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ELSŐ FEJEZET. 

K c g y e s - L a j o s é s fi a i. 

1\Iondani szokták, hogy Nagy·Károlylyal az ö épitménye is bom
lásnak indult, s roppant birodalmából semmi sem maradt fenn, mint 
Napolconéból, mellynek bukt:ival a forradalom szabadon kezdte meg 
njra diadalmas ~enetét, mellyet az olly erős kar csak pillanatra tu
dott megállitni. Es valóban a haMs, mellyet Nagy-Károly gyakorolt, 
nagyobbrészt személyiségének tulajdonitható; az ő lángelméje emelte 
i)t azon eszméhez, hogy ellene szegliljön az arabok és germánok nj 
betöréseinek s a belső szétszórásnak a keresztény államok egy nagy 
egészbe egyesítése, az idegen fajok meghódítása, az ellenséges vallá
sok kiirtása, támadó had és foglalás által. Korán felülemelkedő szel
lemmel s bámulatos tevékenységgel, melly öt ösztönszerüleg szerke
zéSI'e s átalakításra tüzelte, a római müveltség maradványait, a ki 
nem költözött germánok szabadságát sa kiköltözöttek uj intézményeit 
olly állam alapitására használta fel, mellyuek közigazgatása a régi 
császárságé vala, u d v a r i h a, t a lom ma l, mikép az egykornak 
mondák, germán nemzeti gyülésekkel és katonai védursággaL Ő volt 
a hadsereg vezére, ö a májusi gyülések vezetője, ö a római császár, 
s mégis a teher nem multa felül erejét: hanem volt-e fiai között, ki 
képességgel birt volna az Elbétöl Ebróig, az Északi-tengertől Cala
briáig terjedő roppant birodalom kormányzására? Nem érezte-e már 
Nagy-Károly maga ama rángást, mellyel az általa megigázott észa
kiak az öket nyügözö lánczot megrázták? nem találkozott-e Corsi-

x. l 
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cában a !:.panyolhoni arabok hajóival, mellyek mióta elöliik a többi 
tengereket elzárta, a Földközi-tengert hasogatták'! I::s a kaírvaní ara
bok az éhhaláltól csak tengeri rablás által menekülhcttck. Nagy-Károly 
összeszorította a nemzeteket: a nemzetek visszahatása fog l{övetkezni. 

Az általa előidézett egységnek tehát bomlania kelle, de azért 
még sem áll, hogy müveböl semmi sem maradt volna fenn- Elenyé
szett az, a mínek az ö tevékenysége ada létet; u cm vala többé az a 
központi kormány, mellytöl eredt s ruellybe visszatért mindcn moz
galom; a nemzeti gyülésck gyérebbek lettek s hatahnukból is sokat 
vesztettek; a királyi küldöttek (m is si d om i n í c i) rendszere, a 
központosított kormányzat s az egyesített igazgató főhatalom alább
szállt: de fennmaradt a helyi kormányzat a grófokkal, a herczegek
kel, a helytartók-, századosok- s javadalmasakkal; fennmaradt a 
rendszer, mellyel ö a tulajdon s a tisztviselet zavart viszonyait sza
bályozá j fennmaradt az elméknek s értelemnek adott lendület, melly 
az ö korától kezdve előbbre haladt; fennmaradt IHtrmilly elm·ötle
nedvc a nyugati birodalom. 

A két fenyegetőző berohanás visszatartatott, az cg·yik a Pyrenacu
soknál, a másik a \V cser folyama mellett j aztán a felbomlott biroda
lomból uj országok támadnak, elég erősek az ellenséggel szembeszál
lani, és a már rendezett s megállapitott határok között többé kevésbbé 
rendezett intézményeket alkotnak. Az igaz, hogy uj barbárok rohan
nak elő, hanern tengeren, kik inkább részletes rombolások, mint tar
tós csapások által válnak félelmeHekké, nem semmitik meg a nemze
teket, hanem csak háborgatják. 

Előre látta Károly ezen uj ostort. A mint 1'\arbouneban mulatott, 
néhány normann kalóz, könnyü kis hajókkal egész a kikötőbe nyo· 
mult j habár a császár jelenlétéről értesülve rögtön visszafordultak. 
Károly, ki egy, a tengern·e néző c1·kélyre támaszkodék, jó ideig 
szótlanul könyezett, aztán az öt környeziJ, megütődött hübéresekhez 
ekkép szóla: 'l' u d j á t ok, m i é r t si r ok'! N em m i n t h a fél
n ék t ö l ü k j h a n em m i v e l f ö l ö t t e s z o m o r i t a z o n g o n d o
l a t, h o g y 111 é g é l e t e 111 b e n m e r t é k c p a r t o t é r i n t e n i ; 
és m i v e l g y ö t r ő fáj d a lom 111 a l t ö l t e l a n n ak e l ö lá t ás a, 
mennyi szenvedést fognak ezen emberek az én 
u t ó d a i ru n ak s c z ek a l a t t v a l ó i n ak sz e r e z n i •). 

1) Cl.tt·on. l\Ionachi Sangal l. Il, ii: Scitis, o fideles mei! quod taniO]Je1'C plm·a· 

t'e1im? non hoc timeo quod isti magis mi!ti aliquid noce1·P. praevaleant ; sed nimiu>n 

constristor, quod me vivente au.ti s1~nt l·itus ·istud attinge1·e ; et maxima dalore lo•·quem·, 
quia p1·aevidea, quanta mala posleJ'is 111eis, et eorum. Bi-nt factm·i :ntb;'ectis. 
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Még több oka volt Nagy-Károlynak a bel-, mint a külveszélytöl 
rettegni. Ki nem kerülbeté az ö éber figyeimét ama törekvés, ·melly 
szerint a nagyok az összes birtokot magukhoz ragftdni akarták, ré
szint kifosztva alattvalóikat csalárdság és hatalmaskodás által, részint 
az által, hogy a személyes és hadi szalgálatokkal tulterhelték, hogy 
végínségre jutva kénytelenek legyenek szolgaságban keresni mene
déket. Ama törekvést csak szabályozni, de megakadályozni nem 
lehetett. Nagy-Károly külön eredetü nemzeteket egységre hozo ti; de 
ha a Merovingok a frankokat a gallok- és aquitanokkal, sőt még csak 
a neustriai frankokat az austrasiaiakkal sem tudták egybeolvasztani: 
annál kevésbbé vala föltehető, hogy eltüntenek legyen a Rajna és az 
Alpesek által alkotott leronthatlan gátfalak, vagy hogy a hódítókkal 
a legyőzött Szász-, Bajor·, Spanyol-, Olaszhon és Bretagne sőt az 
Odera- és Tisza-mellék adózó lakói, valamint a Garigliano mellékiek 
is összeolvadtak volna. A Károly által tett felosztás meggyöngité 
övéinek erejét, mig másrészt a fajok ohajainak, szükségeinek meg 
nem felelt: miért is csakhamat" a birodalmat felbomlani, a h ü bérrend
szert az egyedurság fölé, a szakadást az egység fülé emelkedni hítjuk ; 
minden báró egy magába zárt s mintegy független társadalmat 
ügyekszik maga körött alkotni ; a nagyok és püspökök, nem támo
gatják többé a Karolingok trónját, hanem a birodalom eidarabolt ré
szei fölött versengenek. 

Egy nagy birodalom előnyeinek megitéléséhez átható szemlélet 
s testvérieégi számítás !lzükségeltetik, mclly fölül álljon a terjedelmes 
társulástól idegen s szük körbe azoritott társadalmi viszonyokkal biró 
uj nemzetek egyszerü fogalmain. Az ollyan birodalom igazgatásának 
szövevényes menete vagy zsaruokoitatni engedi a népeket a kormány
zók által, vagy elhanyagoltatja öket n távollévö uralkodó által, ha 
csak a legrendezettebb kormányzat által nem intéztetik, melly pedig 
uj s tapasztalatlan államban sikeresen nem alkalmazható. A grófok, 
királyi küldöttek, püspökök és birák (scabini) mig Ká1·oly közvetlen 
befolyása alatt álltak, öszhangzólag s gyorsasággal ruüködtek : halála 
után, ruinthogy utódja csak a császári czímet, de nem egyszersmind 
ama hasonlithatlan ügyességet öröl<ölte, a rögtönözve összeillesztett s 
a még megtöretlen uton legmerészebb rendező által mozgásba hozott 
gépelynek szükségképen szét kelle törnie. Szerencsétlcn pedig azon 
fejedelem; ki midön trónra ül, kitöröfélben forradalmat talál, mellyet 
ö scm elő nem idézett, sem el nem nyomhat, sem vezetni nem tud ! 

Illyen sors érte Kegyes-Lajost, ki alatt Nagy-Károly jogara 
Olaszhon, Francziaország cs Germania nagy országain kivül, több ki

l* 
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sebb kiterjedésil ország közt töretett szét, mellyek közt egy sem vala 
tartós és maradandó. A különféle nemzetek fejedelmi családaikat el
vesztették j a szász főnökök vagy a kereszténységre térittettek, vagy 
kiirtattak i az utolsó longobard ki1·ály a corbiai zárdában halt meg i 
az Agilolfingiek háza II. Tassilóban erőszakosan oltatott ki. Ama nem
zetek mindazáltal más főnököket kerestek, és illyenekül tünnek föl 
maguk Lajos fiai, kik apagyilkos lázadást látszottak támasztani, mi
dőn a nemzeti létre sovárgó népek ohajait sikeresiték. Olaszországban 
az uralkodói hatalom a Karolingoktól nemzeti kezekbe mcgy át, mely
lyekből idegenek által ragadtatott ki. Gennaniában Nagy-Károly 
utódait a s:!:ászok váltják fel, kik a fóhatalomért versengő különféle 
teuton népségek s az engedelmeskedésre kárhoztatott szláv törzsek 
között csak nagynehezen tudnak némi üszhangzatot létesitui j és 
Germaniára ruházzák a birodalomnak Nagy-Károly által nj életre 
hozott czimét, melly fennmaradott a legujabb időkig, hogy ausztriai 
II. Feren0zben véget érjen. Még Francziaországban sem tarthatták 
fenn magukat Pipin ivadékai, kik zárdák falai között enyésznek el, 
hová ők a l\'Ierovingokat kihaini kiildték. 

Épen midőn már az első barbárok rendre és müvelődésre térnek, 
uj barbárok csordáijőnek elő: északkeletről a szlávok, északnyugatról 
a normannok, kik !Utal az orosz és angol nagy hatalmak létesülnek. 
Az eidaraholtság meg nem engedi ezen uj roham megakadályozását, 
melly ujabb fölosztásokat idézett elő. 

l\'Iahomed hatalma Arábiában alábbszáll, de olly erőre vergődik 
Persiában, min(í ott Cyrus idejétől nem vala látható. Mas musulma
nok Olaszországot s a keleti birodalmat fenyegetik, melly, mint a régi 
müveltség vézno. maradványa, uj barbársággal jött szomszédságba i a 
spanyolhoni arabok, teltartóztatva a cantabrok által, a tudományok és 
miivészetekben müvelik magukat. 

E mozgalmak közepett óriásivá növekszik az egyházi hatalom, 
mint egyetlen rendező a azétbomlás között, s melly ujjá teremti a csa
ládot és társadalmat. A pápák hatalmuk tetőpontját érik el. Ime ezek 
képezik főbb vonásait ama rajznak, mellyet itt szinezni akarunk. 

Lajos , Nagy-Károly fia , kit kortársai K e g y e s n e k 
neveznek 1), jószivii, erkölcsös s mint magánember erényekk.el díszlő 

1) Mi öt Kegyesnek (Piu.) nevezzük olly ~rtelembcn mint Virgil Aeneast; 
a németek vallási érteményben véve a latin sz6t., Frommnak lorditják; a franc~iák 
le Débonnairenek mondják. 

E kors~ak történészei : 
Theganus, De ,qestis Lhodovici. Hitele", de nem mindig részrehajlatlan. 



férfiu volt j de hiányo.!ltak benne az uralkodói tehetségek, mellyek 
az általa ezéiba vett jónak kivitelérc szükségesek lettek volna. J 61 
neveltetve toulousei sz. Vilmos által, buzgón s őszintén szerette a val
lást, annyira,hogy a papi méltóságot minden emberi nagyság fölöttinek 
tartá. Atyja öt igen korán vezette be a közügyekbe s Aquitania kor
mányzását bizta reá, hol is a népnek ezeretetét annyira megnyerte, 
hogy a frankok féltékenyekké lettek. Igazságérzetétől indittatva, visz
szaadá a nagyoknak azon jószágokat, miket atyja és nagyatyja el
kobzott j és hogy a királyi ház tartása egy városnak terhére ne essék, 
télen át felváltva Doué·, Chasseueuil-, Audiac-, és Ebreuil-ben tartóz
kodott, alattvalóit soknemü adótól s a katonatortás terheitől is fOl
mentette. 

Már mint ifju vitézül harczolt a spanyolhoni arabok ellen, kik 
Aquitaniának s a vallásnak is ellenségei voltak, s elvette tőlük az 
erös Barcellonát. Trónra jutva (814), zárdába kiildé vissza Adalardot 
és Walát, Nagy-Károly unokáit; siránkozva a feslettség fölött, melly
ben atyja és nővérei példával mentek elő, ez utóbbiaknak fajtalan lá
togatóit elfogatta, a nőket pedig a Nagy-Károly által számukra ren
delt gazdag jövedelemmel kolostorba küldé. Eliizte az udvartól azon 
nősereget 1), melly a Heristal-palotát byzanti császárok, vagy a kali-

Astronomus, De vida Hludovici Oaesm·is. 
Vita Hludovici Pii; egy a csá.HzAr lcözcléiJeu élt., tekiutélyeH névtelentöl. 
'Rithard, De dissen~ionibtu filiorum Ludooici Pii. Ni th ard Nagy-Károly mw· 

kája volt ~ Kopasz-Károly részén állott. 
Ermoldus Klgellus, Om·men in lwnorem Ludovici. 
Pertz, hannoveri kir. könyvtárnok Monumenta Ge~·m.aniae müvében (V. köt.) 

uagyrészint e korra vonatkozó okmányokat adott ki. Ö tette kö:t.zé Fledoardnak, 
a:t. utolsó Karolingok lwrtár~á.nak, ugy szinte Capet Hugónak HollaudiJan felt.a · 
lált krónikaját, nem külöuiJcn Richeriusét is, mdlyröl késöLiben szólandunk. 

J ó szolgálatot tesznek még : 
Rimbert hamburgi érsek, Némct-Lajos idejéiJül, ki szcut Anscarius életét irta 

meg; a san.·Gallenl barát, ki a néphagyomímyokra támaszkodik; fuldai Rodolf
nak Szász évkönyvei, ez a:t. egyetlen mii, tnclly cl:irnlja, hogy SZCl':t.Öje Tacitnsl 
olvasta; st. Gerroaini Abbo: De bellis parisiacis; RegiDOn krónikája 907 -ig; Codex 
Om·olinU8, Scn·atus Lupus s Hincmár levelei és a Capitulá.rék. 

Igen s:t.ép rend !Je szedte c korsznk dolgnit Des lllichels : Hist. du moyen age. 
Lásd még t'un.k-ot : Ludvig der l!'romme, Gellchichte der Auflösung dell groasen 
'H·ankem·eicha. Frankfnrt 1832. 

•) Mooe~·at ejU8 ani1nunl jamdudum, quanuztutnt natum mit·issimum, illud, quod 
a aororibtu iUiU8 in contubemio exet"cebat·ur pate~'TW ; quo solo domU8 paterna inUI·eba
tw· naevo . . . Miait . . • . qui aliquoa, atupri immanitate et superbiae jaJJtu, t·eos ma
jutati• caute ad adventum usque BUum obaei'IJat·ent. -- Omne~n coetunl foemineum, gui 



6 

fúk serailljává tette j hanem természetes fivéreit az udvarnál és Italia 
trónján mégis meghagyá. 

Panaszok emelkedtenek most, miket addig Nagy-Károly óriási 
hatalma s győzelmeinek zaja elnyomott vala, s miket orvosolni, Lajos 
feladatául tekintó. Már az által, hogy az aquitanok elkobzott javait 
visszaadta, olly szegénységre jutott, hogy utóbb már csak áldást 
oszthatott 1). A szászokat s frieseket megszabaditá azon zsal'lloki 
törvénytől, mclly szerint az örökségi javakkal a püspökök és a kor
mányzók rendelkeztek, s visszaállítá az öröködési jogot. A határszé
lekre menekült spanyol keresztényeket a Nagy-Károly által nekik 
adományozott, de a császári ügyvezetök által visszavont földek birto
kában megerősítette 2), 

Lothar fiát Bajorországba, Pipint pedig Aquitaniába küldé, 
hogy őrködnének közelről ama népek java fölött, s hogy azok a saját 
kormánynak legalább árnyékával birjanak. Kiküldött biztosai a tarto
mányokhan igen sok visszaélés, fosztogatás s személyes kínzások 
nyomára jöttek és rajta voltak azok megszüntetésén j Lajos pedig, 
hogy a nagyok fosztogatási vágyát leesillapi tsa, saját javaiból gazdag 
ajándékokat adott nekik, s azt, hogy a jószágok a rendes örökösök 
kárával az egyházaknak hagyományoztassanak, eltiltotta a). 

Megkisértette az egész birodalomban egyenlő pénznemeket 
hozni be 4). A zsidókat, kik az egész világon tudatlanságuk, vagy 
vallásuk miatt megvetve éltek, pártfosása alá vette 5), kik is, miután 
többre becsül tettek, folytatták a kereakedelmet, mellyet keleten, majd
nem mondhatni, ök maguk tartottak fenn. Ekkép más kereskedők is 

pel·maximua erat, palalio excludi judica11it, prtteter pauciaaimaa. Soro'l"um autent quae
que i·n a!<a, quae a patre accepel'at, concesait. Astron. cap. 21. 23. 

Omnea civitate8 regni et pr·incipea Italiae in haec 11erla conjurave1'Unt, sed et om
nea aditu.~, q~<ibua in Italiam intr·atur, pontia obicibu& et czUJtcdú's obseca?"Uttt. C. o. 
c~t.p. 2D. 

1) Astron. eap. 7. 
2) Capit. pro Jiiapanis. 
3) Capit. ann. 816. 
4 ) "A pénuc nÍ)zvc, mintán mítr három év előtt határoztuk és rendeltük, 

hog·y a miénkcn kivül semmi cgy(,b pénz el ne fogarltassék, most, hogy e ren

deletiink mimlcn mcntegetözés nélldil v.\grchlljtathassék, megnyujtjuk a határidöt 
sz. M;Írton iinncpcig; me Ily naptól fogva Lirodalmunkban a császári pénzen 
l<iviil semmi má, pénz d nem fogarltatik." Ap. Canciani, III, 176. 

") Agobard szenvcdélyes hangu vádiratot intéze Lajoshoz : De inaol~ntia 
Iudaem·um czim alatt. Rer. Jo'r. Script. VI. p. 363. A toulousei piispök mindcn év
ben pofon iithetle háromszor a zsidók iigyvédét; Vita S. Theodori. U. o. t. 
IX. p. 115. 
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i.isztönt kaptak, babát· a kereskedelem felvirágzását gátolák az egyház 
hajóinak kiváltságai, mellyck a folyókat s tengerpartokat adómentesen 
hasogatták. 

Az egyház iránt nagy ragaszkodással viseltetett Lajos s a pá
pákka! egyi.itt ö is ügyekezett a gyümölcsöt nem hozó dudvát ldir
togatni. IV. István, miután III. Leo helyébe elválasztatott (816), Lajos 
hitségérc esküdtette a római népet, aztán követeket külde hozzá, kik 
mentegetnék öt, miért hogy a császár megerősítését be nem várta. 
Utóbb személyesen jött Reims ba, hogy kezeivel tegye föl a n é p t ö l 
v á l a sz t o t t s a z U r t ó l f ö l k e n t n ek fejére a Rómából hozott 
leggazdagabb koronát. A császár az első találkozáskor háromszor le
borult a pápa előtt s megujitá az adományozást j de versengés támadt 
közte s a római nép között, midőn ez, István rövid kormánya után, a 
császári szentesités bevárása nélkül I. Pascalt választotta el (817). 

Az Aachenbe összehitt két zsinaton az egyházi fegyelem helyreál
litására s azon egységnek, mellyet a szerzetes rendekben már atyja is 
megalapitui ohajtott, aniani Benedek rendszabályának behozat:~la általi 
létesítésére törekedett t); sőt minden zárdafőnöknek suly- és tápmér
téket küldött, melly szerint a szerzeteseknek a napontai ételadag ki
mérenclrí vala. Eh·endelte továbbá, hogy a püspöki egyházak jövedel
meinek egy tized része szegények s utazók eltartására fordittassék j a 
kanonokoknak meghagyá, hogy dolgozzanak s tanítsák az ifjuságot, 
miután méltatlan dolog-, hogy a ki az egyház javaiból él, terméketlen 
henyélésben töltse idejét. Az ö rendeletei szcrint nem volt szabad 
többé a női kolostoroknak papok által ignzgattatniok j scm a püspö
köknek sarkantyút és kardot hordozniok 2). Belátván azt is, milly 
fontos a választási szabadság, a püspökök és apátok választását a pap
ságnak sa szarzeteseknek engedte által, nlit Nagy-Károly is törvényül 
szabott, dc sokszor megszegett. Meghatározta, mivel tartoznak a 
roanostorok az államnak, mint általa adományozott földbirtoko
sok j a Francziaországban s Germaniaban feküdt nyolczvannégy 
nagyobb kolostor közöl tizennégy katonai szolgálattételre és 

I) LndoviCUB fecit compani &rd·innrique libr1~11t canonicae vitae JWi'n!Wi! gestall

tem; rnisit . . • qui tanacribi facereni . • . itidemque conalítnit Benedictwn Abbatem 
et cum eo monaclws atrennae vitae, qni 11ei' on~uia ?iWJiaclwrlt1n e1tntes ?'edenntes mo·· 
nMteria, un.jjormem cw1cti8 t?·aderent monMteriia, tam viris qu.mn foemini8. vivendi 
ser-undum regulam sancti Benedieli incormnntahilem morem. Astron. cap. 2S. ap. l{,.,.. 

Fr. ~cript. t. VI. p. 100. 
2) L. eme zHinatok irományait ,; Lajo~ fpvefcit. l'. o. 334, l, 
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adóra, tizenhat egyszerűen ajándékok adására, a többi csupán imára 
volt lekötelezve t). 

Lajos uralkodásának szerenesés kezdetét emelni látszottak a 
neki minden oldalról bemutatott hódolatok Először is Olaszhonból 
Bernárd jött el, hogy személyesen ujitsa meg a hüség esküjét -nagy
bátyja iránt ; Grimoald követséget külde, hogy elismertetését kérje 
Beneventum herczegségének, melly esetre hétezer arany soldo évi
adót igért; a dán herczegek öt választották birá j okul, ruidön a fölött 
versengtek, hogy ki legyen a rettenetes Godcfridnek ut6dja; a wilzi-k 
is általa határoztatt:\.k el, mellyiké legyen krol-jok két veszekedő fija 
közöl a korona; a keleti szlávok és az obatritok hódolatot küldöttek 
neki j a cordovai kalifával megujitá a békét vagy inkább a fegyver
szünetet; Byzanczból Örmény-Leo császár a bolgárok ellen híta öt 
segítségül s vele jelölte ki a görög birodalomhoz tartozó római- és a 
frankoknak engedelmeskedő szláv-dalmaták közti határokat. 

Csalfa előjelei a boldog jövőnek! Az igéretek többnyire meg 
nem tartattak j a nagyok, fckeztetve a hatalmaskodásban, erőszakos 
védelmére készültek a legkorlátlanabb zsarnokságnak, mellytöl ha
talmat 3 gazdagságot vártak; s e törekvésökben Lajos viselete elö
segité öket. 

Felosztns. 

Hogy atyja példáját kövesse s a kormányt jobban láthassa cl, 
elhatározá országát felosztani s egyik fiát maga mellé tróntársul venni. 
1\Iiután kikérte az országgyűlés véleményét s három napot böjtölös, 
ima s alamizsnaosztásban töltött, (817), Aquitaniát s Gascogne-t, az
t :ín a toulousei grófságot, Carcassonát, Autunt, Avallonst cs Nivcrst 
másodsziilötte Pipim·e bizta j harmadszülöttét Lajost pedig Bajoror
~zágba küldé, alája rendelvén Bohemiát, Carinthiát és Avaritít. Első
~ziilötte Lothar a császári czirnet vala öröklendö, Olaszországgal és 
tivérci fölötti felsöbbséggel együtt, ugy hogy a birodalom egyscgc 
fenntartassélc Ezek csak az ö beleegyezésével határozhattak hadat, 
vagy békét, csak ugy léphettek házasságra, vagy engedhettek át vá
ro~okat egymásnak; ha gyermektelenül halnának cl, ö volt az örökö,;; 
ha fiakat hagymínak, or6záguk nem vala ezek között fölosztandó, ha
nem a nép csak egyet választandott közőlök, kit aztán Lothar elis
mert volna s biztositotta volna neki az egész tartományt j azon esetre 
pedig, ha Lothar örökö~> nélkül halt volna cl, a nemzet a császári ko-

1) Uoustit. de J>Wna~~teri·i.:~, auu. 817. 
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ronát a fivérek egyikének ajánlhatta fel a birodalom egységének s a 
közjónak biztositása mellettl). 

Szerenceétlen volt ez intézkedés, melly a birodalom eloszthat· 
lanságát a nép választási jogával egyesítve, elkerülhetlen viszályokat 
készitett elő. Az első, ki fegyvert emelt, Bernárd, Károly legidősb 
fiának szülötte vala, ki mint Olaszhon királya, törvénytelen születése 
s Lajosnak tett esküje daczára, s daczára amaz intézménynek, melly 
ezerint a fivér elsőséggel birt az unoka fölött, a császári méltóság után 
sovárgott. Ösztönözték őt az olaszok, kik elégületlen ek lévén amiatt, 
hogy idegen birodalomhoz csatoltattak, városok- és herczegekből álló 
szövetséget alakitottak maguk közt s megerősítvén az országukba 
vezető szorosokat, először hallatták ama kiáltó szót, melly aztán töb
bé el nem némult t! melly a barbároktóli szabadulásra nézve mindig 
sikertelen vala. 

Velök kelt által Berná.rd az Alpeseken (818); de alig hogy a 
frank sereg közeledett, az olaszok szalmatüze annyira kialudt, hogy 
Bernárd Hermengard császárnőhez kényszerült folyamodni, s ennek 
közbenjárása által a császárnak is lábaihoz borult, de mindazáltal 
Aachenbe vitetve, az összegyült nagy hübérnökök által, gyáván el
árult társaival együtt hahUra ítéltetett. Anselm milanói érsek, Wal
fold cremonai, Theodulf orleansi püspök, egy zsinaton letétetve, szám
üzettek s a számkivetésben 'fheodulf, mint Ovid, költészetben kere
sett enyhületet, ártatlannak hirdeté magát s panaszkodott a fölött, 
hogy mig az utolsó szolgának is némi menedék van biztositva, ugyan
az egy püspöknek megtagaJtatoW). A többieket a császár életben 
hagyta, de Hermengard ösztönzésére szemeiket tüzes vassal süttette 
ki, melly kinzás közben Bcrnárd meghalt, s a császár megsiratta öt. 

Lajos ezután gyanakodóvá lévén, zárdákba csukatta Nagy-Ká
roly természetes fiait, kiket atyjok gyöngéden ajánlott neki ; tettét 
azonban csakhama1· megbánván, bánatát nyilván akarta kimutatni. 
Azért összehíván az attignyi palotába a nemzet főembereit és a püs
pököket (822. aug.) s bevallván kegyetlenségét s tétlen hanyagságát, 
lsten s a nemzet előtt bocsánatért könyörge. 'l'heodosius óta nem volt 

l) Char·ta divisionia; Her. Fr. Script. t. VI. 
2) Servua habet propriam, et mendax ancilluta legem, 

. Oapilio, paaltrr, nauta, aubulcua, ar·ana. 
P,·oh dolor ! amiait hane aolua episcopus, ordo 

Qui labejactatur nunc aine lege sua. 
Non ibi testUi ineat, judex nec idoneua ullua .••• 

Carmen ad Ajulfum cpiöc. 
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fejdelem, ki az öntudat uralmának ennyire engedett volna j azonban 
a nagylelkü önmegalázás ezen tette gyávaságnak tetszett, s a püspö
kök vissza kezdettek élni a hatalommal, mellynek fontosságát ekkor 
látták be; a nagyok a birodalom méltóságát lealázva s az általuk ho
zott itéletet kárhoztatva látták; Lajos fiai atyjoktól minden tiszteletet 
megtagadtak, s e tény volt a Karolingok hanyatlásánaK kezdete. 

Meghalván Hermengard, Lajos három fiának anyja, (819), a 
császár egybehívta a hübérnökök legszebb lányait s kiválasztá ezek 
közől Juditot, kinek anyja szász nő, atyja pedig bajor gróf lévén, c 
házasság elégtételt látszott adni a bajor és szász nemzetnek a frankok 
ellenében. Müvelt vala Judit a tudományokban, a zenében, tánczban 
és szépmüvészetekben 1) 1 alávetette fé1jét a déli tartományok befolyá
sának, mellyre ez már előbb hajlandó vala, s melly őt végre a fran
kok előtt gyülöletessé tette. Bernárd Scptimania herczege, mint tou
lousci szent Vilmosnak, Lajos egykori nevelőjének fia, tanácsossá s 
Judit barátjává lett, sa császár három természetes fivére csakhamar 
legfőbb egyházi méltóságra emeltetett j Wala éa Adaiard magányuk
ból előszólittattak s az első Lothar oldala mellé küldetett, kire Olasz
ország -vala bízva s ki Rómában Pascal pápa által meg is koronáztatta 
magát. 

Miután Judit egy fiunak, az utóbb Kopasz -Károlynak atyjává 
tette Lajost, ez nem türte, hogy ujszülöttje a többinél kevesebb le· 
gyen, s királyi czimmel ruházván öt fel Wormsban, Alemannia (Al
satia és Svevia vagyis Elsass és Svábföld) s a Lothartól elvett Rhaetia 
és helvét Burgundia urává tette őt (823). Lothar eleinte beleegyezett 
ebbe, hanem csakhamar megbánta s a dolgok felforgatására többi 'fi
véreivel összcszövetkezctt. Ebből viszályok keletkeztek. A vérpad 
sem nyomhatta el a lázadásokat; Armoricában a britek keltek föl, 
a baskok az arabokkal, az északi szlávok a dánokkal, a pannaniabe
liek a bolgárokkal egyesültek. 

A britek magában Francziaország kebelében laktak "mint vad 

1) Si agitur de venustale c01-poria, pulchritudine aupera8 omnea, quaa viaus ve l 
anditus nostrae parvitalia co111pm-it reginas . . . . In divinis et liberalibus stu.diis, ut 
tuae eru.ditionis cognovi facundiam, ofJstupui. Igy Friculf piispök. Re r. Fr. VI, 
355. és Walafrid, u. o. 268. 

Organa dulci sono percurrit pectine Judith. 
O Sappho loquax, vel nos invise1·et Holda, 
Ludere jam pedibus .....• 
Quidquid enim tibimet sexus subtraxit egestas, 
Reddidit ingenii culta atqtu exercita vita. 
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és csak névre keresztény nép, melly idegen a hittől és az evangeliami 
istentisztelettől, és nem visel gondot scm az árvákra, sem az özve
gyekre, scm az egyházakra j mellynél a fivér a nővérrel közösül s 
mindnyájan vérfertözetbcn s a legnagyobb baromiságban élnek j er
dőkben s barlangokban laknak mint a vadak s csak rablásból élős· 

ködnck'' 1). 1\Iidőn Lajos Mornanhoz, a britek herczegéhez, ki királyi 
czimet vett föl, követet küldc s öt maga megadására szólitá fel, ez a 
követet igy utasítá vissza : M e n j é s m o n d d u r a d n ak , h o g y 
é n n e m a z ő f ö l d é n l a k o m s t ö r v é n y c i t n e m f o g a
dom el. Ha a frankok hadat üzennek nekem, én is 
h á b o r u r a kés z ü lök, Mornan elesett a csatában, utódja hüséget 
esküdött, de orgyilok által veszett el, s a britek, bár lecsendesittet
tek, békével soha sem maradtak. 

A baskuk mindjárt Károly halála után függetlenekké lettek s 
N a varrában szembeszálltak Lajos seregeivel, mellyek csak o Ilyan 
szerencsével tudtak harczolni, mint Nagy-Károly hadaRoncevallesban j 
a baskok végre mégis megverettek az arabokkal együtt, kiket segit
ségre hivtak. A szlávok is csatát vesztettek s a dánok ellen kénysze
rittettek harczolni; az obotritok, sorbok és wilzik a frankok járma 
alá hujtattak s főnökeik Lajosnak meghódoltak. 

A rómaiak boszusan türve a barbár császártóli függést, több 
iz ben öszszeesküdtek s fellázadtak, és Lothar nem tartá jónak a láza
dókat megfenyitni. A normannok tizenhárom hajóval az olasz partok 
hosszában olly sokat raboltak össze, hogy kénytelenek voltak fog
lyaikat a partokon hagyni. Utóbb ismét annyira fenyegették Olasz
hont, hogy ellenök népfölkelést kelle rendezni. A háboruhoz éh
ség s döghalál csatlakozott 1 a h á r ma s Is t e nnek h á r ma s 
os t o r a 2). 

E szerencsétlenségckért a nép a királyt okozta j a nagyok iri
gyelve nézték, hogy Bernáru magához hóditja a császár szivét, ki öt 
a barcellanai grófságon kivül karnarási méltósággal ruházta fel s fiá· 
nak, Kopasz-Károlynak nevelöjévé tette, kit a rosz nyelvek Bernát·d 
gyermekének mondottak. Össze:;zövetkeztek teltát Bernárd ellen 
Bernárd olaszhoni király egykori híveivel, a javaiktól megfosztott 
grófokkal s uagj' ra vágyó püspökökkel ; él ökre állt W ala corbiai apát, 
ki azt szinlelé, hogy a fenyegetett trónt akarja megmenteni. Ekkép 

I) Ermoldi Bigelll vs. 43-54. Több egykoru író ugyanezt bizonyítja. 
2) Trini terna flagella Dei. 

Chron. cpisc. Albig. 
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nyilatkozék ama viszály szelleme, melly addig is csak nagynehezen 
nyomathatott el, s melly végre a birodalom felbomlását idézte elö. 

Előlátva a fergeteget, a két fejedelem fels?.ólitást intéze (828) 
az összes arimannokhoz, fognának fegyvert az ellenség visszaveré
sére; biztosokat küldöttek mindenüvé, hogy választanának mindenütt 
bizalomra méltó férfiakat, s köteleznék le a hütlenség büntetése alatt, 
miszerint följelentik, ha a grófok és nyilvános hivatalnokok közt a 
nép java s a fejedelmi méltóság elleni törekvéseket vennének észre. 
Nyilvános imák s három napi böjt rendeltetett; a püspökök zsinatra 
hivattak össze, hogy segitenének a közbajokon, miket Istennek azon 
zsarnokok elleni haragja okozott, kik a keresztények békéjét s a 
birodalom egységét felforgatni kisérlették. 

Azonban a papság közt is sokan voltak, kik a zavarokat saját 
javukra kivánták felhasználni ; a nagyokat a császár félénksége döly
fösökké tette s hogy részökre nyerjék magukat Lajos fiait, azt híresz
telték, hogy Judit az ö Károlya javára a többi kirillyfiak ellen tör, 
hogy Bernárd is erre törekszik s hogy Lajost ezek zsarnoklatától 
meg kellene szabadítani, E hitegetés meghallgattatott, a pártütés óri
ásivá növekedett, s kitört a polgári és apagyilkos háboru (830). A 
megtörhetlen bt·itek ellen gyüjtött hadat, minthogy barczai sem dicső
séget, sem zsákmányt nem igértek, igen könnyü volt más czélra hasz
nálni fel ; Pipin az ö seregét Aquitaniából Orleanshoz, a római Gallia 
fővárosához, aztán Compiégnehez vezette, hová a fivérek légyottot 
adtak egymásnak. Bernárd a maga herczegségébe futott, Judit kolos
torba ment1 Lajos pedig elfogatva1 Lothar őrizete alá adatott, addig, 
mig sorsa fölött az országgyülés határozatot hozna. 

A Lajos mellé adott ezerzetesek közbenjárókul léptek föl, miu
tán az megigérte, hogy a birodalom s az istentisztelet méltóságát 
helyreállítja; kibékéltették öt Pipinnel és a Bajorhonban uralkodott 
Lajossal; Lothar maga sem tudott az apai szavaknak ellentállani, s 
az ö kiengesztelődése és a germánoknak Lajos irál!lti rokonszenvök 
lecsillapítá a zavarokat. A lázadás fejeit halálbüntetés helyett a csá
szár zárdába küldé; Judit ujra császárnővé lett, miután a szent erek
lyékre esküdött, hogy ártatlan; Bernárd pedig karddal ohajtá saját 
ártatlanságát bizonyitni1 de a keztyüt senki sem vette fol; a három 
lázadó fiu kegyelmet nyerve, kiki országába tért vissza. 

Kevés idő mult, s Pipin és Bernánl ismét nagyravágyó terveket 
koholtak. Itélet hozatván fölöttük, Bernárd hüségtelennek1 Pipin pe
dig a koronára méltatlannak nyilváníttatott. A birodalomnak Lothar 
és Károly közt kelle fölosztatnia, hanem amannak neve a közokmá-
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nyokban elő nem fordult; és c részrehajlás a másodágyból szülött 
iránt, csak háborut hozhatott létre, Az elillan t Pipin fellázitja az aqui
tanokat s fegyverre szólitja fivércit; Wala s más fóemberck odahagy· 
ják a zárdát s igéretekkel részökre csábitják a népet. Ama kor leg
derekabb írójának, Agobardnak kötelcsségeül tétetott kiáltványt bo
csátani ki, mellyben az udvar vádoltatott s harczrai felhivás tétetett 
Istenért, királyért és a monarchiáért : I g a z s á g o s u r a a z é g· 
n ek é s föl d n ek! m i é r t c n g e d c d rn e g, h o g y a t e sz o l
gád, a császár olly hanyagaágba sülyedjen, mikép 
az öt környező roszak előtt szemeit behunyja? 
s z e r e t i a z t, k i ö t g y ü l ö l i , é s g y ü l ö l i a z t , k i ö t s z e
reti? Jól értesült személyek állitása szerint,nagy
r a v á g y ó e mb e r e k v a n n ak o l d a l á n á l , k ik fi a i t e J. 
Yeszteni, s ha ez sikerült, a kormányt elfoglalni 
s a z o r s z á g o t m a g u k k ö z t fe l o sz t a n i ki v á n j á k. A 
b i r o d a l o m t e h á t, h a Is t e n m e g n e m s e g i t i , i d e g c
n e k k e z é r c j u t , s s z á m o s z s a r n o k k ö z t fo g fe l o s z
t a t n i 1). 

