·al. A m e g n y i l ás. "Midön az ég megnyílik, 
hogy láttaasa az isteni felséget, az embernek számot kellend adnia 
tetteiről." Ezután ismát a feltámadásról beszél. 

LXXXV. 22. §-al. É g i j e l e k. "l. §. : A jelekre, mellyek az 
égen lesznek, 2. §.: A feltámndás napjára, 3. §.: Az ezt bizonyitó 
prófétára. (Mahomedre). 21. §.: E könyv a dicsőséges Koran." 

LXXXVI. 17. §-al. }~j j c l i cs i ll a g. "1. §.: Az égre és az 
éjjeli c5illagra, 2. §.: Ki adja neked leirá;;át1 3. §.: Ama fénynek, 
mellynek szikrái mindenhova elhatnak ?11 

LXXXVII. 19. §-al. A Ma g ass á g b e l i. "1. §.: Dicsérjed 
a magasságbeli Ur Istennek nevét. 2. §. : Ő teremtett mindcnt, s nz 
ö müvei tökélyesek." 

LXXXVIII. 27. §-al. A s e t é t f á t y o l. "l. §. : Leiratott 
előtted a setét fátyol ?il Ezután az ég boszujáról van szó. "24. §. : A 
hitehagyottak, gonoszak és hitetlenek, 25. §.: Az égi boszu áldoza
tai lesznek. :!6. §.: Megjelenendnek a mi ítélőszékünk elütt. 27. §.: 
És mi mindenröl számot kérendünk tölök.11 

LXXXIX. 30. §-al. A h aj n n l. "t. §.: A hajnalra és a tiz 
éJre. 2. §. : Az egyesitésre és az el választásra. 3. §. : Az éj megérkezé
sére. 4. §.: Nem jelentős mondat-e ez az értelmf:sek előtt?" 

XC. 20. §-al. A v á r o s. Mekka viirosáról beszél s összehason
lítja azt a gyönyörteljes helylyel, mellyben az igazak a másik életben 
lakni fognak. "1. §.:En nem eskü11zöm e városra. 2. §.: Ez az ö me
nedéke/' Ezután a musulmanok némelly kötelességei adatnak elő. 

XCI. lG. §-al. A n a p. Ezen egész fejezet, a többitől eltérve, 
egye'tlenegy rimben van irva. "1. §.: A napra és az ö ragyogó su
gáraira, 2. §.: A holdra, melly a napot követi sat." 

· XCII. 31. §-al. Se t é t é j. "l. §.: Az éjl'e, melly kite1jeszti 
setet szárnyait. 19. §.: Az Isten semmi jú tettet scm fog jutalmazat-

a. 00 
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lanul hagyni. 20. §. : Fö ohajunk legyen, hogy az Istennek tessünk. 
21. §. : A paradicsom birtoka teendi boldogságodat.'' 

XCIII. 11. §-al. A ma g as n a p. "l. §.: A napra és az ö ma
gas járására, 2. §.: Az éj setétségére, 3. §.: Az Ur nem hagyott els 
nem gyülöl téged." Azon tizenöt napra vonatkozik ez, mellyek alatt 
Mahomed semmi égi kinyilatkoztatást sem kapott. 

XCIV. 8. §-al. Me g t á g i t ás. 111. §.: Mi megtágitottuk szi
vedet (azaz megvilágositottuk, kigyógyitva azt a tudatlanság vaksá
gából). 2. §.: Levettük róla a bálványozás terhét. 8. §. : Emeld Isten
hez szeretettel szivedet." 

XCV. 8. §-al. A füg e. "1. §.: A fügére és az olajfára, 2.§.: 
A Mózses hegyére, 3. §.: E hii országra (Arábiára), 4. §.: Tererntet
tük az embert csodálatos arányosságban." 

XCVI. 19. §-al. Fél e l em. Mahomed megfélem ült, midön elő
ször hallá Gábor angyal szavát; mert ez volt az elsö fejezet, mellyet 
az neki az égblll hozott. A 4. §. Henocht·ól emlékezik, ki először 
használt tollat az írásra. 

XCVII. 5. §-al. A l Ka d a a r vagyis a nemesség s bölcseség. 
Vonatitozik az első éjre, a Koran kinyilatkoztatása után. 

XCVIII. 8. §-al. N y i l vá n s á g. 11 1. §.: A báh·ányozók, a ke
resztények s a héberek akkor távoztak el tőled, midön a nyilvánsá
got látták." 

XCIX. 8. §-al. Föl d r en g és. 111. §.: Midön a föld erőszako
san meg fog rázkodni, 2. §. : Midön kihányja öléből az eltemetett 
hullákat, 3. §. : Az ember mondani fogja: minö látmány! sat." 

C. ll. §-al. A l o v ak. "l. §.: Az ember bizonyára olly hálát
lan Istene iránt, mint a szilaj ló. 7. §.: Ö maga bizonysága hálátlan
ságának. ll. §. : Feledi talán, hogy Isten tökélyesen ismeri az ö 
tetteit ?11 

CI. 8. §-al. A n y om o r. A feltámadásra vonatkozik. 111. §.: 
Napja a nyomornak; rettenetes nap! 2. §. : Ki írhatja azt le ?11 

cn. 8. §-al. T e l h e t l e n B é g. "l. §.: A kincsgyüjtés telhet
len vágya foglaland el titeket, miglen a sírba szálltok. 2. §.: Jaj nek
tek l amo. napon veenditek észre, mennyire csalódtatok." 

CIII. 3. §-al. A z es t. "l. §.: Esküszöm az estre ; az ember 
a romlásba rohan. 2. §. : Imádkozzatok, és serkentsétek egymást a 
jóra. 3. §.: Ki kötelességeül teszi az imá.t, üdvözül." 

CIV. 9. §-al. A r á g a lm a z 6 k. 111. §.: Jaj a gonosznak és 
rágalmazónak! 9. §.: Ezek számára nem lesz kegyelem a rettentő 
napon." 
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CV. 5. §-al. A z e l e fá. n t. ,11. §.: Nem tudod-e, mikép bánt 
Isten az elefántvezetővel ?" Abra.hahra és az elefántokról meaélt há
borura vonatkozik. 

OVI. 4. §-al. A Ko r c is t ö r zs. "1. §, : A Koreis törzsüek 
egyesületének. 2. §. : Ők télen nyáron biztosan üzik a kereskedelmet. 
3. §.:Adjanak hálát az Istennek, hogy megszabaditá öket a drága
ságtól. 4. §.: És az Abrahahtóli félelemtöl/• 

CVII. 7. §-al. B ők e z ü ség. "t. §.: Láttad a. hitetlent, ki ta
gadja az itélet napját? 2. §. : Ő fölemészti az árvák vagyonát. 3. §.: 
Mit sem gondol a szegények élelmezésével. 4. §.: Jaj a képmutatók
nak ! 5. §. : Hanyagok az imádságban, 6. §. : S csupán fitogtatásból , 
7. §. : Megtagadják az ügyefogyottaktól a segélyt." 

C VIII. 3. §-al. Ka us t e r, a paradicsom folyama. 
CIX. 8. §·al. A h i t e t l e n ek. "t. §. : Hallgassatok rám hi

tetlenek! 2. §.: Én nem imádaudom a ti bálványképeiteket stb." A 
bálványozók igy szóltak Mahomedhez: ,,Imád a m i isteneinket egy 
évig, mi is aztán a tiedet annyi ideig fogjuk imádni." 

CX. 3. §-ol. A se g é l y. "t. §.: Midön az Isten segélyt s gyö
zelmet küldend (Mekka bevételérc) j 2. §. : Látni fogjátok az embe
reket, mikép fognak csoportosan az islamra térni. 3. §. : Magasztald az 
Ur nevét, kérjed kegyelmét, mert ő irgalmas." 

OXI. 5. §-al. A b u G e h e l, Motaleb fia, a próféta legna
gyobb ellensége. 

CXII. 4. §·al. A z e g y ség. A musulma.nok kedvelt hitval
lása : ,,Mondd : csak egy az Isten és örök. Ő nem nemzett fiakat, nem 
is nemzetett önmaga. Neki nincsenek hozzá hasonló társai." 