A három testvél" Ochsfeld mellett találkozott, felső Elsassban 
(833), melly hely azóta H a z u ds á g m c z e j é n ek (L ü g c n fc l J, 
l o c us m c n t i t us) nevez! r,tik; IV. Gergely pápa, ki Olaszhonból 
Lotharral együtt jött el, átok alá vetette azokat, kik ennek nem en
gedelmeskedtek s olly büszke hangon irt levelet küldött a Lajoshoz 
hü püspököknek, hogy Lajos, ki a lázadók ellen már kiindult volt, 
furdaló öntudata által visszatérni kényszeríttetett. Maga a pápa is 
Lajos táborába akart rnenni, hogy meghallgassa ennek ömnentségét, 
de a hadsereghoni szökések gyanut támasztottak Lajosban, annyira, 
hogy bátorságát vesztve, néhány megmaradt hivéhez ekkép szóllt: 
Me nj e t ek á l t a l fi a i ru h o z; é n n em t üröm, h o g y m i
a t t a ru cs ak c g y is é l e t é t v es z i ts e. Átadta magát ezután 
nejével s kedvenez gyermekével együtt az ellenségnek: neje kolos
torba küldetett, az ország felosztatott a fivérek közt, Lajost pedig fia 
Lothar Compiégnebe vitte, hogy ott az országgyülés itéljen fölötte. 
Ez mindenelött lemondást követelt Lajostól, mit midőn megtagadna, 
átadatott az egyházi hatalomnak, hogy ez öt méltóságától ünnepélye
seH foszsza meg. 

Azt'már láttuk, hogy Spanyolhonban az összegyült püspökök 
tették le Wamba királyt, oc ott a zsinatok egyszersmind valóságos 

1) Agobardt, Libe1· apologe!icuJ R cr. Fr. t. VI. p. 249. 
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nemzeígyülések voltak, mellyek a közvéleményt vagyis a nép obaját 
képviselték. Az itteni tényt azonban nem kell a némolly pápa által 
kihirdetett letétellel összezavarni, minöt VII. Gergely Henrik ellen, 
IV. Incze pedig Fridrik ellen mondott ki. Lajos letétele menthetlcnül 
igaztalan tett volt, nem, mintha az akkori jog szerint az egyházi te
kintélynek hatalmában nem állott volna egy uralkodót letenni, hanem, 
mivel Lajos az cllene felhozott biinökröl meg nem győzetett, söt ki 
scm hallgattatott; a valósággal elkövetett hibákat már az attignyi 
zsinaton nyilván bevallás azokért bünbánatot is tarta. 

Az akkori önkénytes önmegalázás felfuvalkodókká tette a pa
pokat, kik is most legfelsöbb uralmukat látmányosan akarták kimu
tatni. Elvezetvén a letétettet a soissonsi szent Medárd templomába, 
hosszu bünlajstrom adatott kezébe, mcllyben ö szentségtörés- s gyil
kosságról vádoltatott; s hogy megszegtc atyja tanácsait és saját es
kiijét, midön fivéreivel olly méltatlannl bánt és unok;í.ját meggyilkol
tatta; hogy botrányt követett el s megh:íboritá alattvalói lelkiismere
tét, midön tőlük a fiuival kötött egyezkedés után az ezeknek tett eskü 
ellenérc uj esküt kivánt, miért is ezeknek cskiitörésc az ö fejére há
ramlik; hogy nagy-böjtben sr.ólitotta föl embereit fegyverfogásra s a 
nemzeti gyülést nagy-csütörtökön hivtn össze; hogy némelly világi s 
egyházi urakat, mivel neki az igazat szemébe mondták, számüzött s 
kifosztott; hogy háborukat kezdett a nemzet beleegyezése nélkül, s 
tehát az azokból eredt károlmak ö volt okozójat). Lajos Ebbo reimsi 
érsek előtt, könyzápor között, biinösnek vallj a magát s nyilvános 
bünbánat tarthatásaért könyörög. Ekkor levétetett oldaláról a kard 
és sanyaröltöny adatott reá, melly szertart:ís őt az uralkodásra min
denkorra képtelenné tette2). Ig·y megalázva, fia Lothar által azon vá
rosba vezettetett, mellyben neki Nagy-Károly a koronát fejére tette. 

Mindcnki szánta a szerencsétlent, miután megszünt császár len
ni. Lothar, ki atyját annyira mcgaláztn és J%bo, kit Lajos rabszol
gából szabaddá s aztán érsekké tett, s kitől viszont sanyaröltönyt 
knpoW), utálat tárgyaivá lettek; a nép zugolódott, a nagyok össze
esküdtek. Lajos és Pipin, Lothar fivérei, szégyelték apjok gyalázatát 

•) Acta exauctm·ationis Ludovici Pii. Ror. Fr. VI. 245. 
2

) Biroelaimi törvény volt ez. L. Balu:r.ius Capit. I, 980. 
3) Hebo remensis episcopus, qui erat ex 01-iginalium ael'l/OI'Um atirpe . • . . O 

quaZem remunerationem 1·eddidiati ei! V estivit te purpura et pallio, et tu eum indu
iati cilieia . . . . . Pal!·ea tui jue1'Unt pastores capra1·um, non consiliarii J:n-incipum ... 
Sed tentatio piissimi p1·incipis . . . sicut et patienlia beati J 11b. Qui beata Job insul
tabant, 1·eges fuiase leguntur : qui istum t·ero a{jligebanf, legtJ.lea Bervi eius erant, ac 
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s féltékenyekké lévén a főbatalomra emelkedő Lothar ellen, fölemel
ték szavukat, hogy ·kifejezzék a közelégületlenséget. Lothar, hogy 
el távolitsa atyját a hozzá hü germánoktól, Párisba vitette; dc itt ma
guk az összehitt hübérnökök is Lajos mellctt nyilatkoztak s a polgár
háboru már már kitört, midön Lothar futásnak eredt. Lajos ekkép 
szabaddá lett, de a császári méltósá.got vissza nem akarta fogadni, 
mig az egyház a kardot ünnepélyesen oldalára nem kötné. Megtör
tént a szertartás (834. marcz. 2.), s a visszatért császár átalános bün
bocsánatot adott ki; Judit i~mét császárnővé lett, Lajos és Pipin Bn
jorhon- s Aquitaniában maradtak; Lothar, ki a fegyvert le nem tette, 
legyőzetve, megkegyelmeztetett. 

Hogy megaláztassék Lothar és megjutalmaztassék a két mlísik 
fh·é1·, az osztatlanul maradt tartományok Lajos, Pipin és Kopasz
Károly királyfiak között osztattak fel. Az erre vonatkozó okmányban 
Olaszhonról és Lotharról, ki1·e az bizva volt, ugy szinte a többi test
vérnek az elsőszülöttöli függéséről semmi említés sem tétetik, s Lajos 
fenntartotta magának fiai birtokait viseletök szerint gyarapithatni, 
vagy kisebbithetui 1). Midőn Pipin halála után (838. nov. 13.) a csá
szár Aquitaniát kedvenez fiának Károlynak adta, Lajos Bajorhon 
ura fegyvert ragadott, hogy a Rajna jobbján egész Germaniát hatal
ma alá hajtsa. A császár, hoz·y ellenállhasson, Lotbart hívta segélyül, 
felszólítván őt, osztaná meg az uralkodást Judit fiával; és a wormsi 
országgyülésen (R39) uj felosztás történt két egyenlő részre, határ
vonalul a Maas, a Jura hegyláncz és a Rhone tüzetvén ki. Lothar a 
keleti részt választá, Károly Neustriát és Aquitaniát; Lajosnak csu
pán Ba:jorország hagyatott meg. 

Ő tehát, gyalázatát nem türve, felszólítja a thuringokat és sztí
szokat, müköunének vele együtt a német nemzetek egyesi tésére; az 
aquitanok pedig nemzeti királyt követelve, Pipinnek egyik fiát kiált
ják ki. Kegyes-Lajosnak tehát fegyvert kelle fognia saját vére ellen, 
azonban mielött a háborut bevégezhette volna, meghalt Rajna egyik 
szigetén, Mainz mellctt (840). Halála óráján, Drogo fö házipapjának, 
az ő természetes fivérének kerelmére, megbocsátott fiainak s mondá: 
Én megbocsátok Lajosnak, hanem szálljon magá
ba, ö, ki lá bbal taposva Isten törvényét, őszhaj u 
a t y j á t a s i r b a v i t t e. 

pall'Urn sum·um. Omnes enim f!piscopi nwlesti fuerunt ei, ct maxime hi, quos ex ser
e il i condilione honoratos habebat, cum his qui ex barba1·is naticmibUII ad hoc fasti

giw>t perdueli sunt. Thegan. cap. 44. 
'J Praecel'turn duc. Luduvici de divi8·icme 1·egni. Rcr. Fr. VI. 411. 
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Össze akarta egyeztetni Lajos a birodalom egységét a Merovin
gok alatt dívott felosztó rendszerrel, s előidézte a sok polgárháborut, 
mellyeket a nagyok arra használtak fel, hogy a maguk hatalmát a 
fejedelmi tekintély rovására nagyobbitsák. Ama hadak be nem vég
zödtek Lajos halálával, mivel nem családi viszályok voltak t~bbé. 
Lothar fegyverben :íllott Lajos ellenében, tehát egyi!~ fivér a másik 
ellen, és táboraik két különfaju ellenséget képeztek: Lajossal a ger
mánok, Lotharral az olaszok, narbóiak és aquitanok, tehát a római 
vér akart harczolni azon nemzeti törekvéssel, hogy a Nagy-Károly 
által erőszakolt egység fölbontassék. 

Lothar, a megkoronázott császár, előrohan Italiából, hogy az 
Alpeseken túli tartományok ellene ne keljenek j s mig Károlynak av
val hízeleg, hogy tiacskája gyanánt fogja öt tartani, pártfogolja egy
szersmind Pipin fiát, ki neki hí.masznl szolgálhatott, de nem árthatott. 
És csakugyan e herczegnek Aquitaniában föléledt pártja jó szalgála
tot tett Lotharnak, ki benyomulván Neustriába, az Qttani főurakat 

részére vonta, s Judit fia Bourgesból nagy nehezen szabadithatta meg 
anyját s hivei l<özőlmindössze is csak néhány kisérője maradott vele. 
E néhányan azonban megtörhetlen hüséggcl megesküdtek, hogy in
kább meghalnak, hogysem urukat elhagyjúk, s valóban, habár csak 
fegyverök és lovuk maradt meg, tartották magukat; a bajorhoni La
jos, ki megveretése után ismét összeszedte magát, egyesült Károly
lyal, ki ekkép bútarságát ujra visszanyerte. Nem akarván Lothar 
esászár a viszály kiegyenlítésót püspökök- s világiakból álló gyülésre 
bízni, összetalálkoztak Fontenay mellett, egy részről L.-j os és Kopasz
Károly, másrészről Lothar és Pipin; miutá11 Is t e n vét·es i t é l e
t é r e hivatkoztak, összeütközének. 

Fontenay-l csata. 1!1.:11. jun. 25. 

A csata Olaszhon és Teutonia fiai közt, mellynek a bit·odalom
ban egyesitett nemzetek függetlensége fölött kelle határoznia, Lajos 
és Károly részére ütött ki j hanem mind a két részről egyenlő számmal 
annyi vitéz esett el, hogy a kimerült Európa uj ellenség rohamának 
vala kitéve'). Mig a győzök, meghatva a váratlan sr;~;erencse által, 

1) Tant y eut d'occis de cltascune pm·tie, que mén1uire d'hornme ne recorde 
mie qu'il y eust omques en France si grande occision de Ch1·estie~UI. Szent Dénes 
krónikája. Rer. l<'r. VIII, 127. Angilbert költő s hadfi, ki ott harczolt, meg
énekelte vagy initábo megsiratta ama c~atát (De bella Fontanefo) : 

Malediela dies illa l 
Nec in anni circulis 
Nmneretu1·, sed radatur 
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három napot imával, b~jtöléssel s alamizsnaosztással töltöttek , és 
hiveiket az egyház javaivaljutalmazták 7 Lothar a nélkül, hogy legyő
zöttnek vallaná magát, a szászok szövctségét kereste, s e végre nekik 
1·égi vallásuk- s törvényeiket, a rabszolgáknak a szabadságot, a sza
badoknak a földeket biztosí tá, miböl uj felforgatás és siralmas fejet
lenség támadt. A normannoknak is megnyitá a birodalmat, oda ajánl
ván Walchern szigetét s környékeit hübérbe Harald (vagy Harold) 
nevü királyuknak, ki a kereszténységre tért, hogy azt csakhamar is
mét odahagyja. 

Megerősödve ezen nem épen szerenesés támaszok által, vissza
verte Lothar Kopasz-Károlyt Maastól egész a Szajnáig, hanem a meg
veretettnek sikerült Német-Lajossal cgyesülnie, kivel Strassburgban 
Cl!küvcl megerősített szövetségrc lepett, (842), melly kötés, hogy a 
népeket is érdekeljc, azt nem a papság nyelvén, mint minden akkori 
okmányt, hanem a galliai és gerroanini népnyelveken szerkesztették; 
s e szerződés ama nyelveknek legrégibb cmlékét képezi 1). 

Ab om11i memoria • 

.lubar solis illi desit. 
Aurorae c1·eznt8culo. 
Noxque illa, nox anlaro., 
7Voxque d~tra nimi~tm ; 
ln qua jo1·tes cecidernnl. 
Pl·aelio doctissimi. 

') Fcnnt:u·tá azt. Nithat·rl l~ er. Fr. t. VII. p. "!,7. és J-l. Lajos a galliai nép

;,yeh·cn igy fejezte ki magát: 
P>·o Deo mnur et p!'o ch1·istian poblo et no~tro commun sa{vammt, dist di en avanl, 

iil fJ.Uant Deus savh· et podil· me d·unat, ,,; salvm·i eo cist meun fradt·e Karlo et in ad

j adha et i•t cadlmna cosa, si c~tm hom 1Je1· dreit son jrad1·e salvar dsit, ino qui ·il mi 
ultresi fazed; et ab Lut!hel' .ml p/ aid nunqum11 prendrai, q~ti meon ·vol cis t ?neon 
t'rnrl1·c Karlo Í11 clamno sit. 

Károly a get·mán n~pck nyelvén igy cskii!lüt.t: 
bt Godea nami, ind un1 tea christimles (olches, ind unse1·e bedhero gehaltnissi, fon 

lhesemo dage franwwrdes, so (t·am so mi1· Got gewizei ind madh furgibt, 10 haldt ih 
tesan minan broudhe1· soao man mit ·rehtu sinan b1·ude1· seal, inthin thaz e1· rni'g soso 
,,ta duo ; indi mit Lutheren inno kleinnin titing ne gegangn zhe minan wilion imo ce 

~~atlhen wet·en . 
. \ népek viszont, min<lcgyik a maga nyelvén igy eskildtek: 

8 i Lodlmvig11 aagrament que so n fradre Km·lo j1trat, comervat, et Karlus, meos 
~~ndra, de suo part nun lo stanit, si io 1'etuma1· non lint pois, ne io nP neu/s C!tÍ eo re
lul'ílar int poiz in nulla O{ljudha contt·o Lodhuvig nun li ive1·. 

A germán nép ekkép : 

Oba Karl then eid then Cl' sineno b1·uodhet· Ludhtvigc aemor geleistit ; in Ludu
•rig mín herro then e1• imo ,qesuor fot·bl'ihchit, ob Í?W ih nes il'l·wenden ne rnag, nah ih, 
Jl{lh the,·o, o(lf, hen theP ih P.< in·•t•et"lP11 lll('-'/• >~•indhm· Km·[ e int o .:e {oll!r.Yti J/P 

wirdhit. 

x. 
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Miután Lothar a. szászokkal és arabokkal szövetségre lépett, a. 
papság is elfordult tőle, miért is "a püspökök kijelenték, miszerint 
Lotbart Isten igazságQs itélete elveté s az uralkodást méltóbbakra 
ruházta :Utal: hanem mielött megengedték volna, hogy Karoly és La
jos a hatalmat átvegyék, megkérdezték tőlük, letett fivérök példája, 
avagy Isten akarata szerint akarnak-e uralkodni ? Miután ezek ki
mondák, hogy minden tehetségök és tudományuk szerint, mellyet 
Istentől kapnak, annak akarata szerint ohajtják magukat és népeiket 
kormányozni, a püspökök viszonzák: A z is t e n i t ek i n t é l y 
n e v é b e n v e g y é t e k á l t a l a z o r s z á g o t s k o r m á n y o z
zátok azt Isten akaratu szerint. Ezt tanácso lj uk s 
e r r c sc r k c n t ü n k t i t ek c t. A fivérek mindketteje tizenkét fér
fiut v~Uaszta ki , hogy ezek az országot belátásuk szerint oszta
nák el" 1). 

Verdnni szerz6dt's. 8:13. 

Az ors1.ág azonban akkoron minden oldalról fenyegetteték: 
Aquitaniát polgárháboru emészté; a britek és normannok Neustrió.t 
pusztíták; az arabok Gothiát, Provencet és Italiát fosztogatták j Raj
niintul a szászok keltek fol j a szlávok csak az alkalmat !esték, melly
ben rablásra indulhassanak. Ugyanakkor egy szigoru tél drágaságot 
idézott elő; az urak, kik a fontenayi csatában el nem estek, rémültek 
a harcztól j a. népek a hellu~boru megunt szenvcdései alatt nyögtek: 
mié-t·t if-l az oltajtott béke megköttetett Verdunben. Lothar az apai bi
roclalomból egy harmadnál valamivel többet kapott, a nélkül, hogy 
fivérei fölött felsöbbségi jogokat követelt volna. 

E felosztás szeriut minden fivérnek Francziaország egy része 
jutott, ugy, hogy a keleti a nyugatitól egészen elkülönítve maradt, ha
b:.\ r n lakók régi nemzeti nevöket megtnrtották, miglcn késöbb a gal
lok francziáknak, a lombardok olaazoknak, a különféle germán törzsek 
alemannoknak neveztettek el, melly név előbb különösen a svéveket 
illeté. Lothar országának ama sajátságos alaka, miszerint a fivérek or
szágai között kigy0zva, U6mát és Auchent magában foglalá, a fivére
ket engedelmességben tartá, de viszont nem engedé, hogy akár ö 
megerösködjék, akár az annyira különbözö nemzetek egyé olvad
janak. 

A megtörtént feloszMs után a kit·ályok mindegyike a maga or
szágába sictett a zavat·ok lecsöndesítőse végett. A szászok stellingek 
neve alatt, Lothar igéretéhez képest régi törvénycikhez akarván 

•) Igy Nithard, a választott fédiak egyike. IV. könyv I. fej. 
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visszatérni, elüzték a főm·akat s !:lzövctkezvén a szhivokkal fenyegetö
leg léptek föl a kereszténység és Lajos tartom{myai ellen; ez azonban 
elnyomta /)ket s a lázadás fejeit vérpadra viteté. Lothat· rájok rontott 
a Maas melléki hübéresekre, kik Károly részére nyilatkoztak; Károly 
pedig Aquitaniába küldött egy llct'eget II. Pipin legyőzésére s azalatt 
nöül vevé Irmentrndát Auelard gróf nnokalányat, hogy barátaivá 
tegye a neustriai hübéreseket1 kik javadalmaikat majdnem mindnyá
jan Adelardtól bírták. 

S a hübéresek valóban a béke ellenségeivé növekedtenek, nem 
:;zok va meg az engedelmességet; minden várlak ogy-egy lázadónak 
\·agy árulónak lévén véd helye, a hadviselés ugy, mi nt a közigazga
tás majdnem lehetlenné tétetett. Azalatt a benevcntumi longobarclok 
feltámadtak; az aglabita arabol{, Sicilia urai Ró mát Afrika részéről fe
nycgették, mig más saracenak Provencet pusztitatták A szászok pél
tl<\jára a szUtvok Í:l fölemelték tejüket s mig egyik törzsük Friaulba 
routott, a morvák, csehek és obatritok a keleti frankokon akartak 
boszut állani; de egyenetlenkedósök alkalmat nyujtott Lajosnak, hogy 
meggyőzze s leigázza öket. 

Néhány ízben a politikai szíik~égesség egyességre hozta Kegyes
Lajos fiait s a lázadók ellen egyesült erővelléptek föl; kii.lönösen a 
merseni országgyüléscn (847) kölcsöniis igéreteket tettek, hogy ellen
ségeik ellen egymást védeni fogj1ík ; hogy fiaik öröködési jogait, ha 
ezek viszont felsöségöket elismet·cndik, tiszteletben tartandják ; hogy 
n h ü béresek birtokaiktól meg ne fosztathassanak és a már kis számra 
olvadt szabadok a régi törvények szerint ítéltessenek, hanem egy-egy 
fiíur pártfogása alá :ílljanak, kitől csuk méltó okokbóllegyen szabad 
dl'zakadniok. 

Ezen fokozatos függés által a csendet s békét ohajtották bizto
"itni; a főurak azonban mégis mindig függetlenebbekké lettek, s felfuval
kodva kiváltságaikban, a fejedelmek fölött annyira tulnyomókká let
tek, hogy Károly és Lothar Lüttichben nyilván bevallani kényszerít
tettek, miszerint addig roszul kormányoztak s jövőben jobban vise
lendik magukat. 

A fejedelmek az ekkép aláásott tekintélyt néhány törvényczikk 
ri.! tal akarták jóva., tenni s kHiönösen emlitést érdemel azon rendelet, 
mellyet Károly Coulainesben adott ki, s mellyben a háborunak elejét 
venni törekszik. Kimondatik abban, hogy az egyháznak javai s ki
váltságai visszaclassanak; a népnek a király s a főurak tisztelés o 
ajánitatik; a püspökök- s hübéreseknek meghagyatik, hogy a monar
ehiát felforgató törvénytelen tárBulatoknak ellenszegüljenek; u. un· 

2* 
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gyoknak mcgujiUatik azon igél'<~t, hogy javaiktól csak m é l t ó ok
n á l fo g v a s i t é l e t sz e r i n t fosztathatnak meg; a törvényke
zöknek tetszés szcrinti törvény választása engedtetik meg : hanem az 
meggondolatlan tett volt, hogy a püspököknek az egyetértés biztositása 
végett, világi hatalom is adatott, s hogy minden alattvalónak megen
gedtetett a király által netalán elkövetendő hibák ellen felszólalhatni. 

Ez engedmény végetlen sok kifogás- és gáncsoskodásra adott 
alkalmat, a béke fenntartásában pedig a kh·ályt sem a püspökök, sem 
a grófok nem gy<\molitották. Amazok csak zsinatokat tartottak " 
hosszu, evangeliami szellemU beszédeik mindig oda mentek ki, hogy 
az egyházaknak s monostoroknak javaik, mellyek világiaknak aján
dékoztattak volt, visszaadassanak, me ll y panasz a hidokosokat féle· 
!embe ejté; a grófok egészen elváltak a koronától; maguk a kiralyi 
fivérek felváltva majd kicngesztclödtek, majd hadat viseltek. 

Lothar belefáradva, vagy tán öntudatától mardostatva, hogy 
lelke üdvéről gondoskodjék, a priimi apátságba vonult. (855). Azon
ban utolsó uralkodói tette által is megsérté atyja akaratát, ki elren
delé, hogy Lothal' birtokrésze nfli közt föl ne osztassék, és Lothar 
mégis II. Lajosnak Olaszországot s a császári koronát, If. Lotharnak 
Austrasiának Rajnán inneni részét, mclly tölc Lotharingiának 1) ne
veztetett el, Károlynak pedig Hhone mctlékcit adta, mellyck egy
kot· Burgundiát k{•pezék, moRt pedig Provenco-nak neveztettek cl~). 

Lothar nai a viszálynak m<i.r mintegy csal<ídi ösztönét nagyon 
is követték, s a két idiísb iivút· összebcszélt! hogy a legkisebbiket bir
tokrészétől foszszák meg; azonban a függetlenségre vágyó burgundok 
kiilönféle vi~zontagsá.gok küzt védelmezték Károlyt, miglen ez 1 gyer
mektelenül elhalt (~58), " öt·öksége fivérei: Lajos és Lothar között 
osztatott el, határvonalul a Rhone tüzetvén ki. 

Lothar uralkodását megzavarta "'al dr ada iráuti féktelen szen
vedélye. Hogy niiiil vehc~se ezen ágyasát, törvényes nejét Thenther
gát vérfertözet- s magtalanságról vádolá s állitotta, hogy csak család
játóli félelmében vette öt el (862). I. Miklós pápa, kijelentvén, misze
rint neki ellen kell szegülnic a királyoknak, valahányszor ezek roszul 
uralkodnak, Lotltart önigazolás végett Rómába idézi. Ez, öntudatától, 
vagy tán ama tnlnyomóságtól indíttatva, mellyel a pápák akkoriban 
az egész viUtgon birta!,, megjelent Rómában büntársnöjévcl együtt; a 
pápa Monte-Ca8sinón fogadta a bünbánókat, meggyóntatá s megáldoz-

') U tó uh c tartomány Mosel-mcllékire. (mai LotharinA·ia) '(' AJ,(,_ LfJti>R
ringiára (mai Belgium és NÍ'mPtalfiiltl egy r<'·.,z~) os~t11tot.t. 

") Lyon, Genf, Danphin\•, ~avoya é~ l'ro,·~ncil tarttJmányok. 
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tatt11, halállal fenyegetvén öket, ha hamisan esküdtek volna. Lothat· 
utközben Piacenzában meghalt, s halála a hamis eskii büntetésének 
magyaráztatott t). 

A pápa ugyan a lotharingiabelieknek egyházi átok büntetése 
alatt meghagyá, hogy II. Lajosnak hódoljanak, hanem rendelete Ri
kcrtelen maradt, s Lothar öröksége ennek fivérei s Kopasz-Károly 
közt viszály tárg·yává lett; végt·e Kopasz-Károly győzött s miután 
Kegyes-L~tjos elsösziilöttének ivadékai kihaltak, a császári koronát 
i;; fúlvevé (875). 

Nagy-Ká1·oly birodalma c sze1·int nyilván három országra oszlott: 
Franczia-, Német- és Olaszországra ~) ; s miként Napoleon buktával 

r) Erröl még másutt is ~zólandnnk. 
'l Itlöha~onlatos átnézete a hArom t'öorszAg·uak : 

Olaszország. t'ranniuo•·szag. 

S:".i. 1\arinthiai Arnulf. ki- 888. Gufdo és Berengár,8po ·887. Eudes, p<íri'i g·;·o',f, 

ni ly , h•Í<lolat.ot fogad feto és Friaul hcrczegei, a Egyiigyii-J{ároly ""''"; .. 
FrancziaorsZ!I.g , Olasz- korona folölt versengnel(. ben megkoronáztali l< ; 
hon é~ Burgundia ki- 889. Guldo Jdddy; R•ímá- meghódítja Rainulfot , 
rályait6!, Lotharingiát ban meg-koronáztatik; fi. Aquitanianak llirály:'tt.: 
tiánal< Zvendil>ahlnak itt., Lambe1·tet tr6ntítrsul Arnulf Iliihéresének i~-

;or! ja. veszi. 

1 

mei'Í cl magát. 

894.Arnoll' Formosus p:'tpá. 89;). Egyiigyii • Károly 
tólRómálla hivatván, visz- Reimsban fölkenetik ' 
"zalépni kényszerittetik. miut trónl;övetelölép fel. 

886. Visszahivatvitu Olasz· 896. Visszatér j mcgkoro- 8!J(i. Károly é~ Eude• 
honb61 a morvák rabló- nAztatik ; Lambert ellene egyezkednek. 
járata által, a magya. támad ; kihél<iil BerC'n- 898. Károly maga marari 
ro l< kal szövetség1·c lép. gArr:ll j Jo'C"jctlemég-. a trónon, hanem a h ü-

gl}9. Gyermek-Lajos az utol· 
sú KarolingNémethonban· 

~ll '2. Frankonini Konrad. 
~119. Madarász-Henrik. 
~n6. Nagy-Otto. 

~JG:l. 11. Otto. 

'18.~. Ili.' Otto. 

1002. Rzeut (II.) Henrik 

béresek leteszik őt. 

922. Burgundiai Il. Rudolf. 9 U. Robert he rezeg. 
923. Burgundiai Rudolf. 
936. Outremeri (IV.) Lajos. 

Bi:íl.N.-Otto nöiil ve~zi A del- 954. Lothar. 

l 
hajdét, Lothar özvegyét. 

973.II.Ottoa konstantiuápo· !:186. Rest-Lajos. 
ly i Theophaniitt veszi nöiil. 

!!83. II I. Otto. 

[100'2. Sze nt (JI.) Henrik. 
! 

987. Capet Hugo. 
1996. II. Robert. 

11031. Henrik. 
; 1060. Ftllilp. 
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(a két nagy férfiu között igon gyakran vonatik párhuzam) a nemzetek 
függetlenségöket visszanyert6k, vagy legalább arra reményeket épí
tettek, ugy Nagy-Károly idejében is n nemzetek nemzeti önállásnak 
néztek eléje; a felbomlást csak is az fogná siratni, ki a roppant nagy 
;l.llamokat szcreti, a mnlthoz P.rdekböl, vagy rendszerileg ragaszkodik, 
és a terjedelmes monnrchiák feloszlását fejetlenségiiCk tekinti.· A?. 
ijssze nem olvasztott, esnk egymás mellé társitott fajok surlódása el
különíté, de nem szakitá d egym:ístól a népeket; a főbbek központ
jává váltuk a többieknek, és u személy i rendszer helyébe, melly Nagy
Károly fölléptekor uralkodott, a földterületi egység következett. A 
főurak azonban mindenütt függetlenségre törekesznek; mindenünnen 
uj barbárok rohannak elő; de minden fölött a pápai hatalom óriásivá 
növekszik: mindezcn tényeket külön-küli>n fogjuk tekintetbe venni. 

MÁSODIK FEJEZET. 

A Karoliugok Francziaországban ~40-8~8. 
Kopasz-Károlylynl (840.) kezdődik a franczia királyok sora, 

r:me czinmek ujabb idej ü értelme szerint. A milly nagyravágyó a nU
lalatokban, épen olly tehetetlen volt e fejedelem azok vezetésében : 
megaláztatva gyáva, ellenállásában gyermekes, a papság kezében 
gyönge játszószer Yolt, n papok nélkül pedig mitsem ért; és igy ural
kodása minduntalau külhcütések s belzavarok által háboríttatott. A 
normannok már N antest és Bordeaux-t elfoglalták; most Párist fenye
gették és segélyöket ajánlották föl Il. Pipiunek. Ez, miután a vc·nluni 
béke öt semmi nélkül hagyta, fegyvert ragadott, segitteve Gascogné 
herczege :\Ital, ki magát Navarráuan függetlenné tette, továbbá Ber
nárd Septimania hcrezcge s n régibb zavarok okozója által, ki If. ALd
d-Hamau :íltul Ü!!ztönüztctve, hadat inditott azon király ellen, kinek 
atyjául tartatott. Kúroly azonban kézrekeríté s halálra ítéltette i.ít : 
Pipinnek átadatott Scptimania s Aquitnniának nagy része, majdneu1 
tökélyes függetlenséggel; n1inthogy azonban igy scm nyugodott meg. 
Károly tdhivta ellene livé1·eit s a Pyrenacusokon tnlm visszave1·te öt. 
Pipin azonban e:sakhamar visszatért s elfoglalván orszúgát, szövctsé
get kütütt a :::z~í;;zokkal, arabokkal és normannokkal ; némcllyek szerint 
még Krisztust is megtagadta s lóháton esküdött "\Vodan nevére. 1\log
hoszankodtak ezért az aquitanok s fellázadva, kezébe adták Károly 
nak, ki megnyireh•én öt, a soissonsi Szent-l\led1il'd monostorába 
;~;áratta (852). 
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Az aquitanok azonban, hogy ismét idegenek alá ne kerüljenek, 
királyul Lajost, Németország királyának fiát kérték maguknak; de 
minthogy utóbb a zárdából mcgszökött Pipin a maga pártját fölélesz té, 
két trónkövetelö állt egymással szemközt , kikhez egy harmadikat 
adott Károly saját maga fiában, s az aquitanok tiz esztendeig viszál
kodtak, támogattatván minden párt a maga Bzövetségesei által, kik 
végre barátnak, ellariségnek egyaránt félelmesekké lettek. V ég1·e Pi
pin elfogatván, a haza B vallás iránti hütlcnségbeu elmarasztaltatva, 
a Belinsi monostorba csukatott (86i), B az aquitaniai korona Kopasz
Károly fiainak adatott : legkevésbbé scm biztositott hatalom a poi
tiersi, toulousei s barcelloniai, függetlenségre vágyó grófok között. 

Brefajlne. 

A britek hasonlóképen zavarogtak Nomenoe herczegök alatt, 
ki a háboru alatt szerzett függetlenséget a béke helyreállitása után 
is fenn akarta tartani s mások lázadását elösegité. Elfoglalván Ren
nest, Angerst, Manst és megvervén Károlyt Ballonnál, királyi méltó
ságról gondolkodék, s e végett a pápához követséget külde (845) j 

IV. Leo azonban csak a herczegeknélszoká.sos arany körv viselését en
gedte meg. Felboszonkodva ezen Nomenoe (848), üldözübe vette a pa
pokat, egyházát a toursi tartománytól elszakítá s csatázni indult j 
azonban Vendömeban történt halála vá.llab.tait megakasztá (851). Fiai, 
Erispoe és Salomon királyi czímet viseltek, hanem haláluk után Ko
pasz-Károly ezen uj királyságot eltörölte. 

Francziaország belsejében minden főur egy-egy kis királyt akart 
játszani. Feléje sem mentek az udvarnak, mellyben neustriai föm·ak he
lyett, aquitanok és lombardok fényelegtek, növesztve mindig a papság 
hatalmát. Elsö birtokosok a monostorok voltak 1), mellyek ktirött fa
luk és városok emelkedtek; a püspöki székek fényt kölcsönöztek a 
városoknak, annyira, hogy északon Reims, délen pedig Lyon jobban 
magára vonta n figyelmet, mint Laon, mellynek magaslatain a norman
noktóli félelem miatt a királyok laktaK. A királyfiak visuílyainak kö
zepette a. püspökök és ~;zerzeteeek fő szerepet játszottak; ük vezették 
a gyülésaket s kötötték a békeszerződéseket, mellyekbcn soha sem 

•) Vandergisil, a gasconok grófja'oda ajándékozta az alahoni egyháznak csa
ládja összes birtokait, rnellyck Toulouse, Agen, Quicrcy, Arlc~, Périgueux, Sain
tonge és Poitou kerületekben vagyis Jo'rancziaor~zág egy harmP.drc\•~ében feklld
tck. SaiHt-RiiJuicr apát;ága a hasonnev il városon kiviil még rwb ti;wnhár·om vitrost, 
harmincz falut és számtalan majorHágat birt. Az ezüst adományo!,, mclly<'k nma 
szcntnek Rirjára tétettek, évenként közel ket milliónyi jövcdehnet hoztak. Act~> 

Ss. ordinia 11. Bened. sect. IV. p. 104, 
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hiányzott egy pár pont a monostorok javára, hanem az özvegyek és 
árvák pártfogása is erősen ajánltatott. Ezen, fegyver nélkül szcrzett 
hatalom naponként növekedett, miután az átalános felbomlás közepett 
a rendnek példáját csupán a papság mutathatta fel. 

Kopasz-Károly azonban nem annyira vallási buzgalomból, mint 
a parancsoló körülmények miatt a püspököket világi hatalomnial is 
felruházta; a lelkészeket fölhatalmazta, hogy a gonosztevők fölött 
vizsgálatot tarthassanak 1) 1 s a megátalkodottakat a püspökök elé ve
zessék j ezeknek ajánlá, hogy az országot háborító rablóknak a ke
resztény vallást hirdessék, s ha meg nem javulnak, egy házi átokkal 
is sujtsák j elrendelte még a tolvajok ellen az ereklyék s a tisztító 
eskü alkalmazását. Ezekből kitünik, mikép a királyi tekintély egyct
len támaszát az egyházi hatalomban kereste; s a püspökök csakugyali 
sok igaztalanságot és háborut akadályoztak meg sa hanyatló egyed
urság, növekvő hübérrendszer s főbatalomra vergődött pápaság közt 
a királyok fentartói voltak. 

lllncmá•·· ~06-~~-
Hincmár, ki északi l<,rancziaországban született s Kegyes-Lajos 

által Szent·Dénes monostorából a végett hivatott elő, hogy neki a 
1nonostorok ujjá alakitásában segédke.zet nyujtana, sokat tett Kopasz
Károly hatalmának megalapitására, ki is őtet reimsi érsekké nevezte, 
hol harminczkilencz év et tölte, s azalatt harminczkilencz zsinaton volt 
jelen, többnyire mint elnök; számtalan levelet irt az akkori főembe
rekhez, s az elveszetteken kivül hetven mü maradt fenn tőle. Nem 
hízelgett a Karolingoknuk, midön hatalmasak voltak, de föl sem fu
valkodott, ru időn ehek tekintélye alább szállt j mint gyakorlatilag 
bölcs és értelmes férfiu, olly tanácsokat tudott adni, mellyek, ha al
kalmaztatnak, a mouarchia felbomlását megakadályozhatták volna. 
Sokszor hasonlíttatott össze Bossuet-vel, a királyok iránti, nem szolgai 
engedékenységre s a pápák ellenében kifejtett, nem elszakadó öná.Uó
ságra nézve. Bossuet P o l i t i c a sa c r a-t, Hincmár pedig D e p e r
s o n a r e g i a e t d e r e g i s m i n is t e r i o irt egy könyvet, 
mellyben Kopasz-Károlynak ezen verset fejtegette: Ivi e g kér d e n
d em a p a p ok a t a z é n t ö r v é n y cm f ö l ö t t. Bossuet megen. 
gedi, hogy a z Is t c n h a r c z.o s o kk á k é p e z i a f e j e d e l m c
k e t j Hincmár pedig a kereszténység által igazoltatja a háborukat j 
mindketten a király és századuk harczias szellemének hódolnak. A 

1
) Ut wul8quisque pre8bitc1· imb1·evitel i-n sua pa1·ochin omnea malefaclorea, el 

eos extra ecelelliam faciat ..•. Si ae emenda1·e nol1te1·int, ad epi3copi pmeaenliam 

ptrduca11II'J'. Capit. C. Calvi, np. Script. Rer. l<'r. VII. 6~0. 
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Karolingok erőtlenek voltak, miért is Hincmár a kegycsségtöl visz
szatartja öket, azon cmlókeztetéssel, hogy Isten még saját fiát sem 
l<imélte; Bossuet ellenben olly fejedelem előtt, kit az akadályok csak 
türelmetlenebbé teend ettek, a kegyességet, mint a z cm h e r i n cm 
g y ö n y ö r é t s a fe j e d e l cm d i cs ös é g é t, égig magasztalja. 
Hincmár azonhan a királyolmnk, kik követelték, hogy a?. egyházak 
•.\Hiik függjenek s a püspökök kinevezési joga t magnknak tulajdoniták, 
a legerélyesebben ellcmíllani tudott. A lotharingiai püspök, mint 
Lothar lekötelezettje azt crösité, hogy a kil·ály csak az Istentől fiigg 
f; a piispököknek nincs hatalmukLan őtet :itok alá vetni; Hincmár 
megtámadta e tant, rnint lllelly "nem katholikustól, hanem ördöggel 
teljes káromlútól ered. Dávid király és próféta - mondá Hincmár --
midön vétkezett1 Náthántúl, az ö alattvalójától megfeddeték, s ember
nek ismervén magát, szigom bünbánatban kereste üdvét. Saulnak 
trónveszteséget Sámuel adá tudtára. Az apostoli tekintély engedel
mességet parancsol a királyoknak azok iránt, kik ar Urban fölöttük 
<íllanak." Sőt megtámadja a királyi tekintély alapját, az örökösödést, 
mondván: "Az apa nemessége bizonyám nem elegendő arra, hogy a 
fejedelmek fiainak a nép beleegyezését biztosítsa. A vétkek eltörlik a 
születési kiváltságoltat 8 a bünöst nem csak atyja méltóságától, hanem 
szabadságától is meg kell fosztani." 