CXIII. 5. §-al. A r e g Is t e n e. E fejezet s a következő a 
megigézés elleni óvószerül használtattak j miután Mahomed is siker
rel tette azt. "l. §.: Én bizalmamat a reg Istenébe helyezem, hogy 
mentsen meg a rosztól, mellynek súlya nyom j a homályba. borult 
hold behatásától j azoknak rosz szereitöl, kik a csomagba fujnak j és 
az irigynek fekete terveitől." , 

CXIV. 6. §-al. A z em b e r e k. "En bizalmamat Istenbe ve-
tem, ki az emberek királya, az emberek istene, hogy szabadítson 
meg a sátán kisértésétöl, ki roszat Jehel a szivbe, és őrizzen a gonosz 
szeJlemek ingerkedésitőL" 

A Koranban többször tiszteletteljesen emlittetik Jézus és Mária. 
Petrus Damiani megjegyzi, mikép Mahomed egyike a legrégibb irók
nak, kik Jézus szüz anyjának fogantatását megérintik. Előfordul ez a 
III. Fej. 37. §.a XXI. Fej. 90. §. és a LXVI. Fej. 12. §-ában. TaJár. 

60* 
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l\Iahom.ed e tudomásra azon keresztényekkali érintkezése által jutott, 
kik Syriába.n s Egyptomban az ama fogantatásróli hit miatt üldöz
tetve, Arábiába menekültek. Mohamedtöl egész sz. Berná.rdig (foly
talja. a neveaett bibornok} egy iró sem beezél arról többé, miért is 
gyaniJjá.k, hogy ama véleményt Európába a keresztesek a XII. szá
zadban hozták be •. Mahomed mind Mózses, mind Jézus iránt titokteljes 
tiszteletet parancsol. Az arabok. hiszik továbbá, lwgy csak Jézus el
lenaégei esküdtek össze élete ellen, és hogy helyette a keresztre egy 
gonosztevő, és pedig maga az áruló Judás fc.szittetett föl, Jézus pedig, 
a szeot, igazságos és ártatlan az égbe ragadtatott. Mózses bölcsesé
gét ós Jézus áj.ta.losságát kittintette az lsten, s ama. bölcs törvényho
zók biztositják az utódokat egy jövendő próféta jöveteléröl, ki még 
náluknál is k.itiinöbb leend. Az evangeliumban megigért Vigasztaló 
(P a. r a c l e t u s) alatt Mahomedet, mint Li ten utolsó apostolát kell 
érteni. 

Mahomed az ö tanának lényegát e két lútczikkelybe szoritá: 
Egy az Isten és Ma.homed az ö prófétája. Ez utóbbi 
czikkely erejénél fogva winden rendelete isteni intézményképen fo
gadtatott követői által. 

A hitszabá;lyok megtartásáért a musulmanok jutalma a J e n
n a h vagyis paradicsom, hol gyönyöreit fogják élvezni a. Ko r ka n
n ak, melly ben legszerclmesebb s legkedvesebb hölgyecskék laknak, 
r6zsavizü forrásokban fürdenek, gyémánt és gyöngy palotákkal bir
nak és & hivők legfőbb boldogságát képezik. 

A musuhnan materialisták ellentétbeR a spiritua.listákk..al, föl
teszik, h9gy az ös11zes hivők tartózkodási helye is illyen leend; de 
hogy méiis a boldogságnak különbözö fokai vannak, mellyek közöl 
a legalsóbbal is annyi gyönyörélv van összekötve, ruennyit e világon 
senki sem éhezhetne, hacsak száz ember erejével nem birna, melly 
erővel winden üdvözült cl fog láttatni Isten által a másik világon. 
Ezenkivül hogy a paradicsom gyönyörei egész teljök~en élveztetbes
senek, a materialisták állitják, hogy ott örök ifjusággal, vagyis fi)Jy
tonosan mintegy harmincz éves férfiu cr~jév~l fognak bimi. 

Ezen materialisták szerint Kauster folyója Íii egy hónapi futa
mattai bir, partjai t1szta aranyból vannak, kavics& gyöngy és rubin, 
fövénye olly illatos mint a pézsma és az áloé, vize fehérebb a tejuél 
s édesebb a méznél; habja ragyogóbb mint a csillag, és a ki megízleli 
csak egyszer, soha többé nem szomjazik és halhatatlanná lesz. A 
mysticus tndorok mégis s különösen a T h a v v i J a t czimü értelme
zés e folyót a természet fölötti ismeretek sokaságának je!veül tekinti. 
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A folyó tudniillik az isteni ész ket·tjéböl, a minden tudomány és min
den jónak forrnsából buzog elő. 

Még nagyobb figyelmet kelt a Koran iránt az, hogy Mahoméd
töl kezdve maig, az összes, islamot követő nagyszámu nemzeteknek 
vallási s polgári törvénykönyyeül szolgál, és alapját teszi nem caa.k: a 
hit-, hanem a polgári és fenyitö jogtudománynak is. A benne foglalt 
törvények, mellyek az emberfaj nemzeteit s ezekjogait szabályozzák, 
mindenütt az isteni akarat csalhatlan és változhatlan határozataiul 
tartatnak. E vallási szolgaság az állam közjavára nézve ártalmas, mi
után a tudatlan törvényhozó, országa és saját személyes előitéleteitől 
igen measze ragadtatott s az intézmények 1 mellyek Arábiára talán 
üdvösek, Dehli, Ispahan és Konstantinápoly gazdagságávalsemmikép 
sem egyeznek össze. Valahányszor azonban a Koran az ország, a 
személyek s körülmények szerint, a méltány és igazság elveivel ke
vésbbé fér össze, a kadi vagyis a biró, miután megcsókolta, tisztelet
teljesen fejére teszi azt s olly magyarázatot ad neki, m ell y a azoká
sokkal s az idök politikájával jobban összeegyezik. 

· Lásd a következö müveket : 
GaroiD de Tu1y, E x p os i t i o n d e l a fo i m us u l

m a n e. Páris, 1818. 
Claudius , M o h a m e d s R e ii g i o n a us d e m K o r a. n 

dargelegt. 
Taylor , T h e h i s t o r y o f M o h a m m e d 8 n i s m 8 n d 

i t s s e c ts. London, l R34. E szerzö az islamot, mint a keresztény és 
héber vallás elferditósét mutatja fel. 

Olasz fordítását a Korannak nem ismerem ').A franozia, mellyet 
Ryer készitett, nemcsak gyönge, hanem helytelen és aljas is. Sale 
György angol fordítását felhasználtam a. mahomedanismusról előre
bocsátott értekezésemben. Marracci negyven évig dolgozott egy lMill 
forditáson, mellyet becses jegyzetekkel s arab idézetekkel gazdagí
tott . .Mig jobb a Savaryó, Le Coran traduit de l' arabe, 
a c c o m p & g n é d e n o t e s e t p r é c é d é d' u n a b r é g é d e 
la vie de 1\fahomet, tiré des écrivains orientaux 
les plus estimés. Pá.ris 1783.) Használtam e müvet is: Les 
l i v r cs sa c r és d e l' O r i e n t 1 Páris, J 840. Kazimirskytöl, a 
pe{,Biai franczia követség tolmácsától, Pauthier bevezetésével. 

l) Tudtomra magyat· nemzeti nyelvünkön a Korannak e történetben ad
juk el~ö iRmertctését s kivonatát. 

A ford. 
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(E) 596-d ik la p h o z. 

A török sokn•Jüség. 
Mi e történetben a soknejüségnek, mint a kelet e átaf.ában a 

nem keresztény nemzetek romlottságának legnagyobb fontosságot tu
lajdonitánk. Azok számára, kik előtt tulzóknak látszanánk, ide ikta
tunk egy kivonatot, mellyet 1843-i május 2-án Blanqui ur által a fran
czia akadamiában felolvastatni hallánk s melly Törökorsdgról irt 
nagyobb r.Jüvének egy részét képezi. 

= A döghalál a kelet népségeinek még nem a legrombolóbb 
ostora. Egy másik, szomoru következményü s mindig öldökli5bb csa
pásnak nevezhetjük a soknejüséget. Most, midön az európai nagyha
talmak komolyan szivükre veszik azon tartományok sorsát, mellyek
ben a müveltség született1 talán nem helyénkiviili, felmutatni azon 
fdakadályt, melly a visszatérendő művelödésnek u!já.t állja. Ugyan· 
azon akadA-ly az, mellyet a mi politikáok Afrikában talált, e mellyet 
talán legnehezebb lesz a már moet mindenfelé győztes Itereszténység
nek levernie, hogy a barbárság fölött diadalmaskodjék. A soknejűség 
még több nyomort szül, mint maga a s~olgaság; megfogyasztja a 
természeti erőt 8 a nemzed~kek erkiiiesi lételét j a nemzetek társadal
mi 8 politiltai haladása elé legyözhotlen akadályt gördít: miért is, 
hogy a mivelödés ezerencsésen tovább terjesztethessék, a soknejűség
nek a szolgasággal együtt le kell rontatnia. 