Ekkép léptek föl a püspökök a ki1·ályok ellenében. Hincmár a pap
ság küldöttségének élén Német-Lajoshoz ment,hogy visszatartsa a fegy
veres fejedelmet Neustria elfoglalásától s bocsánatot ajánljon neki, ha az 
országnak okozott károkért bűnMnatot tartana. Különös felvilágosí
tást ad az egyháziak akkori hatalmáról ama tudósítás, mellyet a visz
szatért püspökök a zsinatnak adtak: "Lajos király kihallgatott minket 
\Vormsban j unius 4-kén s mondá nekünk : Kér l ck b e n n c t ck e t, 
h a m e g b á n t o t t a l a k, b o cs ás sa t o k m c g, h o g y v e l e
tek L i z t os a n b c 8 z é l h c s s e k. Hincmár, ki a király jobbján 
első helyet foglalt , felelé : U g y lt ú t k ö n n y e n lll e g fo g u n k 
e g y e z n i, me r t m i é p c n a z é r t j ö t tünk, h o g y n ek cd a 
kér t b ü n b o cs á n a t o t aj á nl juk. Midön Grimoald,akirály házi
papja s Theodorik püspök nehány észrevételt tettek, Hincmár felelé: 
T i m i ts e m v é t e t t e t ek e ll c n c m, a m i l e l k em b e n k á r
h o z t a t a n d(, g y ii l ö ls é g c t h a g y o t t v o l n a, k ü l ö n b e n 
n em me r n ék a z o l t :í r h o z sc lll köz c l e d n i, h o g y a z 
U r n ak a sz e n t á l d o z a t o t b em u t ass am. Theodorik vi
szonzá: T c d d m c g t c h á t, a m i t a li i r á l y k é r s b o c s ás s 
me g n ek i. Erre ismr\t Hincnuír: A m i sajá t sz em é l y e ro e t 
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i ll e t i, m e g b o c s á t o t t a m é s m e g b o c s á t o k n e k e d ; d e a 
reám bizott egyház és népem elleni sérelmekre 
nézve csak tanácsokat adhatok s lsten segélyét 
ajánihatom neked, hogy, ha akarod, feloldozást 
n y e r h es s. A piispökök felkiáltának : J ó l m o n d j a, s minthogy 
összes testvéreink csak ennyiben egyeztek meg, neki csupán a mon
dott bünbocsánat engedtetik ; mi tudniillik megvártuk, hogy a király 
a neki ajánlott feloldozásra nézve igénybe veend minket, melly eset
ben mi a nekii.nk adott utasítás ezerint teendettünl(, de ö trónjáról azt 
felelte, hogy utasitásunkról mitsem ak&.r tudni, mig saját püspökeivel 
tanácskozást nem tart.'' 

Midön Kopasz-Károly a touli zsinat előtt panaszt emelt Wenilo 
ellen, ki miután általa sensi püspökké neveztetett, Német-Lajos ré
szére állott, ekkép fejezte ki magát: "Miután általa, a többi püspökök 
és országunk összes hivei által, kik beleegyezésöket felkiáltásokkal 
nyilvániták, elválasztattam, Wenilo engem a.z orleansi Szent-Kereszt 
egyházban, az ö egyházmegyéjében, az egyházi hagyományok szerint, 
más érsekek és püspökök jelenlétében a szent olajjal fölkent, fejemre 
koronát, kezembe jogart adott s a trónra ültetett. A ki tehát igy föl
szenteltettem, a tróntól el nem üzethetem s helyem más által nem pó
toltathatik, mig ki nem hallgattatom a pii.spökök által, kik engem 
nra.lkodóvá tettek. Ők az istenség trónjainak neveztetnek; az lsten 
;iltaluk uralkodik, itéleteit általuk mondja ki. Én mindig kész voltam 
~ezután is kész leszek magamat atyai javításuknak s fenyitö itéletök
nek alávetni 1)." 

Lehet-e alázatosb szavakban bevallani ama felflöbbséget, mellyre 
az akkori nyilvános jog a világi hatalom fölébe az egyházi tekintélyt 
emelé ·: A püspökök a nagyokkal együtt választák a királyt B köte
lezték öt az alkotmány megtartására, mellyct ha megsértett, trón
vesztettnek tekinteték ; ha pedig megtartotta azt, tanácscsal, katona
sággal és pénzzel támogattaték. 

Azonban a püspökök neveltetésök s hivataluknál fogva az elleu
séges beütéseknek határt szabni nem voltak képesek, s Hincmár maga 
i~; bevallja a pápához irt levelében : A n é p p a n a B z k o d ik e ll c
nünk s mondja:- Védjétek az országot imáitokkal 
a n o r ma n n o k s m á s b c ü t li k e ll c n, e g y é b v é d e l e lll r ö l 

1) Baluzius, Cap. ann. S59. JHlg. 127. HincmAr III. I.:1joshoz el;kép ir: Ego 

cum collegü meis ac r.aete1·1:s Dei "c pl·ogenito?"'!tm. rcstro!"'!tnt fidelibwt , VOS ologi ad 

,-egimen ''egni, sub condilione debitas leyca aeroandi. Hincmárt ~tpp. U. 198. Lásd 
Mlchelot, Histoire de Frrmee. 
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ne gondoskodjatok; ha pedig karjainkat akarjá
t ok fe l h as z n á l t a t n i, t e g y é t ek.. h o g y a p á p a o ll y a n 
ki r á l y t a d j o n n ek ünk, ki kép es l e g y e n m i nk e t a 

pogányok ellen védeni 1). 

Ime teUt a papság is, a király ifi tehetetlennek vallja magát a 
fenyegetőző veszély ellenében; a kitüzütt czél s az elérés eszközei 
közötti aránytalanság tünik ki összes mozgalmaikból. 1\Iidön II. Lo
thar meghalt (8fi9), a lothnringiabeliek n normannok visszaverésére 
képes fejedelmet ohajtván, Károlyt híták meg, ki támaszt lelve Ke
gyes-Lajos végrendeletében is, a piispököktől is Lotbaringia királyá
nak kiáltatott ki. 

!Q:er!lenl egyezkedés. 870. aug. 9. 
Német-Lajos beleegyezett eleinte azon osztályba, melly szarint 

Kopasz-Károly a nyugati és déli részeket vagyis Lyon , Besan~on, 

Vienne, Viviers, Uzes, Toul, Verdun és Cambray kerületeket kapta ; 
utóbb azonban nagyravágyása rávitte 1 hogy megszállná Provencet, 
és elfoglalva Vienne vidékét, Boso nevü kamarásának s valaisi Szent
:\lóritz (világi-) apátjának adta azt, kire még sokkal magasb méltósá
gok várakoztak. 

Midön a pápa nz ország nagyait felszólitá, hogy Lotharingiát a 

törvényes örökös Rzámára visszaszerezzék, Hincmár egy levelet kül
dött Rómába, mclly nz ugynevezett g a ll i c a n a e l i b e r t a t cs clsö 
alapjául tekintetett. ~:s midön ugyanazon pápa egy, ma1· a zsinat által 
ditélt püspököt a maga ítélőszéke elé idéznc, Hincmár Károly nevé
ben ezt irá: M i t? k i h a ll o t t a a z t v a l a h a, h o g y e g y k i
r á l y k ü t c l c s l e g y e n c g y t ö r v é n y e s e n e l i t é l t e t R ó
mába kiildcni'~ 1\fint Francziaország királya s ki
l" á l y i v é r, é n n e m n p ii s p ö k ö k h e l y e t t e s c, h a n e m c 
f ii l d n c], u r a v a g y ok. Sz. L e o és a r ó ma i zs i n a t a z t 
i r t á k, m is z e r i n t a ki r á l y ok, kik e t Is t e n a r r a r e n
r\ e I t, h o g y a f ö I d ü n u r a lk o d j a n ak, a p ü sp ök öknek 
me g c n g e d t ék, a z iig y ek e t n l c g fe ls ö b b p a r a n cs ok 
~ z c r i n t i n t é z n i. Ő k t e h á t a n n y i v a l k e v e ll e b b é t a r t
h a t ó k a p ü s p G k ü k h a s z o n b é r l ö i n e k 2). 

Kopnsz-Knroly rsá!>zár. 
Il. Hadrián pápa Károlynak ezen önállósági eröködését szép 

;;za vakkal s azon igérettel mérsékclte, hogy, ha tovább élne mint La
jos, császárnak koronázandja l)t. Ugy is történt (875). Kopasz-Károly 

') Hincmari Ep. ann. 870; Rer. Fr. Vlf. 3!0. 
'' Hincmari Ep. ann. R 71. Re r. l<' r. ll, 701. 
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atkelt az Alpeseken s Hómába ment, es mint Nagy-Károly, karácson 
ünnepén vette föl a birodalmi kot·omít, visszatértében pedig Olaszor· 
szág királyává koronáztatott. 

Visszatérve Francziaországba, az itteni papság által is megszen
tesitteté uj méltóságát; aztán gyermekesen felfuvalkodva megveté a 
frankok szokásait, öltözetét és nyelvét, s bol•áig érö köntösben, hosz
szn disz-övvel, koronával fején szokott volt ünnepeken templomban 
megjelenni 1). Kitmjesztette országa határait egész a Rajnáig, dc La
jos, az elhunyt német királynak fia fegyveresen jelent meg, hanem az 
istenitélet az izzó vas, forró viz s kereszt-tartásban, ös leginkább az 
andernachi győzelemben (876) Károly részére nyilatkozék. 

Károly, miután a normannoktól a békét ötezer font aranyou, a 
fűnral• kétes hüségét pedig kiváltságokon vásároita meg, átkelt nz 
Alpeseken ; de midűn hallá, hogy unokája Carlmann, a bajorok és 
szlávok élén ellene jö, visszatért s utjában Mont Cenis tövében meg
halt (877, okt. 6.). Koronáját fia Dadogó-Lajos vette át, ki tiz év óta 
Aquitaniában uralkodott 1 melly lázad'~ fivérénel• elkcrgetésc uh\ n 
adatott volt neki álta\2). 

Dadogó-Lll j os. 

A Kat·olingok fölött ugyanazon végzet látszék nehezülni, melly 
az utolsó Merovingokat testvérháboru által emészté. A Karolingok 
története árulások és testvércsaták szövevénye; minden egyes fejc
delem halála után az öröködés hábornt idézett clö. A nagyok ollykor 
idegeneket, ollykor magukhoz hasonlókat ültettek a trónra, kik csak
hamar ujabb küzdöknek engedték :í.t a mezöt. Legkedvezöbb alkalom 
volt ez a föuraknak, kivonni magukat a királyok hatalma alól, kik 
nem birván öket megfékezni, kegyöket keresni kényszerültek. Da
dogó-Lajos barátainak apátságokat, grófságokat és javadalmakat 
osztogatott, részint hogy kegyöket keresse, részint hogy ellcnsulyt 
képezzen a tartományi főurak ellenében. Ezek azonban megboszan
kodva Avemayban szövetségrc léptek, s a compiegnci kastélyában 
körülvett király kényszerülve érzé magát a főurak szabadalmait ki
terjeszteni s meget·ösitni , apátságokat s a királyi javak nagy részét 
odaigérni, melly tette után a nagyok megkoronáztatásába beleegyez
tek. Az ünnepély alatt Lajos, a nép általi választatását clismervc, 
illyen esküt tetl: "Én Lajos, lsten kegyelme s a nép választása általi 
király, igérem az egyház s az ország összes rendei előtt, hogy az apá
im által a kormányomra bizott népnek adott törvényeket s rendele-

•! Anu. Ftdtl. n~r. 1•'•·. VII. 181 
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teket :;zentiil rucgörzöm, hiveim köziis tamlcHa ~ elödcim sérthetion 
határozatai szerint. u 

A császári korona után esengni megtilták neki a folytonos Lel
zavarok s korán bekövetkezett halála (879). Fiait III. Lajost és Uarl
manut, mint elüzött anyától származottakat, a nagyok egyik plirtja 
a trónra méltatlanoknak nyilvánit<i, s n szász Lajost hivta meg, ki 
Verdunben a hódolatokat cl is fogadta. Azonban Boso, Kopasz-K:í.
roly sógora s Hugo apát fölkenették a két herezeget s a szúsznak 
egész Lotharingiát odaajánltak, ki is megelégedve visszatért, s ke
~zen állott seregével mcgeről:'ité saját uralmát éfl visszaverte a nor 
mannoka t. 

De Boso nem annyira a hcrczegek, mint saját maga javúra dol
gozott. Királyi ezim után sovárga ü Jurún-inneni Burgundiában, mely
lyet mint herezeg kormányozott. A püspökök is felajánlták neki c 
méltóságot, hál:Ukodva, hogy a nép ós egyház gyámolitását magára 
vállalá. Fölkenetvén tehát Lyonban s megerösittetvc VI n. János páp:~ 
:\.ltal, ki neki fogadott atyja volt, vitézsége :; ügyessége által megala
pítá az uj királys{tgot, mellyhez a Provenec, Dauphind, Lyounai~. 
\'ivarnis, Uzcs és l!'ranche-Comté tartozott. 

A két franczia király megtörvén a normannokat Fontevrault és 
~an court mellett (881 )1), !Jüségre hozva a iliibéreseket s visszaven·c 
szászhoni Lajo.~t, ki követelésel<et téve·, serrggcl ütött be, felosztották 
az orsz;ígot s egyessúgben élvén egymá~sal s a német kirAlyokkal, a 
nagyok visszaéléseit megfékezni s a korona javait visszaszerezni 
törekedtek. Lajos azonban nem sokára, micWn egy leányt kergetne; 
lováról leesett 1:1 agyonznzta magát (88~). 

\'astag-Kilrol;)'. 

Carlmann most abba hagyta Vienne ostrumát, hogy elfoglalja 
fivére örökségét, megalázta aztán Bosót, a normannokat féken tartú, 
dc csakhamar meghalálozott (884). A korona most Dadogó-Lajos ut<',
sziilölt fiát, Károlyt illette volna; dc mivel nz országnak erős védüre 
volt szüksége, a nagyok Vastag-Károlyt hivták meg, ki már is Né
metország, Bajorhon, Lotharingia, Szászország s Lombardia királya 
és császár volt, s ki eszerint Nagy-Károly örökségét ismét egy korona 

'\ l''enumHnt<lotl Pf!: Y éuek, melly III. Lajo,. L' öt' ll g_yij?.Pimo'·t <lil'-iíir•'•: 

Einen K1tnig weiz ich -· 
Heiaset lLen· L1tdwig : 

Der gerne Gott diePet ""r. 
Sommetól ..ÍHznkra tellat nén1etül beaz~ltck. 
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alá hozta, holott ügyetfensége egy országot sem vala képes kormá
nyozni. A Maas melléki normannoktól gyalázatos békét vásárlott~ 
midön adófi.zetöjökké tette magát s Gotfrid nevü főnöküknek Gize
lát, II. Lothar lányát jegyezte el. E főnököt azonban utóbb orozva 
meggyilkoltatta, miért is annak hivei a Szajna melléki normannokkal 
egyesülve, Páris ellen mentek. Károly ellenök fordult, de elhagyatva 
hübéreseitöl, az ellenség visszavonulását pénzen s Burgundia feldulá
sának megengedése által vásároita meg (886). Ennyi gyávaság elle
nében annál fényesebben ragyogott fel Eudes párisi grófnak vitéz 
ellenállása. Károly azonkivül nem csak a népet idegenitette el magá
tól, hanem az egyháziakat is, kiket arra kényszerített, hogy a Got
fridnek adott váltságot vele együtt fizessek. Az elégületlenség annyi
ra rnent, hogy császári méltóságáról le kellett mondania (887), s bár 
megtartotta Franczia- és OlaszoriSzágot, mégis hatalom nélkül és meg
vetve élt; söt még háza brcsületét is bemocskol ta, midőn Liutard 
püspököt a királynöveli házasságtörésről vádolá; a nö azonban nem 
csak e vádtúl tisztának, hanem férjo irányában is szüznek esküvé 
mag1it. Maguk Károly magasztafői sem találnak benne más dicsérni 
valót, mint azon önmegadást, mellyel uralkodása végéveinek szeren
Cl:létlenségét viselé. "Megfosztva a tróntól s iuségbe sülyedve, napi 
szükségckkel kellett küzdcnie. Arnulfhoz kelle folyamoduia1 hogy öt 
az élelemre szükségesckkel ellássa, s ez rendelt is neki Németország
ban némi jövedelmeket. Meghalt Károly január első napjaiban (888) 
s a reichenaui monostorban temettetett cl. Mint igazán keresztény 
fejedelem, Isten félelmében neveltetve, mélycu szivén viselé az egy
ház parancsait, bökezüleg alamizsnálkodva, szünet nélkül imádkozott 
és a zsoltárokat éneklé ; miért is eleinte minden o haja ezerint történt; 
miután pedig javaitól megfosztatott, a balszerenesét önmegadással 
türte, hogy kiérdemelJe a hervadhatatlan koszorut 1)." 

Ekkor határozottan azétbomlott Nagy-Károly birodalma s a né· 
met frankok a latin frankoktól elkülönödtek2). Nyolcz királynak mag
talansága, hatnak pedig kora halála a Karolingoknak verduni osz
tozkodását természetes következményeiben még föl nem tünteté, 
most azonhun az egykor Nagy-Károlynak engedelmeskedett népek, 
tekintetbe sem véve annak ivadékait, nemzeti királyokat választottak. 
A császári czimért Spoleto és Friaul herczegei, Guido és Berengár 

l) .Annales metena. Uer. Fr. VIJI. 67. 
'J Hic diviaio facta est inter teutone1 francot et latinel (ranccs. Chron. r~gu. 

frauc:. Rer. Fr. VIII, 231. 



vetekedtek j Francziaország trónj:ím Endes párisi gróf emelte magát, 
s el is ismertetett nem csak a püspökök, hanem Arnulf német király
tól is, azon föltét alatt, hogy eunek hübércscül vallja magát. 

Ennyirc alászállt a még fél szf\zad előtt annyira rettentő hata
lom. Az egykorunk Nagy-Károly idejét, nem csak mint hősi, hanem 
mint csodás ko1·szakot is siratták, s ekkor kezdödött Nagy-Károly s 
lovagjainak neve költői ragyogványokkal köriilszövetni, hogy a gyá
va utódok tétlensége a szemrehányásnak egy neme által korbácsol
tassék fel. A san-galleni barát elbeszélte Vastag-Károlynak, mikép 
heristali Pipin egy oroszlánnak fejét egy csapással levágta j Nagy
Károly Szászországban mindent kard.-a hányt, a mi az ö kardjának 
magasságát meghaladta, és katonái az cllenségből hetet, nyolczat, 
sőt kilenczet is, mint a békákat, lándsáikra sznrtak 1) j Kegycs-Lajos 
a normannok kardjait tréfából tördelte, és midőn Nagy-Károly egyik, 
monostorban élő fiától azt kérdezte, mikép kelljen uralkodni, ez min
dcn felelet nélkül földre veté magát P. n csalánt és más haszontalan 
dudvát kezdé irtogatni. 

Azonban a san-galleni szcr~ctesnck oktatása késön jött j ama 
durlvák olly gyökeret vcrtek, hogy az cgyedurság fáját elfojtották 
A királyok, valahányszor az urak kat:jára s pénzére szorultak, kény
telenek voltak a korona kárával kiváltságokat osztogatni, s egy-egy 
engedmény mindig nagyobbat vont maga után. A Nagy-Károly utó
dai által kibocsátott töt·vénycr.ikkekblíl (Capitulm·ia) a királyi hata
lom hanyatlását veszed ki; nem cgycdíil a császát· adja azokat ki 
tübbé, a ezéiban igen eltérnek s gynluan ink:tbb kérelmek és taná
csok, püspöld és pápai okmányok, a tejedehnek küzti, vagy a főurak
kali sokszori viszályok kiegyenlítései; s a helyett, hogy az egész 
népre kiterjednének, gyakran csak részletes é!idekück j egyes felszó
lalást orvosolnak s mindent olly habozással fejeznek ki, mint a ki az 
engedelmességről kétségeskcdik. Már Kopasz-Károly mcrseni rendc
letével biztositotta a főurakat a hivatali méltóságtóli clmozdittatás 
ellen s lekötelezte a szabadokat, hogy mindegyik egy-egy föur véd
ursága alá álljon, eltörülve ekkép a germán fttggetlcnség maradvá
nyait s megalapítva az uralkodó ncmességet. Valamivel későbben 
kissé fölemelkedni látjuk a királyi hatalmat, midön ugyanő, pistesi 
rendeletével (864) a közigazgatás minden :igát szabályozza, ngy be-

1) Quid milti rammculi isti? sel>lem cel oc/o, vel ce1·te novem de illi~ Itasta 
111en pe?fot·atos et uescio qnirl 71!/1.?11111.1'ffnlr.•, hur ill1(rqu~ porla1·r .•ol•ham. M""· 
BaugalL !ih. ll. cap. '!fl. 



szél, miul J.:inilylloz illik :; elrcnrlcli, hogy a fejedelem cngedelmc 
nölkíil é pi tett V1it·lakok rontassanak Ic : a:.~onban meg nem hallgatta
ték ; s a tusyi törvényezikkben (81iö) oda törekszik, hogy a lázadási 
egyleteket elnyomja s a politikai vótst'•gekct megtenyitse; fell1ija a 
polgárokat a közbéke fenntartására: ám búr nem elég sikeres eszkü
zükct has?.nál. midön a szabadoktúl i•s a századosoktól ereklyéltrt' 
tett esküt kiv1tn. 1\fás, a?. adók ér-; terhe:; szolgá.latok eltörlésérc vo
natkozott rendeletei is betöltetlenek maradtak. 

Midön utóbb a főurakat a semmivel scm kecsegtetö olaszhoni 
hadjáratra akarta birni, mig a normannok a kapu előtt álltak, drága 
kiváltságokat áldozott megnyerésök végett (877). l) Sőt meg nem 
('légedve, hogy a hübéreseknek a hivatali méltóságokat ujolag bizto
sitá, azt is megengedte, hogy azokat fiaik- sőt rokonaikra is átruház
hassák. Aztán az i)t Olaszországba kisérő grófok fiainak az apai mél
tóság ürökös voltát biztositá; sőt elhatát·ozá magát•a s utódaira nézve 
i;;, hogy azon alattvaló, kitől a kit·ály igazságtalan dolgot ltövetel, 
fegyveres kézzel ellenszegülhes;;eu. Ime tehát a hübéresek a hübét· 
(~s méltóságok örökös uraivá lettek, és a hübér1·endszer megszilárdult 
n királyi hatalom t·omjai fölött. 

Napról napra gyarapodv{m a visszaélések, némelly fóurak tö
kélycs függetlenségre vergödtek. Boso a Jurán-inneni Burgundiát fi
ainak hagyta; a Jura és Pennini-Alpesek közötti pedig függetlenn~ 
tette mag1it W elf Rudolf gt·óf alatt) ki a valaisi Szent-Móriczban meg
is koronáztatott. Navarra iinállónak nyilvánitá magát Garcias Xime· 
ncs fia, Fortunius alatt, ki az elszakadás forradalmának kezdője vala. 
A többi főurak védt(;k ugyan az országot, de az ellenség ellen fordi
l•ott fegyvert maguk felszabadítására ís használták, megnyerve a nép
nek kcgyét, melly elégedetten nézte az ö kezökbe átmenni az et·öt
len Karolingok hatalmát. A saracenoknak, a P1·ovence két nj l•irály
,.úgán kiviil, a lovagregékben nevezetes Gerard által önállóvá tett 
Honssillon álla ellen ; továbbá a grenohici püspökség s a marseillei 
:llg•·ófság. Hascogneban ujra fölemelkedik Waifro családja, Aquitani
;\ban a gothiai, poitiersi s toulonsei ház. Raine1·, Mons és Hainaut elsi.i 
;;ró(ja a némctekkelLotharingia fölött verseng s nevétRenat·dregéjében 
111int a nyers erii fölött diadalkodó mvaszság jelképét hagyja fenu. 
Fl11 ndria és V ermandois grófjai a belgák és németek ellen harczolnak. 

Legdühösb esaták azonbim a normannok ellen folynak. kikröl 
Ú,.; a baracenokról itt ktiliinöscn fogunk c:rtekezni. 

x. ... 
" 
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HARMADIK FEJEZET. 

A sa r a<~ e n ok b e ü t és e i. 

Alig hogy meghalt a kóbor népeket kardjával féken tartani 
tudó, de elegendő gátak vetésére sem hatalommal sem tudománynyal 
nem biró Nagy-Károly, Scandínavia legott elörohantab\ az () rettentő 
kalózait; a szlávok a hom:Uyb61 clötüntel{; a német fajtól idegen lllR· 

gyarok gyors paripáikon a Karolingok birodalmáig száguldoztak. 
Ezen nj beütök nem ugy, mint az elsök a római birodalom lw

nyatlása.kor, szolgaság és bünök tUtaJ elkorcsositott s a távoli főváros 
m·öködéseit közönbösen nézi) emberekre, hanem pezsgő életü, saját 
hazajok védelmére fölfegyverzett s a kereszténység hatalmas egysé
gében összehb·sitott erőteljes nemzerlékckre találtak ; s iiröm látni, 
mikép sikeriilt Clleknek a beütök egy részét visszaverni, másokat 
megszeiiditni s épen a fenyegetett miivelödés eszközeivé tenni. Az 
<trabok a birodalom füléledt ereje :Utal ChiriigorsJ~ágtól visszavervo. 
Persia ellen fordultak. Francziaország részéri)l erejöket már Martell 
Károly törte meg, aztán Aqnitania, Barcellona és Navarra grtifjai. 
segittct\·e a rettenhetlen hnskok, a növekedü Oviedo királyság s leg
inkább Spanyolorsz:íg uj lll'ai közt kiütött viszong:ís által, ama hatá
rokat sikeresen örzék . .Miként a ti·ankokat a kalifa ellen lázadó emi
rek zászlai alatt láttuk harczolni, épen ugy túmogatták az arabok a 
Karolingok ellen lázndb grófokat H pusztit0tták F'rancúaországot : 
hanem Barcellonában csakhamar g1itfal emelkedett ellenök, s ha néha 
egy-egy rabló ellnpat be i~ nyomult: a kl·rcsztények :iltal minrlenkor 
visszatoroltatott. 

Ám a kikötökbül, mellyck egykor pu11 hajóhadat erctiztcttek 
tengene, most saraeen kalózok indultak ki, :; bc-befutva a Földközi
tengert, minden korcskedeimet mcgszüntettck ; aztán idönk~nt ki
szállva az olasz partokra, vagy a folyókon bevonulva, veszelycsekkr'· 
lettek a vagyonra ugy, mint a személy bátorságra'). Hajtalitvén ~ar

rlinián s leöldösvén az ih·séget, elrablák sz. Ágoston testét é::; ;;ok ál
lomást elfoglaltak, ámbétr az egész szigetnek, ugy látszik, nem lettek 
urai: a lakogság egy része Afrik:iba hurczoltatott, hol ekként Kairv11n 

'} Reynaud, /H>t.1<Uicm ... dr.\{ . ...:,,rm·in.; ,,,, }t',·lu?•·r, l'1l 8cw(liP. eH .S'ui.onl(' .. a~. 

Pári•. 183(j, 



vidékén Sarelania gyarmat keletkezett, más része a hegyekbe mene
kcdctt, ugyhogy a városok elpusztultak, valamint az utak és a vizve
zetük is. ~Ltgy-Károly, midön a Ihleari s m1ís nagyobb szigetek visz
-zavétele végett hurczolt ellenök, ama tengeren egy lu~jóhadnt állitott 
f!'l (810) j hanem ez nem lévén elég erős, a nagy császár még életé
lwn hallá Nizza és Centumcellae (Civita Vecchia) kiraboltatását. 
Kcgyes·Lajoshoz, alighogy atyját fclváltá (815.), Cagliariból kiivetek 
.i<;ttek n Raraccnok ellen segélyt. kérendök 1); dc Lajos szánalom
uál alig adhatott egyebet. A pápák azonban kitartással folyta
ták a sardinini arabok clleni háborut j a genuai gróf visszafog
lalta Corsicát, s Bonifácz, Toscana határgró~ja, ki ama szigetet Ber
nát·d fivérével együtt kormányzá, kikiitött Utica és Carthago közt s 

i;t parti csatúban szercncsésen harczolt 2); azonban vitézsége senki ál· 
tal nem támognttaték, R n snracenoknt n csatavesztés el nem csüg·
;.rt•sztt~. 

E beütések az északiakétól egészen különbözök voltak. Ez 
uttíbhiak elöl n lakosok a tengerpartokon kerestek biztos menedéket; 
a saracenak pedig a tengerpartokról a szárazföld helsejébe kergették 
a megtámadottakat Umi levén a nagyobb szigeteknek s a Gibraltar
,zorosnak, a sa.racenok u Földküzi-tenger keleti öblén kivül a nyu
gatit is l1atalmukba ejték; miért iH ujra kétségessé liJn ama kérdés, 
mcllyet egykor Carthago lBroutása oldott meg: hogy tudniillik N ep
t n n három águját kelet, vagy nyugat h01·dozza-e. 

Leginkább pedig Provence vala kitéve rablójárataiknak, hol 
mindenelött a lorini monostort, a tevék~nység s tudomány köztpont
.i:'tt ronMk Ic, azután a mat·seillei gyarmatokat Antibest, Saint-Tro
pezt é~ Hyérest. Megerősítvén magukat a tengeren Toulon és Nizzn 
közt, a városokat gyakran megtámadták s Marseiilet tiz év alatt két
. .;,zer rabolták ki (838-848) J). Ama tartományok, hol arra, hogy a 
;.;.zelid, kedves égnek az ország gazdag~;ága s virágzó jólléte is megfe
leljen, nemzedékek fáradoztak, azon időponttól elvesztenek a történet 
~zámára. Camarguc szigctét állomásul használták, mellyböl Rhone 
folyón felvonulva, Ariest rabolgatták, mig néhány év multával Oe
rard Roussillon ur~t, rajtok iitvéu, legyőzte öket fl elvevé kedvöket 
:1ma foly!inak többszöri behajózásátóL 

') J!ginhard, ad ann. 815. v. 820. 
') Astronomus, De vita Ludovici, c:lp. ·12. 
'! Sz. Victor kolo~tor apáczái, Mar~eille r.löváro~áuan. orrukat vagdalták le. 

;;"~·y az arah•Jk uarumi~ágát dkPrillj,:k. lollll'll kapt:1 mono~toruk a D e n a r r 11-

r l (o ~ l) fl'\' c·t. 
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A saracenak visszaverese ürügyül szolgá.lt Bosonak maga t Pro
vence királyúvá emelni (87~). Őt azonban elragadván a halál, Gerard 
pedig baráttá levén, a saracenok visszatértek, nem rabolni többé, ha· 
nem hóditás végett. 

TöLb-több csapatot híva magukhoz katonailag uralkodtak az 
l)r~zág fölött, nem függve sem a spanyolhoni kalifaktól, sem az afrikai 
emirektöl. A rómni hajóhad, melly Frejus kikötöjében állomásozott. 
a megégettetést csak sebes futás által kerülhette el. Sőt a tengeri 
Alpeseken átlcel vc s Acquit es más városokat föléget vc, a saracenak 
Olaszországot is rettegésben tarták. Megerősítvén magukat ezután 
~zent-Móricz monostorában, be-betörtek egész félszázadon át, Burgun
diába, Italiába sőt Sveviába is, megszüntetve minden kereskedelmet, 
megtámadva s lekaszaLolva az ájtatos zarándokokat, kik -leginkáb!_. 
angolszászok - Rómába mentek; kimboiták Genuát (934) s leöldös
ték annak lakóit 1), mindig uj kalandorokat csalogatva magukhoz. 

Hugo Provence királya, hogy szabaduljon ezen ellenségtől, sr
gélyt kért I. Román byzanti császiÍrtól, kinek unokáj át Berta nev ü 

leányának kezével ajándékozta meg. A konstantinápolyi hajók görög 
tüzet vetettek a saracenak gályáira, ki is zárva látván maguk elött a 
tengert, elhagyták fraisneti állomásukat s visszavonultak a hátuk mü
götti erdőbe, melly még ma is Fo l' é t d es Ma u r es nevet visel. 
Hugo nem merto öket megtámadni, hanem egyezkedett:; barátságát 
igérte, ba biztositnák számára a helvét Alpeseket vágytársa, Bercu
gál' ellen, ki Olaszországot megtámadni készült. A saracenak vissza
tértek Fraisnetbe ll rablásaikat ujra megkezdték, a nélkül, hogy Be
t•engárt Alpeseken inneni kiivetelésoiben megakadályozták volna. 

Konrád, Hugónak m1isodik utódja (937), a saracanokat elfog
lalt helyeikben meghagyá, dc anyja, Berta, ki fiát a tevékenységben 
nagyon felülmulta, várdákat épittetett s gondosan őrködött, hogy a 
musulmanok hatalma tovább ne terjedjen. Egyszerre, nem tudni. 
Berta eszközlésére-e, avagy véletlenül m~tgyar sereg állt a musulma
nokkal szemben s kölcsönösen l'ongáltá.k egymást. 

Némelly föumk, hogy függetlenekké legyenek, a saracenak tri· 
mogatását keresték, mások ismét fegyvert emeltok ellenök, hogy a 
tőlük elfoglalandó toldeken uralmat alapíthassanak .. l\Iayeul dc V nlcn
solcs, jeles család na, nagy áhitatu s tudományu clunyi apát ' rnidön 
Rómából visszatérne, az arabok kezébe esett, honnan csak monostora 
összes kincseivol válthatta mog magát. E meltatl!mság szcmt bn:'!Zlll"a 

r) Liatprand, IY. :!. 
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gmjeszté a keresztényeket, s Vilmos gróf összeszedvén az egyenet
lenségben erejöket vesztegető főurakat, a saracenak legyőzésére vc
zeté öket (972). Ezek egy része tengerbe fojtatott, mások a halált, vagy 
rabszolgaságot a keresztség fölvételével kerülték d. Vilmos gróf a 
haza atyjának nevét vivta ki magánalt, s Francziaország harmadfél 
~zázad után a santeenoktól végkép megtisztittatottt. 

.\ hegyekbe menekült lakosok, a saracenak elüzése utáu, ösi 
t'iildeikre legott visszatértek. A birtokok nagyobb része az egyluízak
nak adatott, mellyek ujolag a keresztény .~zeretet s tudomány menhe· 
lyeivé lettek ; egy részt a szabad osztályunk vettek át, s minthogy H 

hűbéreseket az arab kard kiirtotto, szorgalmas mü\·elés által csakha
mar virágzó jóllétre vergődtek. Az urak, kik a tartomány megszaba
ditásaért harczoltak, a szomszéd vidékekből népesitették meg az 
elhagyott részeket, s az uj telepedök kedvező foltéteket ny~rve, köz
,;égeket alakítottak, mellyeknek szabad intézménycik nz olaszoknak 
is például szalgáltak 1). A barbárok ezentul is minden alkalommal 
törtek be rablás végett, miglen XIV. Lajos fölépíté a touloni kikötöt 
,; beállitotta ott a tengeri fegyvert.-irt: azonban csak azon id ötöl, mióta 
a franczia zászló Algir falain lobog, vannak a tengerpartok tökélye
sen biztositva. 

A saraconoknak olly mcsszeterjedő beütéseik majdnem hihet
lenné teszik, hogy ennyi népet maga északi Afrika azoigáitatott volna; 
igen valószinü, hogy egész Európából az olly nagyszámu elégületle
nek, különösen az ann.d ponton legyőzött, kaland- és zsákmánysavár 
~zlávok a berohanó musulmanokhoz csatlakoztak. A rabszolgaárulás 

•) "A földmüvelö tulajdonosok ezen népessége, mRlly :\ htibér nyiigét sohn 
'em iRmerte, a nelli szilkséges erényeket, a munka, a józanság 1!s vallás szerate
tét mindenkor megörzé, s a mnsulmanolt emléke nem kevéssé emelte ama hitbuz
;:ralmat, mellyet. az utóbbi siralmas illdözés sem tudott elhidegitui. ÉI ezen emlék 
Provenr.c legtudatlanabb s 11. multt11.l legkevesebbet gondoló o~zllil,vainal is, s alig
,·an munkás, kinek kapája valaha azon szélos téglákba nem ilt.között volna, 
mdlyek alatt az ott egykor uralkodott. afrik11.i nemzedékek alusznak. És ha az 
utas kérdést tesz , hogy minö romok azok ott a hegyen, mindcn gyermek éf' 
asHzony ezen feleletet adja: OU dllott a mi falunk a aa~·acenok idejében. A romok 
közt kápolna emelkedik, mellyct egy remetc őriz, H melly a már most nem létezö 
falunak temploma vala. Azt rnondanád, 11 remete az ösök hamvait őrzi, mellye· 
ket az utódok évenként látogatni jőnek, azon napon, mellyen e kötelességöket 
a templom ünnepe cmlékbe hozza. A régi hazának ezen emlékünnepét windig 
,-itló.m játékok clőzilt meg, saracen hangszer (tombu1·in) s hason eredetü tánc.z 
'la 'nWUl'e8que) ki~éretében. A vallási iinnepély s a zajos iiröm élö bizonyitvAnyát 
tr.~zi az egykori idegen uralomnak ~a dicaősegeR rne(l'szabaditásnak." Des Ml~hel~ 
Hist. du moyen /J.ge, II, kilt. 398. l 



embertelen szokúsa akkoriban uj erővellátazék divatba jőni; 1:1 a le
gyözöttek nagy része, k ;ilönösen Francziaországban vásárra vitetett. 
A saracenak megvették ezeket, hogy herélteket csináljanak belőlüle 
s divatba jövén e gyal:'tílatos nyerészkerlés, Gennnnin belsejéből win
den folyó torkolatához illyen szcrcncsétlenek szállittattak. V e11dun 
Lotharingiábnn legtöbb heréltet ~zolgáltatott, még keresztény fiuk l>l 

raholtattnk, bár mennyire kiizdiittek níl egyháziak e kCJ·cskedés ellcu. 
~cm utolsók \'oltak annak gyakorlásában a velcnczeick, kiktől Zaka
riás pápa 7!50-Lcn sz:ímos gyermeket vliltott ki, kiket Olaszhonból 
messzc akartak vinni. Uivita- Vecchiában 776-ban az illy eladott em
berekkel terhelt hajók hí.ngb/\ borittnttnk. Az eladott s islamban ne
velkedett gyermekek szaporitották n kereszténység ellenségeinek 
e.zámát, ngy szinte azon felniíttck is, kik fogság ha e!! V(', élctöket vallll · 
suk megtngadl\sÁ.vo.l válthatták meg. 