Közelről s magában az országban, hol uralkodik, kell e szeren
ceétlen intézményt :figyelembe Yennünk, hogy kellőleg megismerhes
sük az ezernemti csapást, mellyel a keletet elárasztá. Semmi rajz sem 
képes elénk állitni azon borzasztó hatást, mellyet az a férfiura, a nőre, 
n. gyermekekre, az egész társadalomra gyakorol. Lealjasitja az mind
nyájokat a bölcsőtéli kezdve a sirig a nélkül, hogy csak egyetlen 
enyhpillanatot engedne, vagy menedéket adna a naponként gyarapo
dó mindennemü gyalázat ellen. Majdnem mondathatnék, hogy maga 
a soknejűség és elvész, ha elveszhetne az általa előidézett 8 azt min
den oldalról környező rombolás közepett. Annyi nő áldoztatott fel 
annak, hogy a nőnem elégtelen lett neki j és a soknejűség nők hiá
nyában csakhamat" kimerülne, ha. az azt fenntartó elv meg nem őr
zött volna elegendő erbt a mindig növekvő keresztény berohanás 
visszatartására. Európának szükségkép azon kell lennie, hogy egy 
szent ellenzék támadjon amaz elv ellen s lerontsa azt, miként a rab
szolgaságot és négerkereskedést. Azonban hogy kellőleg ítélhessünk 
fölötte, a tényekről kell nzt megitélnünk. 
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A musulman törvény minden férfiunak négy asszonyt enged 
venni s mindegyiket törvényes feleségnek nyilvánítja: s innen van 
a soknejiiség. Késöbb a szokás s maga. a törvény is mindig több fe
leséget engedett venni, s a fejedelmi serailokban, s a népes hárem 
elta.1·tásá.ra elég gazdag egyéneknél a feleségek száma lassan-lassan 
százra emelkedett. Most, midön a birodalom s az ország nagyai sze
gényebbekké lettek, ama kéjenczkedés meglehetősen alább sz:illt, s a 
legelső pasák alig tartanak többet harmincz feleségnél, sőt a legtöbb 
musulman a vallási törvény által megengedett négy asszonynál alig 
vesz többet. De, hogy a háremek minden i de gen férfiutól megőriztet
hessenek (és itt kezdödnek a soknej üség borzasztóságai), a musulmá.
nok a férfiak egy részét, a természet törvényeinek letaposásával, a 
férfiuság elrablása. által, a rabszolgaságnál is aljasb névnélküli szeren
caétlen állapotra juttatják. Meggyalázva a nőt, meggyalázzák a férfi 
nemet is, s naponként nagyobbitják azon gyalázatot, melly a népek 
életén rágódik és sietteti ugy politikai rornlásukat, mikép társadalmi 
sülyedésöket. 

Legszomorubb c gyalázatok között a növásár, melly Konsta~
tinápolyban mind mai napig üzetik, néhány száz lépésnyire a keresz
tény hatalmak követeinek lakásátóL Orczátlan asszonykereskedők 

barangolják be a női szépség, csinosság s élénkségről leghiresebb 
tartományokat. Némelly tartományokban, mint például Circassiában, 
az apák már hozzá vannak szoktatva leányaikat eladni, s ezek meg 
vannak elégedve, ha eladatásuk után valami gazdagpasának törvé
nyes nejeivé lehetnek; másutt a fiatal leánykák csalárdság által, vagy 
eröszakkal vitetnek el. Bizonyos keleti tartományokban az adó, pénz 
helyett, asszonyokkal fizettetik, s rendelve vannak tapasztalt hivata
los személyek, kik ezen élő pénznek arany, ezüst, vagy réz értékét 
meg tudják határozni. Ki hinné? De ott vannak a nölakok, rabszolga
ságban nevelt asszonyokkal, kik mindenfölött arra taníttattak, a mit 
nem tudniok kellett volna, és kik romlottság által ügyekeznek tet
szeni. A vásáron, hol ezok árultatnak, mindenki elolvashatja azok 
személyes kellemeinek lajstromát, e meg vannak határozva bizonyos 
esetek, mellyekben az eladó, rabnöje visszavételére köteleztethetik, 
és vannak szemtelen s tapasztalt hivatalnokok, kik eidöntöleg itél
nek minden, a növásárló és eladó közti peres ügyekben, Ime, mivé 
aljasitá amaz országban a soknejüség a férfiunak élettársát! 

Könnyü elgondolni, willy következményeket szül az emberi
ség legszentebb törvényeinek illyetén megvetésc. Igy meggyalázva 
vitetvén be a családba, a nö semmit sem vihet oda abból, ami másutt 
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nemének olly jogos befolyást enged. Rabnő létére, vagy rabnő ül tartva, 
megőrzi, vagy elsajátitjn a rabszolgaság vétkeit, becsepegteti azokat 
gyermekeibe, kiknek nem adhat azt a mit maga sem kapott, kiket, 
mivel maga sem tanult semmit, semmire sem tnnithat. Aztán ki tudná 
csak gondolatban is egészen elképzelni a sernilbani élet nyomorait, 
a térmészeti s erkölcsi kinoknt, miket csak lsten ismer? Hány nemes 
sziv borznd vissza ama legaljasb allapottól? és una.tkozvn tiiri a közös
ség méltatlan nyügét! Elég megkérdenünk a kelet orvosait, kik a 
fájdalomnak nma helyeire bejárással bírnak. NincR a nyelvnek szava, 
melly kifejezze ama borzasztó undort s a végső kétségbeesést, melly 
azon ezerencsétlen hölgyeket gyötri, kikből az öket környező tisztáta
lan lég a mennyei szikrát még ki nem oltá, s különösen azokat, kik 
elöbb szabad életet, a mi szerenesés hölgyeink életét élték! 

Hány görög leányka raboltatott el például hazá. jok szabadsághar
cza alatt s adatott el árverés mellett, miután otthon a keresztény család
élet kellemeit ismerni tanulták ! Senki sem képes elképzelni, mennyit 
ezenvedtek azok a háremekben, hol vallásukról és hazájokróllemon
dani kényszerittettek ! 

Keleten tehát a nö le van léptetve uzon fokról, mallyra öt a Te
remtő a férfi élettársaul helyezé. Eladatik a vásáron, mint bármelly 
más áruczikk; nem bir többé állással a társadalmi rendben, nem ura 
többé önmagának, nincsen szó a. férjhez adásról, csak az eladásról, 
az ö jövője örökös rabság. A fátyol, mellyet visel, nem csak ez életbeni 
eltemettetésének jelve, hanem raböltönye egyszersmind a zsarnok
ságnak, mellyet egy gyanakodó ltényur gyakorol fölötte. A férfi, ki 
négy feleség s egész sereg ágyas mcllett pazarolja. életerejét, csalt ön
magának követeli a kizárólagos vonzalmat1 mellyre öt méltatlanná 
teszi közönyössége, és mégis annál féltékenye bb, amennyivel kevésbbé 
érdemli, hogy szerettessék. A serail valóságos börtön, mellynek fööre 
maga a férj, s mellyhen a fogoly nUkuek semmi más foglalkozást nem 
enged, mint hogy neki tetszeni ügyekczzenek. Azért semmi sem ha
soniitható eme né)k azon siralmas semmiségéhez, azon hiábavaló fe
csegéseihez, azon saját személyök iránti apt·ólékos gondosságához, 
azon anyagilog és szellemileg aljas állapotához, mellyben tengeflek. 

A musulman még csak azt sem tUri, hogy féleségeiről említés 
tétessék, s az idegen nem l<ö\·ethet el a török id.nyában nagyob bán
talmat, mint ha hölgyei fcWl kérdezősködik. A musulman nem tudja 
feleségei neveit, ki sem mondjn soha. A müvcltebbek egyszerüen ö-nek 
nevezik ; némcllyek hozzáteszik a z é n as sz o n y o m, azon meg
szorih~ssal köv e t em a! ás a n, mi épen n legnagyo bb tiszteletlen-
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ség. A sznká.sok még gonoszabbak a töt·vényeknél. Lagistentelenebb 
szüleménye a soknejüségnek, hogy az öreg férfilik a legfiatalabb 
lánykakat vásárolják össze. Sok hatvanéves pasa htírAmében egy nl:S 
since, ki husz éven felül volna. S midl:Sn az illy vén musnlmanok 
végkép kiasznak, kimerülnek, azon hölgyeiket, kiktől fiaik nem vol
tak, átengedik kegyenczeiknek, vagy alattvalóiknak. A gyermekek olly 
erőtlenek s véznák, hogy a soknejHség a szaporodf,st épen nem roaz

dithatja elő. Mahmud suitán végnapj aiban, harmincz gyermeke közö l 
csak két fiut s ket leányt látott életben, ezek is igen gyengék voltak. 
És nem régibon a rettenetes Hnssein, kinek háremében a kelet leg
szebb huszonnyolcz hölgye volt bezárva, csak egy tizenötéves fiut ha
gyott, ki csak olvasni és pipázni tudott. 

Ez azonban a soknejüség alatt nem is lehet máskép. Mindjárt a 
kis gyermeken s különösen annak erkölcsiségén kezdi az gyakorolni 
átkos hatását. Minö oktatást nyerhetnek a serailban a ezerencsétlen 
fiak, kik inkább igen gyakran féltékenységi dühöngésnek s amaz éliS 
sir egyéb borzalmainak tanui? Nagy veszélyben forog gyakran életök 
az orvosok hiánya s azon nehézségek miatt, mellyek ezeknek a há
rembei bejárást majd nem lehetlenné teszik. Innen az a nagy ha
landóság a gyermekek és anyák közt. E fenyegetése a halálnak rá
veszi a vén musulmanokat, hogy bizalmatlan féltékenységöket egy 
részről legalább félretegyélí, sa keresztény orvosok lassanként be kez
denek hatni a háretnek belsejébe, hol nem csak nevetséges, hanem bor
zasztó jeleneteket is kell szemcikkel látniok. A rnusulman néha ugy 
tanácskozik az orvossal, feleségei betegsége fölött, mintha ö maga 
szenvednc i némellyik átalában csak kérdéseket tesz bizonyos esetek 
fölött i é~ vannak, kik a megbetegült nö nyelvét egy _átlyukasztott 
fátyolon keresztül az orvosnak megmutatják s remegnek, ha csak rá 
is gondolnak a veszély ekre, mellyek a beteg feleséget ütere tapintata 
alkalmával érhetik. Azonban a visszahatás növekszik s az orvostudo
mány segittetve a diplomatin és kereszténységtöl, lcrontandja a sok
nejüséget. 

A kelet hölgyei, meg kell vallani, a há.remek átalakítására igen 
hajlandók volnának. Mahmud uralkodásának utolsó éveiben mát· a 
fátyol levétele is megengedtetett, s a nők a vásárhelyeken, a kávé
ház,akban e a nyilvános sétahelyeken nagy számmal jelentek meg. 
Nem határozhatni meg, mennyire hatott el a fővárosból ezen ujitás a 
tartományokba, midön a török kormány -illyen rendeletet bocsáta 
közre : "A nök sokat járnak ki és igen későn, csak naplemente után 
térnek haza. Azoknak, kik kocsizva járkálnak, fiatal s nem ritkán 
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keresztény kocsisaik vannak, kiket a gyanusságig csínosan öltöztet
nek. Be marnek menni a boltokba, különösen a füszeresekbe, benn 
maradnak ott s kelleténél tovább fecsegnek, söt megfeledkezve win
den szeméremröl, még a francziák fagylaldáit is meglátogatják sat.11 

A kormánynak ezen a nők elleni terhes vádjaiból s az erre kÖvetke
zett császári rendeletből kitetszik, milly makacsok a musulmanok 
előítéletei e kényes kérdés körül. A törököknek nincsen szavuk a hüt
lenség minősitésére, nem ismernek más büntetést, mint a halált. A mit 
mi vetélynek, nyájasságnak, vagy kaczérságnak nevezünk, azt ők 
tulajdonuk megtámadásának tekintik s a csábitót irgalom nélkül fel
akasztják, a nöt pedig zsákba varrva tengerbe vetik. Kevés év elött 
lehete látni Konstantinápolyban azon sok szarencsétlen hölgynek 
vérfoltjait, kiket férjeik csupa gyanub61 nyolcz száz lábnyi sziklárÓl 
levettettek. Illyen a soknejüség igazságszolgáltatása. 

Ezen irgalmatlan zsarnokság ellen a kelet asszonyai csak az 
anyaist\gban találnak némi menedéket. Minden, anyává lett nö, férje 
vagy ura előtt elévülhetlen czímet nyer, melly öt bizonyos elő

jogokkal ruházza fel s wintegy visszaadja neki személyes méltóságát. 
Azért nem lehet egy musulman nőre nagyobb csapás, mint ha gyer
mekei nincsenek. Anyaiság által némi becsültetést nyer s megszünik 
a serailban a férj szeszélyének puszta játéka lenni. Ekkor már részt 
kezd venni a házigazgatásban, söt néha a férj és urnak cselszövényei
ben is. Némellyik azon előjogot is élvezi, hogy a férj kegyeit a hétnek 
bizonyos napjában kizárólag ö birja, s az illyen egész dicsöségének 
tartja e mulékony megkülönböztetést. Az alsóbb osztályoknál hasonló 
embertelen szigor uralkodik s a nö fölötti zsarnokoskodás a férfi ter
m~szetes jogai közé számíttatik. Féltékenyek is e jogra a férfiak, s 
hölgyeik ellen még kémeket is használnak s az árulkodás egyike a 
soknejüség elsö szüleményének. 

Másik szükséges következménye a nötlenség.Az asszonyok drága 
ára, s az eltartási roppant költség nem engedi meg minden musul
mannak több feleséget, vagy csak egyet is venni j miért is keleten igen 
sokan nötlenek maradnak. Innen a keresztény lánykáknak olly gya
kori elrablása, innen a még bünösebb werényletek is, miket a török 
törvény gyéren büntet meg j annyira, hogy a musulman barbárság s a 
soknejüség kicsapongásai lassanként a keresztényekre is kiterjednek, 
miután ezektől házi békéjök s családi becsületök raboltatik el. 

A raják vagyis a Porta keresztény alattvalói, nem vetik meg a 
nőt, mint a törökök, hanem mégis olly sz olgalatokra használják, mely
lyek a kereszténység elveivel össze nem férnek, A török soknejüség 
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tehát még ezekre is befolyást gyakorol. Szávai, ragályként torjed min
denfelé, megrontja már a gyermeknek mind természeti, mind erkölcsi 
tehetségeit, a felnötteket elbuti~ja, az öregeket kimeríti, a nőt leala
csonitja a életutját másutt ismeretlen bünökkel hinti be. Hof;y kellőleg 
itélhesstink róla, elég tudnunk, hogy amaz országban a társadalmi br.ta
lom kik ál W.! képviseltetik: az egyik a hóhér, a másik, ki a sultá.n után 
közvetlenül következik s a ministerek előtt van, mégcsak nem férfi. 

Illyeténképen a musulman népesség annyira megfagyott, hogy 
jelenleg sem a ki parancsoljon, sem a ki engedelmeskedjék nincsen. 
A háremek urai harmincz éves korukbnn megszünnek férfiak lenni, 
gyermek eik nyomorultak és véznák, mint apáik. A török nő szánalf)m 
tárgyává lett mindnzok előtt, kik a házasság szentségét és a családi 
élet kellemcit fölfogni képel'!ek; ö semmire sem tanithatja szülötteit, 
mh·el maga sem tud semmit, és daczára az anyai czimmel összekötött 
kedvezménynek, az anyai méltó11ágot egész teljében soha sem birja. 
A soknejüség a keleti társadalomra nézve a föloszlásnak eleme. A 
keresztény müvelödés szoritja és sarkalja azt minden oldalról, semmi 
más, mint tisztább erkölcsei s erőteljes népessége által. Oláh-, Moldva-, 
Szerb- és Görögország felszabadíttattak és a nagy keresztény politi
kai egyesületbe léptek ; Bolgárhon ugyanerre törekszik, Syria. mozog. 
Férfi kar keleten már nem találtatik, csak a keresztény családokban. 
A musulmanságnak rövid idő mulva sem asszonyai, sem katonái nem 
lesznek. Az összes kutforrások, mellyekből rabszolgáit kapta, megke
vesbültek. Circassia majd nem egészen az oroszok kezében van, Abys
sinia kimerittetett, Göröghon győzött. Az európai Törökország nyolcz 
milliónyi lakossága között csak 1,500000 musulman van, a többi ke
resztény, ki a soknejüség rokkantjainak jármát fogcsikorgatva viseli. 
S vajjon sok idő kell még, hogy az egyik résznek erőtelje tulnyomó
ságat nyerjen a másik, hanyatló rész sülyedése fölött? 