Slt'llin. 
:\ termékeuy Sicilin soha scm jutott volt a lougobat·dok umluw 

alá. s temérdek gahom\iát a görög császárok huzták, kik o. tartományt 
egy patricitB által igazgnttatták, s búr kóptelenek voltuk azt védeni. 
mégis annyi jövedelmct követeltek bí'liíle_. mint cliíbb egész Olaszor
szágból. IL Constansnak olly balsorsu látogatlisakor a Híliget a szem·(~
dett rablásokon kivül még az udvart is eltartani kényszeríttetett, A 
római egyház is. mellynek Siciliában nagy birtokai voltak, evenként 
tömérdek gabonát vitetett ki onnan a nólkül, hogy \'alamit viszont 
küldiitt volna; azouban a képrom bobisi háboru kiiitése utúu a papai 
hidokokat a görög kincstát· foglalta el. ~ Hicilia a kunt>tautin:ipolyi 
pntriare!Hl egy lt:izi hatósága alá adatott. 

A gazdagsagon kivül még fekvése is funtos~ui tette Siciliát a gii 
rög császárok oliítt, kik intten a Calabri1~bau még fennmaradt birtn
kokkal kiinuycbben rcnuelkezhettek. Miut:iu azonban a Földközi-ten 
geren frank és samccn hajók czirkáltak, a patriciusok függése mindi:; 
csekélyebb lön s ct~ak is az évi adó megki.ildésébcn nyilvánult. Elpidiu.;, 
egyike azoknak_. fellázadt hén ellen s nem bírva clegendü_,erövel a 
saraecuokhoz f01·dult segélyért, kik is Siciliába Wbbszöt· beütöttek. 
habár akko1· még állandóan Ic nem telcpcdtck. 

Euphemiu~. ki a Síligctct Dadogó-::\Iihály nevében kormányzó. 
beleszeretett egy, az btennek szentelt szűzbe s elrabolta azt. A csá
~zár, bár ö is elkövetett volt illyen bünt, szigoru büntetést rendelt 
(k27.) Enphemius ekkor Ziadat Allah ben-Ibrahimlwz, a kairvani 
agiabita-királyhoz folyamodott, ~> hűbérességet és évi adó igért neki, 
lm Trl('!!.'~<'g·itn(\ iit a ~ílig'df't f'lfoglnlni ~ a eFHÍsz:íri cximet elnyemi. Aíl 
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amb fejedelem ,;záz hajót s tízezer fegyveJ•est adott neki Aba al-Camo 
vezé1·lcte alatt, ki is kiszállva, Selinunt romjaitól nem mcssze egy 
ni rost épitett s azt a maga uevéi·ől nevezte el (A l c am o)- Euphemiu:
;t ~ziget ki1·ályának kiáltatvún ki, várta, hogy a nagyszámu elégület
Jenek által gyámolittatik: dc midi)n :-iyracusa falaihoz közelerlnék, a 
megfertőzött sziíznck tivérci {dtal agyonveretett. 

.\ siciliabeliek ekkor a haza vcdclméi·c f(illelkcf!ednek :~ meg
\ ·~rik a zavarba jiitt saraccnokat, kik mégis segélyt kapva Afrikn
ból i:;, ~panyolot·szúghól is, a sziget nyugati részét hatalmukba keri
ték 0:!:1 1.) Palermo, a legnevezetes h s olly annyira népes város rongyoH 
falnv1i. lett, miután hatvanezernyi lakosságából a:t. ost1·om végével csak 
háromeze1· maradt volt. Azonban a:t. emlitett, :-ipanyolorsztígból jött 
s7.ökevény arabok, a várost ujra megnépesiték 1), s ezóta a 1'unisból, a 
hóditás vezetésére s bcvégzését·e küldött cmii·ek f!zékhelyévé lett. Az 
első emír, Mahomcd, Abd-Allah ben-Aglab fia, az ennai (Ca!ltro Gio
vanni) ütközetben kilenczezer rómait ölt meg (832); hol, miután nzt 
utódja Al-Abbas elfoglalta, az első mecset nyittatott meg. Husz é\· 
mul V;\ Theodotos kot·mányz6-patl·icius Mcssinának falain esett el. 
Syracusa tizhónapi, kétségbeesett hősi védelem után elesett. A váro!< 
főbbjei legyilkoltattak, a nép Afrikába hurczoltatott, hogy ott sirassa 
hazáját és szabadságát: a város büszke templomaival romokba dön
tetett (8í8) 1). 

Felfuvalkodván c győzelmeikben az emirek, megtagadták az 
engedelmességet az aglabita fejdelmllktöl, kik, midőn ezeket huszon
ötévi harcz után ujm megfékezték, Ihrahim kairvani fejdelem maga 
is ~icilii~ba jött s bevette Taonninát (908.), mellyet természeti majd
nelll megvihatlan erős fekvése t:iem védhetet t meg. A saracenok u 
lerontott Taormina helyébe l\<Iola e1·össégét épitették. l\lll.s saracenok 
ugyanekkor Lemnót pusztitották, mbságba hmczolva annak összes 
lakosságát; aztán midön a calabt·iai v{u-osok nagy-alázatosan jöttok 

'J Amari. a~ Archit:u •loJ·ico-hau. 
'i Theodosii mouachi Ep. de e:ccid·io .Syntcu.:iamm. Ucr. Ital. ::\cr. t. Il. 

p. l. 1•ag. ~(i2. 
BÚJloire de l' A{rique w·abe sotts la dynadtie des Aglabites. Pári~ 1841 ; 

Yusef Elm-Kalidun müvc, ki Tuui~bau U\32-töl 1406-ig virágzott, ~ kit Ham
mer :• rali l\Iontesqnicu-ncl\ neve~. A müvet Nücl de~ Verger,; forditotta le. 
Kitlinill uelöle a beruerek harc?.<t a?. aglal,it{tl< ,,Jieu " mint egy melléktörténet 

"z utólll.liak uralma Siciliáhau. 
Gamillo Martorana Notizie st01·iche de' Sm·acini siciliani. Palermo, 1832. 
Wenrich, Rerum ab Ambibus in Italict insulisqu.e ad,jacentibus, Sicilia. ma· 

r;;,,e, .'jw·di11i« atque (.'o,·.~ieu, qestm·um t;ommenlarii. Lip,·.He. ltl-1f> 
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lbrahimhoz bocsánatért csdckelni, hogy az ellene lázadóknak segéd
l<ezct nyujtottak, az emit· kijelenté nekik, készülnének a szolgaságra 
:; jelentenék a z ö r e g P 4! t n r v 1Í r o s á n ak i s, hogy Ibrahim .F 

Cosenza azonban meggátolta ilt meuetében, s Ibrahim halála 
után a győzök kiizt \"Ísz:Hy iitött ki, miutáu az elsii hóditók fiai az 
agiabiták trónját bitol'!ó tripnlisi fatimita kit·Alyol<at elismerni nc1n 
akarták. Innet háboru támadt, melly alatt a kernsztények több neme:< 
kisédetet tettek a rabiga lerázástil·a; kiilönösen a girgenti-ek négy 
évig tartották magukat s igen kevésbe mnlt, hogy Palermbt is vissza 
uem foglalták (927); utóbb nzonban legyilzetve. vé1·ükben fíil·öszték 
dicső hazájok mnrndványnit, 

Olasztu·szolli· 

l\Iéltó oka volt tehát Italiának is rettegni az araLoktól, kik hu 
partmellékeiu eddig több flttólagos raL !ás t követtek el, most Palermó
ból félelmetesebben fenycgeWztek. Beneventum herczegei s Campa
nia városai, mellyek a görögöktől többé nem védettek, a helyett, hogy 
biztosságuk végett egyesültek volna, egymás ellen harczoltak s viszá
lyaikban a musulmanok segélyét kérték ki. Az igy behitt afrikai ara
bok Barit foglalták el (t:l42), a spanyolhonink pedig Tarantót, belc
kevet·ve maguk vét·ét a keresztény vér közé, emezeknek testvérhar
\!zai alatt. 

Más musulmanok Ponza szigetén telepeutek Ic, dc Sergiu<i, 
nápolyi consui (845), összeszedvén a gamai, sorrentói és amalfii gályá
kat, visszaüzte öket. Az emir, hogy lemoasa c szennyt, visszatért: 
elfoglalta 1\Iiseno várát ::1 kiszállván Civita-Vecchiában , egyene
" en Róma ellen mcnt s minthogy nem tudta becsülni scm a régi 
Rómát, sem az ujnak méltóságát, felgyujtotta az elővárosokat s mcg
szentségtolenité a Szent-apostolok egyházát 1). A megürült pápai 
szék betöltésére zavart rögtönzettel IV. Leo n\.lasztatott cl (847), ki 
az ö nemes bátorsiiga által feltüzelt római polgároknak élőkre állva, 
visszaverte a saracenokat a tengerig; aztán Szent-Péter egyházát " 
a Vaticant kettős fallal vétetvén körül, megerősíté Ortát és Amet·iát 
is; Centumcollao lakóit '1) az uj Leopolisba helyezte át, a kikötöt 
pedig coJ·sicai gyarmatosokkal töltötte meg, kik megesküdtek, hogy 
szcnt Péter zászlaja alatt élni s halni akarnak. 

• J Az. előváros ég-é~e Hafael egyi li vatica1oi fe~ t vényének tArg·yát k,·,l'c-><i. 
') Kik k{,Hijh!Jen v:ÍI'C>snkhn \'i~szat{,nén. annak Civita Vecehin llP\'PI 
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A saracenak nem remélvén Rámát eltoglalhatni, most Fondi 
dlen fot·dultak (852), kirabolták azt s a lakókat, kil{et Ic nem öldö· 
kiiltek, rabságba hurczolák. OstJ"Om alá fogták Gactát, viRszavervén 
r'gész Monte CaRsinóig a Lothár által ellenök kiildött spoletói sereget . 
. \ henedekl"cnrliek bölcsöjc elvesztett volna, lm az ellenség az éjt H 

f,,Jyam partján nem tölti, melly annyira megáradt, hogy a kö"Í·etkezi.i 
11ap nem meltettek :it rajta. Gaetát megmenté Caesariusnalt, Sergiu:> 
<'•>nsnl fiatal fiának vitéí\sége, ki kereskenésre szánt, de a h aza védcl
lltt'~re iR mindig kóRz nápolyi ós amalfi.i hajókkal a kikötőbe érkezett. 

A saracenak zsákmánynynl terhelten visszatértek s "midön már 
l'alermóhoz közel voltak, egy nnszáddal találkozának, mellyben csak 
két ember, tudniillik egy szerzetcs és egy pap vala. Ezek kérdezték 
:t musulmanokt ól: H o n n a n j ö t tök H h o v a me n t ek'? -- Vis z
' z a t é t• i i b e n v a g y u nk sz c n t P é t e r v á r os á t ó l; k ~r a
lJ o l t uk f' n n ck i ma h tíz :í. t s c l puszt i t o t t uk a t a r t o
mányt. A frankokat megvertük s szent Benedek 
monostorait felégettük.- Hát ti kik vagytok? -
Kik vagyunk? mindjárt megtudjátok.-Alig hogy ki
mondák e szavakat, rettentö tenget·i vihar kerekedett s az arabok 
iisszes hajoit elmerité 1)." Más musulmanok Lunit és a Iiguri partokat, 
mások ismét Calabriát és Apuliát pusztitották, behatolva Beneventum 
herczegségébe is. II. Lajos császár a capuai püspök s a monte-cassi
tiÚÍ apát közbenjárására segélyt küldött, s megölvén Amalmater emirt, 
;;~szcszedette a Beneventumban talált saracm1okat s lef~jcztctte öket. 
:\Iig azonban ő a beneventumi és salernói herczegek békítésével tölté 
az időt1 a neki bátorodott mUtmlmanok pusztították a déli tájakat. 
:\lidön lscrnia falait földrengéti megrongálta, a kegyetlen Massar, 
midöu ösztönöztetnék, hogy a könnyü zsákmányt kerítse kézre, fele· 
lé-: M it? az Isten caapássallátogatta meg e várost7 sén 
szercncsétlenségét még súlyosbitanám 't 

A kevésbbé nagylelkü II. Lajos cs:iszár, midön .Massar, kezébe 
esett, halálra itélte öt. Még kegyetlenebb volt, mint Massar, a Barit 
megerösítő sultán, ki innen minden támadást visszavert; Ali fát, Te
lesiát, Sepinót, Bovianot, lserniát és Venafrót romba dönté ; Benc
ventumot csak nngyösszegii váltság mcllett kímélte meg; .1\lonte t'as
sino számos hűbéresci által védetett i a voltumói benedekiek !türom 
ezer dat·ab aranynyal váltották meg magukat. A suitán Bariból har
minczhat naszli.ddal Görög-Illyria pusztitásüm megy (8:-JG) " kirnholja 

1; Mrm(u·it. ""'"ty,o. Muratortnál 11. :!fifi. 



n Vltro~wkat, mcllyck a szlávok ellen {enntarták magukat: a ragu
:;aiak azonban tm·tották magukat mindaddig, mig macedonini Vazul 
hajúkat küldött, mellynek lattára a saraeenok futásnak eredtek. 

Az olaszok magukhoz tértek s beh\tták. mik<;p ar. idegen be
iitöktöl e;;ak egyesülés :\.Ital sr.abadulhatnak meg·. IL Lajos általok 
felkéretve fcgyven·e sr.úlitá ar. iisszes gt·úf,lkat, ldibt;reseket é;; 8zal)a
tlokat, kiadváll a követker-U pamnesr>t: "1\limlen, l;; i fekv() javakban 
annyit bir, mint a mcnnyire sn.ját szemólye bcesültctik, a r.úszló ahi 
~iessen; a szegények a tengerpm·tokat ~ a hnllírYidéket iirizzék: a 
főpapok, g1·ófok é~ gaBtaldok üssxc;; embrll'eikkel ki fogunk indulni, 
minden mentst:g- L:s ki,•étcl nélkül; n su1ballok, kik nem al;;arnának 
fegyvert ragaclni, javaikat é~ hazújnkat, a grófok és hiíbt~reHek pedig 
mélt<iságaik- s javadalmaikat vesztik cl: ugy Hzinte azon grúf,)k, fü
ltl'ak, ap:itok és abbatissák, kik hiibére:>eiket s ~zolg~i.ikat a hadsereg
hez küldcni elmulasztanák Az eriitlen népség a d.rakba menekedjék. 
:\Iiuden, harezra alkalmas cml.H't' telje:-; fe gy verzettcl, t•nh{tval <_•gy 
t-.ne s élclennnel egész az aratásig ellátva jelenjell nwg. A ki fegy
Yel't, vagy h:lzi állatot rabol, hármas hirságot tizet sa mellrtt h a r n eS· 

c n r r :1 ítéltetik '): ha raLs~olga, megkorbáesoltatik; az ntonúlló. lw 
tiirii, gyujtogató, gyilkos ds házasságti.it'(í élctével lakol." 

Fegyverben vala egész Olaszhon. Lajos (86G) először is .Monte 
~ 'assinóba ment, intézkedést teenr.lií, hogy a hansereg miíkiidését ájta
tos imák Í8 cliísegib;{•k: hanem u1indencliítt a kéte~ hüségü campa
niaLelieket kelle nwgfenyitni ~ Cnpua lcront:íf'ával a tiibhieknek t•et
t.eutií péhl:i.t adni. Elpu~ztitotta Nápoly környékét it<, miután c v:"tro~. 
<~ kcrc:;keuésu(·l JuagaHztosh érclcket nem isnwt·ve, majdnem, mint 
Palermo, tel<' volt .~araeeuokk:ll s awkat fegyvet·rel, (·lclemmcl, ~iít 

menhelylyel i~ :;egitette. Eli!halacldn Lajos, visH?.avcrt<· ll mnstdma
noknt mindL'Il pouton s 'l'an111tu- 0,; Bn1·ira szoritú iíkct (8117); miut
ltogy azonban az igért görög hajúhad meg nem (·rkczctt, vissza kellett 
vouulnia. A ~araeenuk üldözöLe vették s elünyomultak egész Szent
'lihály monostoráig Chu·gano hegye alatt; de a Lajos által Apnliában 
hagyott hadtest :Utal szünteien nyugtalanittattak. Bari három év mul
va visszafogialtatott (8(iH), s a ,-nlt:ín~ életét es;! l{ Lajos nag·ylclkiisr · 
p;énck köszüutt~. 

Ez mo~t Tarautn ellen kiil<k u~h·uml•'• ,;ere;,;·et. ~iiq;ctve Va;ml 

'j E IJiintdc·s abiJúl állott, hog-y a harezli az eg~.it. "'reg· elöLt ll)"l"l"g"d. 

" pap pe<lig· miscmo111lÚ kiinyvet hun·zolt a h1Íui11. Re1·. lt. 8cr. t. ll. p. I. pag-. 
:!fi:). EZ!'Il okmiw.v ··l{•ggí· r.,Jmntatjn a h:trlüg,v M111pot1Ít, ll K:tl"(l!ing-ok :tl:ttt. 



;,;·ü1·üg ~Há.,zárt, hogy küldctu·~ cl nil igért hajóhadat, mclly a Tyrriteni
tengert az araboktól megtiszti tsa. l\Iidőn azonban a görögök a győzelem 
dicsőségét a nyugati lilesászárnak engedelme:>kedő barh<írok cllenében 

lllaguknak tnbjdoniták, Lajo,; ezt felelte nekik : "Ti, az igaz, nagy 
készületeket tettetek, olly nagy számmal, mint a sáskák, mellyek cl
lltJmályositják a léget; hanem mikép a sáRkák rövid repülés után le
,.;zállnak, ti is odahagytátok a csatatért, hogy kiraboljátok Slavonia 
b~re~ztényeit, a mi alattvalóinkat. Az én harczosaim kevesen voltak, 
r ui vel a várakoz<~sba belefArautakat haza kiildém, csak a javát tartván 
111eg. Ezekkel folytatám az ostromot, s legyőztük a saracenak legha
ralrnasb három cmi~jét; megrettentettük a hitetleneket, s ha segittetünk 
a tengeren; visszafoglaljuk Siciliát. Testvér! siettcsd az igért tengeri 
segélyt, légy figyelemmel szüvetségcseid iránt s ne higy a hizcl
kedöknek." 

V az ul felboszankou vr. a levél hangjára s a t e s t v é r czirnezé:;
re, meg nem adtn a tengeri segélyt s igy a vállalat sikertelen maradt. 
. \frankok a gyözelem utáni kicsapongásaikkal annyira mentck, hogy 
a megsértett benevcntumiak herczege, Adelgis a görög császar mel· 
ktt nyilatkozott, ki is élve a kcdvr·zil alkalommal visszafoglalta Cala
bria, Samnium és L!Jrnnin fiíbh városait, és nz orla sietett Lajos fog
~ágba esett (li 71 l 1 1. 

1 1 .-\kkorihau ké~zillt <' vc r~czct : 

Audite omnea fines terrae horrore cum triatitiCI. 
Qua/e acel-us fuit jactnm Benevenw civita~~. 

Lhuduvicu.m cmnprentlenmt, sancto pio Augu-st ... 
Bene·ventani se aduna1·unt wl 11-num con.vilium, 

Adalferio loquebatw· et rlicebCinl 2wincipi: 

Si no~ eum vivum dimiltemu«, certe nos pen'binwo. 
Scelu.-> magnurn prepm·avit in i.Ytam p1·ovintiam, 

Regnum ?Jostl·um nobis tol/it, tws habet p1·o nihilu/ll. 
Plum mala nobis j'ecit : t·ectum est m01·iad. 

Deposue,·unt sancto pio de a1w palalio ; 
Adalf'el'io illuni d·ucebat u.aque ad pretorium, 

Ille ve1·o gaude visum tamquam Cld mm·tiriu?lt. 

Exienmt Sado et Sudncto, inoviabattt imperio _: 
Et ipse sancte pius incipieúat clice1·c : 
Tamq·uarn acl latmnem ve-nistia cum gladii-11 el (u.tibnll. 

F1tit jam namque lernpua vos allevavit i-n omnib1t<1. 

Itiodo vero su1-rexistis aclvers1w me consilium. 

I1iescio p1·o 'JI6id causam vul!i« me uccide1·e. 
1;eneracio Cl"l.tdelis ven1: inte,..ficere, 

HccieMiaequ• .;a Heti., Dei vr,nio diliy-.re. 
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Mind ez nagy előnyt nyujtott a saracenoknak, kik Siciliából é~< 

Aft·ikábúl roppant sereget küldöttek Salerno P.s Capua felé (872), 
hogy az ugyis erösücHi gyarmatoknak segédkezet nyujtson. A tarantéoi 
gyarmat Barit ismét elfoglalta, Apuliát a tmmtlmanok elámsztották: 
Nápoly, G-ai\ta és Amalfi, ha nem is barátaik, de legalább mRg jóideig 
(•llenségeik sem voltak az arnboknak. A megszabadult Lajos ujra 
hadakozott az nrabokkal, azonban még életében kellett látnia, mikép 
azok déli Olaszhon uraivá lettr.k s Benen·ntumot felgynjl~íssnl fenye
gették. 8alerno ostroma alatt Abdita emír :lgyát sz. Fortunát és Cajm 
templomában az oltárra helyezte s minden éjjel rgy-cgy apácza szii
zcsségét áldozta ott fel, mig végre egy leszakadt get·enda a kéjelgőt 
agyonütötte. Midön Beneventum ostromoltatnék, egy polgár, ki segély
kérés végett küldetett volt el, midön visszatérne, ar. arabok kezébe 
esett. Ezek gazdng a.jámlékot igérének neki, ha mcgcsalná az ostrom
lottakat és kegyetlen fenycgést, lm az él'l~ czij segélyről értcsitné öket. 
A polgát• azonban, amint a. falak Alá ét·kezctt, elld:í.lt:í magát : B a
t o r s á g ó s ki t a r t ás ! a sz n b a d i t ó k j ö n ck ! é n me g h a
l o k, a j á n l o m n ek t e k n i) m c t s g y c ,. m ck c i m e t, s ekkor 
rlarahokra vagdaltatott. 

Az olaszokknl egyetértve a musulmanok a campaniai széleken 
mcgerösiték magukat, s a. sultán, kit a mf'gkegyelmczés le nem fegy
verzett, még rettentőbben jelent meg, mint valaha (875). A montc
eassinúi s volturnói monostorok, mellyeket az i1uák és a Illibércsek 
roszul védte!;:, !t~Hgba borittattak, a sa.binok földe elpusztíttatott f; a 
rabló cwnhí.k egész Tivoli gyönyörü tájaig s 'l'ibcr szcnt partjáig 
nyomultak, és Róma környéke a lakosoknak két éven át sennni tcr
ményt scm szolgáltatott. 

VIIL .János púpa megkisérté a hiú s haszontalan Kopasz-K:í
rolynak bátorság-út s számdmát fölgCJ:jcsztcni, s i1·ta neki: "A keres?:-

Sunyuiue t~eni t1indica1'e quod supe1· terrallt fu-'Jua est. 

Kalidus ille temtadm·, mtma atque nomine 

Coronallt imperii sibi in caput 7J0net et di(cbat pupuln : 
b'ece sumus impera/Ol", po.,aum t>oMa !'egere. 

f.e w animo habebal de illo quo feeeral; 

A demonio vexatur, ad terrmn r.ecide1·at. 

Exier'l.mt m.ullae tnrmae videre mh·abilia. 

Magnus lJominWI Jesu,a 0/u·islttS Judif-arit ju.dit:ium : 

Multa !JP.IIs paganm'Um. P-xit Í11 Calab1-ia, 

Supe1· Salemu pen:enel'ttnl, poaaide•·' r.ivita.•. 

Ja.1·atum est ad sanctae Dei •·eliqniar. 

Ip~~ l'P91111.m d•(1'11d~dum. et aliwTI 1·equirerP. 
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tény vér ömlik; s a ki az öldöklő vasat elkerüli, mint rabszolga ha-
7.!ijából örökre elhurczoltatilc. V árosok s faluk, lakóiktól megrosztatva 
elpusztulnak : a szétüzött püspökök csak ar. apostoli széknél találnak 
menedéket, egyházaik ~ vadállatok tanyáivá lesznek. A dolgok ezen 
állapotában igazán fellehet kiáltani: B o l d o g o k a ma g t a l a n o k, 
~~:i az e m l ö k, me ll y ek n em sz o p t a t t ak! Ki ad nekem elég 
könyeket, megsiratnom a haza romlását! A nemzetek urnöje, a váro
:;ok királynéja, az egyházak anyja, elhagyatva, fájdalomba merülve 
kesereg. {, az inség és agg,.1ly korszaka, a nyomor és sanyarús~íg· 
napjai!" liascm kérelemmel fordult a többi fejedelmekhez, ne enged
nék, hogy Aga r szülöttei Italiát rablánczra veJjék s a vallást elnyom
ják. Károly meghagyta a spoletói herczegnck, segitené a pápát, de a 
nápolyi consui az egyházi átokkali fenyegetésre sem hallgatva, nem 
akarta a mu::;ulmanokkal kötött szövetséget megsérteni. Róma tehát 
nem szabadulhatott máskép, mint, hogy éviadó fizetésre kötelezte 
magát, s látnia kelle, mikép a nagyravágyó főurak, hogy Róma fölötti 
uralmukat megalapitsák, a saracenokkal szövetkeztek. 

Szerencsére a siciliai s afrikai arabok közt viszálkodás ütött ki, 
ugy, hogy Syracusa bevétele után további vállalataikkal felhagyni 
kényszerültek (878). A göt·ögök e viszálkodást s a Kopasz-Károly 
halálával bekövetkezett fejdienséget arra használták fel, hogy ma
guknak Italiában a nyugatiak és musulmanok fölött tulsulyt szerczze
nek. Hajóhaduk tehát uráva tette magát a keleti padoknak s Nazarius 
tengernagy megsemmitvén a palermói arab hajókat, Lucania és Apu
lia tengeri városait felszabaditá; Reggio, Taranto és Bari, uj s:r.eme
rlPH!'k alatt nrat változtattak. 

Sicilia s Olaszlwn azalatt a saracenak elleni folytonos harcz
czal föl neru lu1.gyott; Atcnulf (900) Beneventum éR Capua hercze
ge, liabár Campania összes váwsaival minden erejét megfeszíté, sikert 
még scm arathatott; hanem végre megszálalt az egyetlen hang, melly 
n kereszténységet egyesiilt müködésre felhíni képes vala, s X. Júnos 
a kelet és nyugat fejedelmeit felszólította a koresztes hadak ozeu elií
játékára. Biborban született Constantin Picingli patricius vezérletc 
Rlatt egy hajóhadat küldött, mellyhez nz olasz köztán;aságok s a lun
gobarduk is hozzá csatlakoztak, a pápa pedig Bcrcngár császár hüLC:
reseinek élőkre lillott. A GariglianóLa.n o~;troru :Llá vett saracenok 
'\H 6) három hónapig védték magukat; miclön pedig látnák, hogy 
nem tarthatják magukat, lángba boriták az egész várost, azon remény
ben, hogy a tüz előidézte zavar közt megszökhetnek, azonban össze 
fogdosva, kardm hányattak. Ezzel megtöretett az arabok olaszhoni 
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uralma, habát· idöröl idöt·e visszatertek s meg is et·ösiték magukat t•é
;;zint Gargano alatt, honnan öket XflJ_ .János (!)60) Szvatopluk dal
mát király segély•ivel iizt.e el 1), részint Reggio é~ ( !osenzában, hol 
is tiibbször volt alknlmuk szomjuko.t a testverharezbn meriilt olnsz•,k 
Yrrével oltani eL 

~Tig egy részről a pisai hajóho.d a calabriai saraconokat Heggi•í
ha szoritú, addig VIII. Benedek 1 a harczias szellemü pápa, egy
begyiijté az összes piispöküket és nz egyház hiibt:reseit s a Lnnibnn 
úllomásozó sarnecnak ellen indult (1016). Három napig folyt a csata, n 
negyediken a hitetlenek vad futásban kerestek mcncdéket. A zsák
mány küziitt ezer font aranyat érő korona is tai{tltn tot t, mellyet a pápa 
ll. Henrik e~ász{mu\k ajándékozott. A foglyok küzt volt a saraecu 
\'Czér ueje is, ki kivégeztetett. A t'elbiiszült fét-j egy z~:~ák geBztcnyét 
ki.i.ldütt a pápának, annak jeiéül, htlgy rüvitl idő muh-a nagy haddal 
fog visszatérui ; a pápa viszont egy zsák kiilest küldütt, jelenteni 
akarván, milly nagyszámu sereg fogja az uj beHtöket visszavcrni. k, 
•~sakngyan az ij scrkcntését·e~ a pisai és gennai hajóhadak Sardiniáb3 
vitoriázva (1022), az ottani keresztónyek sPgélyó\'el visszavcrll:k :1 

:-;nracenoknt; kiket Musctt (Mugheid al-Ameri) mút· kit·ály oda telepí
tett. .Minthogy azonban ezek mindcu tavaszszal Afrikából vis;;zatér
tck, Genttát többször kimbolt~\k, Tarant<'•t hntalmukba keriték s ké
~iibb Salerno ellen is kisérletet tettel> ; az olaszok, hogy gyökeresen 
.-;egitsenek a bajon, Afrikába hajóztak, bevették Bonát, s Carthágót 
fenyegetvc l\Iusett-ct LékekiHésre szoriták. Dc n vén mór nehány ,",y 

mnlva segélyt kérve n spanyolhoni mót·októl Snrdinia ellen hnjózott 
s azt Cagliari kivl>tclé\·el d is foglalta; s mig a pisaink a calabrini 
;;aracenok ellen luwezoltak, l\Iusett rajta iitött Pisán, éjszaka idején; 
.; cl is foglalja azt, ha egy bizonyos ( ~inziea nevii asszony fegy\·crre 
nem szólitja a lakosokat ~). A pisai nemesek ckkot· összeszedték vég
,;ő erejöket, és segittetve Genua-, a Malaspina-iak Lunigiamt gróf
jai- és n spanyolhoni muticai gróf Centilió-t6l~ fölszereltek egy hajú 
hadat, melly a szigetet elfoglalta, a saraconokat tö11kt-e verte s 1\lu
sctt-et fogolylyá tette : a visszaszerr.ctt Rardinia a győzUk kiizt 
osztatott fel (1050). 

Midőn a pisaiak l Oö3-ban Siciliábn jüttek, a palermói kikötöben 
hat terhes hajút találta!\: iiWt fölgynjtottak, a lcggm~dagnbbat maguk-

1) Platina. Vita .lulwnnis XIII. 
'J Ha igar. ez esemén~·, 11.1. adotl Oltranl•> ní.rosren1.n('k C'inz·ica uc,·rt (·• 

~rr<l('.t!'.! a hirli iilll<P]H'·]~·,.,,k: .\rnn IIirlj:Í!I rurlniillik :'de•:Jta \al'l:ll<,lt. nwll~

u,'·}HL igazi ~·~at~b·{, f:tjult. 
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k~tl vitték s annak kincseivel kezdték székesegyházukat építni 1). 

A 8araceuok ekkor nz olaszhoni uralom igényeiről végkép lemondtak, 
bár késöbb egy keresztény császár (Il. Fridrik), midön a szabadság 
l!yámolitója: n pli.pa ellen harczolna, segélyül hívta a saracenoltaL 

Corsica czimerében még most is bekötött szemü mór látható, je
IPül a régi arab uralomnak ; s a szigetet a hagyomány szerint a t·bmai 
('olonna-család egyik ivadéka tisztitotta meg a saracenoktól. 

Siciliában a Biborbanszületett-Constantin id tal küld öt t hajúhad 
uéhány ~zet·encsés csata n tán szétveretett, s a saracenok, hogy meg
boszulják az olaszok által ennek nyujtott segélyt a tartomány legte
kintélyesb harnli n ez férfiját Afrikába hurczolák s az em ir tilinak kör
llyülmetélésekor tizenötezer keresztény fiucskán ugyanezen mii.tételt 
tették. Nicephorus P hocas megkisérté a szigetet ujra elfoglalni, s ro
kona, l\Ianucl (!165.) Siracusút, lmerát, Taorminát s Lentinit Le is vette, 
,; a megvert ellenség a lll'gyekbe futni kényszerült. Mantwl C'lég 
bútor volt öket oda is üldözöleg követni, de megveretvén, szabadsligát 

.- élctét is dveszté. Abul-Kassan emír ezután visszafoglalta a nevel!:ett 
nírol:!okat (%8.) s a hősies Taorminát földig lerontatá. A siciliabeliek 
:.:wnban az elnyomók elleni hat·czczal föl nem hagytak s egy csatá
ban még az emirt is megölték; ám mégis, daczára a saracenok köz t 
rlühöngött helviszálynak, ~•ma bizonytalan, majd barátságos, majd 
ellenséges állás, me Ily et a görögök a sziget it·ár.yában elfoglaltak; 
hosszura nyt0ták annak nyomorát s kétségbe ejték visszaverhetése 
i1·áut azon ellenségnek, melly, mint Antaeos, az anya országból, Libylí.
hól ,·ett erősítés által, nlindig ujm nevekedett. 

A görög· kormányzók Italia földére vonultak, átvivén oda Sicilia 
nevét is, s innen támadt a Két-Si c i l i a nevezet. Palermóból s más 
•!rÜsségei kb öl az arabok gyakran kirontottak, hogy lepusztitsák a ve
téseket s a benszülötteket rabszolgaságha hurczolják. Mikor azt{m 
várost \'étlek be, ennek meghagyák vagy Mahomed hitére térni, vngy 
,:yi adót fizetni. A hóditás elsö dühének csillapultával az arabok meg
.-ngedték a városoknak, hogy régi intézményeik szcrint éljenek, :söt 
IIC:melly törvényekre nézve a püspökök tanácsát is igénybe vették ~t 
.\unyi bizonyos, hogy a herczegek a f(myitő törvényhatóságot egész 
a ;;vév (::;váb) uralkodók idejeig kezökben tarták. Az egész szigcten 
··g~ cmir paranc;;(•lt, mindcu vll.•·os és keriiletben pedig egy tölc függö 

') Ez, ''alaJuiut más ,·isclt dolgail< a pisaiakuak. szé>l<coeg·~·híur.uk f~l

irataihól vehetök l<i. 

') F'r; Testa, Diss. de ort11 et p•·o!Jremt jw·is siculi, ··· Alfonso Airoldi, Cod. 
diplom. della Sírilia sotto if yovemo de!Jli Arab·i. T. I. p. I, pag-. :JS!. 11 jrg)·z•·tl>t•Jl. 



alkad; igazságot a kadik :>zulgáltattak: --- meguszlutt, hanem annál 
nyomasztóbb zsarnokság! ... 

Azon határozmányok s törvények, mellyeket az arabok Siciliá
ban alkottak, alkalmasint ki teJjedtek más tartományokra is, mellyck
bcn a Fatimiták uralkodtak. Nagybecsii kincs volna tehát azok felta
lálása; a V elia apát által kiadottak, mint mellyek a hedsira 216: évé
ben, a legyőzöttek legértelmes b férfiaival egyetértőleg hozattak, 
egy ideig Idelégiték a tudósokat, s Canciani fölvette azokat a B a r
b á r ok t ö r v é u y e i n ek g y ü j t em é n y é-be; hanem utóbb ki
derült, miszerint csalás az egész. Különben kevés lévén mindaz, a 
mit mondhatunk, csak annyit említünk fel, hogy a sziget, melly a 
carthagúiak uralma óta két tartományt képezett, most három részre 
osztatott, mellyek mindcgyike több kerületet foglalt magában. A közjö
vedelem a birtokosokra vetett foldadóból állott, melly a rómaiak 
alatt divatozott, igavonó marhára vetett adót pótolá. s g e t i á n ak 
(r~, föld) neveztetett. A görögöktől elvett földek nem tartattak meg 
állambirtok gyanánt, hanem a legérdemesb harczfiak között osztattak 
fel, legtöbb adatván a rokkantoknak, a lwrmányzóknak s a három 
tartomány parancsnokainak. E birtokok, különbözőleg a hübérrend
szertöl, bizonyos külsöségek és :t föbirtokos beleegyezése mellett el
idegenithetők voltak. 

A birtok, az öröködés s átalában a polgári állapotok akkép va
lának rendezve, hogy a normannok kevés változtatni valót találtak. 
A rómaiak alatti földmüvelésre szoritott rabszolgaság a régi urak ki
vcsztével szinte elenyészet, s a szabad kéz munkája eltörlé a görög 
renyheség nyomait; igen sok föld tétetett müvelhetövé, másutt ismét 
a pamut, eperfa, czukornád '), rnannakéíris és pisztácz kezdett termesz
tetni; márvány- és rakmtivekkel gazJag épületek emelkedtek, s a ha
gyomány még ma is felmutatja az emirek terjedelmes kertjeit, már
vány halastavakkal (ma r m o t' t o). EtTe ltasználták fel a siciliai ag
labita s utóbb obeidita fejedelmek a jóidcig tartott békét, mellyet 
megháboritni scm a keleti császárok, scm Olaszorsdg nrai nem vol
tak képesek. 

1) Albert. Aqueus, L. V. l'· 37 .. \ czukoruád ~terencséscu tenyéozet Siciliit
bau ; 14UI-ueu a palermói egyetem is figyelmet forditott annak müvelésére ; 14-lY
IJcn Pictl'O Spet'iale a ti.ca1·a~zii mczöt illtette be azzal; egy utazó 1550-beu 
igen virágzúnak irja Ie a cwlwrtermcszté~t. Legsikeresebben üzetett Cariui, 
Trabia, Buonfornello, Roccella, Pietro <li Roma, Malvicini, Olivieri, Casalnuo,.,,, 
t:ichiso, Casalbiauo, Verrlura, Sabuci, M'odica által. Il. Fridrik a Garbóból jött 
~sidókat Pal<Hmo mellrtt indig-o ' m:b kiilföldi nr_lvéuyck termeszt.:-.~)'(· k;;

telezte. 
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Azonban bármennyire ügyekeztek is az arabok ásiai s afa·ikai nö
vényekkel s alkalmas földalatti vizvezetésekkel az anyagi jóllétet elömoz
ditni, Sicilia meg sem feledbette el, hogy egykor keresztény és olasz 
volt s nem is barátkozhatott meg azon uralommal, melly nemzeti 
büszkeségét s vallási önérzetét egyaránt sérté. Az arabok tehát kény
telenek voltak számos erősséget építni, mellyek ma is c a l a vagy 
c a l a t a név alatt mutattatnak. Még a hajdani nagyság emlékei ill, 
mint példaul a selinunti templom s a taorminai szinház várdákká ala
kittattak, mellyekből az afrikai rablók ki-ki rontva, a benszülöttektől 
hölgyeket és fiukat raboltak háremeik díszítése, vagy őrzése végett. 
A kalifák csakhamar észrevették, mikép a gazdag szigetet közvetlen 
hatalmukban meg nem tarthatják j miért is Al-Manzor, fatimita fejde
lem, 94 7 -ben Siciliát Hassan ebn-Alinak hűbérképen adta j ennek csa
ládja Palermót nagy virágzáara emelte. 

A sheikek s Apró fónökök, mint másutt, itt is csakhamar önálló 
hatalomra vergödtek az emír ellenében, s a tartomány egymás ellen 
küzdö számos apró uralomra oszlott. Ebn el-Thammuna, Syracusa és 
Catania ura, nöül vevén Maimunát, Ali ben-Naawh-nak, Enna és Gir
genti sheikjének hugát, ennek egyszer reszegségében megnyitotta 
ereit. A nagynebezen felgyógyult nő fivéréhez futott, ki sógorát le
győzve uraságától is megfosztotta. Eh n el-T hammuna a normann 
Rogerhez menekült, s a nagyhh·ü calabriai höst a sziget elfoglalására 
ösztönözte. A kalandszeretö Roger szivesen vette a meghivást (1061) 
s megtörhetlen bátorsággal küzdött a saracenok ellen, kik az Afriká
ból kapott segély daczára meg nem tarthatták Syracusát, melly 1088. 
ban a normann kezébe esett. Három év mulva Enna és Girgenti iR 
bevétetett j sok gazdag mnsulman elhagyta Siciliát; a többieknek 
javaik és vallásuk szabadon hagyatott, csak a bolt, malom, sütőke
mencze s nyilvános fürdök jogától fosztattak meg. 

NEGYEDIK FBJBZBT. 

Normannok. 

l!!huad. - Edda. - Sagák (moudák) 1). 

Az Ásiából északi Európába jött s köz néven teutonoknak 
vagy dacokna~ (deutsch) nevezett népek közöl azok, mellyek a ró
mai birodalom területén telepedtek le, germánoknak és frankoknak, 

') O•:cmiques anglo-n01"1ltandes. Recueil d'rxtrait .. et d'ér•·its 1·elatifs a l' histvú·~ 
de Nomwndie et cl' An.'f/P.te•·>·~ pendant les XI et XII ;il~cle8, publie pv1•r fa prnnih·e 

x. 4 
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azok pedig külöuösen, kik Scandinaviát s a azornszed szigeteket fog
lalták el, normannoknak (Not·d-mann), északiaknak neveztettek el. 
::\Iini) népek laktak legyen ott előbb, e kérdést titok fedi; csak annyit 
tudunk, hogy n dán félsziget Chersonesus Cimbricának neveztetett, 
azon cimberektöl, kik először járták be Európát s aztán Gallia Belgi
cúban s Britannia szigetén telepedtek le, hol törzsük folyvást tartja 
mngát Cambriában vagyis 'Valesben. •) 

Scandlnnla. 
Scandínavia Scaniától, Svceia (Svédország) legdélibb részétől 

neveztetett igy el, s terjedelmes félszigetet képez, melly északkeletre 
Finnhonnal van összekapcsolva; a többi oldalról a Jeges-, Északi- és 
Balti-tengertől locsoltatik, s egész hosszában egy hegyláncz által vá
gatik. :ít, Délfelé ketté nyilik, nlintha át akarná karolni az ellentesen 
fekvő másik félszigetet, mellyet elöbb o. cimbm·ck, utóbb a j ü tek lak
tak, s melly Schleswigen át Holstein- és Lauenburggal, az angolok 
régi lakhelyével, innen túl pedig Germaniával érintkezik. A partokon 
ü b lök és hegyfokok váltják föl egymást, mellyeken túl végetlen 
számu szigetek következnek, közöttük nehány nagyobb is, miut Fií
nen, Seeland és Laaland. Ezek ma J ü tlanddal együtt Dánországot ké
pezik, mig Scandínavia maga két országra,Svéd- és N orvégiára szakad. 

Közel az északi sarkhoz nyáron át több hétig le nem megy a 
nap, télen pedig szintannyi ideig tart az északa; az alsóbb részeken az 
l'szaki fény által szinezett, ragyogó jég- és hólátványokat a rövi<.l, de 
forró nyár által rögtön kifejtett buja növényzet pompája váltja fel. 

Ugy tartják, hogy a Balti-tengerhez Odin vezette agerrnáuokat, 

foia d'apre1 lea manu~crita de Londre, de Cam7nitfse, de Dovai, de Bruxellu et de Pa

ri!l, pa•· Francisque llichel. Rouen 1836. 
Dopping, Hiatoir·e des expéditio118 du Nonnanrh. 
Mallet, Intt·oducticm a l'hillt•.ú·e de Danetnark. 
Coquerel, lléa'umé dc l'hilltoire de SuMe; 2. kiad. 1825. 
Llcquet, Hillt. de Normandie. Uoueu 1835. 
Graberg de Bemsil, .A 11kaldokt·o'l. Stockholm, 1813. 

Rhus, L'Edda. A bevezetbben Norvég·ia és Island szokAsait adja elő. 

Hetberr. Mytlzologie duNord d'ap1·ea l' Edda et le• poésie• d'Oelenschliiger Ko 
peuhág a. 

- Edde. Rhytmitica, seu antiqui or, vulgo saemundina dicta. [!. o. 182T. 
Edelestand du MerU, P1·olégmné11es a t'hütoi•·~ de la poéaie scandinavc. l'J\

ri• 1839. 
Bergmann, Poémea idlandai11. Fra.ncúára az egén z Edtlát. Da P.a,qel ki oa"· 

a-wny forditotta le a Bibliatheque étrangb·e-ben Pári~ 1839-40. 
Marmter, Ilialoire de la littérature en Danema•·k et en Su~de. 1840. 

1) LAsd a VIII. köuyv. 21i0-'l51. l. 
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kikblíl ott a svéd, norvég, és dán név alatt i~>mert népek támadtak; 
hanem az odatelepedés ideje ollyannyira bizonytalan, hogy a tudósok 
három, igen hosszu idöközii uépköltözést vesznek fól. Az uj népek 
összeelegyedtek a benszülöttekkel: a szigetcken lakc) góthok a dán 
nevet vették föl; a j ütiandi eredeti népesség azon szászokat és ango
lokat szülte, kik Nagy-Britannia meghódítóivá lőnek; a teutonole és 
scandinávok vegyülete leginkább a déli részeken vehető észre, és 
Svédországban a svédek és góthok mint hódi tó (·s legyőzött faj sokáig 
elkülönödve maradtak. 

A monda szerint Thor, egy törzsnek hatalmas főnöke és papja 
n Bottni-öböl közelében, gyermekeit egy ízben, ünnepélyes áldozatra 
összehívta, mellyre azonban csak Nor és Gor jelent meg, Goa pedig, 
a fiuk szépséges növére, elmaradt. A két fiu a leány fölkeresésére 
indult, Nor a szárazon, Gor a tengeren. Amaz a hegyeken túl roppant 
térségre s rajta harczias népre talált, mellyet Rolf, Hegyi melléknevü, 
Goa elrablója vezérlett. Nor hatalmasnak látván a leány-rablót, nem 
merte öt megtámadni, hanem utját folytatva, fölfedezte az Oczeán és 
Dovrefjeld hegyek köz ti tartományokat, miket N o r-w e g nek vagyis 
Nor utjának nevezett el. 

Erdős és tavas lévén az ország, a lakosokat inkább vadászat- és 
halászatra mint földmüvelésre ösztönzé. A nők tiszteletben tartattak; 
jártasak voltak a runi-irásbnn, melly a rabszolgáknak el vala tiltva. 
Némellyek a költészetre s még inkább az orvostudományra és sebé
szetra adták magnkat; fejtegették az álmokat, megjósoltlik a jövőt, 
a lélek hajlamait az arczvonalmakból értelmezték, és mind e mellett a 
háziasságot sem hanyagolták el, még a királynők is himeztek, varrtak 
sert főztek s kenyeret sütöttek. A háziasszony, házi tekintélyének 
jelveiil a kulcsköteget övébe akasztva hordta. Ha utazás közben férfi 
és nő egy ágyban alunni kényszerültek, a férfi kivont kardot tett maga 
és a nö közé, s ez elég bi~tositék volt. Ekkáp a Sagák. 

A scandinávok fiikirá.lyoknak (o b e r ko n g a r) engedelmes
kedtek, kik ismét alkirályoknak (u n t e r ko n g a r) parancsoltak. 
Ezek alatt álltak a grófok U a r ls) a bübé1·esek (h e r se s) fejei, kik 
egyszersmind a háboruban a szabadosztálynak (b o e n d es) vezérei 
voltak. A királyok Odintól származott családokból tetszés szerint vá
lasztattak; s c családoknak azon fiaik, kik ország nélkül maradtak, 
elindultalt tengerkirálya (so e ko n g a r) czime alatt uj foldeket ke
resni, avagy rablásnak kitett tengerparti állomásokon (viking s) 
vették át a parancsnokságot. l\lint földeik korlátlan urai. az apák 
birtokukat uz elsőszülöttnek hagyományozák 

-l"' 



A dán királyok, kik magukat Skiold , Odin fia ivadékainak 
tarták, egyuttal főpapok, birák és hadvezérek voltak. Különfélefl:lnökök 
függetlenségre vergődve, fejetlenséget idéztek elő az országban, miglen 
Widfam megtörve valamennyinek hatalmát, hóditásait Svédországra 
is kiterjeszté (590). A rend azonban csak rövid ideig állhatott fc n n, f' 

az ország egész Lodbrok Ragheoar uralkodássig mindig hanyatlott, 
miglen ezt Ella Northumberland királya elfogá s megölé (794). Uno· 
kája Öreg-Gorm összeegyesité a különböző dán államokat, mellyek 
fölött mint első király, fia, a kékfogn (Blaatnnd) Harald uralkodott 
(939-80). 

Svédhonbau Yngue, Od in unokája az upsalai nemzeti templomot 
alapi tá, s utódai boldogan uralkodtak egész Y ngialdig, ki ro időn a 
dán Widfarutól megtámadtatnék, városával együtt magát és családját 
is megégette. Egyik utódja, a széphajú (Haiirfiiger) Harald Norvégia 
tartományait egy országba egyesité s azt fiaira hagyta (863). 

A normannok azon népet képezék, melly a történészetben legna· 
gyobb szerepet játszik a hellenek után, kikhez aristocraticus haj
lamuk-, mérsékelt egyedurságuk-, fáradhatlan tevékenységi vágyuk·, 
nemzeti büszkeségök- 7 bátorságuk- s fényűzés iránti velökszületett 
előszeretetökre nézve, melly náluk a helyett, hogy a müvelödésnek 
következménye lett volna, azt megelőzte, igen hasonlitnak ; miért is 
ök Europában az ujabb idők aristocratiájának, mikép a régibbnek a 
görögök, megalapítóiul tekinthetök j habát· a hellenektől a rend és 
szép iránti érzetre nézve igen messze maradtak. 

IGilsejökre nézve hasonlitottak a frankokhoz s a többi germá
nokhoz, magas termette!, szép arczczal s nemes testtartással•) j vad 
szokásaikat a?Jonban, miket beléjök Odinnak, a cs a p á s o k a t y j á
n ak, a r a b l ó n ak és g y uj t o g a t ó n ak, vallása csepegtetett, 
a müveltebb népekkeli érintkezés meg nem szelidité. Istentiszteletö
ket vnd bálványozással fertöztették meg, embereket áldozva s lán· 
dsára szurt gyermekeket hajigálva egymásnak. 

Kalandos élctök határán felgyujtották összes vagyonukat, hogy 
fiaik hasonló kalandos élet által ujabb vagyon szerzésére kényszerít
tessenek. Ha tongen·e ereszkedtek, a bátorságnak legtulzóbb uühe 
szállta meg öket 2), miél't is a hajó orrára állva, szembeszálltak a leg
borzasztóbb veszedelmekkel. BarUUJ', Ulft!dal királya illy szókra fa
kadt: "É n m i t sem r em é l ck a L á l v á n y ok t 61, é n r és z em-

•) lflgellus, De geslis LwlOIJ. /'i i. 
') Az illyenek BeJ·sekir, i)rj;íug-iíllllei< ucvPztet:ek. Fnr01·e bersekica -~i qni-< 

,,,.,._,~~~""· ig-:· 11 ~ag·ák, mellyPkhi;J " tiihhi hag,,·ományl)l;at i~ lll<'ritettilk. 
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r ö l s o k föl d e t j á r t am b e, t a l á l k o z t a m (, r i ás u k k a l 
é s e z e ll e m e k k e l , é 8 v e l e m s e n k i s c m m é r k ö z h e
t e t t ; é n t e h á t c e u p á n 8 a j á t e r ö m b e n b i z o m." Egy 
törvényhozó mérsékelte e vitézséget, elrendelve, hogy egy-egy em
ber, ha egy ellenséggel találkozik, támadja meg, kettö ellen védje ma
gát, háromtól ne fusson meg, de négygyel szembe ne szálljon '). Azon
ban mikép lehetett volna mérsékelni a vitézséget, melly természetfö
lötti lényekkel szembeszállt s n halál elé ö1·vendezve rohant? Lodbrok, 
midön a szász Ellától elfogva, viperáktól hemzsegő verembe dobatott, 
illyen h a l á l é n ek e t hollatott : "Kardommal harczol ék; má1· mint 
ifju keletre indultam, hogy véres eledelt szerezzek a farkasoknnk, ~< 
a csatában Eithingin egész népét Odinhoz küldém. Lándeáink keresz
tül furták a vérteket és kardjaink összeszaggaták a paizsokat. 

"Kardommal harczolék, midön százakat láttam az angol hegy
fok homokjába harapni ; a vasról vércseppek omlottak ; én ittas va
lék az örömtől, mintha bájos leányka oldalánál ültem volna. 

"Kardommal harczolék, ruidőn a büszke, széphaju ifjuval talál
kozám, ki reggel a leánykákat üzte, aztán az özvegyekkel mulatott. 
Mi vá1· egyéb a vitéz férfiura, mint, hogy vitézekkel harczolva el
essék? 

"Kardommal harczolék, s most meggyözödöm, mikép az ember 
a végzet határozatainak van alávetve. Kimondta volna nekem, hogy 
engem ezen Ella fog a halálnak adni, midőn én hajóimmal előnyo

multam s eledelt készitettem a vadállatoknak? De én nevetek, igen 
nevetek, mivel tudom, hogy számomra Odin termeiben egy szék van 
elkészítve s ott fogom nem sokára koponyacsészék ből sörömet inni. 

"Kardommal harczolek ; ha Asslanga fiai tudnák, minő kinokat 
szenvedek, hogy mint fonnak körül és harapnak a kígyók, bőszülten 

rohannának a csatába, mivel az anya, ki öket szülte, vitéz,szivet adott 
beléjök. Ah ! egy vipera fulánkja egész a szivemig hat. En legyözet
tem, de nem sok idő mulik, s egyik fiamnak lándsája keresztül fogja 
járni Ella szivét. 

"Kardommal harczalék ötvenegy csatában, s nem is hiszem, 
hogy volna király, hiresebb nálamnál. Ifjuságom óta vért ontottam s 
ohajtáro a halált: az istennők, kiket Odin küldött, hivogaaak engem ; 
a legmagasb székben fogok sörözni az istenekkel; az én életem órái 
bevégzödnek, de én nevetve halok meg 2)." 

1) Depplng, I. 2. 
2) A Krakamal vagy Lodb1•ag's quida egyike a scandináviai muRa jollll 

sziileményeinek, mclly alkalmasint a. IX, századból való: 



Az igy érzö emberek megvetették egyaránt az ellenség dárdáját 
ö a viharok dühét. A küzdérek (Klim p e r) hüséggel ragaszkodva fó
nökiikhöz (h a l f), vele harczoltak és haltak j meg nem ijedtek a ten
geri vihartól; be nem kötötték a sebeket csak mikor a csatának vége 
volt. A p a i zs os sz ii z ek együtt mentek velök a csatába, Luzdüva 
bátorságukat s ölelésekkel jutalmazva vitézségöket. A tengerkirály 
maga vezényel te tengeren a hajót, szárazon a hadsereget j barom 
lándsát hajított az árboczfa tetejének, mellyek a czélt soha sem vétet
ték els visszaesve keze által fogattak fel; soha sem aludott fedól alatt, 
ser.:J nem ivott a házi tűzhely mellett. A veszély pillanatában, mint 
legvitézebb vezér, engedelmességre talált; lakománál mégis a többi 
közé keveredett, s vigan keringett köztitk az öblös csésze, melly 
clöbb sen·el, aztán csakhamar rajnai borral telt meg. Azon társak 
emléke, kiket a kegyetlen tenger nyelt el, épen nem riasztotta öket 
vissza, a öt ekkép énekeltek : A v i h a r d ü h e e r ö t ö n t a z e v o
zök karjaiba; a zivatar csak segit minket s közel 
v i s z a k i t ü z ö t t c z é l h o z. Meghalt vitézeiket a tenger partou 

Pugnavinma e119ibus, 

Hoc ride1·e me facit Bempe1·. 

Qu~d Balderi (Odin) patria acamna 

Parala aci o in aula i 
Bibemua ce1·et'iaiam brevi 

Ex caneavis crate,·ibus C1'ani01·un•; 

Son gemit vi1· fortis non conll'a mortem. 

Jfagnijici in Odini dontibua, 
Xon venio clesperabundia 
Verbi" i ad Odini m<lam 

Fm·t animu.a jini1·e. 

Invitant me deae 

Quag ex Othini aula 

Othinus ~nihi ntiait. 
Ln eius cerviaiam cwn asia ( diis.! 

ln summa sede bibma. 

Vitae elapsae sunt lt01·ae, 

Ilidens moriar. 

Összevág ez LucanuR egyik helyével, hol ez a scandiná,•i~>i harczosokról 
••kkép énekel: 

Certe populi quos reapicit Arctos. 

J:i'elices eiTOre auo, quos ille, tim01-u.m 

.~!aximus, ltaull w·get lethi metu., i inde !'Ucndi 

ln je1'1'um mens prona vh·ia, animaeque capacea 

Jforti:~. et ignavum !'edditul·ae pa1·cere vitae. 

Phara. I, 59-63. 
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temették el, hogy haláluk után hallgassák a viharok moraját, mclly 
kedvesb vala nekik a völgyek szelid csendjénél, és hogy szellemeik 
a sirból kikelve láthassák Odin unokáit, midön veszélyes vállalatok 
után a távolból hazatérnek. 

A h a t t y ú k u t j a, mikép énekeik a tengert nevezik, ellátta 
öket azzal, a mit terméketlen, vagy roszul müvelt földük megtagadott, 
11 mit azon körülmény is szükségelt, hogy a halászat az ollykor pusz
tító éhséget elháritni élegtelen vala. Egy illyen éhség alkalmával 
.Jiitlandban, Snio kongar alatt, a lakók azon kegyetlenségre veterned
tek, hogy az öregeket és gyermekeket levágták ; midön azonban egy 
anya ezen embertelenségnek kétségbeesetten ellenszegüle, sorshuzá.~ 

által kezdett elhatároztatni, kiknek kelljen hazájokból kiköltözni. E 
szokás1 mellyet a sabinok és germánok közt is feltaláltunk, némellyek 
szerint utóbb törvénynyé lett, s a. fiuk az elsöszülöttön kivül, minden 
ötödik évben számüzettek. 

Talán illyenek voltak azon népcsoportok, mellyek Gallia Bel
gica és Britannia partjait már a rómaiak idejében háborgatták. Ké
sőbben ama kiköltözések szabályozott rend szerint történtek; min
dt>n vidék bizonyos számu hajót szolgáltatott, ugy, hogy III. Froln 
rn1ír három ezerrel rendelkezhetett. Ekkép fölszerelve, majd a Balti
tengeren kereskedtek, majd az Oczeán pártjait rabolták , elrérnitve n 
lakosokat kürtjeikkel, mellyeket mcnnydörgésnek, és vas buzogá
nyaikkal, mellyeket hajnali csillagoknak neveztek. Utóbb olly merés.-. 
hajósokká lettek, hogy tengeri útjaik a delejtü tökélyesitése utániakkal 
vétélykedtek. Meghódították a Skóthontól nyugatra fekvő Hebrida 
szigeteket; fölfedeztek harminczöt uj szigetet, miket a juhnyájaktól 
(fa a r), mellye~ azoknak gazdagságát képezik, Feroe (Fat·öi-szige
tek) néven neveztek el (893). Feltalálták .lUainlandot az azt környo
zö negyvenöt szigettel (964), mellyck heringhalászatról hire::;ek; meg
ismertettek az Orkadokat, mcllyekböl a petokat (P i cti'?) kiirtották. 
Erich Raud (v e r e 8 f ö) elűzetv e a szinte általuk fölfedezett Island
ból, azon szigel partjaira vetődött (982), mellyet zöldelö szinétöl 
Grönlandnak nevezett el, s melly a XIV. század elején clnéptelened
ve, uj gyarmatokat csak 1720-36 között nyere. Leif tengeri utra 
kelve, vad gabonával, a szölötöhez hasonló növényekkel bövelkedö 8 

lazaczban gazdag folyókkal biró földet talált, mellyet Winland névvel 
jelölt meg s melly hihetőleg az amerikai Carolina. Ez tehát öt szá
zaddal Columbus elött már fölfedezve lett volna1). 

1) L. alább a XIV. könyvet. 
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Nagy-Alfred uralkodása alatt Angolhonba jött Other, kinek a 
l!at·kkörön belüli tartományában husz ökre, ugyanannyi kosa, serté
se, hatszáz iramszarvasa s nehány lova volt j ezekkel müvelte ö meg 
parlagon soha sem heverő földeit, s nagy fáradsággal halászta a czet
halakat, némelly napon hatvanat is clfogva, mellyek közt hatyan 
könyöknyi hosszuak is találkoztak. A finnek, kik neki hűbéresei 
voltak, vagyonuk értéke szerint adóztak j átalában mégis tizenöt 
nyest- és vidrabört, öt iramszarvast, egy medvebőrt, madártollakat, 
egy ezethalat s böréböl készült, százhusz könyöknyi hosszu két ha
jókötelet. Ugyanezen tengeri hős körülhajózta az északfokot (Nord
Cap) s a Dwina torkolatáig hatott el. Wulfstan a schleswigi Edabiá
tól egész az Elbinga melletti Trusa-ig ment. E kettőnek uti-jegyzetei 
szerint, mellyeket Alfred király az ő P a u l u 8 O r os i u 8 fordit
mányához csatolva szinte leforditott, északi Európa hét országra volt 
felosztva, ugymint: Svéd-, Góth-, Dán-7 Norvéghonra, Biarmiára 
(P e r ro i a) a Fehér-tengernél, Finn-mark- vagy Lapponiára 7 miután 
Finnlandia csak a XII. században lőn ismeretessé, és Queeulandra a 
Bottniai-öböl mellett, melly most Nordland vagy Oatrobottniának ne
veztetik, akkoriban pedig az amazonok hazájának tartatott. 

A normannok minden uj kiszállóhely, vagy gyarmat alapitása
kor az istenek tanácsát kérték ki s ezeknek ezentelték fel az uj tele
pitvényt, tüzeket élesztve körüle. A gyarmat feje felosztá a földeket 
társai és rokonai közt, megtartá ugyanazon hatalmat, mellyet mint 
tengerkirály a tengeri utban gyakorolt, s utódjaira ruházta azt által. 
Az illyen, harczosokból alakitott kis állam (h ar a d) gyüléseit (h a· 
r a d a t h i n g) a templomban tartá, hol a fónök, ki egyuttal fópap 
volt, az istenek nevében tette közzé rendeleteit. 

A monda szerint Naddod (861), midön a Faröi-szigetektől visz
szatérne, vadon puszta partokra vettetett, mellyeket elöbb S n e e
landn ak (Havasföl d), utóbb (868) egy másik főnök Island
n ak (E is l a n d, J e g es föl d) nevezett el. Nehány évvel később, 

midön a széphaju Harald Norvegiát hatalmába. keríté, ebböl sok 
u n t e r ko n g a r és j a r ls, kik ott azelőtt uraságot gyakoroltak, 
Islandba költöztek által, Ingolfr vezetése alatt, magukkal vive szo
kasaikat, törvényeiket, vallásukat és nyelvöket (900 kör.). 

A szabadság és függetlenség ezen menhelyére többen is beván
doroltak Scandinaviából; kik is büszkék lévén saját eredetökre, hogy 
el ne feledjék azt, származatrendöket s őseik és barátaik viszontag
ságait, folytonos ismitlés által hii cmlékben tarták meg. Island ekkép 
egy második Scandinaviává lett, mintha a Gondviselés azt akarta 
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volna, hogy az északi világ eredeti jellege ottan maradjon fenn. 
H a t v a n t é l multával a sziget annyi lakót számlált, a mennyit el
tartani épen képes volt. A halászat századokon át fóélelmi szerét ké
pezé Islandnak. Hajóikat azon fából épitették, mellyet Amerika s 
északi Ásia őserdeiből a folyók kihordtak, a tenger pedig időnként 
partjaikra usztatott. Közönségöket élethossziglan választott tisztvi
selő igazgatta, kit a törvény végrehajtójának neveztek (l o e g-s ö g ö
m a d r vagy l a gm a n) s ki egy személyben kormányzó, biró s a 

gyülések elnöke vala. A tartomány négy szállásra, ezek ismét több 
kerületre voltak felosztva, minden kerület gyülésaket tartott. Törvé
nyeik világosak és szahatosak s a rend is csodálatra méltó volt azon 
köztársaságban, mellyet a sarkkör alatt olly nemzet alapított, melly
nE.k főérv e a nyers erő vala ; és mégis függetlenség ét háromszázadon 
át fenntartotta. 

Midön utóbb a belviszályok (126f) sa norvégiai egyháziakkal 
egyesült papság befolyása az isiandiakat rábirák, hogy magukat a 
norvég királynak alája vessék 1 ez megigérte nekik, hogy törvényeiket 
meghagyja; azonban megcsalta öket, s meg kellett elégedniök olly 
törvény könyvvel, mellybe a régi sz okások és határozmán y oknak csak 
egy része vala fölvéve s melly még ma is érvénynyel bir G r a g as 
név alatt 1). 

A kereszténységet jó korán terjesztette el Islandban I. Olaf 
(996) Norvégia királya, ki, midön a lakosok ellenszegültek, az uj 
megtértnek buzgalmától ösztönözve, azzal fenyegette öket, hogy min
den islandit, ki országába hajóz, megöletend vagy megcsonkitand. A 
kereskedelem s közlekedés szüksége tehát arra kényszeríté Mí islan
diakat, hogy befogadjanak egy szász téritöt, kivel a nemes Hialti is 
visszatért, ki számkivetve élt, mivel azt merte mondani, hogy Odin 
és Frigga csak bálványok voltak, rémítően ugató kutyafejjel. Sokan 
tértek meg ekkor, de többen voltak, kik ellenálltak; és, ami Island
ban azokatlan botrány leendett, már már kitört a polgárháboru, mi
dön az előkel ö keresztények Thorgeirhez (T h o r k á n y á j á h o z) 
fordultak, kérvén öt, hogy mint az ország fötisztvieelöje, alkalmas 
törvényeket adjon nekik. 

•J Hin Foma löybok ialendi111Ja sem ne(niat Grágtú. Codex juris Ialandoi'Um 
antiquiasimti.s, qui nominatur G1·dyás, ex duobu,a manuscriptis pergamenia quae aola 
superaunt etc. nunc primum editUB . . • . p1·aemisaa commentalione hiatorica et eritica 
de hujus juris ~iyine et indole ab J, F. G. Sc:hlegel conscripta. Copenhaga 1829, 
2 k. 4. l', 
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Ez meggyözödésböl s kötelességből is tizenöt f!v óta fenntartotta 
a régi istentiszte )etet; most azonban mély gondolkodlis ba morülve az 
uj vallás fölött "bezárkozott házába - írja az isiandi történész - s 
fekhelyére vetvén magát, begöngyölt fejjel az egész napot némacsen
des elmélkedésben tölté. Heggel az összes polgárokat törvényhozó 
gyiilésre hívta össze a megjelenvén előttük, előadta, mikép (j 'elöre 
látja, hogy ha mindnyáján ugyanazon törvények szerint nem élnek, a 
köztársaság romlásnak indul; a belviszályok e a Dfl.n és Norvéghon
nal üzött kereskedés meggátlása a szigetet elpusztulással fenyegeti. E 
veszély megelőzése végett az ö tanácsa az volna, hogy fogadnák el & 

másutt tulnyomó vallást s rendelnék el, hogy az islandink mindnyá
jan keresztényekké legyenek, a n\gi vallás, számilzetés büntetése alatt 
tiltassék el, megengedve mégis annak titoitbani gyakorlt\sát, ugyszinte 
a gyermekekre 1 ), lakomákra s lóhusevésre vonatkozó intézményeket 
és szokasokat." Thorgeir előterjesztése egyhangolag elfogadtatott, a a 
sziget lakói kevés év alatt a kereszténység törvényeit követék. 1057-
ben iktattatott Skalholtban az elsö püspök lsleift·, kit Adalbert, bré
mai érsek ezentelt föl. Ujon hozott törvények eltörlék egészen a bál
ványozó intézményeket, a lóhusevést, mint szinte a langardaHi ásvány
vízzeli keresztelést is. 

Már 999-ben Haller alapi tá meg Bankadalrban az elsö tanodát, 
1080-ban egy másikat Samund az ö költői magányában; Isleifr 1057-
ben Skalholtban, Ogmundr pedig 1107-ben Hoolumban, hol olvasás, 
irás, egyházi ének s valami a latin nyelvből és a hittudományból is 
taníttatott. A gazdagok utóbb fiaikat, tanulmányaik folytatása végett 
Német-, Franczia-és Olaszországba küldözték. 

Scandínavia régi nyelve, melly előbb dánnak (d a c n sk t u n
gu), utóbb az észak nyelvének (norraena tungu, norraent 
m a l) neveztetett, lslandba az oda költözött nemesekhez illő csínnal 
vitetett be, s tisztasága féltékenyen meg is őriztetett, mig Dánia- s 
Norvégiában a más népekkeli érintkezés sokat változtatott rajta. A 
kik az isiandi nyelvre az ujabb időben figyelmet fordítottak, azt talál
ták, hogy a partokon s a kikötöknél a kiejtés valamennyire módosult 
s holmi dán kifejezések is csusztak be; a tartomány belsejében azon
ban egészen ugy maradott meg, mint azt az első beköltözők hoztak 
oda; a legrégibb isiandi könyveket az ut•)lsó paraszt is megérti. Szer-

') Azon intézmény értetik itt, melly szerint a nem ép gyermakek kité
tethettek. A főbb ünnepeken Odinnak, Thornak és Frejának 99 16, 99 s6lyom e 
99 vadá~zkut,va áldoztatott. 



59 

kezete a nyelvnek egyszerü a germán nyelvek kemény szótagai s az 
angolnak örök s ziszegése nélkül. Összetételei által uj szavakat teremt
het s bir három nemszócskával mint a görög, s meghatározó előszó
val ro int a dán j a tulajdon nevek hajlitásában hasonlit a latinhoz j 
menete szabad és merész, hangoztatása kellemcs és hangzatos j a 
gondolat kifejezésében igen kedves fokozatai vannak, s átalában a 
görög, persa és szláv nyelvekkel bámulatos hasonlóságot tüntet fel. 

A Hunok. 
Island legrégibb irodalmi emlékeit a R u n ok képezik. Mellőz

ve a legtudósabb férfiaknak ezek értelmezése körüli véleményeit, elő
adjuk, mikép a r u n abc egyszerü volt, tizenöt vagy tizenhat jellel, 
mellyek mindenei>etre a téritésnél régiebbek s hajdanta csatai emlék
és siriratokrn, néha pedig hosszabb szerkezményekre is használtattak. 

Odin, kinek ama betük feltalálása tulajdoníttatik, azokat olly 
varázs erövel bíróknak hirdeté, melly mPggyógyitja n betegeket, el
távolitja a vihart, megállitja repülésében a nyilat, elszakítja a fogoly 
ló.nczait, eloltja a tüzet, feltámasztja a holtakat, s szerelmct vagy gyü
löletet önt a szivbe. Egy :u, mellynek neve n a t h vagyis szükség, ha 
a kéz felsej ére, vagy a körömre iratott, óvószerül szolgált a női árulás 
ellen j a t h, t h u r vagyis óriás, elrémített minden nőt, ki azt meg
nézte. A walkir Brunhilda megigérte Sigurdnak, hogy megtanítja öt 
h.ülönféle runok ismeretére : a győzelruiek t·e, mellyek a kardra irva 
a győzedelmet biztositják; a szerelmiekre, mellyek a leánykák szi
veit lelánczolják; a tengeriekre, mcllyek a hajótörés ellen biztositnak 
\r ol tak továbbá meggyülö l tető, engesztelő és gyógyerejű runok, s 
hatásuk ezerint majd a hajó orrára, majd a kürtre, majd magára az 
ember testére irattak. Egil, midön csészébe kevert mérget hoztak 
neki, megnyitá erét s a kifecssent vérrel run szavakat irt a csészére, 
melly legott darabokra tört. Midön pedig egy beteg nöhöz vezette
ték, kiről az orvosok már lemondottak, fölcmelteté azt, s ágyában 
egy run betükkel beirt botot talált, mcllyet miután elégetett s helyc
be egy más betüjü botot tett, a nö legott egészséges lett. A keresztény 
téritök hadat üzentek e babonának, melly mindazáltal a XIV. szá
zadig ki nem irtathatott 1). 

A Nknldok. 
Városok nem léte Islandban a társadalmi és müveltségi közpon

tosítást lehetetlenné teszi. Elkülönítve élvén a lakosok egymástól s a 

1) Bryniolsen, Periculun1 runologicu.m. Kopenhága, 1823. V. ö. a VII. könyv 
l. fej. vége felé. 
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közlekedés eszközei is gyérek s nehezek levén, az irodalmat sem ve
tély, sem rokonszenv, sem a nép tapsa nem mozditja elö. Hiányzik 
tehát ottan az idegenek, vagy a belföldiek utánzása. A költészet, az 
ország természeti fekvése s a szomszédok nem ismerése miatt, ide
gen érintéstől menten, azorosan csak azon nép körül forog, mellynél 
született. A költők s k a l d o k n a k neveztetnek s nem holmi vándor 
énekesek, hanem kitünő államférfiak s követek, kik mindent tudnak, 
ami történik, s a királynak tanácsosai s egyszersmind asztal vendégei. 
Az alakban épen nem találhatni azon gondatlanságot, mellyet a szü
lető költészetben föltenni hajlandók vagyunk, söt a szarkezet a leg
mesterkéltebb; szó szónak, sőt betü betünek felel meg ; a legegysze
rübb eszmék titokszerüen burkoltatnak be ; a szókat bizonyos szabá
lyok szarint kell elrendezni, mi által a tisztán zenélyes menet vers
szakokká lesz s épen olly meeterkélt értelmet ad, minő maga a sza
vak szerkezete 1). 

Százharminczhat féle versalak ismertetik el eredeti islandinak. 
Négy-négy soros szakokba egyesiUnek, minden vers két félversre 

') Ime egy példa : 

Haki Kmki hoddu11t broddu"' 
Sae,·di naerdi aeggi leggi 
Veiter neiter vella pella 
Bali atali beittist heittist. 

Jlaki Kraki hamde fmmde 
Gei1'111m eirum gotna jlotna 
Hreite•· neiter hodda brodda 
Brendist endist bale 11tale. 

E~ ekkép állittatik össze: 
Haki broddum Bae•·di leggi 

.Kraki hoddum naerdi seggi 
Veiter pella bali beittiat 
Neiter vella atali lteittist. 

Haki hamde geirunt gutna 
Kraki framde eirum jlotna 
Neiter brodda endist stale 
HTeiter hodda brendist bale. 

Az értemény ez: ,,IIakon az embereket nyilakkal Jötte, Kraki az embe
reknek pénzzel hízelgett j azt ki selyem öltönyöket adott, a lángok emésztet
ték föl j ez a király, ki aranya által volt boldog, aczél által esett el. 

,.Hakon az embereket karddal hódítá. meg, Kraki a tengerészeket arany
Ilya! gazdagitáj az, l<i éles aczélt hordott, acz{·J által veszett cl j az, ki ara
nyat osztott, titz martalékja. lett." Ime tehát a kezde!mi költészetben afféle nr.. 
hézség, minövel másutt. :1 hanyatló l<öltészet bibeH$dik. 
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szakad, hat vagy hét szótaggal, mellyek három, vagy négy bctüből 
állanak, miután nem csak a magán- hanem a mássalhangzókat is szá
mítják. A minő betüvel kezdődik az első félvers, ugyanollyannal kell 
a másik félnek is kezdődnie. Einar Skulason, I. Suercher svéd király
nak udvari költője, 1150-ben a rimet hozta be. A mi legkevesbbé 
volt várható, a rideg s elszigetelt iöldnek, halászat- s kevés kereske
désből élő népe közt, jeles irodalmi müvek születtek, még a jogtudo
mány, természettörténet s mennyiségtan mezején is. l) 

Az első skald, ki említtetik, Thorwald Hialteson, ki Erényes
Erichnek, Svédhon királyának költője vala; az utolsó Sturle Thord
son, ki Birger j ari tiszteletére egy költeményt, aztán a St u r l u n g a
s a g á-t vagyis Island és saját családja történetét irta. Nő-költők sem 
hiányoztak s közöttük Inguna Seitnond első helyen emlitendö. Erpur 
Luitand, lázadás miatt elítélve, már az akasztófa alá vitetett, midőn 
Hund király tiszteletére irt egyik költeményét énekelni kezdé s a 
népet és katonákat annyira elragadta, hogy ezek fennszóval megke
gyelmeztetéseért könyörögtek. 

Egil skald, alig veszté el Gunnar fiát, midön elsőszülöttje Band
var hajótörést 8zenvedctt. Lábain csizmát, föltestén szoros vörös köd
roönt viselt a keseredett apa, kinek, midön fia hulláját megtalálva 
saját lován a Skalagrim halmáig hozta s ott eltemette, fájdalmában 
olly hevesen keringett vére, hogy a csizma és ködmön szétrepedt. 
Hazatérve szobájába zárkozott 8 lefeküdt; és senki sem mert 
hozzá szólani. Igy maradt három napig, anélkül, hogy ételt vett volna 
magához; harmadnap Ausgerda, a költő neje, lovas szolgát kiildött 
Torguda leányához, hogy jiíne haza. Midőn elérkezett, anyja kérdé 
tőle: evett-e már? A leány fennhangon felelé : N em v o l t még 
szájamban kenyér s nem is fogok többet enni, mig 
F r e j a k ö r é b e n e m j u t o k. Aztán kérte atyját, nyitná ki ajta
ját , h o g y - ugymond - e g y ü t t t e h e s s ék a z t a z u t a t. 
Egil beereszté leányát s Torguda hanyatt vetette magát a másik 
ágyra. S z é p t ö l e d , é d c 8 l e á n y o m 1 h o g y a t y á d t á r s
nője akarsz lenni; nagy gyöngédséget tanusit.
H o g y a n i s é l h e t n ék t ítl e n n y i ke s e r v e t? szólt a leány. 
Egy ideig szótlanok maradtak, aztán E gil kérdé Torgudát: N e ro 

' ,. e s z c s z ro a g a d h o z v a l a m i é t e l t , l e á n y o m ? - E n 

om b o l y k á t, a t c n g e ri n ö v é n y t o h aj t o ro, a z z a l me g-

1) l!.iaad, Syllalnu aucto''"m islandicorum. 250 költöt hoz fel a H{'fol'mlltio 
··liítti idljböl, mPg aem e1alltve a kevésbbé ismertek vég~tlen számát. 
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r ö v i d i t h e t n i r em é l em a z é l e t e t J m c ll y e t me g h os z
s z i t v a l á t n i b o r z a d ok. Igy a leány, mire az apa kérdé: 'M é
reg az az ombolyka? --Igen, és pedig hatalmas: 
a ka r s z b e l ő l e t e is '? Az apa szinte bevett. Kis várakozás mul
va a bevétel után Torguda igy kiálta fel : A p á m ! m i c s a l ó d -
t u n k J a m i t b e v e t t ü n k , t e j v o l t. Egi! dühös lett B beleha
mpott a pohárba, mellybe méreg helyett tej vala öntve. Torguda foly
tatá : M á r m i t t e g y ü nk , h a B z á n d ok u nk m e g h i u si t t a
t o t t ? A h a t r a l é v ö é l e t e l é g l e s z a r r a J h o g y t e m e g
énekeld Bandvar-t, én pedig a költeményt fába 
m e ss em. - Egi! ráállott, s a mint a költöi mü előhaladt, a szerint 
enyhült az ö fajdalroa s vidámsága is visszatért. liidön a mü elké
szült, a család elú vitte azt, magas székre ült B elkészíté a gyászitalt, 
me!! y et a holtak emlékére szoktak inni; aztán 'l'orgudát, ajándokok
kal megterhelve, férjéhez visszaküldé. 