Európának a kelet ama részében nagy kötelességeket kell végez
nie. Ha megtudta törni az Antillák rabszolgaságát, itt saját érdekében 
van, Bosporus mellékét sa Duna partjait a soknejüségtöl megtisztitani. 
Ha nem teszi, maga a kereszténység elve fog véget vetni a gyülöletes, 
borzasztó rendszernek. Kevés idő előtt egy keresztény herczegnö halt 
meg, ki női minőségében, mint a visszahatásnak elsö merénylöje, 
megreszkettette a musulman földet. Mint neje egy keresztény 
herczegnek , ki körülte vetélytársakat mert tartani 1 saját ke
zeivel törte össze a török rendszer éktelen utánzását. Én sze
renesés voltam hallani, mikép j6solta meg e hősies nő a gyalázat 
napjainak végét, azon gyalázatnak, melly alatt a nönem olly hosszu 
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időtől fogva nyög. A herczegnö, miht jogait s kötelességeit érző, ret
tenthetlen s egyuttal vallásos nő, fájdalmasan mondú. nekem egykor : 
"Boldogok a ti nőitek? senki sem ingerli, senki sem sérti meg öket 
büntetlenül; ha tudná.tok, milly gyalázatra ká.rhoztatja a soknejüség 
8. kelet hölgyeit, mindnyá.jan Sl!:Ót emelnétek, hogy véget vessetek a 
rettenetes zsarnokságnak !" E herczegnő nincs többé, de az ut meg 
törve s el sem zámtik többé, De az európai ket·eszténység, midön az 
afrikai négerek eladása ellen küzd, feledi, hogy Európában fehér nők 
árultatnak j és mig Párisban a kétnej ilséget mint vétket bünteti, Kon
stantinápolyban a soknejüséget mint intézményt türi. = 

(F) 838-dik laphoz. 
Torpio krónikája. 

Turpin, reimsi érsek 800-ban halt meg vagyis 14 évvel Nagy
Károly előtt. Az ö neve alatt tétetett közzé egy krónika, melly közön
ségesen a XII. század elejére tétetik. Megtekinthető e krónika tár
gyában: 

D e v i ta C a r o l i M a g n i e t R o l a n d i h i s t o r i a, J o
ann i Turpino, archi episcopo Remens i vu lgo tri
b u ta, a d fi d e m c o d i e i s v e t us t i o ri B em e n d a t a e t o b
B e r v a t i o n i b u e p h i l o l o g i c i B i ll u B t r a t a a Bebutiaao 
Ciampi etc. Florencz 1822. 8. r. 

Akárki volt annak szerzöje, bizonyára hagyományokra s akkor 
divatozott énekekre támaszkodott, miután mago. is mondja, hogy c a
nitur in cantilenausque in hodiernum diem 
(cap. 13) j hanem saját s nem Nagy-Károly korának eszméivel tömto 
meg; illyenek a keresztes hadak, a galiziai San-Jago-ba tett zarán
doklatok, a papi hatalom sat. Kettős érdekkel bir tehát e krónika; 
a neveket megváltoztatva, folleplezi előttünk a XII. század eszméit 
s eredetet ad amaz összes, megbövitett, megszépitett, a. regedalnokok 
s különösen Ariosto legragyogóbb képzeime által átalakitott elbeszélé
seknek. Kedves dolognak hittük tehát annak e helyen ismerteté
sét adnj, 

A nagyhirii Nagy-Károlynak történetét ott kezdi, midön ez a spa
nyol fold egy részét a saracenok hatalml~ alól felszabaditja. Anglia, 
Gallia, Lotha.ringia, Burgundia, Itali:t, Bretagne és számtalan város
nak egyik tengertől a másikig meghóJitása uttín Károly elhatározá 
magát nyugalomra térni. Midön azonban egyszer szem~it az éghez 
emelve merengne, ime egy csillagsort pillauta meg, melly ~'riesia tenge
rétl:ll Germania és Italia, Francziaország éa Aquitania. között Gascog-



nen, Blussáo és Navarrán át a spanyolhoni Galizia felé- haladott, 
mellynek földe szent Jakab testét rejté. Több éjen át nézte Károly 
e látmányt,miglen egyszer a szent apostol megjelent neki,s fájdalmát fe
jezte ki a iólött, hogy Károly annyi h.óditása után Galiziát a sarace· 
noktól meg nem szahadi tá, holott Isten e vállalatra ö tet szemelte ki, és 
a csillagvonal épen azon sereget jelenté, mellyet neki kelle vezetnif.l1 

hogy kiirtsa a hitetlent fajt és a galiziai zarándoklatot lehetövé tegye. 
Károly tehát elindul s megszállja Pamplonát: haMlll ezt a há1·om 

hónapi ostrom meg nem vihatja, miglen végre a várfalak a király imá
jára megdöledez tek. Turpio érsek alig gyözte keresztelni a sok sara
cent, kik életöket a keresztség fölrvétele által mentették meg. Részint 
hasonló csoda, részrot rohammal más városok is bevétettek, s ezek 
közöl négy, mellyet Károly megátk02ott mindig pu~zta. s lakatlan 
maradt. 

A bálványok mindenLitt ledöntettek, kivéve Salamead-ot Al
Andalusiában, mellyet maga MahomO(l varázserővel állita fel,s mellyhez 
a keresztény csak életveszélylyel ki:izeledhetett; ha a madár re-.l. szállt, 
halva rogyott le róla. Buzogányt tartó britist mutatotte bálvány s azon 
hiedelem terjedett el, h{)gy midön ama bu~ogliny a bá.lv:lny kezéből 
kiesik, akkor fog megszi.iletni az, ki Spnnyolhont ujra Krisztus tör\-é• 
nyének veti alá. Kiesett a bm:ogány ('.sa.kugyan , és az arabok futás· 
nak eredtek. 

Károly megtisztelvén sze nt Jakabot, visszaté-rt Ji,rll'!lcziaországba, 
szAmos templomot s apátságokat alapi ta. Azon9a.1'1 a); g hogy visszatért, 
Agolant áfrikwi kidly meghódítván ujra Spanyo-lhont, kikergette Ká
roly örségét s irtog!l.tta a. kereszténységet. Károly erre ismét erős sere· 
geklcel ütött be, magával vivén angleriai Milót.Mig ö Baj<>na mellett tá· 
borozott, megb:tlálozott Romarik nevü katonája, egy rokonának hagyv n 
lovát, azon parancscsa.l, hogy a ló árát a pnpok és szegények között 
oszsza ki. A rokon azonban a pénzt evés"ivásra s vigalmakra feesé
relte el, miglen harmincz nap elteltével megjelenvén elötte a halott, 
mondá. neki, hogy azon idő nlatt, mivel hagyománya alamizsnául azét 
nem osztatott, a tisztitó tüzben kelle ezenvednie ; most azonban Isten 
megbocsátá.. büneit, de holnap a hütlen kezelő büntetésül a pokol 
mélységébe fog vettetni. S másnap a megrémült rokon mindnyájak 
sz~me látta.1·a csakugyan ördögök által hurczoltatott el, hogy megta
nitBon mindenkit, az elhunytakat hagyományozott alamizsnáiktól meg 
nem fosztani. 

Agolant Károlyt viadalra felhivá, hogy husz husz ellen, vagy 
negyven negyven ellen, vagy száz száz ellen, vagy ezer ezer ellen, 
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vagy kett<í kettő ellen, vagy egy egy ellen harczoljon i de az övéi 
legyőzettek. Harmadnapra Agolant sorsot vetvén fölismere, hogy Ká
rolynRk a csillagzat nem kedvez, tehát hadat Üzent neki 8 midőn a Csata 
előtti napon a keresztények fegyvereiket előkésziték, s némellyek 
lándsáikat a földbe szmták, ezek reggelre ágakat hajtottak. A meg
ütődött katonák levágták a zöldelő lándsákat, hanem ezek gyökeréből 
uj c.semeték sarjadoztak elő. 

Megtörtént a borzasztó csata;negyvenezer keresztény esett el,ezek 
között Milo s azok, kiknek lándsáik a vértanuság jeléül ágakat hajtottak. 
Károly alatt megöletett lova s ő gyalog rántakardot háromezer keresz
ténynyel, s igen sok arabot kaszabolt össze. Az éj választá el a hadako
zókat s másiJap négy határgróf érkezv.:n meg Olaszhonb61, Agolant 
visszavonult, Károly pedig szinte Gallia felé vette utját. 