Az Eddn. 
Illy elbeszélések olvashatók a régi ~agákban 1 ) vagyis mondák

ban, mellyeknek gyiij temény e E d d á n a le. mondatik; e névnek gyö
ke nagyanyát jelent. 2 ) A gyüjteményre nézve azt állitják, hogy a 
XI. f!zázadban Saemund Sigfuson készitette ; {lmbár nem valószinü, 
hogy egy pap, alig félszázaddal a kereszténység behozása után, haj
landó lett volna a mythologíai hagyományokat. összeszedni a nélkül, 
hogy csak egy roszaló jegyzetet tett, vagy keresztény érzelmének 
jeiét adta volna. Ama régi Edda elveszett volt s csak 1643-ban talál
tatott fel. Azonban 1200 körül Snorre Sturleson, isiandi nyelvész, fo
lyóbeszédben egy kivonatot csinált amaz Eddából, vagy inkább egy 
második Eddát készített, három részben. Az első rész a mythologiát 
tartalmazza, a másodikban (mellynek czfme H c i ru sk r i n g l a J 

o r bis t e r r a r um, azon szavak tól, mikkel kezdődik) tizennégy 
iróból kivont Sagák foglaltatnak, mellyek egyszersmind az 1178-iglani 
történetet is elbeszélik, melly évtöl kezdve azt 1263-ig Stm·le Thord
son, ezentul pedig egy névtelen folytatta; a haJ'madik rész (Kald a) 
nem egyéb, mint szólam-halmaz s költeményes egyveleg, mellyben 
nyolczvan ska.ld s ezek közt fejedelmek s királyok emlittetnek. 

1) Marmter, Revue dea deux mondea; 1836. Majdnem minden teuton nyelv
ben van egy szó, mclly megfelel a ijvéd Sagd-nak. Németben sagen; a dánbau 
aige; hollandul zeggen; angolszászul: aaeggan vagy 1ergan i angolul: aay. 

2 ) Mások Oddé-tól, Samunu egyik földének nevétöl i némellyek Od•· szó
tól, me ll y bölcseséget, éneket vagy Jelkesedé~t jelent; mn~ok Ismét Oedi-tiil 
(tanitrmi) ~ másunnan szármutatjálc. 
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A ki nz Eddában történeti hagyományokat, különösen pedig 
az északiak vallási érzelmeit kutatja, a tudományos állhatatossághoz 
méltó s gazdag gyümölcsli vállalatba fog; hanem a ki aszépet keresi, 
ama durva, homályos és kegyetlen képeket a mi érzelmeinktől igen 
elütöknek tal:Uandja; s ha itt ott előfordulnak merész képzelmek, 
erőteljes kifejezések s valóban költői fogalmak, azokat is olly tulsá
gos burkolat fogja be, hogy a képzelem, rnielött élvezni tudna, bele
fáradt B eltompul. A V af t h r u d n i Bm a l b a n Vafthrudnir oriás, 
egyike azon lényeknek, mellyek a dolgok kezdete óta bölcseséggel 
bírtak, szivesen fogadja házánál az ismeretlen Odin istent s aján
latot tesz neki egy tudományos versenyre, ugy, hogy a ki legyőzetik, 
az veszszen cl. Az óriás számtalan kérdést intéz az istenhez a mytho
logia körül, hanem minden kérdése legott megoldatik. Az istenség 
rejtélyeket tüz az óriás elé, mellyeket ez rendre megfejt, mig végre 
az utolsónál megakad s legyőzöttnek vallván magát, az uralomból 
kiesik. A Lok as e n n á-ban Agir az isteneket lakomára híja, kihagy
ván Lokot, a gonosz szellemet, ki is megboszonkodva, Lucián Mumu
sának szemtelenségével minden istennek büneit napfényre hozza, 
miglen 'fhor a botránynak azzal vet véget, hogy Lokot borzasztó 
kalapácsával fenyegeti. 

'Mi az Eddát már másutt használtuk fel a régi germánok vallási 
rendszerének lehozása körül 1); mások azt a keletiek vallási rend
szerével is öszhangzásba hozni törekedtek. Az Edda különben maga 
sem egyezik össze az ö világeredetröli véleményével, mi arra mutat, 
hogy a belföldi tan különbözött a behozottaktól, mellyek az uj gyüj
telemben amazzal összekevertettek. 

Jóval a világ teremtétle előtt létezett egy hely, a N i fl h e im, 
s ennek közepében egy örvény, mellyböl olly hideg viz bugyogott ki, 
hogy a jég az örvény szélein hegyekké torlódott össze. Délen egy 
másik hely, a M us p e l h e im állt, csupa tüz és fény, mellynek szé
lén a mindenható s villámmal fegyverzett Surtr lakott, ki a világ vé
gezetekor el fog jőni legyőzni a többi isteneket s a földet lángjaival 
fogja megscmmitni. A Muspclheim tüzszikrái érintkezve N ifiheim jég
clarábjai val, megolvaszták ezeket, s a jégcseppekből az óriások faja 
jött létre. Y mer, ezen óriások elseje, balhónja alól egy férfit és egy 
nöt vont ki, s táplálta öket egy, az elolvadt jéghöl származott tehén 
tejéve!, melly a jéggel boritott sós sziklák nyalásával tartotta fenn 
magát. Az elsö napon, mellyen nyalt, a szildából emberhaj tünt elő, 

11 Lá~d a VII. könyv. 1. fej. 
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a második napon egy fej, harmadnapon az egész test, egy szép s 
izmos férfi Bure névvel. Ez Borrt nemzette, kinek neje lett az első 
emberpártól született Bestia. Ez szülte Odint, Vilit és V é-t; kik is az 
égnek isteneivé lévén, megölték Ymert, kinek vére áradást okozott, 
melly az egész emberfajt megfulasztá Bergelmeren és nején kivül, 
kik egy hajócskán megmenekülve, uj nemzedéknek lettek szülöi. 

A három isten elővevén Ymer hulláját, testéből a földet, véré
ből a folyókat és tengereket, csontjaiból a hegyeket, koponyájából 
az égboltot alkották, mellyre Muspelheimb61 elvett néhány szikrát 
függesztettek. Az istenekAs g a r d-ban vagyis W a l h a ll á-ban, az 
emberek M i d g a r d-ban laktak. Ugyanitt volt U d g a r d 1 az első 

óriások lakhelye. 1) Egy szivárvány képezi a hidat, melly az istenek 
és ember lakhelye közt a közlekedést lehetiívé teszi. 

Ime tehát itt is a teremtési egység teremtök hárornságára oszlik, 
kik közöl Odin, a legismertebb, mint a lélek teremtője, azt az emberi 
testbe többször is berendelhette ; azért is neki a tulajdonképi élet, 
Vilinek az ész, V é-nek az érzék tulajdoníttaték. Egy eltérő felekezet 
Thort, a norvégak és finnck védőjét tisztelte. Az elhunytak megíté
lését Odin Forsch·e bizta, hanem a csatában elesettek legott a Wal
hallába eresztettek. Azok, kik a paradicsomba föl nem vétettek, He l
h e i m b a n, a hideg és setét világban laktak, melly ugy lévén ren
dezve, mint a mi világunk, benne az élet azokott foglalkozásai foly
tattatnak ; ez okból a sírok fegyverekkel, aranynyal és házieszközök
kel töltetnek meg. Helheimban Hel, a félig fehér, félig fekete istennő 
uralkodott s éjjelenként egy kanezán 2) a levegőben röpkedett. Túl a 
Helheirnon egy másik alvilági birodalom állt, mellyben Ran, a tenger 
istennője uralkodott, ki Oegir nevü férjével s kilencz leányával a ha
jótöréseket okozta. 

Hittek a scandinávok bizonyos ihletett nőkben, sőt istenségekül 
tekinték azokat, kik a szülésnél segedeimet nyujtanak. Ezek közé 
tartozott Valau-vola, kinek V o l us p a a) névvel jelölt kinyilatkozta-

t) Finn Magnusen , Eddalaren os dena Oprindelae, eller twjagting sar. 
vagyis : Az Edda rendszere s eredete, vagy : az észak régi lakóinak a létrül, 
természetről s a föld rendeltetéséröli meséi s vélcméuyei megfejtése. Kopenhága 
1824-26. 

2
) E kanczának ueve mm·e, innen az angoloknál a nigeh-nuu·e, a fran

cziáknál a cauchemaJ·. 
3

) Az Eddának Hergmauu által leforditott három epi~odja közöl a Vo
luapa vagyis Vola jelenései a seandináviai regetant tüntetik elő a dolgok ke><
dctétöl a világ nlj1bzülcté~elg, mellyet megénekelt Vola jósnö; fclmutatvllr 
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tásai szerint a mindcnség kilencz tnrtományra volt fclosztva. A skal
dok hagyományaiban a ki l c n c z szám ünnepélyes és jelentős : 
Heimdalnak, a föld védasszonyának kilencz anyja volt; a Valkirok 
és Disik ntindig kilenczen jelentek meg az embereknek ; Freyr és 
Gerda menyekzője kilencz napig tartott j Hermodr útja Niflheimba, 
Baldr kiszabadítása végett, szinte kilencz napig tartott j Upsalában 
minden kilencz évben nagy ünnep tartatott ; a?. áldozati tüz körül, 
a jövő megtudása végett, kilencz barázda huzatott, és Scandínavia 
még ma is tiszteletben tartja a kilencz számot. Hosszu idö elhaladása 
s a népvándorlás scm szüntctte ott meg a mondák és a csodálatos 
iránti elöszeretetet. Az islandink áthajózva évenként a Balti-tenger s 
Norvegia partjaira, mindig megujiták a régi hagyományokat s a mel
lett uj ak birtokába is jutottak. Más alkalommal a norvégiai kereskedő 
lslandba ment, hogy kicsorélje hazája terményeit az ottani gyapjuval 
és hallal. Őszkor érkezvén oda, csak a következő tavaszszal térhetett 
vissza. Azalatt egy isiandi kunyhóban (biir) tartózlwdott, hol mint a 
család vendége, a szives fogadtatást azzal viszonozta, hogy elbeszélte 
a hosszu téli estéken utazásait, kiállott tengeri veszedelmeit és a nor
végiai királyok s hősök tetteit. Viszont Island fiai is, ha hazájokat 
odahagyták, bármi termékeny tartományba, bármi nyájas hölgyek s 
nagylelkű j a r l ok közé jutottak, szülöföldük szegény, füstös kuny
hójáról soha scm feledkeztek meg s hazatérvén, maguk köré gyüjték 
földici ket, kik a visszaérkezettnek elheszéléseit nemes vágygyal hall
gatták s a természettől olly mostohán megáldott hazájokból a képze
Icm szárnyain szebb vidékekre tették magukat által. Ha hajó kötött 
ki, a partra csődültek s kérdezősködtek a kiszállóknál, honnan jöttek 
s nem tudnának-c valamit mondani Svéd-, Norvég- és Dánországról. 
Az ezekröli hagyomány tehát évenként oda vitetett, mintegy családi 
levéltárba, azon csodás és eszményi alakba burkolva, mellybe azokat 
a távolság öltöztette ; s megtartva folyvást azon eredeti jelleget, 
mellyen a mondott országokban a német ncmzetekkeli érintkezés 
sokat változtatott. 

E hagyományokból uj Sagák s történeti énekek képzödtek, mi
ket a vándor dalnokok a halász kunyhójában, a harczfi sátra alatt s 
a fejedelmi termekben szedtek össze, aztán figyelmes hallgatóság 

mikép az igazság végre is eliadalt vív ki a nyers erö és ravaszság fölött. Az 
cgé"z elöadás homályos és erkölcsi, s utalni látszik a scandina.viai istenek 
huká,ára .. A Va{thn.ulni8mal nem Pgyéb, mint Odin és Vafthrudnir 6riás közti 
buszélgetés. 

x. 5 



előtt mondottak el. E dalnokok, bár nem viseltek olly szent hivatást, 
mint a bardok, sem nem élveztek olly kiváltságokat, mint a régi skal
dok, mégis ünnepélycsen fogadtattak mindcníitt, s midőn a királyi 
udvarnál az összeszedett gyi~tcménynyd a régi hősök cmlékét föl
eleveniték, a fejedelmektől arany gyíiriivel s kivert híivelyü karddal 
ajándékoztattak meg. Thorstein, midőn Harald Norvégia királyát meg
látogatta, három napig beszélt neki egy történetet s midőn kérdez
tetnék, hol tanulta azt, felelé: H a z ám b a n, h o l m i n d e n é v

ben Alting ho z m egyek s összeszedemami dicső 
H a l d o r u n k e l b e sz é l és c i t '). 

A Sagák tehát egyszerü alaku és tárgyu, szóbeli hagyományok. 
mellyek a család, és a nép által alkotva, fiuról fiura mentek át és sehol 
sem tartattak fenn olly hiven s olly nagy számmal, mint Islandban 
Torfeus száznyolczvanhetet hoz fel; Müller pedig százötvenhatot fej
teget 2)1 s ugy hiszi, hogy az elsők, mellyek a skaldok énekeit tartal
mazzák, a XII. századigmennek föl, a többiek csak a XVII. századra 
tétethetnek. Mig másutt a hagyományok a régiségbnvárok fáradal 
mas kutatásainak gyümölcsei, ott azok a családok év könyvét képezik 
Az islandinak szük kunyhójában, a czetzsirral éleBztctt lámpavilagnál 
a család mindcn tagja dolgozik valamit, mig a ház feje a lámpa mellé 
lilve, a Sagákat olvassa fel, magyarázatokkal kisérvén azokat az ifjak 
és szolgák számára ; náluk hévvel szavalni tudni dicsőség, mellynek 
legmagasb fokát éri el a t h ul r (felolvasó), ha a multnak ismereté 
vel bir. A házak falai, a fa- és aczélmetszvények, a szőnyegek himze
tci a Sagák verscit és jelenetcit tüntctik clö. 

:Midőn tehét a kopcnhágai Tudóstársaság az északi hagyomá
nyok utolsó töredékcit összegyüjtctni ohajtá, mintegy az ösi müvelt 
ség ét~ nyelv bizonyitványaiul, dolgozó társakat csak az islandiak 
közt keresett. "Mit tudnánk - rnondja Rask ~) - az észak hajdan 

') Torfeus. 
') Saya hibliotek mct!. Amne1·kuin,qer "!J indiedentic ojhandlinger. Kopcnhág;. 

dr. 3. köt. E munk;t egyiitt adja :t régi kntatások eredményét, killönö~en, mcllyc 
ket Magnusen tett., ki öss~cszedte az isiandi papok- és parasztoknál elszórva !Je 
vert összes kéziratokat. Midőn haldoklot.t, ajándékba hagyta gyüjteményét a; 
egyetemnek, a kiadásra sziilcRég·es összeggel s egy más tiik~vcl cgyiitt, mellybüi 
az északi régiségelelcel foglnlko:.:al!lló két isiandi tanulót kellett fenntartani. 177':! 
I.Jen királyi bizottmány alaknit e kér-imtok közzétételérc, és n Bagák latin ford; 
tással csakugyau ki is adattale Mils, legföltépen dán tudósok is a Sagákat tamd 
máuyuk tárgyává tették. 

") Veiledning cil det islanda/w spmg. X. E kopenhágai tanár, mint egyike 
" legde1·ekabb nyelvtudó~oknak. az i~lanui dolgok ismeretét lcgkitRl'tf•hh tanul-



kori szellemi fejlődéséről s állami rendezetéi·öl, ha nem volnának a 
Sagák s a törvénykönyvek ? A hol ezek scm elégítnek ki, ott setét
ségben tapogatózunk, mint például a különféle dán államoknak Gorm 
uralma alatti egyesiilete s más legfőbb fontosságu tárgyak l{ örül. Odin 
életét s tetteit is legkevésbbé sem ismern cik, ha az Eddát és a skaldok 
énekeit nélkülöznők !" 

Épen az igy keletkezett Sagákban kell ama kalózok történetét 
keresni, kik Európát a középkorhan elöntötték ; az angolokét és nor
mannokét, kik a leghatalmasb országnak alapitói s Francziaország 
rémei voltak ; azon Rurikét, ki Oroszországnak kezdetet ada ; azon 
hautevillei Tancredét, ki Italia legmosolygóbh tartományában egy más 
államnak vetette meg alapjait. A Sagák jelleme nagyobbrészt hősi, 

hanem jótékony tündéket s a mi lovagregéink lovagiasságát hiába 
keressük bennök; homályos vad képek az északi durvaságnak felel
nek meg. Midön a melegehb szelek megolvasztják a jeget, az isiandi 
törékeny naszá don elhagyja szülőföldc partjait s társaival nagyrneré
szen a hullámokra ereszkedik. Ha hajóval találkozik, megtámadja azt, 
összeütközik vele, s a tengert a vér pirosra festi; a legerősebb- s leg
szerencsésebbnek győzedelmét aztán diadalének s keringő csésze 
iinnepli meg. Néha két vitéz egész nap clharczol a nélkül, hogy va
lamellyik győzne, végre nagylelküleg megbékélnek s ugyanazon ha
jóra szállva, eveznek, merre a szél s a szerencse viszik ; ha partot 
érnek, kiszállnak, rabolnak s ölnek. A zsákmány nem édesgeti öket 
annyira, mint a vér s a harcz ; a harcz és a vér az ö énekeiknek ihle
lét teszik; az ö csodás hiedelmök minden határon t ulmegy ; majd 
nyolczkczii. harczosokat állit az eléjök, majd ollyan óriásokat, kiket egy 
ló el nem bir, megvarázsolt, törpéktől készitett paizsokat s ollyan 
kardokat, mellyek az aczélt mint a vásznat ketté szelik. 

Boldognak tartják a höst, kit a népdalnokok megénekeltek ; 
mindnyájan azon vágytól égnek, hogy hozzá hasonlókká legyenek. 
Igy lelkesülve ereszkednek a tengerre s indulnak rabolni és vere
kedni. Ha elesMk, s Walhalláhan Odio várja öket. 

Maguk az asszonyok is hoszuvágyók és kegyetlenek ; fivérei
ket csatára tüzelik ; szépségöket néha vérttel és sisakkal takarják he 
s önmaguk lépnek ki a síkra, becsületöket megvédeni. Egy leány 
atyja si1·jánál rimánkodva könyörgött, adatnék neki a megöltnek ret-

mányának tárgyává tette s 1816-ban az isiandi könyvészek társulatát (lslands 
bok111enta Felag) alapitiL meg, melly ezen szigetre vonatkozó számo~ könyvet adott 
ki. Ö magá. az EddfLt é~ a Sagákat, a legjobb scandináv nyelvtant s egy Island
latin ~z6tárt adott ki. 

5* 
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tenctes kardja, hogy n gyilkosoknt meghosznlhns8a; kiket n kar({ el
nyerése uttín csakugyan megtámad és legyőz. 'l'ornuiörg, svéd király
leány versenyt hat·czol a katonákkal, s midiin atyja egy tm'tománynak 
kormányzását bizta reú, férfi nevet vesz föl s kinílynak üdvözöltetile 
Kéröit párbajra híja, legyőzi s kivégezteti, vagy megcsonkittatja 
üket. Egytől végt·e mégis Jcgyfízctik s ekkor visszat(>r atyjához s hí
haihoz tevén a fegyvert, igy szól : V issza a d o m a r etim r u h ü
z o t t h a t a lm a t, l cm o n d ok a d i cs ii ség r ö l, me ll y u t á n 
sovárgtarn s ismét ni.i lesznek. Nöicsb s gyöngédebbjelle
met mutat Ingerbot·g, llialmar kcdvcse. Hialmar a esat:\.ban halálos 
sebet kapvún, oda adja gylirUjét a hli Oddr-nak, hogy vinné azt cl 
lngcrborgnak ; a leány titvéve a gyiiriit, ujj:ha hnzza s egy szót scm 
sz61va élettelenül rogy 1issze. 

Az erkölcsöknek a BagákLúl clih·agyogiJ képe igen vi,;szataszitú. 
Csupa csábitás, ltázasságtiirt~s s vérfertüzet; az idő mellyct a h:'tboru 
szabadon hagy, kicsa.pongásra fordittatik. Az cliíkeWk elleneiken a 
szolgálatukLan :íll<í küzdök (b c r se r li i t') :Utal :Ul nak boszut. A 
babona különös 1-1zcrepnt játs?.ik; yannak :limai{, cliiérzetek, boszor
kányok,trollok t), ravasz töq>ék s hatalmas óriások, t••v:\bLá sy l p h ck, 
l é g t ii n d ék népe, mdlyre a heho7.ott keresztl-nység ördögi jelleget 
nyomott z), holott elöbh jót<-íkony ldnyckül tekintcttck. Innét van, 
hogy a tiindék ké:::Ubbcn az e!lzmény és valbság, a homitly és világos
s:ig közt lebegö lényekül tartattak; 1'-s pedig nómcllyek miut vizbcn, 
mások mint tii.zben-lakök, némcllyck ismét mint a bokrok közt ugrán· 
dozók ; mint gyermeke«, <<zeszélycs, szolgáln.tkész, dc gonosz teremt
mények, mellyek ;.;·yermckeikct :vt. e mbm·ekéi kiir.é keverik, hogy ré
szök legyen a megváltásban; ha az ördögökkel hasonlíttatnak össze, 
megboszankodnak; ellenben iil'iilnek, lm az egyh:izba lc'\phetnek s ott 
szent s1:avaknt rebP-ghc>tnek cl. 

Nem hagy hatunk cmlitetleniil más, sajátszcrií sc<mdinaviai miive· 
ket scm, minü a H y rn b cg I a l:s a Ko ug-sk n g g- si o vagyis a király 
Hikre. Az clsö egy u eme az egyházi naptáraknal{, melly rövid fejezetecs
kékben az íinncpekröl, az id() felosztús:h·ól a nap járásáról, s a világ korú-

') A lrollok, kik :1 Yanízslathan olly nagy hatalominal biruak, hitrolli 
nctniiek volttLk : a~ eböl{ fn·i!~si szih·uy(.·t<~gc~k; rt mit.·HHlncmiick az t"l...;üku6I críil'~' 

sol< kal alanta h h hant'm értelemr" frinnc:hl> :ílln:tk, s bmcn·p a tcnnt'·,;zd titkHi l 

s a jövőt, az elsöket lcgyi)zik s istenekké Ies,.;u ck ; a harmadrcn<liick :tz els i i ;. ' 

másodi!( nemnek vcgy[\lctút képezi!<, haucm min<lkettöuél al:tntabb állnalc 
2

) A régi északi nyelviJell a/fr volt nevök, a~ Ó-ll<'·mctlwn elbe, a maiban 

!'/(e, a svédben el(vw·, a <lánhau elve; az augoliJan dves; ""' ir (·s g·all nyeh·l,.·n 
r·he.ffrn és ti!Jr>~-cki ;·ag-yi:< : a jón<;(', n ji.tékony ll·nyrk. 



ról bc-;zt.!l, valót és mcsét, régit 1:,,; uj<tt lliedel!llcsen keverve ö~s:~c. Csak 
i:; arra való e mii, hogy a középkor tévclyei- s babouáirúl l'rtesitseu 
1 ). A másik két hosszu értekezést tartalmaz a kc:reskedclcmröl s nz 
udvarról, s még m:ts kettőnek kellett volna következnic a papokról " 
a fülJmüvclökriil. A Ki r á l y tük r é n ck írója vagy Suerrcr N or
Y é gin kiníly:ct, vagy valameily wagas úll(tsu szolglija, ki t:ctpasztalt é:; 
meglehetösen tar. u l t ugyan, Itanem az id ük szerint babonás hiti.i, 
:; előadja a legapróbb kicsinységeket is ugy a kcres!H>dö életére, mi
kép az udvari ledérségekre vonatkozólag; s búr csekély az ö tudo
mánya, mégis a fühllcirás, türténet és stokások körül bö tudósítást 
nyujt. ~okkal nagyobb érdemmel Lit· a tudós (lt·oclt·) At·c, isiandi pap, 
ki hazújárúl irt évkönyveiben az é:;zak tiirténetét az ö korúra nézve 
bámulatos itészettel rajzolja. 

l\Iidön l 2 G 1- ben Island Non·égiával egyesíttetett, az irodalom 
alábbszállt, és az adózó tartományny:í. hanyatlott l)rsz:ígnak az idegen 
hatalom ellen kellett küzdcnie. Megismertetvén a sváb császárok ide
jében a német irodalom, a lovagkalandok, név és szokások változta
tása mcllott átvétettek, mdly körülmény uj költői kört idézett elő, 
melly 1350-ig állt fenn, a milcor a döghalál a szigetd elnéptclcnité. 

Néhány ízben már az te•·veztctctt, hogy a megmaradt néhány 
lakút Jütlandba kelljen viuni, a szigetct pedig üresen hagyni. Most 
azon ban a sarkküri halászatra igen alkalmasnak találtatik, s tán uj vi
rágzásnak indulhatna, ha a II. Kereszt<lly által niakitott kiváltságo<; 
társulat lenyügüz ve nem tartamí. 

ÖTÖDIK FEJEZET. 

A n o r ma n n ok Fr a n c z i a o r sz á g b a n. 
Sc a n d i n {t v o r sz á g ok. 

l\lig a normannok egy része Islandban az ősi hagyományokat 
őrizgeti, mús rész a nemzeti szokások szcrint a tengereket futja Le, 
kalnndot és zsákmányt keresve. A jéghalmok és zivatm·ok fol ne111 
butják öket; kikötve az első crdi)nél, mcllyct tahUnak, fejsz,~ikkcl 
hajúidd v:Htoztatják azt s fclhaj6znak az ismeretlen folyókon; lm hi
(lakat, zái-latokat, vagy természeti akadályokat találnak, hát.ukra VO· 

~zik nasz~ídjnkat s tovább mcnnck. Hcttenthctlcnségiik\;:d ranlr-;z 
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ságot párositvn1 miként a régi rómaiak, erővel sármánynyal hódítnak; 
nyiretkezve, mint a papok, ezelthez barátsággal viseltetnek ; felváltva 
majd rabolnak1 majd kereskednek; fegyvereiket gyakran az ellen 
fordítják, a kiért harczoltak, s uralmuk alá vetik a tartományt, melly 
nek védelmére hívattak. 

Mint illyenek Európát két századon át f enyegették, aztán nevc
zetes országokat alapítottak. E költözködés az clöbbeniektöl nagyon 
különböző vala, minthogy nem egy egész nép vándorolt által, a mi 
csak szárazföldön történhetik, hanem kevésszámu harczos, asszonyok 
nélkül ; miért is a legyőzöttek hölgyeit vették nőül, ldk gyermekeiket 
nem az apai, hanem saját nyelvökre taniták. Egy rész kelet felé for
dulva, az orosz birodalmat alapitotta meg ; más normannok Olaszor
országban a görög uralom végmaradványait is kiirtották; mások ismét 
majd délre, majd nyugatra vonulva, felszaggaták ama sebeket, mcly
lyeket elöbb testvéreik, a szászok Armoricában és Bretagneban 
ej tettek. 

Talán igaz az, hogy Nagy-Károlynak a szászok fölötti győzel
mei után ezek közöl sokan a normannokhoz menekültek, s boszu
•ágyból Francziaország ellen ingerelték öket: annyi bizonyos, hogy 
ama kalózok csapatjaihoz hozzácsatlakoztak mindazok, kik a szolga
ságot nem türhették, vagy kiktől a vitézség kitüntethetésének alkal
mát a helyreállitott béke elragadta. Felbátorítva ezen clégületlenek 
rábeszélésa és segélye által, a normannok Francziaországot pusztit
gatui kezdék (830. körül), nem futólagos rablás által többé, hanern 
ollyszerü müködéssel, melly állandó letelepedés tervét árulta cl. Tel
jesült is ezen törekvésök, midön Kegyes-Lajos, ki több áhitattal, mint 
belátással birt, a dán Haraldnak megkeresztelkedése jutalmául egy 
tartományt engedett által; melly tény az észak többi hőseire, kiknek 
a tengeren kivül semmi örökségök sem maradt, igen kedves édes
getés vala. Azon védszcrek, mikkel Nagy-Károly a folyók torkolatait 
megerösité, elhanyagoltattak ; s ha ez nem is történt volna, a Karolin
gok testvérharczaikban a normannokat többször segítségül hivták: 
II. Pipin az ö isteneik kedvéért Krisztust is megtagadta; Carlmann 
saját atyja ellen hivta be öket; Német-Lajos, fivére ellen harczolt vc
lök ; Hugo, Lothar fattyugycrmekc a normannok segélyével a lotha
ringini koronát remélte elnyerhetni. 

Miut:ín Fontenay mcllett a franczia derékhad megtöretett (841)! 
a nelü Liíszült normannok clött az Eibe torkolatától Quadalquivirig 
minden nyitva úllott. Aquitania folyói azonban nem olly könnyen 
voltnk fölfelé hajózhatók; az Eibe (~s 'V cser kdziitti tartomúny kcvl~.-: 



zsákmányt igért; s bár kirabolták Hamburgot s Bruno herezeget esa
tában legyőzték, megölve tizenegy grófot és két püspököt, a szászok 
mégis Mordennél visszaverték öket s az országot megtisztiták tőlük. 

Spanyolországban e kalózok egész Sevilláig, Cor do v áig s Alicanteig 
áraszták el dühöket ; Lissabonban tizenhárom napig raboltak ; hanem 
a gascognei öböl vihara s a galiziai ket·esztények és az arab kalifák 
vitézsége ama partoktól eltávolítá öket. Az igaz, hogy időnként visz
szatértek, s kirabolták az algesirasi mecsetet; miért is N agy-Alfonso, 
fiogy keresztényeinek drága szereit biztosítsa, Oviedót megerősítette. 

Jobban édesgotte a normannokat a franczia föld, mint szomszéd, 
gazdag, folyói által hozzáférhető s a fejetlenség által erejéből kimeri
tett ország. A fennmaradt főurak hatalma meg vaJa törve ; azok, kikre 
a partok őrizete bizatott, jónak látták a normannokat arl'a használni 
fel, hogy saját hatalmukat teljesen függetlenné tegyék. 

A normannok a tengerröl a folyókon behajózva, kürtjt'ikkel olly 
rémülést okoztak, hogy a parti lakók barmaikkal együtt a közel v:\ 
rosok s apátságokba futva, a falak köz t s a szentek ereklyéinél keref> 
:ek mcnedéket. Mindez azonban elégtelen gát vala a telhetetlen beütök 
előtt, kik az egyház kincseire vágyva, berontottak, öltek és gyujtagattak. 
A fleuryi, a tom·si sz. Mártoni és a párisi St. Germain des Prés apátságok 
kiraboltattak; a st. I>enysi apát más félmillióval váltotta ki magát és még 
sem akadályozhatta meg, hogy apátsága le ne rontassék. Senki sem 
merte többé földeit bevetni, a2l erdők és országutak vadállatoktól hem
zsegtek. Illy borzasztó állapotra juttatták mindazon folyók mellékeit. 
mellyek a régi Galliából az Oczeánba hömpölyögnek ; ollykor mé
lyebben is behatottak, s a pyrenaei völgyek meg nem menthették 
Bigorret, Tarbest, Oleront és Bayonnet. V égre édesgetve a gazdag és 
könnyü zsálnnányolástól, a-rablójárataiknak annyira kedvező Schelde, 
Loire, Szajna és Maas mellékein állandóan telepedtek Ic (850 körül.). 

Telepetlés a Sebeide mellett. 
Azon tartományt, mellyct Kegyes-Lajos Haraldnak a fricsek közt 

<'tltalengedett, igen alkalmasnak találták a normannok a tovább hajóz
gatásras a foglaló harczok intézésére; miért is hozzájok honfiaik közöl 
mindig többen csatlakoztak. Miután Dorstadtot, a friesek fö kereskedő 
helyét elfoglalták, Utrcchtet elpusztíták, Antwerpet fölégették, Wiltát 
p edig a Maas torkolatánál földig lerontották, úllomást foglaltak Wal
chern szigetén. Ezt nekik Lothar császár törvényesen általengedé, 
mirc ök uralmukat a löweni tartományra is kitmjeszték. Balduin vité 
?.ül védelmezte Flandriát, mellynck ö herczege vala, hanem Alsó-Lo 
tharingia, Fricsia !:s északi Nenstria fedczctlcniil maradtak. Rmik, kii 
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azonban az Orosz birodalom megalapítójával nem kell összezavarni, 
Kopasz-Károlytól a fl'icsiai hcrczegséget megkapta (870) ; Rudolf 
Germaniát addig rabolgatta, mig Német-Lajostól a csatában megölc
tett j Rollo, miután Hollandilit kirabolta s a f1·ankokat a Scheid e mel
lett megverte, Walchernböl a Szajnavidék ellen intézte müködéseit. 
Legrettentöbb volt valamennyi közt Gotfrid, ki összeszedvén Est
Angliában ama dánokat, kik a Nagy-Alfred által megparancsolt Ite
resztény vallásnak meghódolni nem akartak, kikötött Maas és Schel
de partjain s urává lett a tartománynak, megölvén az ardem~ei csa
tában Német Lajosnak természetes fiát. Gotfrid azután minden ellen
állás daczára, megerősíté magát Nymwegenben, uj gyarmatot telepitett 
Ascaloában (E s l o o) Mastricht mellett s hatalmában tartá a Maas és 
Somme közötti tartományt (881). Még aztán is, hogy III. Lajos által 
Saucourtnál megverettek, Antwerp, Gent s Flandria nagyobb része 
birtokukban maradt. 

Ascaloából Gotfrid csatavesztését megboszulni indult s Tongres, 
Köln, Bonn, Juliers, Treves és Metz felgyujtása elrémítette Európát j 
Nagy-Károly ragyogó kápolnája Aachenben a dánok páripáinak istál
lójává alakíttatott, palotája pedig romba döntetett. E méltatlanság fel
korbácsolta Károly tétlenségét s a főurakét is annyira, hogy a király 
felhivására Ascaloa előtt fegyverben megjelentek. Gotfrid hajlandó
nak mutatkozott egyezkedés által érni azt el, a mit háboru által el 
nem érhetett, azonban midön értckezlet1·e jöne, orgyilok által meghalt 
(882) ; mire Sigfrid, a megöltnek fivé1·e, boszuvágyból Oise partrnel
lékeit rabolta j s bár Carlmann annyira megalázta magát, hogy neki 
tizenkét font ezüstöt fizetett, Sigfrid még sem elégedék meg, hanem 
segédkezet nyujtott a szajnai normannolmak, Páris ostromlására. 
Visszatértében a neki ellenálló mainzi érseket megölé. Szerencséseb
ben harczolt Alfonso király, ki bátor megtámadás után magát Sigfri
dct is megölé, sa szétvert normannoktól elfoglalt tizenhat zászló bizo
nyítá, mennyire elegendő az egyetértés az ellenség megscmmitésére. 

TelPpedés a Loh·e mellett. 

Francziaország azonban épen ezt nélkülöztej a király, a főurak 
s a nép féltékenyen küzdöttek egymás ellen. Ha a kh·ály fölkelést 
hirdetett, a főurak ezt a korlátlan hatalom visszanyerésének kísérle· 
teül tekinték, s tehát zúgolódtak és nem engedelmeskedtek ; ha a nép 
fiai saját tüzhelyök védelmére fegyvert ragadtak, a főurak gyanakod
ni kezdtek s inkább az ellenséggel tartottak '). A normannok még 

'J V1tlgu.y t>romiscnwn inte1· Sequanmn et Ligel'im, inter 8C conjurans adve1·su., 
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Lajos életéheu letelopeJtek a Loire mellett, aztán elfoglalva Nantesl, 
föállomásukat Bicre szigetére tették át. Itten borzasztó hircsségre tett 
szert Hasting, a tengeri királyok legkegyetlenebbje. Mcssze tcrjed
vén hire rohanó vitézségének, Scandinaviából erőteljes, harczszom
jas ifjuság tódult feléje. Ő ennek segélyével rettenetes hajóhadat sze
reJt föl (843), s Nantes és a többi folyó-melléki városokat mind leron
totta. Azután távolabbi zsákmány u hin sovárgva, száz haj6val indult el 
Pisa kirablására (867); ezután Lunit foglalta el,melyet Rómának tartott. 
Visszatértében ellenállásra talált Erős-Rupertben, kit Kopasz-Károly 
az anjoui vidék őrizetével bizott meg. Megölvén azonban Rupertet a 
csatában, az Auvergneben fekvő Clermontig nyomult elő. Ekkor az 
Angolhonba rontó dánok segitségére sietett, de visszaveretve Nagy
Alfred által (876), Francziaországot uj s még nagyobb rémülethe ejté. 

Francziaország érzé a fölfegyverkezés szükségét, de mivel a bi
zalmatlanság egyesült sereget nem engedett létre hozni, a főurak s a 
nép önvédelmökröl külön külön gondoskodtak. A kalózok e szerint 
nyilt tér helyett mindenütt erősitett várakat s népfölkelést találván, 
meghajolni kényszeritt ettek. Ekkor történt, hogy Hasting sa többi 
főnökök állandó helyet foglaltak, sokan pedig a keresztséget is fölvet
ték s gátfalat kezdtek képezni az uj berohanásolt ellen. 

Telepedés a Szojna mcllett. 

Szajna mcntében Ogger (Autcair) már Rouenig nyomult elő, 

me ll y Párisnak mintcgy előfalát képezé (841). Reghenar ezután fel
gyujtotta Páris elővárosait (845), utódj~í.tól pedig Kopasz-Károly a 
visszavonulást hétezer font ezüstön vásároita meg. Az erőtlenség ezen 
bevallása a mennyivcl bátrabbá tette az ellenséget, épen olly mérték
ben csüggesztette el a népet. A normannok tehát ismét mcgjelenve, 
állomást foglaltak Oissel szigetén s ujra felgyujták Páris elővárosait 

(85G. dccz.), és főnökük Biörn (vasborda), Lodurok kiníly fia, Ko
pasz-Károlytól ujolag roppant váltságot csikart ki. Vasat kellett vol 
na használnis nem aranyat, hanem az elnyomottaktól, kik a haza 
védelmére fölfegyverzcndf)k valának, jobban rettegett a király, mint 
magától az ellenségtől. A normannokat, kik Sz. Dénes szigetén lete
lepedtek, négyezer font arany nagy nehezen tudta nyugodtan tartani. 