Agolant utóbb ismét fegyvert fogott, egyesülve az alexandriai, 
bugiai, algarvei, berberiai, arábiai s más emirekkel, és bevette Agent j 
aztán üzenteté Károlynak, hogy, ha szép békésen hozzá jőne, öt sok 
aranynyal, hatvan lóval s barátságával ajúudékozn:l. meg. Csak leave
tés volt ez Károly ellen. Károly elrendezve nem measze kétezer kato
náját, a városhoz csak hatvannal közeledett s künn hagyván ezeket 
is, e_gymaga ment be álruhában, lándsa nélkül, há.tára forditott paizs
zsal , a hírnökök azokása szerint. Agolant elé vezettetve, mondá., 
hogy Károly csupán hatvan fegyveressel jött, s hogy menne Agolant 
is ugyanannyival eléje j azalatt jól megszemlélte Agolant arczát, ki
kémlelte a falak gyöngébb helyeit s a város erejét, aztán övéihez tér
vén, visszament Galliába s háborura készült. Uj hadjárataban először 
is Agent szállta. meg 8 makacs ostrom után végre bev ev é. Agolant, 
folyvást üldöztetve, először Santoná.ba, aztán Pamplonába menekült. 
Károly egyesitvén a frank nemesség virágát, szabadnak nyilvánit.á 
mindazon szolgát, ki öt a Pyrenaeusokon tul követné i kinyitá a börtö
nöket, felruházta a mezteleneket, a szegényeket meggazdagitá, elle
neinek megbocsáta s lovagokat fegyverzett föl1 és föloldoztatván magát 
Turpin által, elindult. A megrémült Agolant fegyverszünetet kért, 
mellynek ideje alatt Károlyhoz ment s vitát folytatott vele a vallás 
ügyében, mi szoká.s szarint azzal végzödött, hogy mindegyik saját 
véleménye mellett maradt; de minthogy a csata Károly részére ütött 
ki, Agolant megigérte 1 övéivel együtt kereszténynyé lenni. 

Károlyhoz jövén ebédnél találta őt, szá.mos jól teritett asztaltól 
környezve. Ott ültek némellyek hadi, mások szerzetes ruhában ; né
mellyek fehér kanonoki, mások más papi öltönyben; Agolant minden
kinek állapotáról különösen kérdezősködött s midőn észrevette, hogy 
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egy szögletben tizenkét nyomorult, rongyos szegény ember ül, kik 
asztal és abrosz nélkül csak kevesecskét kaptak enni, kérdé, kicsodák 
ezek: E z ek - felelé Károly - a z I st e n cm b e r e, i, K r is z
tus követei: tizenketten, mint a z apostolok, kik 
nálam mindennap tápot nyero ek. - Hogyan? -
viszonzá Agolant - a t e e m b e r e i d n a g y b o l d o g a n , j ó l 
ruházvas gazdagon lakmározva, körülted ülnek, 
és az Isten emberei nagy inségökben majdnem 
é h e n v e a z n e k ? A t e t ö r v é n y e d h a m i s j n c m k e r e a z
t e l ke d e m me g, h o l n a p c a a t á nk v a n. Más n ap csakugyan 
csata volt, olly rettenetes öldökléssel, hogy a győztes frankok bokán 
felül jártak a vérben. 

Elhallgatom a többi győzelmeket és csodákat, miglen Syriából 
egy husz könyöknyi magna , Ferracut nevü, Góliáthtól szárma
zott óriás jött, kit a babyloni suitán huszezer törökkel küldött el. 
Ez kihitta a keresztényeket s midön a dán Oger jőne ellene, hóna 
alá fogta a kastélyába vitte öt. Igy tett albaspinai Rinaldóval, igy 
Constantinnal a római császárral, igy Olivier gróffal is, miglen eljött 
Roland, Milónak fia. Ez csodásan hat·czolt ama szörnynyel s kardví
vás után ököllel, bottal, kövel verekedtek, de Roland sohasem sért
bette meg Ferracut bőrét. Kifáradva leültek beszélgetni, s ~,erracut 
előadá, mikép ö, köldökét kivéve egész testében sérthetetlen j Roland 
viszont a keresztény vallást fejtegetve, bajtársát megtérítni ügyeke
zett, s támadt köztük inkább hittudományi mint harczi küzdelem j 
de miután a katekizmus keveset használt, az okoskodás ujra fegyver
rel folytattaték. A csata iszonyu volt, s Roland már már legyőzetik, 
ha segítségül nem híja a Boldogságos szüzet, kitől megerösittetve, 
köldökön szúrja Ferracutot, ki ekkor ordítani a Mahomednek eseogni 
kezde. Az arabok fölvették s várába vitték öt j de a keresztények ezt 
megtámadva bevevék s az óriást megölték. 

Károlynak sikerült végre megtisztitui Spanyolországot, mellyet 
aztán övéi közt osztott fel j a püspököket székeikbe visszahelyezé j 
Compostellában zsinatot tartata, a fölszentelteté TW'pia által sz. Ja
kab egyházát, elrendelvén, hogy a ki Spanyolhonban s különösen Ga
liziában házat bir, amaz egyháznak évenként négy dénárt fizessen, 
miáltn.l minden egyéb azoigálat alól fölmenti magát, 

' Károly király barna testbörü, személyében szép, d" tekintété
ben vad volt. Az akkori leghosszabb mártéklábak ezerint nyolcz láb 
magas, széles vállu volt, izmos kezek-, vaskos lábszárak- és czombok·, 
aránylagos hassal, igen szép csuklókkal, a csatában rettentő erős, 
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kegyetlen katona vala. Képe másfél arasznyi, szakálla egy arasznyi, 
orra mintegy félarasznyi, homloka egy lábnyi hosszu volt. Szemei ugy 
szikráztak mint az oroszlánéi; szemöldökei majdnem félarasznyira 
nyultak, s remegnie kellett annak, kire haragjában szemeit ráfüggesz .. 
té. Öve, lecsüngő szijak nélkül, nyolcz arasznyi hosszu volt. Ebédn'él 
kenyeret keveset evett meg, hanem a busételekből vagy egy negyed
rész bárányt, vagy két tyúkot, vagy egy ludat, vagy egy disznóoldalt, 
vagy egy pá v át, vagy egy egész nyulat; bort keveset s azt is vizzel 
vegyítve ivott. Egy kardcsapással keresztül tudott hasitui egy fegy
veres ko.to11át lovastu!, mindencstül j négy lópatkót kezével tudott ki
egyenesitcni s egy teljes fegyverzetü katonát, tenyerére léptetve, 
emelt föl. Igen bőkezü, igazságos és ékesszóló volt. Midön Spanyol· 
honban tartá. udvarát, különösen Karácson, Husvét, Pünköst s sz. Ja
kab ünnepén királyi jogart s koronát viselt, és midőn ítélt, meztelen , 
kard hordoztatott előtte. Agyánál éjenként százhusz igazhitü vitéz 
őrködött, negyven az éj első részében, negyven a másodikban s negy
v.en az éj harmadrészében reggelig. E negyven közöl tiz a fejénél, 
tiz a lábánál, tíz a jobb s tiz a bal oldalon őrködött, kivont karddal 
a jobb kézben, égő gyertyával a halban. 

Elhallgatjuk itt sok más dicsőséges tettét, mint például azt, 
hogy minö megtiszteltetésben részesíttetett 11. számüzött ifju Károly, 
Galafron, toledói emír által, ennek palotájaban ; és hogy mikép ölte 
meg a csatában , Galafron iránti szeretetből, Braimart, az arabok 
büszke fejedelmét s Galafl·on ellenségét; mikép nyert meg jósága ál
tal számos tartományt és vároílt1 visszatéritvén azokat Krisztus ·val
lására j mikép alapitott szám()s apátságot s ásatott ki ereklyéket és 
ezentek testeit, arany- s ezüsthe foglaltatván be azokat; mikép szen
teltetett föl római császó.rrá s ruent látogatására az Ur siljának ; mi
kép hozta a szent Kereszt fáját s mikép adományozott meg utóbb 
annyi templomot. 

Meghódítván egész Spanyolhont Isten és 8Z. Jakab tiszteletére, 
midőn Francziaországba visszatérne, tábort ütött Pamplona mellett. 
Saragozzában akkoron két mór testvér uralkodott, 1Iarsil és Belvi
gand, kiket Persiából a babyloni emir küldött ide s kik Károly iránt 
önkénytes engedelmességet s:.:inleltelt. Ez meghagyá nekik Ganalon 
által, hogy .legyenek keresztényekké s fizessenek neki adót. A két e
mír erre Károlynak arany- s ezüsttel terhelt harmincz lovat, katonáinak 
pedig nagymenuyiségü legjobb bort s ezer legszebb liaracen hölgyet 
küldött, hanem Ganalonnak külön1 arany- s ezüsttel s drága kelmékkel 
terhelt husz lovat ajánlottak, ha Károly seregét kezökre játBzaná. 
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Az áruló elfogadta az alkut s átadván Ká1·olynak nz ajánd~kokat, 
mondá., mikép Marsil emir kereszténynyá akar lenni s azért Franczia
országba jő. Károly tehát egész biztossággal visszavonulásra készül 
s Ganalon gonosz tanácsa ezerint meghagyja, hogy Roland és Olivier 
a vitézek javával s huszezer kereszténynyel Roncevalleshan a hátvé
det képezzék. 

Igy történt; hanem az ajándékba kapott bor és hölgyek igen 
soknak életébe kerültek. Marsil és Belvigand leshelyeikből rajta üt
nek a hátvédseregen, e a frankok, bármilly csodákat tettek vitézsé
gökkel, miután a küzdelem helye is ellenök esküdött, leöldöstettek, 
és pedig némellyek keresztül szurattak, mások megnyuzattak, fel
akasztattak, vagy megégettettek. Baldovin-, Thederik-, Roland-, Tur
pin- és Ganalonon kivül mindnyájan elvesztek. A két első, erdőbe 
futván, megmenekült, Roland pedig, kikémlelvén az ellenség nagy 
számát, megfujta Roncevalleshan rettentő elefántcsont kürtjét, mally
nek szavára körülötte mintegy száz keresztény gyült össze. Roland 
megmutattatván magának egy folgoly által Marsilt, ellene rohant s 
egy saraeconak olly csapást adott kardjával, hogy annak és lovának 
fele a jobb, fele a baloldalra dőlt Ennek látására a saracenok futás
nak erednek, Roland pedig üldözőbe veszi őket és Marsilt megöli. 

Azonhan a száz hajtárs elesett ; ö maga e gész testéhen össze 
volt sebesitve; Károly pedig, ki az egészről m it sem tudott , folytatá 
a visszavonulást. Roland fájó testtel s még fájóbb lélekkel a Ronce
valles mezején állott márvány szikláig ment, s kirántván ott az ő 
Durandardáját vagyis hasonlithatlan kardját, mellyet semmi csapás 
sem vala képes el törni, két kezével ragadta azt meg s felkiáltott: ,,O 
te legszebb, te mindig legragyogóbb kard! mellynek széle s hossza 
olly összeegyező, mellynek vasa annyira edzett, elefántcsont marko
tata olly igen fehér ; melly legfényesebb vagy az arany kereszt által, 
s mellyet Isten neve diszesit A és !~ által, melly éled által olly igen 
alkalmas vagy és Isten ereje által környeztetel, mire fog majdan hasz
náitatni n te eröd? ki fog tégedet birni? minő kezekbe fogsz esni? 
A ki téged birand, nem fog meggyözettetni, nem riad vissza ellensé
geitől, hanem mindig védve lesz az isteni erő, és környezve az isteni 
segedelem által! Általad fognak elesni a. saracenok, általad elveszni 
a ~tetlen faj ; általad fog felmagasztaltatni Krisztus törvénye és az 
Isten dicsősége hirdettetni fog az egész világon. Hányszor bosznitam 
meg veled Krisztas vérét ! csapásod alatt hány saracen és zsidó 
esett el !11 

Ezen s hasonló siránkozás után, attól tartván, hogy kardja a 
a:. 61 
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saracenok kezebe kerül, megcsapta háromszor a márványsziklát, re
mélvén, hogy kardját összetörheti j hanem hasztalan j a szikla egész 
terjedelmében ketté hasadt, a kardnak pedig még csak éle sem csor
bult ki. 

Roland ezután fujni kezdte harsány kürtjét, hogy maga köré 
gyüjtse azon kevés keresztényt, kik az arabok elől az erdőkbe futot
tak, hogy jelen lennének temetésén, vennék át kardját és lovát s ül
döznék tovább a saracenokat. Olly erővel fujta meg Roland elefánt
csont kürtjét, hogy az elhasadt, az ő nyakán pedig fölrepedeztek erei. 
A hangot egy angyal egész Károly fülébe vitte, ki Gascogne felé egy 
völgyben, Rolandtól négy órányira táborozott. Károly azonnal segé
lyére akart menni, de Ganalon, ki előtt Roland szenvedései tudva vol
tak, lebeszéhe öt, mondván, hogy Roland minden kis alkalommal 
egész nap fujni szokta kürtjét s hogy most is nem segitség végett, 
hanem csak vadászat közben harsogtatja azt. Oh, Judáséhoz hasonló 
árulás! Roland a. füben feküdt, égve egy csepp vizért, mellyel kinzó 
szomját megenyhítse. Tudatta ezen kínját Baldovinnal, ki épen oda
jött, hanem ez összejárván az egész vidékét, sehol sem talált egy 
cseppet sem j látván pedig, hogy Roland halálához közeleg megál
dotta öt; aztán, mivel attól félt, hogy az arabok kezébe esik, felült 
Roland lovára s Károly tábora felé ügetett. 

Elmenvén Baldovin, azonnal odajött Thederik, és síránkozni 
kezde Roland fölött, serkentvén öt, hogy ujitná meg a hitnek vallását. 
Roland ugyanaznap meggyónt és megáldozott. Gyónását azzal kezdte, 
hogy előszámlálta mindazt, a mit tett és ezenvedett Krisztus hitének 
terjesztéseért j aztán kérte Istent szabaditná meg lelkét az örök halál
tól. Bevallá, hogy nagy bünös, hanem ismerve Isten végetlen irgal
mát, melly ezerint a niniveieknek, a házasságtörönek, Péternek és a 
gonosztevőnek megbocsáta, remélte, hogy ö is bocsánatot nyer s a 
jobb életre költözik. Aztán keblére tevén mindkét kezét, sohajok és 
könyűk közt mondá el a hitnek vallását és a kereszt jelével jelölé 
meg mellét és minden tagját. V égre az ég felé terjeszté ki kezeit s 
kérte Istent, bocsátna meg a saracen hadban megölt összes kereszté
nyeknek s vezérelje öket a mennyek országába. Ezután kiadta lelkét, 
mellyet az angyalok a szent vértanuk örök dicsöségébe vezettek. 

Turpin, ki azon nap, Károly jelenlétében halottas misét tartott, 
magán kivül ragadtatva, énekelni hallá az égi karokat és látta, mikép 
Mihály fóangyal Roland és sok más kereszténynek lelkét az égbe vi
szi; egy iszonyu ördögcsapat pedig Marsil t a poklok mélységébe ra
gadja. Amint Turpin, látmányát, mise után Károlynak elbeszélte, 
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megérkezett Baldovin Roland lován s elbeszélte, hogy mi történt, s 
hogy Rolandot haldokolva hagyta a szikla mellett. Nagy sirám és 
zokogás töltötte el az egész tábort e szomoru hirre1 s Károly vissza
térvén, maga találta fol először a már élettelen Rolandot, mellén ke
resztbe tett kezekkel. Reá veté magát a király, keservesen és zokogva 
kezde sirni, tépte arczát, szakállát és haját a nélkül, hogy csak egy 
szót is szólhatott volna; végre ezer panaszban tört ki, s kivánta saját 
halálát, hogy meg ne váljék RolandjátóL A sok hasztalan siránkozás 
után tábort ütött ama mezön s bebalzsamozta mirhával s áloéval a 
h ösnek testét, azután egész éjjel t'-neklés, ima sa bokrok közt gyujtott 
végetlen sok tüz mellett ünnepelték meg a halottas gyászt. 

Reggel a roncevallesi csatérre vonultak a fegyveresek; ott ta
lálta barátjait mindegyik, halva, vagy félhalva; Olivier halva feküdt 
keresztalakban, szorosan oda volt kötve négy, földbe szurt karóhoz, 
nyakától egész lába s keze körmeiig meg volt nyuzva a legélesebb 
késekkel; azonkivül minden részen keresztül szurva lándsával, nyi
lakkal és karddal. Megesküdött ekkor a király a Mindenhatóra, hogy 
a pogányokat üldözni fogja, s haladék nélkül egész hadával ellenök 
rohant. 

A nap mozdulatlanul állt s a nappal mintegy háromszor olly 
hosszura nyult, mint máskor. Ebro partjain, Saragozza közelében 
bukkant rájok az arabokra, hol ezek heverészve épen ettek. Megölt 
közölök négyezeret, aztán visszatért hadával Roncevallesba, s elvitet· 
'·én a halottakat, sebesülteket és betegeket azon helyre, hol Roland 
feküdt, kutatni kezdte, hogy vajjon csakugyan Ganalon árulta-e el az 
ö seregét, mint sokan állitották. Hogy tisztába jöjön, itéleti párbajt 
rendezett. Ganalon részéről Pinabello, a király részéről pedig Thede
rik szállt a sikra, hogy kitünjék mindenkinek szeme láttára az állitás 
igaz, vagy hamis volta. Thederik megölte Pinabellót s igy Ganalon 
árulása be volt bizonyítva. Károly tehát megparancsolá, hogy az áruló 
négy szilaj Jóhoz köttetve, darabokra szaggattassék. 