Azalatt, mig ök rövid időre Angolhon ellen indultak, Károly 
fegyverezni kezdé magát, terhes adót vetett az országra s erős védc
lemre keszült. Am mégis a visszatért scandimívo k Noustri át elpuszti-

Danos in Bequuna consistentes, fvrtiteJ· 1'esistit. Sed qnin incuutc sWJcepta est eo1'U?n con

ju1·atio, ct potentiorib1ts nosb·isfacile inte1'ficiuntm·. Anna[. Bertiu. Rcr. Fr. Vll, 74. 
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tak, és 1'3igfrid (885) Párist hétszáz hajóval ostrom alá vette. A város l 
Hugo saint-germaini apát, Gozlin püspök s Eudes gróf védelmezte: 
de a normannok visszavonulását Vastag- Károly drága pénzen vásá
roita meg (886), melly gyávaság csak siettette a Karolingok trónjá
nak megdöntését. Nyugati Francziaországban csupán Sens és Páris 
volt az, mellyet a normannok be nem vettek. Sigft·idet utóbb Arnulf 
Lőwen mellctt megverte s életétől és megfosztotta. 

Hollo. 
Radholf vagy Rollo, fia egy norvégiai hatalmas jarlnak, olly 

oriási alkattal birt, hogy nem találkozott ló, ki ötet hordozhatta vol
n~=~.. miP.rt. is mindig gyalog járt és harczolt. Számüzve volt Harald ki
rály által, kit Rollo ekkép fenyegetett: 'l' e számkiv e t c d e ll c n
ség gyanánt egy nemes család fiút; halld, amit ne
ked jóslok. A fölingerelt farkast nem tanácsos 
megtámadni; jaj a nyáj n ak, me l ly az erdőben téve 
l y e g. Kimenvén Roll o, először Walchern szigetén telepedett le ; az
tán, midön Szajna vidékét üresen látta, megszállta Rouent s adót 
fizettetett magának Károly által. Rollo kijelenté, mikép nem puszti
tani, hanem állandóan akar letelepedni azon földön, melly Norman· 
diának neveztetett el. Ezután védelmet biztositván a Szajna melléki 
lakosoknak, tovább terjeszté uralmát, majd mint ellensége, majd mint 
szövetségese a többi normannoknak, amint saját java l{ivánta. 

Normandia berczege;l~ge. 
Együgyü-Károly egyességre lépett Rallóval Saint-Claireben 

(912), átengedvén neki Neustriát és Bretagnet, Gizela lányának kezé
vel együtt, azon föltét alatt, hogy 1\;ereszténynyé legyen. Hollo kezét 
adván a királynak, ekkép esküdött: E z e n t ú l a t e h i v e d é 3 

a l a t t v a l ó d v a g y ok, s cs k ü sz öm, h o g y é l e t e d e t, t a g
j a i d a t s ki r á l y i b e cs ü l e t e d e t fe n n t a r t a n d om. 

Midőn azonban a szertartás közt az is kivántaték, hogy a hódolai 
jelciii a király lábát megcsókolja, N cm, c z t soh a sem t e c n
d em! kiáltott fel az észak büszke fia; midön mégis a kormányfér· 
:fiak ezt állhatatosan sü1·geték1 Rollo intett egy katonájának, s ez ura 
szájához akarván vinni a király lábát, ugy fölemelte, hogy Károly 
hátra esett. A nagy császár unokájára eitkép még a hódolat is g-ya 
lázatot hoza! Igy kezdödött Normandia herczcgsége, melly megfé 
kez te a nyugtalankodó briteket s a Loire melléki normannokat ren· 
des életre szoritá. Rollo a földeket övéi között osztotta fel, rninden 
tekintet nélkül az előbbeni birtokosokra; a földészek csoportostul 
tó1lnltak Nonnanlliáha) miután egyrészt Rollúmíl biztosságot taUtltak, 



másrészt, miután a régi 1·abszolgasági viszonyok felbomoltak, a sza
lJad földnek szabad müvelöivé lettek. 

Rollo állandósitni ohajtá uj gyarmatát s azért nemzete előkelői 
tiek beleegyezésével törvényekkel látta azt el, nem annyira régi ha
zája, mint a frankok intézményeire alapítva azokat. A törvényszegő 
ket szigoruan bünteté és, a mi csodálatra méltó, az alkotmányt az 
üsszes fajokra, a győzökre és legyőzöttekre egyenlően terjesztette 
ki; a legyőzötteknek még nyelvöket is meghagyá. Thor isten azon 
ban, daczára a fölvett keresztségnek még mindig Krisztussal egy
aránt tiszteltetett. Maga Rollo, midön halálát közeledni érzé, hazája 
istenségót emberáldozattal engesztelni rendelé. Az igaz, hogy emel
kedtek monostorok. és egyházak; hanem a püspökök a főurak gyülé
séből sokáig kizárva maradtak, mig tudniillik a papság közé frankok 
nem vétettek föl. Azután a legfóbb hatalomra emelkedett a papság, s 
mint mindenütt, itt is a müvelödést terjeszté. A normandiai székes
egyházak a középkori müvészetnek legrégibb s legragyogóbb emlé
kei közé tartoznak; az egyházak melletti földek szorgalwasan müvel
tettek s a Szajna medre szabályoztatott. 

Itt határ vettetett a normann rohamnak, melly Francziaország 
fölött egy század óta vészhozólag dühöngött. A még le nem telepe
dett csapatok Normandiához csatlakoztak, melly ekként az országnak 
védhatárul szolgált. Az elpusztult partrneHékek az uj beütöket nem 
igen kecsegtették, ha pedig az ország belsejébe rontottak, a már 
megtelepült földbirtokosoleban legerélyesebb ellenállásra találtak. 

Scandlnavla megtérlfése. 

Az uj rohamok elleni legbíztosb gát azonban Scandínavia meg
teritése vala. Az északon vegyesen uralkodott scandináv és szláv val
lást, papjai erősen fölélesz ték, s a keresztényeket annyira meggyülöl
tették, hogy ama népek vallásukat a szabadságnál sokkal makacsab
hul védték 1). Azonban némelly fejedelmei.:, kik keresztény államok
ban utazva, különösen Angolhonban és a n a g y v á r os b a n (m ik
l a g a a r d), mikép Konstantinápolyt nevezék, ott a kereszténység
gel megismerkedtek, söt némellyek a keresztséget is fölvették, miután 
visszatértek, bár nem éltek még a keresztény vallás szerint, látszott 
rajtok mégis annak befolyása, midön a soknejüséget elhagyák s nem 
ettek többé lovat s ormadarakat, a scandinaviai istenek szokott áldo
zatait Már láttuk, hogy a szász Willibrod fáradozásai sikertelenek 

r) 'Münter, ll amid kh·ály kel'cszt.<lfgél"ii!. ·' n. k~,·e.yzl.éuy.~é.'l mcgcíllapiló.sál·ríl n c/,á" 

'rtl·lornányoklmn. l R~O. ; \·:; Matter. 
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maradtak, f; hogy N[l.gy-Káruly még csak azt scm eszközölhette ki, 
hogy a téritök bcbocsáttaqsanalt. Midön Harald Klak, rléli Jütland ki-
rálya, trónvesztése után (826) Kegye;;-Lajostól visszns egittetett, in
kább politikából, mint meggyőződésből kereszténynyé lett s megen
gedte Ebbo reimsi érseknek, hogy visszanyert országábau a keresz
tény vallást hirdethesse. Nyomába lépett sz. Anscarius, ki oda hagy
va a corbiai tanodát, foltevé magában : n z é s z a k j c g é t I s t e n 
i g é j é v e l o l v as z t a n i me g·. Ugyanaz volt íj Scnndinaviára, 
ami Bonifácz Germaniára nézve. Nehány szolgai születésü gyermeket 
Schlcswigbe Hadebyhez küldött, hogy fiilncveltctvc, a keresztény 
vallás hirdetőivé legyenek. Utóbb Biörn kir{tlytól Svédorszllgba hi
·vatva, ott a sigtunai egyházat alapította. Kegycs-Lajos Anscarius 
számára Hamburgban é,·sekséget állitott (831), s a szcnt férfiu az 
ingelheimi országgyülés előtt szentettetett fül , aztán húrom királyi 
követ kiséretében Hómába ment, hol a palást átvétele utl\n cgyuttal 
Norvegia, Dán-, Svédot·szág, Island, Grönland és a Feroe (Faröi) 
szigetek apostoli követévé neveztetett ki. E tartonuinyok azonban még 
nem valának a kereszténységnek meghúditva; Anscarius tehát bejárta 
azokat, megkeresztelt igen sok, általa kiváltott gyermeket s egyh<iza
lwt alapított. Lajos császár, hogy az apostol tekintélyét növe\je, é sza· 
ki követének nevezte öt ki. Szereneséje közcpctt is azon volt, hogy 
családja önmunkájával keresse élelmét. Midön a normannok Ham· 
burgot feldnlták, Anscal'ius egy nemes ö z vegy n él taltt!a meuedéket, 
mellyet megtagadott tőle a bremai püspök, kinek mcgyéje aztán bün
tetésül az övéhez kapt::soltatott. 

Azt, hogy a Luzgalomnak kellő sikeN legyen, megakadúlyozták 
a normatm fejedelmek, kik féltékenyek lévén a nemzeti független
ségre, a Germani(wali uj kötelékben álnok lesveté:;t gyanítottak 
Öreg-Gorm, Island királya, igen erélyesen dolgozott n kereszténység 
kiirtásán; aztán épen olly kedvezőtlen esemény volt, hogy Hambur
got n szlávok, Bremút a magyarak Itatalmukba keriték. Germaniából 
azonban s különösen Corbiából északra szüntelen uj téritök indultak. 
N01·mandia herczegének megtérése példát adott sok hozzá hasonló
nak; I. Otto pedig rászori tá Harald Blaatamlot, Gorm fittt, hogy a dán 
fóurnkkal együtt a keresztséget fölvegye; végre Nagy-Kanut elter
jeszté Krisztus vallását Angol-, Skót-, Svéd- és Dtínországban. Ugyani) 
1030-ban Rómába zarándokolt, kiséretével együtt gyalog, nyakában 
tarisznyával, vtíndorbottal kezében, s e~y levelet Íl-t onnan, melly 
bizonyítja, mennyirc megváltoztatta a kereszténység ama szilajvad 
férfiakat. ,,Kanut, Angol- ós Dá.nország ki•·álya, a püspököknek, fő-
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rendeknek s nz egész angol népnek üdvöt. 'fudtotokm akarom adni, 
mikép mentcm én Rómába, hogy bocsánatot nymjek saját büneimért, 
és üdvöt ti~ztviselöim sz{tmára j és legnagyobb alázattal luUút adok 
Istennek, hogy megengedte élctemben személyesen meglátogatnom 
szent Péter és Púl apostolokat s a Rómán belül és kivül találtató ösz
szcs szentckct. Engem ezen utra az haL·írozott el, hogy hallám, mi
!'Zcrint Péter oldhat és köthet s hogy ö tartja a mennym·szágnak kul
csait. Itt a husvéti iinncpcn sok magas személy vala egyiitt: János 
pátJa1 Kanrúd csász{u·, a népek fejei Garganótól egész azon tengerig, 
melly a mi szigetünket körzi. Mindny:íjan tisztelettel fogadtak .s gaz
dag ajándékokkal leptek meg, ugymint arany s ezüst edényekkel, 
clt·ága posztúval s egyéb kelmékkel. Értekeztem a császárral, a pápá
val s a tölJLi fejedehnekkel az én orsztígom angol és dán lakóinak 
szükségeirül; gonclosko<ltarn, hogy Rómába tccndö utjokban igazság
s biztosságot talitljnnak, ll'ginkább pedig, !Jogy utz:lrás és vámok 
:íltal ne g:ítoltap,sanak. Panaszt emeltern a pápánál a roppant össze
gek miatt, mcllyckct az éi·sckcknck a palástért fizctniök kell j a 
pápa megnyugtatott, hogy ez többé nem fog tiirténni. Továbbá foga
{Mst tettem Istennek, hogy megjavítom mngam s ignzságosan fogok 
uralkodni. lla ifjuaágomban vétkeztem az igazság ellen, ezentul min
(len er0mbül javulni törekv,·ndcm'j s nzért meghagyom tamí.esosaim- s 
tisztl,iscWimnck, hogy lm valami igaztalans:ígot tennék, azt sem féle
lcmbiJl, scm semmi tckintetbiil elő ne scgitsék1 hanem, ha kedves 
nekik jóakaratom és saját életök, adjanak igazságot a szegénynek és 
gazdagnak cgynr:ínt. Kiki birja azt, a mi az iivé, s ne is háboritassék 
nz én kinestáram gyarapodása végett. Én igaztalanul kicsikart 
pJnzrc nem Yágyom." Kanut papokat hozott magá v nl Rr)mából, kik 
:1 d:ínok mcgtcritését bevégezték. 

A uurvegiai Hakon, a széphajn Harald fia, Angolhonban kcrcsz
ténynyé lett, lianem népét rá nem birhatta annak elfogadására. H a 
h ö j t ö l ü nk, m ik é p l cs z c r() nk h o l n a p d o l g o z n i? mon
d:i.k a rabszolgák. A polg:ít·ok pedig igy szólt'ak : M i d ö n ki r :í
i y u n k k :í. l c t t é l, a z t h i t tük, h o g y sz a b a d o k v a g y u nk. 
i\1 o s t p c .:l i g a z t ki v {t n o d t ö l ü n k, h o g y v i t é z ö s e i nk 
\' a ll á ;; á t c l h a g y j n k j h o g y i d c g e n s z o l g a s á g n a k 
\'cs s ü k m a g n n k a t a l á. Igy még Hakon maga is kénytelen volt 
enni az .áldozati lóhusból és enni Odin, '!'hor és Bragi tiszteleté1·e. 
Olaf, ki ifjuságában a keresztény vallást Szász- és Görögországban 
tanulta isml'rni, ~ midün utób b a Sorlingi szigetck egyikén kalóz
koclu(·k, ngy n•mdL' nwgkere~ztdte iít ;; jósolta neki, hogy Non·cgia 
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királyává lesz. S Olaf csakugyan egy pat•tnak srgélydvcl elfoglalta a 
trónt s meg akarván téritni a népet, sz. Mártont választá annak védö
jeülj azonban kevés sikerrel müködhctett, habár a hitszónoktaton 
kivii.l, hízelgést s erőszakot is használt s az ellenszegülök javait a 
megkeresztelteknek ajándékozá. Az erőszakoskodó apostol végre .el
üzetett, s a nagy vállalat szerencsésebben sikerült Nagy-Olafnak, ki
nek miivét az ö legyőzője, Kanut végezte be. 

Svédhonban Olaf Skötkonung fogadtatta cl mintegy 1000 év 
körül a müvelödés és haladás vállását j hanem hetvenöt évvel késöbb 
Y ngué, mivel az upsalai bálvány-szcntélyt loronta tta, elkergetteték, 
s csak a XII. században szüntettetett meg egészen a bálvány-imádás 1) • 

.M:indenelött az asszonyok tértek a kereszténységre; s minthogy 
a férfiak testben lélekben ollyanokká lesznek, minökké anyáik képe
zik öket, Krisztus vallása cltet:jedett a családokban is, és nem sokára 
az átalános tengeri rablás mcgszünt ; a párbajok ritkábbak lettek, s 
helyökbe a törvényszék békés vitája következett; a foglyok s rabszol 
gák sorsa megjavíttatott j a házi rabszolgaság eltöröltetett j a kisde
dek élete megkiméltetett j a monostorokban a tudományok kezdtek 
taníttatni ~)- A vallás, melly jótékony hatását a helyek körülményei 
szerint módositja, a v é r t á r su l a t ok helyébe, mellyck a végre 
alakultak, hogy az egyesek közt támadt ellenségeskedést addig foly
tassák, mig az összeveszettek mindnyájan kihalnak, békés s iparüző 
e g y l e t ek e t állitott j és ez intézmény vetette meg az északi köz
ségrendszer s kereskedelmi jóllét alapját.Szinte a kereszténység hozta 
létre a vallásos harcztársula tokat, mini:i volt a roskildi egylet, n kaló 
zok megfékezésére. 

1) Svédhonnak elsö három egyháza c küvctl<ezö volt; flyrke 836? Norlan 
tlen t055? Sigluna 1064? Ezek a középkorban bm ét elcnyésztek. Késöbb tá
madtak a lincöpiugi llOl ? scavai 1005; strcngnii.ssi 1072; arosiai v. wcstcl'iinsi 
1149 i wexaüi 1020 ; ae boi l 172 i és az npsalai piispökség. 

2
) Méltó fölemlitnünk azon jótékony hatí1st, mellyet a kereszténység szélső 

Svédhonban és Lapponiában ntég ma is gyakorol, s mcllyröl Maltebrun az 1810-iki 
Journal dea Débataban igy beszél: "T6bb mint husz megyckormányzót hozhatnánk 
fel, kik, mindegyik saját keriiletébcn, saját példájukital mozditák elö a jó föld
miívelés elveit s minden hasznos vállalat iránt szerotetet gerjesztettek. Előttem 
Angermaniábau (Wester-Nordlaud) mindcnütt egy megyekormányzónak, százailik 
évében elhunyt nejét magasztalták, ki ott a lcnfonást hozta be, mclly hatvan év 
előtt még ismeretlen volt, s melly ma olly nagy hasznára van a tartománynak, 
melly iránt a természet olly mostoha volt, R melly a magasság 64. foka alatt 
felrszik. 
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l)ánorszilg. 
Akkoriban nyert rendes alkotmányt ~eandinavia három országa. 

Harald Blaatand (930), Dánia első királya székhelyévé Roskildot vá
lasztá; dc minthogy javitásaibnn a mérséldctet félretette, maga ellen 
izgatta az elégületlen pártot, melly saját fia, Sveno által vezetve, Biaa
tandat a csatában megölé (980). Sveno Tingskög (v i ll as z ak á ll u) 
visszaállitA a pogányságot, s meghódítá Norvégiát és Angolhont, hol 
hadai retten W dulást vittek véghez; élte határán mindazáltal ujt·a 
kereszténynyé lett. Őt V III. Harald, ezt pedig Nagy-Kanut követte 
(1014), ki már előbb Angolhon királya volt. Ez elömozditá az ország 
jóllétét, felvit·ágoztatva abban a kereszténységet, az ipart és keres
kedelmet, s törvénykönyvet adva ki, W i t h e n l o g czim alatt. Fia 
III. Kanutban kihalván a Sk oldung királyi törzs ( 1041) 1 a trónl\Iag
nusra, Norvégia királyára vala szállandó, hanem II. Sveno Estrithson, 
a Kanutok rokona, pát·tot ütött Magnus ellen s megalapítá az Estriti 
dák uj családj:ít ( 104 7). Minthogy Estrithson, trónját leginkább A dal-· 
i.Jert Lremai érseknek köszöné, mindinkább emelé az egyháziak hatal·· 
mát; kik mindazáltal az ö kihágásai előtt szemeiket be nem hunyták; 
s midön nehány főurat a templomban gyilkoltatott le, a roskildi püs
pök nyih·{mos bünbánatra szaritotta Ut ; Adalbert pedig vérfertöző 
házasságát érvénytelennek nyilvánitá. 

No•·vt•gia. 
Nonegiát belviszály s a dánokkali háboru emészté. Olaf a ten 

gm·király, egy pártnak élén hatalmába ~jté az országot (fl94); köz,..é
tctte a C h r i s t c n r c t ncvii törvénykönyvet s Thor temploma he
lyébe keresztény egyházat állitott; fölépitette Dronthcimot s azt szék 
helyévé tette ; a b:í.lván yozás kiirtására az erőszakot is felhasználta. 
~igrida, Upsalának épen olly szép, mint büszke királynője hozzá jött, 
hogy lássa s f,',rjeiil válaszsza öt, de mivel a keresztséget fölvenni nem 
akarta, Olaf ugy bánt vele, mint egy kéjhölgygyel, szemébe vetette 
keztyüjét s bemártatta a tengerbe. A mélyen megsértett királynö az
zal állt boszut, hogy Svcno Tingskög dán királynak adta kezét (1000), 
ki is legyöz\·én a kegyetlen apostolt, Norvegiát ll. svédek és dánok 
között felosztotta. 

Sz. Olaf. 

Midün azonban Tingskögöt az angolhoni hadjárat távol tartá_, 
ll. Olaf, kit ifjukori kalózkodása vitézségre tanított, visszaszerzé ha
z:l.ja trónját (1018), s terjesztette ott ismét a kereszténység et sikeresb 
eszközökkel vagyis oktatás és példa által; de Nagy-Kanut inkább 
tanácsosainak elcsábítása, mint hatalom által, a koronáról i lemondásra 
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kényszeríté ötct. A tr<mvesztcs Olaf épen Jerusalembe almrt indulni, 
hogy ott baráttá legyen, midőn egy j,?lenés felbátoritá, hogy a hadi 
szcrencsét még egyszer megkisértse. O tehát élére állt harminczezer 
vitéznek} kik paizsuk- és sisakukon a kereszt jelét viselék s a csa
tába illy rivalg{Lssal rohantak: Elörc! katonái Krisztusn,ak, 
a k e r cs z t n ck és a ki r á l y n ak! Megtároadá ezekkel N orve
giát (1032), magával vivén három skaldot, hogy énekelnék meg gyö
zedelmeit. A költők ketteje a király oldala rucilett esett el, a harma
dik haldokolni látta a megsebesült Olafot, és megéneklé dicséreteit s 
csak ekkor huzta ki sebéből a nyilat, mire a király megszünt élni. 
Olafot a svédek és norvégok sole századon át védszentjökül tisztelék. 

Ezen tisztelet a norvégok részéről óvtl.stételül szolgált a győzök 
uralma ellen, kik öket annyira elnyomva s megalázva tarták, hogy 
tanubizonyításnál egy dán tiz no1·véggal é1·t fel. Kanut magához vette 
a nemes ifjuság virágát, szinlcg megti8ztelésböl, valódilag azonban 
kezesek gyanánt. Sveno azonban, Kanut fia, annyira kimerité a le
gyözöttek türelmét, hogy ezek Magnust} szcnt Olaf fiát az apai trónra 
emelték (1036). Ez föltevé magában apja meggyilkolását kegyetlenül 
boszulni meg, dc Sigwater skald, lccsillapitá haragját. Innen látjuk} 
mikép az észak költöi a küzdök első soraiban harczoltak, és a mi 
még ritkább, az igazat a hatalrmtsoknak is megmondották. 

Magnust a trónon fivére Kegyetlen vagy IH. Harald követte 
(l 04 7), ki angolliOn i hódi tó háboruja alatt meghalálozott. Utána jött 
Il Magnus, azhín Békeszerető vagy III. Olaf, (1047 -69), ki törek
vését oda irányzá, hogy övéinek erkölcscit szclitlitse, a kereskedel
met s a társulási szellemet előmozdítsa; a rabszolgák felszabadítása 
által a szabadok számát növelte, s fölépitette Bergent, a nagy fontos
ságu kikötöt, mint a két szárazföldi várost, StavangCJ·t és Kongellt. 

Svédország. 

Svédország története Öreg vagy IV. Biörnncl nyilik meg, kinek 
utódja II. Olaf, aztán Győzedelmes vagy VI. Erich vala (964), ki 
Dán- s Finnországot, Esthland-, Liefland- és Kurlandot meghódítá. 
Ennek fia III. Olaf Skötkonung (1001) az upsalai király czimét svéd
királyra változtatta, s minthogy a norvégok a régi Sigtunát, Odin 
egykori székhelyét lerontották, azt ujból fö)épittcté. Sigurd megtéri
tette öt, s több; Angolhonból jött téritök segélyével a kereszténységet 
Svédhonban elterjeszté. A kereszténység fővárosává a Wel5tgothland
ban fekvö Skara emeltetett. Fiai Anund Jakab és III. Edmund tovább 
tcrjeszték a vallást és müvclöuést (1026-51), s miután ezekben 
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Lodbruk ivadékai kihaltak, Stcnkill, Anund v~je :; Edmund özvegyé
nek férje megalapítójává !ön az uj malkodú családnak ( 1056). 

U psala me ll ett három kúpalnku ~> igen meredek domb (h ö g a r) 
emelkedik, mellyek a régi királyoknak sirhalmaik. Egy másik domb, 
mellynek teteje lapos, az igazság halmának (Tings-hög) neveztetett, 
mivel ott a király, tt·bnon ülve, minden év kezdetével, igazságot szol
gáltatott; vele szemLen az uplandi kormányzó s más nagyok ültek; 
ezek után pedig a fegyveres nép foglalt helyet. A szomszédságban 
fekvő }fora nevii réten a nép hajdantaThor kalapácsa köré, utóbb a 
kereszt köré gyült össze, hol a még ma is megőrzött köveken ült tar
tományi birák a kil·ályt szabadon választották j ki is elválasztatva, a 
legmagasabb köviin fo~lalt helyet s onnan monclta el a fejedelmi 
e!lklit. 

HATODIK FEJEZET . 

.~.\ n o r ma n n ok A n g o l o r sz ~t g· b a n. 

Britannia szigetén az angol-sz<iszokat láttuk letelepedni, kik 
alávetvén magukat az egyháznak, erkölcseikben megszelidültek, s a 
helyett, hogy mint előbb, városokat •·ontottak volna, monostorukat 
úllitottak 1), A régi camberck törzflc \Valesben megtartá független
ségétazon gát mögött, mellyet Uffa, 1\Iercia királya, Wye folyótúl 
••gész a Dec torkolatáig húzott. A pictek és skótok Egf•·edet, Nor
thumberland királyiü a hegyek között bekeritvén (G80), seregét azét
verék s Twed folyamáig nyomultak elő. Itt ütötték fel a. vörös sár
kányt a. beütöle fehér sárkánya ellenében, melly tovább elö nem ha
ladhatott; és a. benszülöttek az idegenekkel összevegyülvén 7 ama fo
lyún tul skótoknak neveztettek cl. 

A hét angolszász királyság, mellyekre a sziget többi része oslf.
lott, egymás ellen folytata háborut, a nélkül hogy valomellyik a töb
hit leigázhatta volna. Le nem tették a fegyvert, mig csak hasztalannak, 
vagy károsnak nem i!!mcrték el annak forgatását j annak, ki gyöngébb 
Yolt, bele' kellett cgye:-.nie mindenbe, mit a győző követelt. Ekkép a 

1) L. a Vlll. küuyv XI. feje:tctét. Kiiliinö~en n tényekrl' n~;:vP legflihh 

I'J" l'"I'I'Ílsnnk Thierry A .. Ili.•/. ,(~ /(r, '-'0"'1'tille d·~ !Vorlltnrrrl.~. 

x. ti 
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kenti, n orthum berlandi;; mcrciai királyok tulnyomósággal látszottak bir
ni egyideig a többi fölött j állandó túlnyomóságra azon ban csak Egbert, 
Sussex és Wessex királya emelkedhetett. Ez volt a sziget uralkodói 
közt az egyetlen, ki a régi hódítóktól s Odin törzsúböl származott; 
ugyanis 1\Iercia, Est-Anglia (kelet-anglia), Kent és Essex a bitorl<'• 
Bernulfnak engedelmeskedtek j Northumbcrlandban, mcllynck fejc
<lelmei kiölettek, viszálkodó pártok dühöngtek. Még Egbertet is a 
Lelzavarok futni kényszeríték (787), s ö Nagy-Károly udvarába me
uekülvc, a müvelödésnek ama központján a béke müvészeteiben s a 
hadtudományban gyakorolta magát. Visszatérvén a trónra (800), a 
cornwallisi britek ellen fordítá fegyverét, midön Bernulf, államaiba 
türt j Egbert azonban gyakorlott hadaival rajta ütvén Bernnifon 
(823) legyőzte s a csatában meg is ölte öt. Nem sokám a northumber
landiak elerőtlenedve a fejetlenség alatt, hüséget esküvének Egbert
nek (827), ki nekik, a mereia- és estangliabelieknek is megengedé, 
hogy saj<í.t fejedelmeik legyenek, hanem ezek neki hódoljanak és adót 
fizessenek. Ekként a szigetnek egyedüli urává lőn. 

A nemzeti egység már virágzásnak inditá az országot, midőn 
ujabb vészfellegek tornyosultak föléje. A keleti part egyik kikötiíjébe 
három hajú érkezett (787), s megölvén a kérdezősködni jött tisztvi
selöket, kiraholták nz egé~'>z vidéket s visszahnjúztnk Azon normnn-

A n g o l h o n ki r á l y a i am a ko r sz ak b a u. 

Az nngolsz.ász töl'z~;böl : 

Egbert 8í7. 
Ethelwolf 8ilfi. 
Ethelllald 857. 
Ethelbert 860. 

1. Ethelred 866. 
Alfred 871. 

I. Eduard 900. 
Athelstan 925. 

Sveno, 101 J. 
Kanut, 1017. 
Harald, 1036. 

1. Vilmos. Ii){)f>. 

r. Edmund, V4l. 
Edred, 9-1G. 
Edvy, 955. 
Edgard, l:.lfl7. 

u. Eduard, l:lífJ. 
H. Ethelred, 9íö. 
Il. Edmund, lülö. 

A dán töt·zsböl. 

Hardikanut, lOJV. 
III. Eduárd, 10-ll. 
u. Harald, 11lfifi. 

,\ tltii'IIHIIIII Wl'zsböl. 

u. Vilmos, 10~7. 
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nok voltak, kik P~í.ri:;t és Konstautinápolyt megrettentették és hossz:u 
szenvedést készitettek elö testvéreiknek, kik üket a brit sziget meg
rohan{tsában megelözték. 

Csakhamar erős normann h:~jóhad kötött ki Comwallisban (809) 
,; miután itt a szúszoktól idegen lakosság által szivesen fogadtattak, 
egyik part sem mat·adhatott ellenök biztos. Ethelwolf-, Egbert fiának 
uralkodása alatt (8:3G), majdnem minden évben ismételték a norman
nok a beütést, rabolva s ismét eltünve. 851-ben mát• ott töltötték a 
telet s megszorittatván tavaszkor Atltelstan, Ethelwolf fivét·e, vagy fia 
és uralkodótársa által, ltát·omszáz iitven hajót hívtak segítségüls meg· 
támadvün déli és keleti Angolországot, felgyujtották Londont s Can
terburyt; aztán Snrreyig haladtak eW, miglen Ethelwolf Okely nwl
lett legyiízte öket. E király, ki a vitézséggel {~jtatosságot párosított, 
a koromtjavak tizedt·észét a paps:lgnak adta; fi:ít Alfredet Rómába 
küldtc, hogy ott IV. Leo :íltal kit·álynak kenessék föl. Utóbb maga 
is oda zarándokolt (Sö5), s egy évig ott maradván, nz egyházakat 
gazdagon megajándékozá, s évi ndóba a pápának száz maneusát 1), 

a szent Apostolok lámpáira pedig kétszázat igét·t. l\Iidön visszatért, 
fiait az uralkodás fiiliitt viszálkodva találta. Ezek atyjok halála után 
cl i,; osztották az orsz:ígot, Itanem az malkodásban nj beütök által 
hüborittattak meg. 

A tengerkinílyok tudniillik rablójárataikkal fül nem hagytak. 
Lo dbrok Raghcnur elfoglalván s ujt·a elvesztvén a dán szigetcket, 
kalúz:kodásra adta mag{ü, s miután Francziaország, Friesia és Szász. 
orszúg ellenében több izbeni mcrényc szcrenesésen sikerült, föltette 
magúban Angolhont megtámadni, mclly végt·e köunyü naszádjait na
gyobb hajúkkal váltotta fel. l\Iidön már a partokhoz közelcdett (866), 
tengerészei nehezen tudták ama nehéz tcrhet cveztetni, s hajótörést 
szcnvcdtek; Ella, N01·thumbcrland királya, mjta iitvén a szerencsét
lenckcn, leöldöstc öket, Lodbrokot pedig vipct·áktól hemzsegő ve
rembe dobatta. Ennek haláldala '!) népsz:m·üvé lévén a nemzetnél, 
boszuállásra késztette nzt ; és nyolcz tengeri s husz másodrcndü ki
rály Est-Anglia felé vitorlázott. Itt a lakosok szépszerivel megadták 
magukats élelemmel látták el öket; kik is York, Northumberland 
fü\·(u·osa ellen indulva, elpusztíták a turtományt s elfogv:\n Ellát ele
nmcu, kegyetlenül boszulták meg rajta Lodbrok haláU.t. 

') Egy manctttia = ;lO Holdo. 

') L{,•;,l föncbh nz 53. lnpot. 

G* 



!•:nnek fiai, Ingvar é:s Cbba, mo~St állandó lctelepedé~Sröl kezd
tek gondolkodni s megerösitvén Yorkot, felosztották a foldet hadi
társaik közt s onnan indultak ki egész Angolhon meghódítására. A 
nyolcz tengerkirály egészen egyetértöleg kezdte meg a müködést; 
midön azonban a croglandi apátsághoz közelcdnének (869), egy cso
port parasztot láttak szembejönui, kik föllelkcsitvc a Krisztus- é,; 
hazáérti harczra, bátran nyomultak elő Tolio nevii szcrzetes vezérletc 
alatt. A vitéz támadásLan három ellenséges vezért öltek meg, hanem 
elárasztva a sokaság által, megsemmittettck, Egy megmenekült n 
monostorba sietett, hogy jelentse, miszerint mindcn elveszett. A zár
dafónök a fiatal szerzeteseknek meghugyli1 hogy az ereklyéket s köny
veket biztos helyre vigyél•, ö pedig az öt·egekkel és gyermekekkrl 
ott maradt imádkozni. Zsoltárt énekel ve találták öket a dánok s meg
iiiték kínzások között, kincseket követelve. Ezek ket·esése alatt fel
törték a mát·vúnykoporsókat s szétszórták az azokbau talált hamva
kat. A peterborougi monostor nyilzáporral fogadta őket, azért itt j,. 

nyolczvannt'gy barátot karura h{mytak, a könyvtárt pedig gyujtoga
üísl'a használták fel. Edmund, Est-Anglia királya, fogs1igba esvén, mi
dön parancsoltaték neki, hogy a beütöknek hódolatát tegye, ezt meg
tagadta s állhatatos maraut még akkor is, midiín az ellenség nyillö
vésekre ezeiba tettr iít. Ez üllhatato::;~-;ág Yértauui tiszteletet :;zerzc 
8dmundnak. 

:\a~·~·-Aifred ~71. 

lieghódítván (•kkép Northumberlandot s Et>t-Augliát, csakhamar 
d foglalták Merciát i8, s a régi nyolcz királys<ígból csak W essex ma
radt már hátra. A dolgok ezen sürgető állapota a szász főurakat arra 
vitte, hogy mellözve Ethelreduek, Ethelwolf harmadszülöttének, kis
koru tiait, u trónra vagy inkább vezérr;(•gre fivérét Alfrcdet hivták 
meg· (871). Ez kétszer tartózkodv{m Húmában, ncmzctcétöl kiilöm
böző miiveltséget ismert és tanult meg j tudott latinul olvasni s a )ui r
fán játszani. {) tehát gyülölni kezdte hazája intézményeit s azok át 
alakitásához azon önkénynyel fogott, mellyre neki az előtte élt nagy 
fejedehnek példát mutattak; de ö eszre nem vette, hogy amaz eljárá;: 
az ö hazájában nem volt alkalmazható. Alfi·ed korlátlanul kezde ural
kodni, mitsem gondolva a nemzeti gyiilésekkel j a képesség nélkiili 
,; törvényszegő birák iránt legt~zigorubb volt; dc a nép iránt sem mu
tahi azon nyájasságot, melly még a zsarnokságot is tUrhetövé teszi. 

Azért is midön a dánok i)t télnek közepén megtámadták (87b), 
l•ijá.ba kiild<1 hil"nökét városról nít·osm illyen kikWMssal: H a g .".Í a 
n,Ja l•:•_il!;k;ít ~ fog;j 011 fpg_,.,·vrt mindcn, :1 ki nr111 
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ak a r ;; cm m i n ck (u n· n i t b i n g) t a r t a t n i. A nép nem hall
gatott a felhivásra, s Alfrednek oda kelle hagynia barátait és kinescit 
,; futásban keresnic menedéket. Gudrun tehát, a beütök királya, cl
foglalta az országot s a meg nem :;zükött szászokkal a vad hódit:'tR 
iisszes jajait kegyetlenül éreztette. 

Alft·ed, ismeretlentil futva, Comwallis határán egy pásztormU 
talált menedéket, hol n legközönségesebb szolgai munkával kereste 
kenyerét. Azon lélek- s akaraterő, melly hősöket képez, nem csak 
hogy nem l1agyta öt a balszerencsében elcsüggedni, hanem még bát
rabbá tette őt. Magábaszállt, vizsgálta saját hibáit s komolyan javulni 
akart. A banlok régi énekei s a akaidok ságái fölebreszték benne 
njrll nemzete szeJ•elmét, mellynek visszaállitását czélul tiizte ki. Né
lní.ny hó multával eliibbi harczosai küzöl többekkel összetalálkozott :< 

mcgtudá tőlük, mikép a dánok nyomása az ö malmát visszaohajtatja: 
ólökre áll tehát ezeknek s állomást foglalva egy kis szigetcn azou 
mocsárok közt, mellyeket a Tonc és Parret összefolyása képez, meg
cri)sité magát c kiilönben ÍK biztos helyen, s egy ideig akkép tartá 
fenn magát hogy megleste, mikor a dánok zsákmánynyal visszatértek. 
illyenkor rajtok iitött s elvette, a tnit azok iisszeraboltak. Hozzája 
1:~iidült mindaz, a ki az idegen jármot nem tiiJ·te, vagy urának enge
delmeskedni nem akart. Aztán Alft·ed maga, bardnak öltözve az el
lenség küzó mert menni, s kikémlelte annak m·ejét s föléleszté azok 
rrményeit, kik a hazához ós hozzü hivek maradtak. l\Iidőn tel'vcit 
~:g(~szen megérlelte (~7!1), kitiizte a fehér ló zászlaját ~' keményen 
rajtok ütött a dánokon, kik nwglepetve a vAratlan szász sereg által, 
részint leöldöstettek, részint erősségeikbe vonultak, mellyekben ismét 
;t minden oldalról fölkelt nép által támadtattak meg. Gudrunnak, ki 
megkeresztelkedve Athelstan nevet kapott, !<:!:>t-Anglia trónja megha
~:;yatott; a keresztényekké lett normannok szabadsággal s földekkel 
ajándékoztattak meg; Sussex és Kent szab:td tartományok Alfrcdet 
kiálták ki, s nem sokát·a az egész ország neki engedelmeskedett. A 
régi, királyságokrai felosztást Alfred eltörülte 1'1 a külön t•észek a bal
"Ol'S- <)s győzelemben egygyé olvadtak. 