A halottakat barátaik bebalzsamozták s ugy takaritották el, 
vagy vitték Francziaországba. A sebesültek legnagyobb kegyelettel 
ápoltattak. Turpio Viennebe kisérvén Nagy-Károlyt, ott maradott, a 
király pedig visszatérvén Párisba, zsinatra hivta össze a püspököket 
St. Denys be, s hálát adván Istennek a hitetlenek meghóditásában nyuj
tott segélyért, amaz egyházat egész Francziaország folötti hatósággal 
s kiváltságokkal ruházta fel, megajándékozá gazdagon s parancsot 
ada ki, hogy ama templomnak minden birtokos évenként négy denárt 
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fizessen; a rabszolgákat, kik ezt önkényt fizeték, szabadoknak nyil
vá.nitá. 

Szent Dénes egy éjjel megjelent a királynak álmában, és biz
tositá öt, hogy minden, ki az arabok ellen harczolt, bünbocsánatot 
nyert, és a ki önkényt fizet a templomnak, bármi veszélyes sebei le
gyenek, fel fog gyógyulni. 

Aachenbe menvén ezután Nagy-K~h·oly, Leadium jószágán 
meleg fürdőt épitett s az ottan emelt Asszonyunk templomát arany a 
ezüst ékszerekkel s edényekkel látta el, benne s a mellette épitett 
palotában az uj és ó Szövetségből történeti festményeket készittetett. 

Midön egyszer Turpin Vienneben a D e u s i n a d j u t o r ium 
zsoltárt éneklé, magán kivül ragadtatva, számtalan és rettentő katona
eágat láta maga előtt elvonulni. A menetet egy szerecsen-fekete csa
tár zárta be ; ettől megkérdezé Turpin, hogy hova mennek, s amaz 
felelé, hogy Aachenbe, mivel ielen akarnak lenni Károly halálán, 
hogy lelkét a pokol mélységébe vigyék. Turpio Krisztus nevére kérte 
öt, térnének vissza, s ime, alig hogy a zsolt;í.r elhangzott, ugyanazon 
rendben láta ördögöket el vonulni, kik közöl az utolsó moodá: hogy 
Mihály főangyal a Károly által épitett egyházak összes köveit és fa
anyagait a médegbe tette s igy a jó tettek tulnyomók lettek a gono
szak fölött, miért is Károly lelke az ördögök elöl elragadtatott. 

Turpin tudta, mikép Károly ugyanaz nap meghalt, s hogy lelke 
az annyi templommal megtisztelt sz en t Jakab közbenjárására a manny
országba jutott. 

Mindenki többé kevésbbé ismeri a Nagy-Károlyról keringett 
legváltozatosb hagyományokat, hanem egy sem olly különös, mint 
me Ily egy XIII. századbeli holland költeményben találtatik H e l g a B t 

és N a g y - Kár o l y czim alatt, mellyet nem régiben Hoffmann 
Falieraleben a H o r a e b e l g i c a e-ben adott ki. Ama költemény 
Károlyt mint rablót tünteti fel. Egy éjjel a höst egy angyal illy szók· 
kal riasz~a fel: Ke lj föl n e ro es Kár o l y! Is t e n a z t p a
ranc8olja n e ked általam, hogy fegyverkezzél föl 
s rabolni menj ez éjjel, vagy meghalsz.- Milly kü-
1 ö n ö s á l o m ! - kiált fel a császár 8 elszunyndt. Hanem az angyal, 
még nagyobb erövcl sürgeti, hogy keljen föl s menjen rabolni. 

É n r a b o l n i? - felelé Károly - d e h i 8 z a f ö I d ö n 
n i n c a e n g a z d a g a b b g r ó f, v a g y k i r á. I y m i n t é n ; K ö I D· 

töl H.ómaig n:inden az enyim; én uralkodomaDuna. 
p a r t j a i n, G u. li z i a és Sp a n y o l h o n föl ö t t. J.\.1 i t t o t t em 
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t e h á t é n sz e r e n c-s e t l e n, h o g y I t1 t e n n ek em a z t p a· 
r a n c s o l j a, h o g y r a b o l n i m e n j e k "l Erre ujra elalunni ké
szül j hanem az angyal nem hagy neki békét s Károly végre ketség
beesetten kiált fel: L e g y e n t e h á t j me g t es z em, am i t 11!1 t e n 
parancsol; rabióvá leszek, hamindjártfelisa.kasz
tanak. 

Fölkel, felöltözik, fölveszi fegyvereit, mellyek mindig ágyánál 
készen állta!, s alvó cselédsége közepett bemegy az istállóba s meg
nyergelvén egy lovat az erdő felé megy, leverten a végzclmtls paranea 
miatt. Utlr.özben eszébe jutott, mikép Helgast lovagot kicsiny hibáért 
számiizé j most megsiratta öt. Már lesi az utasokat: megkiméli a za· 
rándokokat és kereskedöket, de kirabolja irgalom nélkül a püspökö
ket, kanonokokat és apátokat. Utóbb az erdő mélyébe hat, s észrevesz 
egy fekete lovon ülő; fekete köpenyes lovagot, ki öt mP-gállitja s kérdi: 
Ki vagy? hova mégy skinekhiják atyádat? Károly 
felsösége érzetében feleli: E n g e m s o h a se nk i s e m kén y sz e-, 
r i t c t t a It a r a t o m e ll e n t e n n i v n l am i t. E n n c m m o n-
d o m m e g, k i v a g y o k, h a D e m ru e g fo g n :r 1\: v e r e k e d n i, 
s a g y ö z ö föl t é t ek e t sz a b a n d a l e g y ö z ö t t n ek. Amnz 
elfogadta a kihidst, de legyözetvén bevallja, hogy ö Helgast s mint 
rabló él, 8 most kéri ellenét, mondaná meg ö is, hogy kicsaJa? Károly 
viszonzá : É n i 8 r a b l 6 v a g y o k, k i fo s z t o m a t e m p l o m o
kat és zárdákat, a nagyokat ugy, mint a kicsinye
ket; nincs ember,akitöl én valamit el nom vennék. 
Hanem most, ha ugy tetszik neked, elmegyünk 
együtt elrabolni a legnagyobb kincset. - Minö 
k i n c s e t ? -- A cs á 8 z á r á t. - N e m, s o h a ! - felelé a nemes
lelk« rabló. - H a b á r a cs ás z á r e l v e t t e m i n d e n b i r t o· 
k o m a t, i g a z t a. 1 a n é s k e g y e t l e n v o l t i r á n t am, é n 
mégis hü alattvalója vagyok s szégyenleném, ha 
n ek i á r t a n i t u d n ék. Me n jünk i n k á b b H e g g e r ik h e z, 
az ö s ó g o r á h o z, k i m i n t g o n o 8 z á r u l ó n e m é r d e m e 87 

hogy éljen;minden aggály nélkül vegyük el kin
cs e it. 

Károly beleegyezik s követi sajátszerü társát ; titkon azonban, 
meghatva annak hűsége által, siránkozik jelen állapotán. Éjjel Heg
gerik házához érve, Helgast örre állitja Károlyt künn, maga pedig 
bemegy. Utközben egy növf.nyt tépett és szájába tett, 8 e növény 
megérteté vele az állatok beszédét. Most tehát hallá a kakasok és 
és ebek szavát ; ezek mindnyájan az ö nyelvükön azt kiabálták, hogy 
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Nagy-Karoly az ajtóban van. A megdöbbent Helgast elbeszéli ezt tár
sának, ki öt bátorítva Heggerik szobájába bemenni készteti. Helgast 
erre csakugyan bemegy s hallja, mikép Heggerik, feleségének a csá
szár meggyilkolásának terveit mondja el s elöe.zámlálja az összeesküdt
teket. A nö elsikoltja magát rémültében, Heggerik pedig ugy arcz11l 
csapja, hogy a vér egész Helgast kezeire fecssen. Ez elvivén a hütlen 
Heggerik székét s kardját, elbeszéli társának a fölfedezés t, ki is 
tanácsolja, mennének s j elenten ék be Nagy-Károlynak. Helgast 
akkép tett, s kihíván Heggeriket megverekszik vele s levágja fejét. 
Ekkép visszanyervén Károly kegyeit, nőül vette annak özvegyét, ki
nek összeesküvését fölfedezte. 

Nagy-Károly fölötti sok más mesés hagyomány, Gaillard által 
irt életrajzában található fel. 

Vége a IX. könyvnek. 
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