Gondoskodék legott az ország biztositá8áról, melly végre külii
nösen a hajóhadat tette jó karba: és igen okosan ; mert a rettenete~ 
Hastings (893) Francziaországból háromszázharmincz hajóval vitor
lázott Anglia ellen és segittetve az est-angliai hiitlen normannok által, 
Alfredet tti küzdelmekre kényszeríté. Ezt azonban kitartása s az idö 
Yégre győzelmessé tette, miután ötvenhat csatában vett részt. A har
~·zi időköz alatt terjesztette országában a müveltséget, s er1·e nézve 
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Nagy-Károlylyal hasonlittatik össze. És csakugyan, habát· ö kisebb 
körben s az átaJános müvelödésrc nézve csekélyebb behatással mii
){ödött, története mégis jobban vonz, mint a frankok nagy császárjáé; 
mert Alfredben a nagy embert látjuk, kit a balsora meg nem Wr, a 
szerencse fól nem fuvalkodtat, és ki minden körülményben kedves és 
mérsékletes. Nagy-Károly nevét csodálats egy neme a titkos elréini
tésnek, Alfredét áldás kiséri. Jlfliként Nagy-Károly J<jginhardnak, épen 
olly barátja volt az angol hös Assernek, ki az ö történetét kcvesb si
masággal mint Eginhard, de hivebben s több őszinteséggel írta meg. 
Kegyelte Alfred a reimsi Grimoaldot és Joannes Seotust, a nagy böl
csészt is; alapitott elemi és felsőbb tanodákat, mellyck közt az oxfor
di t gazdag adományozással látta el. Minden apa kötelezve volt fiait 
az elemi tanodákba küldeni. 

A felsöbb tanoclákra valóban nagy szükség is volt, miután a há· 
boru alatt a legvirágzóbb monostorok, a tudományok menhelyei, ha
mnvá égtek, és, mint run ga Alfred írja, Humberen innen alig lehetett 
valakit találni, ki a Iegközönségesb imákat értette, vagy latinból fot·
ditani tudott volna; Thernsétől pedig délre illy képességgel épen senki 
sem birt. Hogy segitsen e vastag tudatlanságon, terjesztette a lcgalkal
masb könyveket: Aesop meséit, tisztelendő Beda e g y h á z i t ö r t é
n c t é t 1), ru int szinte Orosiusét is, Gerroania s a sz! á v tartományok 
fölötti jegyzetekkel bővítve; megküldé minden püspöknek Nagy-Ger
g-ely L e lk i p as z t o r s á g i müvét lcforditva, irószerck kiséretében, 
s megparancsolta, hogy ama mü az egyházaktól elválaszthatlan legyen. 
)[aga Alfred is irt oktatási könyveket, folyó beszédben s versekben~ 
mellyekben az alak darabos, dc a képzeJem annál gazdagabb. 

Irószerei mindig mellette voltak, hogy följegyezze a jeles mon
datokat, mik neki a szentirásban s különösen a zsoltárokban legin
kább tetszettek. Ezekből egy kézikönyvet alakitott, mellyet, akar
hová ment, soha el nem hagyott. Óra hi:í.nyában idejét egycnlö gyer
tyák égetése által osztá fel: egy harmaclot evésre, ah·ásra s testgya
korlásra fordított, a másik harmadréRzt országos gondjainak, a har
madikat a tudományoknak szentelé. Az üvegkészité·s mestersége, 
mellyet Angolhonba két század előtt szent Benedek (Bishop) Rómá
ból hozott be, elfeledtetvén, Alfred Azarúlemezekből lámpákat készít
tete. .Jüvcdelmei felét kegytettekre fordítá, és pedig négy részre 
osztá az erre szánt összeget: az egyik részt két, általa alapitott 1110-

1) Ebben benfoglaltatélt Ciidmon (megh. 680) angolszász költGuel< pg·yil• 

éneke latinra forditva; Alfrc<l hozd mellókclte nz er~<letit, me Ily n ma H)"<' IV. 
nek legrég·ibb emlékét képezi. 
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nostot·nak adta, egyet az iskolákra fordított, egyet bármell y más, akár 
külföldi monostornak, egyet végre az ügyefogyottak fölsegélését·r 
szentelt j többi jövedelmének nagy részét gyárakra,!'a szegények fog
lalkodtatására s a gazdagok nagyobb ösztönzésére forditá. Szabadal
mak osztásával az országba gyárosokats kereskedöket, nz elhagyott vi
dékekre földmüvelöket édesgetett, s felbátorítva a scandináviai Other 
elbeszélésci által t), az északi tengerek megvizsgálására hajókat kül
dött el. 1\Iidőn már az egész országnak urává lett, össze akarta szedni 
elődei törvényeit s azokat egy gyüjteményben adni ki. Létre is hozta 
a törvénykönyvet, mellynek elején az Exodusból negyvennyolcz tör
vényt kivonatilag közöl, megjegyezvén, mikép azokat el nem törölte 
Krisztus, kinek törvénye abban hatitrozódik, hogy ne tegyük tmisnak. 
amit minmagunknak nem akarunk. 

Számos törvénynyel biztositja a királyi hatalmat ; némellyek a 
kiadottak közöl Ina, wessexi királytól, némellyek Offa, merciai 
királytól, némellyek végre Ethelbcrttől, a kenti királytól valók. Utódai 
tiiub uj határozmánynyal toldották meg az angolszász törvényköny
vet, mclly ekkép egyszersmind egyházi szabályok, mindennemü intéz
keelések s London városában hozott törvénye~" ítéletek gyiijtelrué\ r 
alakult. 

Alkotm8n~. 

Alfred megállapi tá, vagy jobban mondva ujra behoz ta az ország
tiak teuton eredetü felosztását, kerilletekre ( s h i r c s ), századokra, K 

esalád-tizedekre, mcllyekben a::r. osztályok főnökei az alattuk állók 
büntényeiröl felelösek voltak. A magánviszályok a csal:í.dfií előtt 

egyenlittettek ki, a fontosabbak tíz tized követeinek gyiilése elé, melly 
minden hónapban szokott volt összehivatni terjesztettek. E gyülé
:;en a százados elnökölt j kiválasztott tizenkét esaládföt, s megesküd
tetvén öket, hogy az igazság szcrint itélendnek, eléjök terjeszté az 
íigyet, s ezek itéletet hoztak. A büntetés többnyire birságból állott. 
Ama tizenkét csal:ídfő megeskiidtetésében rejlik els ö esirája az esküdt
~zéknek, melly az angoloknál olly üdvös hatással áll fenn, sok más 
nemzetnél pedig még mindig az ohajok közé tartozik ~). A századok 

•) L. fiinchh az 56. lapot. 
"l Mcyer (A törvényszéki li1tézmények eJ•edeléJ·ől) azt mnlogatj;t, J.og-y a~ 

•l,kiiiltszék Angolhonba nem a normannok előtt hozatott be, hanem csak III. 
Ilcnrikl[el kezuödütt. Az angol cskiidtszék olly neme a törvényszéknel[, melly 
nH'ghatáro~ott számn szcmélyekböl áll s valameily t<'•ny, vagy jogi kérdés, 
kártalauit;í,; s több cft'élc iigyek megvizsgálá~a s eldöntése végett hivatik össze. 
Az eskiiiltsz•!k egyhangn határzatn (1JP-J•dicl) a hirúnak nz elJárá~ küriil zsiniÍr· 
•n<•rt.éltiil swlgál. 
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gyűlése minden évben egyszer tartatott. Husvét- és sz. l\Iihálykor a 
grófi törvényszékek (c h i r em o ts) tartattak, mellyeken a püspök, 
vagy az a l d e r ma n n elnökölt, mint ülnökök pedig a korona ösz
!lzes hitbéresei (t h a n e a), germán módra, fegyveresen voltak jelen. 
A sherif a birságokat szed te be s a kincstár érdekei fölött katonai hata
lommal őrködött j késöbb en tisztéhez tartozott a kisebb ügyeket tizen
két feddhetlen férfiuval dönteni el. A király évenként kétszer, több
nyire Londonba összehívta az ország nagyait, a püspököket, apáto
kat, grófokat, aidermannokat s azon thaneseket, kik 9600 acre-t 
birtak s talán a városok követeit is, és ezek gyűlése (wittenagemote) az 
országos ét·dekekröl tanácskozott. A gyűlésben a szerint csak a föl
dészek s rabszolgák nem vettek semmi részt. Tehát a törvényhozó 
hatalom a b ö l c sek n é l vagyis az aristoeratiánál, a bíráskodás pe
dig a községeknél volt. Ollykot• a zsinatokon is a király elnökölt, s 
akkor az összegyült püspökök és főurak, az egyház s az állam ügyei
t·öl is tanácskoztak. Csupán a zsinatok idézhették meg a papokat. A 
menhelyjog mindig szükebb határok közé szorittatott. 

A tiiz általi bizonylat még fennállt j a nagyobb bünök halállal 
sujtattak, de még sem könnyen, "miután Isten müvét csekélységért 
nem lehet elrontani." (L i b. C o n st.) Egyéb vétségek, még a nem 
minösitett gyilkosság is, bünbánattal bünhösztettek. A biró, ki igaz
ságtalanul itélt, a királynak birságul százhusz soldót tizetett s hiva
talát vesz té. És milly bámulatos dolog! hogy annyi háboru s zavarok 
után Alfred azzal dicsekedett, miszerint arany pereczeket aggatott 
fel az ut mellett a nélkül, hogy valaki hozzájok nyult volna j és vég
rendeletében azt mondá, hogy az angoloknak olly szabadoknak kell 
lenniök, minö szabadok gondolataik. Ennyit tehetett egy férfiu akko
ribnn, holott élete alig ötvenkét évig nyult, mellyek közöl huszonki
lenczet a trónon és pedig huszonötöt orvosolhatlan gyötrö betegség
ben töltött. Iratai közt találtatik néhány, melly különösen alattvalói
hoz van intézve: "A lovagnak kötelessége hatályos óvó intézkedésc
ket tenni a döghalál 8 az éhség ellen j örködni, hogy az egyháznak 
békéje legyen j hogy a földmüvelö vetéseit nyugodtan arathassa le ~" 
ekéjét valamennyinek javára forgathassa. 

"Az erényes jó fiu atyjának vigasztalása. Ha fiad van, tanit:sd 
öt még gyermek korában arra, a mit a férfiunak megtartania kell. 
hogy, ha megnö, a te oktatásod szerint éljen. Ekkép fiadban jutalmat 
fogsz találni. De ha hagyod azt tennie, a mit akar, ha felnő, kínozni 
fog téged s káromolandja azt, kinek gondjaira bízva volt. Intelmeidet 



mcgvetcndi, s jobb lett volna inkább nem is lenni fiadnak, mintscm, 
hogy roszul nevelted légyen fel." 

Azt is mondá, hogy "a király méltósága csak annyiban valódi, 
amennyiben magát Krisztus országában vagyis az egyházban, nem 
királynak, hanem cgyszerü polgárnak tekinti ; nem emelkedik a püs
pökök törvényei fölé, hanem az ezek által hirdetett Krisztus törv1:. 
nyének alázattal és tanulékonyan veti magát alá." 

Azon sok jó miatt, mellyet nemzetének szerzett, a hálás utódok 
még a kétes ercdetü intézményeket is neki tulajdoniták; és mikép a 
harczi tettekben minden csak Arturra, ugy a törvényhozás, országlati 
s más közintézmény Alfredre, mint angol eszményképre vitetik vissza. 

De az általa előidézett ióllét nem sokáig tartott. Fia: Eduárd 
uralkodását megháborítá Ethelbald (900), ki el taszítva nemzete által, a 
northumberlandi dánok közé futott, s megszerettetvén magát az által, 
hogy bálványimádóvá lett, földici ellen vezeté öket. Eduárd legyőzve 
;j meg is ölve öt, folytatta a dánok elleni győzelmeit. Utódja, a vitéz 
A th elstan (925), hevette Yorkot s rászori tá az engedetlen normann 
fajt, hogy neki keresztényileg hiiséget esküdjék; kardjával vagta szét 
ama szövetséget, mellyet a dánok a walesi s eoruwallisi britekkel 
ellene kötöttek, "Athelstan király s fóvezér nyakszalaggal díszesiti 
vitézeit, kik Brunaburgnál karddal harczoltak, áttörték a paizsok 
falát s legyőzték a hires skót harczosokat és a tengeri férfiakat. Olaf 
kevesed magával elfutott s a tengerek hullámain siratja sorsát. Az 
idegen, családja tiizhelyénél iilve, nem fogja e csata részleteit elbe
~zélhetni; mivel sem rokonai, sem barátai haza nem tértek. Az észak 
királyai síránkozni fognak, hogy harczosaik az Eduá1·d fiai elleni had
ban olly szerencsétlenek voltak 1)." 

Athelstan minden k01·eskedöt, ki kétszCJ·i hosszabb utat maga 
költségén tett meg, nemesilégre (t h a n e) emelt. Midön Otto császár 
t öle egyik testvérét nöül kér tc~ elküldte neki mind a kettőt, hogy vá
lasz tana tetszése szerint: durva udvariság. Athelstan fia s utódja 
Edmund (941), segélyt vivén Malcolmnak, Skóthon királyának, tölc 
jutalmul hübéri h6dolatot nyere. Midön Glocestcrbcn ünnepi \akomát 
tm·tana, Lculf, a sz<l.miizöttck feje oda jött s egy asztalnál akarván 
ülni a királylyal azt a küzdelem közt megölé. Utána fivére Edred 
(946), ez után pedig Edvy (955) következett, ki elidegenítette magá
tól a népet zsarnoksága s Ethelgivával és ennek leányával űzött sze
reime által, mellyet a papság is, a nép is roszalt és ellenzett. A koro-

', Chi'Oil. Sal:, Glbson-n{il. 
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názási ütmep alkalmával asztalhoz ülteté a püspököket, maga pedig 
rimáj:.íval egy mellékszobába kéjelegni ment. Sz. Dunstan canter
buryi érsek kiragadta öt Ethelgiva karjai közöl s ügyekezett benne a 
férfini szégyent gerjeszteni föl. A királyi rima gyülöletből számüzeti 
az érseket; hanem a másik érsek, Odo, megtámadjaEthelgivát fegyve
resek által s elvevén tőle szépségét tüzes vas által Irlandba küldé; 
midőn pedig a rima visszatéme, el vágatta inait s halálnak adta. Illy 
szigoru, de egyszersmind hatalmas is volt akkor egy püspök! 

Edgar. 
Edvytöl az ország egy része elszakadott, hanem fia és utódja 

Edgar (957), kit a szerzetesek mint szcntct és a tények mint békeszc
retőt festenek, azt ujra egyesítette. Hogy az ország nyugalmát meg
örizze, minden tavaszszal, midön a tengm·királyok kalózkodásra indul
tak, ö is kiindult hajóhadával s visszarezzenté a jövevényeket. A wa
lesi főnököktől adó helyett évenként háromszáz farkas fejet kivánt, 
minek folytán ezen állatok a szigetböl tökélyesen kivesztek. Dunstan 
szerzetes s utóbb érsek, Edrednek első tamicsosa, Edvynek szigoru 
birája volt, Edgat· alatt is legfőbb tekintélylyel birt s őrködött mind 
a király mind a nagyok irányában az erkölcsösség s a házasság 
szentségének fenntartása fölött. Midön Edgar egy növendék apáczát 
megszeplősitett, Dunstan öt szigoru bitnbánatra szoritá; utóbb rá
vette, hogy a vétkezök s különösen az clvilágiasodott, vadászni járó, 
kereskedő s fajtalan papok irányában kérlelhetlen Lir6 legyen és a 
pogányságnak még fennlevő nyomait, mint a hullajóslatot (n ck r o
m a n t i a), varázslást sat. végkép eltörölje. Eltiltotta r~ papoknak nap
jában három misénél többet mondani. Megszabta a különféle bünbá
nat idejét, a végrehajtott gyilkosságért hét esztendőt, a csak szándé
koltért harmat s igy tovább. A blínbánatot megváltoztatni is lehetett, 
egy napi böjt helyett példaul kétszázhusz zsolt~irt mondani el hatvan 
l\liatyánkkal. Egy mise fölért két napi böjttel. A böjtben mások is 
;;egithették a bünbánót, akkép hogy a hétévi bünbánatnak három nap 
alatt eleget lehetett tenni. Edgar ez intézkedéseket egész hatalmával 
támogatta, s buzditotta a püspököket, lennének rajta, hogy Péter 
kardja Constantinévai egyesittessék. 

Meghalván Edgar, Dunstan bemegy a gy ülés be feszülettel kezé
ben s kizárván az összeesődül teket, kikiáltja II. Eduardot (975.) s 
föl is kenvén öt, uralkodásának harmad fél éve alatt, mint apa, gyá
molitá őtet. Elfrida, Eduárd mostohája, kit fajtalausága miatt fét:ie 
arra ítélt, hogy a koronát hét évig ne viselhesse, a királyt vadászat 
közben meggyilkoltatta s a trónra saját fiát emelte fiil. Hosszu bünhá-
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nata ha mcgi:; nyugtatta lelkiismeretét, hanem a uép gyülöletét ki 
nem írtá, annál kevésbbé, minthogy II. Ethelred uralkodása a legsze
rencsétlenebbül végződött. 

A szászok, míután a dánokat legyőzték, túlkegyetlenül és szígo
ruan bántak velök; miért is ezek egy jobb jövö után sovárgva, hazá
jokból szüntelen segélyt hívogattak. És csakugyan, alighogy Ethelred 
gyöngesége kiismertetett, a scandinaviai kalózok legott megrohanták 
a brit partokat, mellyeket hajóhad többé nem védelmezett. Hogy 
visszavonuljanak, Ethelred tízezer font ezüstöt fizetett nekik; dc 
azért Sveno Dániának, és Olaf Nonregiának királya csakhamar kezet 
fogott egymással, megtámadásám azon királynak, ki ellenállás helyett 
ezüstöt fizetett. Kikötvén Northumberlandban (1002), s egy lánds:H 
a földbe szegezvén, egy másikat a legközelebbi folyóba vetvén és fcl
lázitva az elnyomott, de meg nem tört dánokat, Ethelredet futni kény
szeríték, s csak roppant összegü váltságdíj megnyerése után tértek 
vissza. A nép boszusága a kegyetlen beütök ellen a legfóbb fokra }ui· 
gott, midön ezek közől némellyek azzal dicsekedtek, hogy a kereszt
séget huszszor is fölvevék; a szászok fölkeltek tömegestüls az Angol
honban letelepült dánokat egy éjjel (nov, 13.) mind kiölték, még az 
ijregckct s a viselös asszonyokat sem kimélve meg. 

Sz. t:lfeg. 

l\Icg is boszulta ezt Sveno, ki csupa szabad ifjuval föllcgényezett 
lwj<Jiwdával Angolhont három évig pusztítá, aztún egy ízben harmincz
ezer, máskor ismét negyvenezer font ezüstöt véve, visszafordult. Sz. El
fcg, canterburyi érsek, midiín az ellenség kezébe esett, semmikép scm 
akart váltság által szabadulni, hanem folytonosan megtérésrc buzdítá 
iiket, mivel, ngymonu -- különbcn Sodoma sorsát várhatják. A dá
nok megunván beszéeleit s állhatatosságát, neki estek s kegyetlenül 
felkonczolták. Sz. Elfcg azon csodálatot vivta ki, mellyet az elszánt 
bátorság érdemel 1) ; ellenben a gyáva Ethelredct egyrészt megvetés 
követte, másrészt Sveno ujabban bcrontva, ('}foglalta az egész szigctet 
s királyának kiáltá ki magát ( 1013.). 

Knnuf. 

Az idegen uralom olly nyomasztó vala, ho gy az angolok Ethel
redet visszaoh:~jták, kit esakngyan, mihelyt Svcno szemeit hehunyta 

1) A:usclm, Htúdaiuak eg·yikc ig·y ;;.:•'•It. Lanfranc t\r,cklH·z: Én 1t[!i} kiszem, 

hogy igazi vé!-tamt, ki inkább meghal, hogysem övéi iránt igaztalan legyen. Ke1·esz· 

telö János a valnó·t (vet·itas) halt meg, Elfeg az igaZilágért (justitia), mindkP/Ien 

wrl,~g K1·io9zl.1to9ét-t, ki 111aga a 'Való és az igazság (vcritns et justitia). 



(1014.), visszahivtak Normandiából, hol ö Richard herczegnél, mint 
sógoránál talált menedéket. Sven<Ínak fia, Kanut, kinek Angolhonban 
atyját kell vala fölváltania, azonnal megcsonkittatja a náJa volt keze
seket s ugy küldvén öket haza, megkezdé Ethelred ellen az uj hábo
rut. Ethelred halála után (1016), fia Edmund kényszeríté Kanutot, 
hogy az országot vele megosz sza, határául a Tem se tüzetvén ki; hanem 
Edrik rokonatól orozva meggyilkoltatván, Kanut az egész szigetnek 
urává lesz s kézszorítással összekötött esküt tesz az ország nagyai 
előtt, hogy igazságosan és kegyesen fog uralkodni ( 1017). Eleinte gya
nakodó volt s üldözte a királyfiakat s azokat, kik hazájok védelmében 
kitüntették magukat; utóbb azonban megerősödvén a trónon, nagylcl
küvé lett, a sereg nagy részét visszaküldötte Scandinaviába; a szászok 
és dánok köz ti különséget eltörö he, visszaállítva ama:wk szokásait; mint 
buzgó keresztény egyházakat alapitott; ismét divatba hozta a Péter 
filléreket, mellyeket a pápának minden ház fizetett. Midön egy hizelgtí 
az oczeán urának nevezé őtet, oda ült a tenger partjá•·a épen, midön 
az hullámzott s megmutatta, hogy a hullámok lit sem kimélik. Vissza
térve római zarándoklatából 1), a wincesteri wittenagcmotban egy tör
vénykönyvet fogadtatott cl, melly a kereszténység által módositott 
többi barbárokéival egy természcUi vala. Megtiltotta a főuraknak 
alattvalóik leányát akarata ellen magukhoz kénysll:eritni s még erü
sebben a keresztényeknek idegen tartományokbai eladasát, nehogy 
ezek vallásukat elhagyni kényszerittessenek. A Wessexben, lHerciá
ban és a dánok közt divatozott törvényhozásokat továbbra fennhagyta. 

Meghalv{m a n a g y ki r á l y (103G), az általa megkisértett 
egyesítés lehetlenné lett, minthogy a felizgatott nemzetiségek vakou 
szegültek ellene, annyira, hogy a három országnak, fiai közt föl kel
lett osztatnia, És mégis Hardikanutot, kinek Angolhon jutott, megfosz
totta trónjától Harald, a miböl szinleg testvéri, valósággal azonban 
nemzetiségi háboru támadt. Ethelrednek egyik fia, ki NormandiáMI 
jogait valósitni haza jött, száz párthivel együtt megöletett, mire hosz
:>zabb viszálkodás után Harald meghalt; Hardikanut ~pedig elnyerte 
az egész országot (I 039), hanem kegyetlen s fösvény uralkodása igen 
rövid vala. Napjában négyszer lakomázott, s Godvin gróf, ki alacson 
sorsból az első méltóságokra emelkedett, egy közönséges nagyságu 
hajót ajándékozott neki, mellynck orra arany lemezekkel volt kiver
ve. Azalatt a szászok elnyomatva éltek, a dölyfös hóditók pedig a 
legyőzöttek saját házaiban urakat játszottak, s meg nem engedék •• 

•) L. föncbb n í 6. !Hp<•t. 



gazd!lnak, hogy előttök igyék, vagy leüljön ; azt pedig, ki vagyuuát, 
tH-jét, vagy leányát ellenök védeni merte, lázadónak nyilvániták. 

111. t:duanl. 

Hardikannt lakoma alkalmával hirtelen meghalt, mire a szászok 
f;;lkeltck s a dánokat hazájokba visszatérni kényszeríték, királyul 
választván III. Eduardot, Ethelred fiát (1041). Ezen tehetségtelen 
fejdelem, a mint haza jött menhelyéröl, Normandiából, Godvinnak, a 
szász ruozgalmak fővezetőjének szép s miivelt lányát, Edithát nőiil 
vette. Editháról e közmondás keringett : M ik é n t a t ö v i ~' a r ú
z s á t, u g y h o z t a l é t r e G o d v i n E d i t h á t. 

Az angolszászok akkor érvényesitui akarták njra régi intézmé
nyeiket s Eduard határozmányait az angolok nemzeti szabadságail.: 
l• löképül tekinték, habár ezeket tulajdonkép nem ö alkotta. A d a
ll c g h e l d, melly eleinte a dánok elleni had fenntartására, utóbb az 
.-~zeknek fizetcncli.i adó gyauánt szedetett be, most, midön az idegell 
hatalom meg· vala törve, szükségtelenné leve; a bennmaradt dánok 
mint iparüzök békésen éltek s a benszüliittekkel összeolvadtak. 

Dacz~l.t·a annak, hogy Eduárd a korona fölvételekor megigérte, 
tniszerint a normandokat 1), kik közt nevelkedett, a méltóságokból ki
zárja, némellycket mégis régi jótéteik méltánylásából, hivatalokkal 
" bizalmával ajándékozott meg; udvaránál normand szó hangzott, 
'"'a sz;Ísz öltönyt szintenonnand rnba váltotta fel; s igy az angolok mél
rán rnonrlhatták, hogy az egyik iciegen hatalom alól a másik alá kerül
tek. A gunyolódás ingerkedéssé fajult, utóbb pedig fegyverre került: 
ilZ clégületlenek Godvin és nai köré csoportosultak, de elnyomatva, 
.~zámüzettek. Eduárd uz összeesküvés meghiusítása után, mint minden 
t'ejdelem, szabadabban kezdett mozogni; a világi s egyházi ruéltóságo
kat a normandoknak adta, kik zsarolásuk- ~ uyegleségökkel sértet
ték a nemzetet. Godvin é;; tiai visszatértek fegyveres erővel, hanem 
Eduárd némelly böles tanácr.;adók szavára barátaivá s hübéreseivé fo
~adta öket. A megfélemlett normandok lemondva méltóságaikról, el· 
hagyták az országot, mellyböl cg·y wittenagemot számkivetette öket. 
Ezzel sem elégedve meg, Uodvin a trón elfoglalására esküdött össze; 
ele mivel öt a halál elragauta (1053.), terveit fia Harald szötte tovább, 
ki mint vitéz katona, győzelmei ~í.ltal mindig népszerübbé lett s fenn
tartá a normandok clleni pát·tot. r:" mégii; ezek nagyságára ií maga 
volt a leghathatú;; b es 7. kiiz. 

'..o lgy ntn'Zt:lll a llfll'nl:tudiai uormannol(:tt. 1\ík. rnint 1/ttni ru!!'ink .. \n~·td

r,qnl J,óllit<,tt:ÍI.;: nu·g. 



Hódito Vilmos. 
Azon vendégckhez, kik Francziországból III. Eduárd látogatá

sára jöttek, tartozott Vilmos, Ördö~ Róbert, N01:mandia herczegének 
tennészetes fia t) s utódja. A fegyverforgatásban, melly neki elsi.í s 
egyetlen nevelését képezé, sajá~jává tette a vitézséget, kegyetlensé
get s azon nagyravágyást, melly czéljai elérésére semmi eszközti!l 
sem irtózik. Midőn Alen.-;on városát ostromolná, a polgárok bőrdarabo
kat dobáltak le, hogy szemére vessék nagyapját, ki kontározipész 
volt: Vilmos a hatalmában volt összes foglyoknak kezeiket s lábaikat 
riigtön levágatta s igy eldm·abolva hányatta be őket a vá1·osba. Angol
m·szágban, mig mások csak a pénzt s a király kegyét vadászták, ö az 
orsz:\g erejét s gazdagságát vizsgálgatta, s a lelkéheu támadt gondo
lathoz auuál több reményt csatolt, minél számosabb normandokat 
láta ott s mennél nagyobb népszerliséggel bi1·t közöttiik. Eduárd öt, 
mint régi barátját fogadta, s Godvin egyik fiát s egyik unokáját, ki
ket kezesekül tartott ruagánál, neki adta által nevelés végett. Midön 
az elhunyt Godvin nem volt többé félelmes, Harald fölkérte Eduárdot, 
hogy a Vilmosnál lévő két kezest személyesen hozhassa vi~sza. Edu
{u·d, b:ír nem bizott a ravasz normand ban, mégis beleegyezett s llamld 
kiinnyen fölfegyverkezve utnak indult. A tengeri vihar i)t ponthicui 
gróf Guido birtokaira vetette, ki a par~jog értelmében a kihányoltat 
foglyává tette, de Vilmos ezt megtudva nagy váltságdíj letizetése mel
lctt magához vette s udvarában igen szivesen fogadta cl, bár tudta, 
mennyire ellensége Harald a normand nemzetnek . .Sokáig magánál 
tartá ezután i a két kezest l<rvaggá ütv én uj sa r ka n t y uj ok a t 

a bretagne-beliek clleni hadjáratban gyöz.erlelmcskcdni engedé i >; 

midön már hitte, hogy Harald neki eléggé Ic van kiHelczve, igy szólt 
hozzá : l\I i d ő n E d u á r d d a l m i n t s z á m ü z ö t t e l e g y ü t t 
éltem, ii megigérte nekem, hogy, ha Angolhon ki
r á l y á v á l e s z, a k o r o n á t n c k c m h a g y a n d j a. ll a t e 
se g é l y c m r c l cs z c~> z <l z e n i g é r e t \' a l ó si t ás á b a n, n c m 

k é r h e t s z s c m m i t, a m i t m c g t a g a d 11 é k n c k e d. A mcg
iitközött Harald felelni sem érkezett, midön Vilmos folytatá: 
Te nővéredet főembereim egyikének adod 
n ö ü l, ma g a d p c d i g a z é n l e á n y om a t, A d é l t v cs z c d 
e l i a ke z es ek e g y ik é t n á l am h a g y o d, ki t, h a k i k ö

t ö t t em A n g o l h o n b a u, v i s sz a a d a n d o k. 'l' e a d d i g m e g
e r ös i t e d D o v c l' v á r á t s a z t cm b c r c im n ck á l t a l
a d a n do d. 

1) E!JO Guiilelmtts COfpWmcnto 1Jastanl11s. J:•• r. Fr. X ll. :JG~. 



Harald fejedelem s jótevője udvarában lévén, nem tudott neki 
~cmwit megtagadni, hanem szükségből kénytelen volt hazug igéretet 
tenni. Vilmos azonban, összegyüjtvén főembereit, felszMit{L Haraldot, 
esküdnék a szcnt ereklyékrc, hogy igéretét hiven megtartandja. Harald 
dtől scm szabadkozhaték s alig mondta el az esküt, mid ön Vilmos 
fölemelvén a szönycget, mcllyen az ereklyék álltak, ott (ama kor csa
Lisai szeriut) egész vedret mutatott fel, melly teliden teli volt Nor
•nandiában leginkább tisztelt ereklyékkel. Harald vakbuzgó lévén, ugy 
ltitte, hogy az annyi szent eliítt tett eskü reá nézve valóban kötelczií 
uriível ],il', f' visszatérvén Eduardhoz, elbeszélte ennek az egészet, 
mnint volt, ki is a dologban lsten uj át látva, felkiáltott: A z 11 r me g
f c s z i t c t t e a z i v e t, e l k é s z i t é k a r d j á t ; a z ii h a z ;\.j a 
t ü z és v n s á l t a l fo g 11 y i l v á n u l n i. Imádkozott ezután, 
hogy ii el ne érje a bckövctkczcndö szercncsétlcnsúgeket. l\Iidön :•g
~álya csakugyan közel vitte iít si1jához, fölkérte a nemzetet, l10gy llli
ttt{m neki fiai ninc:::cnck, vtílaszszák el Haraldot, ki cgycdiil lesz ki·pes 
a küzcledö v(~szt cllHí.ritui, l\lindcz titkos rémületet t01jcsztett cl a uép 
kiizütt, mclly fcsziilt várakozással nézett a jövőnek elrje. 

Harald (lOG G) a nép aggodalmát eloszlatni tiirckedctt; vissza:il
iiü az angobzász intézményeket s midön a normand Vilmostól 
t'clszólittatott, hogy a trónról vagy mondjon le, vagy különbcn jaj neki, 
felelte, mikép ö nem saját, harwm az öt clv:ílasztó nemzet akaratából 
uralkodik. Vilmos ekkor vitézségét iigyes fogásokkal egyesítve, hi
,·atkozék III. Eduárd ígéretére, II. Harald esküjére, a nov. 13. éjén 
kiöldösött dánokra s Alfred nOl'mand társainak meggyilkolására. Az
alatt tettleg is háborura készül, segélyt két· :::lcandinaviából, s gyámo
litókra talál 'l'ostigban, Harald tivéré ben, Anjou és Flandria grófja iban, 
IV. Henrik császárban s másokban, kik előtt az éles és simanyelvü Vil
mos a h ü s é g t c l c n s z á s z o k a t igen fekete szinnel festette. A 
t·ómai udvarnál is esküszegés s szcntségtörésröl vadolá Haraldot, ki 
mivcl magamentése végett odamenni méltntlanságnak tartá, a bibor
nokok gyülekezete, Hildebrand vagyis az utóbbi VH. Gergely ösztön
zésérc öt átok alá vetettnek nyilvániüí s felhatalmazta Vilmost az 
•Jrszág elfoglalására, adván neki a beiktatás jclcül zászlót s egy gyü
ri.it, mellybe sl'.ent Péternek egy hajszála volt Lcfoglalva. 

E látmányos események jobb kedvet adtak nz előbb vonakodott 
11ormandoknak. Vilmoshoz mindcnfcléről tettekre, zsoldra s hübérrc 
\·ágyó kalandorok csődültek össze. 'l'ostig, ki az első kisérletet tevé, 
Yisszaveretett. III. Harald, Norvégia ki1·álya kétszáz hajóval tette a 
támadást, de az angol királytól ugy szétvm·ctctt, hogy csak uagync!JC·· 



zen tcrhetett visöza. Kevés nap mnlt, s ime megérkezik maga Vilmu.; 
(szept. 29.) s Sussex földére hatvanezer embert tesz ki, mind váloga
tott, fényes fegyverzetű s többnyire lovas hadfiakat, kik biztak a 
győzelemben s lelkesittettek Berdik és Taillcfar költők által, kik 
Nagy-Károly lovagjainak tetteit énekelték 1). 

Vilmos, midön lováról leszállna, leesett,dc hogy harczosai ezt rosz 
előjelül ne vegyék, felkiáltott: Me g l' a g a d t am ke z e imme l e föl
d e t s I st e n e m r e ! az e g és z a m i e n k. Egy szerzetest küldött 
Haraldhoz, azonjavaslattal, adná át az országot, vagy vetné magát al:í 
a pápa elhatározásának, vagy a párbaj általi istenitéletnek. Nem fo
gadtatván el a javaslat, megtörtént az ütközet Hastings mellett; az 
angolok, bár vitézül harczoltak, megverettek és Harald, serege virágn
val együtt, a csatatéren maradt~). 

l) 1'ailte(er ki moull C0111ÚJ'ttl 

Sor 1m chtval ki toa alout, 
Devant li dus alout cantant 
De Karlemai11e et de Rollani ; 

E d' Olive1· et des vaasals. 
Ki TI!Ol'Ul"ent en Rcmclteval.•. 

Brut de W ace· nak versekben irt angolnormand luónikája, mellynek czimc 
Le Roman de Rou, s melly a XII. században iratott. Jó jegyzetekkel adta 
ki Pluquet Fridl"'ik Rouen 1827. 2. köt. 

2) 1\Ialmcsbury Vilmos a. XII. század közcp~n ezt irá: nAz angolszászok 
jóval a normandolt P.ljövetele elött abbahagyták a tudományok és vallá~ tanul
mányait; a papok megelégedtek zavart kiR oktatá8sal, a szentségek szavait csak 
cladogták, s csoda volt, ha ki köztök a nyelvtant i~ értette. Egyiitt inni, ez 

volt az ö éjjel-nappali tannlmányuk. Jövedelmeiket kic~iny s nyomorult házi
kókban emésztették löl, ellentétben a franczia és normand papokkal, kik nagy 

és büszke épületckben takarékosan éltek. Innen mindazon uünök, mellyek a ré
•zegséget követik és a férfiut elasszonyositják. Vilmos Wbb vakmerőség- s vak 
dühhel, mint hadtudománynyal harczolt, az angolokat legyőzte egyetlen csatá
ban, s a haza rettentő szolgaságra került ... Az angolok öltönyc féltérdig ért ; 
hajuk rövid, álluk leborotválva, karjai!< arany1>ereczekkel terhelve, testbőrlik 

különféle alakokkal befestve, ~zóval, ök a:~: e6ztelcnségig fénylizök s kéjenczek 
,-oltak. E bünöket elsajátiták a győzök, !Jár egyebekben a normanel szokásokat 
hozták be. A mi a normandokat i!lt•ti, ezek a viseletben gondosak, az Mkezés
l>en finnyásak, de nem kicsnpong6k; a harczias élethez vannak szokva s háboru 
nélkül nem is élhetnek. Hevesek a támadásbau s ha látják, hogy erejök nem elc
gendö, ravaszság- s mcg·vcsztegetéshcz folyamodnak. A magukhoz hasonlókat 
i1·igylik ; a fölülállókat fcliilmulni kivánják ; az alábbvalókat, miután ltifo~ztot

ták, az idegenek ellen védelmezik. Uraildwz hivclc, de a Iegkioebb sértés hiitl~
nekké tcHzi öket. Minden nép közt leghajland6ubak a j6tékonyságra ; az ide
geneket csak annyiban veszik, mint honfiaikat, s nem tartják méltntlanunk a 
/,·g·yN~i\tt.PklcPI háza,~llgrn t.:pni," De gMtis rrg. A11!Jl. Jih. Ill. RPr. Fr. X, 18:-J. 



Az ellenállás azonban épen nem szünt meg, fl Vilmosnak min
den várost, minden talpalattnyi földet egymásuhtn, rohammal kelle 
bevennie. Királyul választván Edgart, Eduard unokáját, a városköz
ségek s különösen London védelemre készült, de midőn hasztalannak 
látnák azt, megadták magukat, s Vilmos karácson napján Angolhon 
urának kiáltatott ki. De ez nem volt többé a nemzet által választott 
király, a koronázás ünnepélye csak sértő guny volt a legyözöttekre, 
kiket csak a lovasság ezrei tarthattak féken, tetszésök szerint tap
solást, vagy hallgatást parancsolva. 

Vilmos (1067), miután felépíté Londonban a hires Towert, nem 
bátorkodék ott nyugodtan maradni, hanem kiterjeszté hadmozdulatait 
az egész országra j a lakosokat roppant hadiadóval terhelte meg s 
azoknak, kik az ellene emelt nemzeti zászlót leginkább segitették, 
elkoboztatta javaikat s midőn a zsákmányt elosztotta, egy jó részt 
Harald zászlójával egyiitt a pápának küldte, és a szárazföld egyházai· 
ról sem feledkezett meg, mellyekben érte imák mondattak s győzel
mére hymnusok énekeltettek. 

A várak és erősségek, mellycket minden részen a szászok által 
épittetett, rontatták, mcnnyirc bizott a legyőzöttek szeretetében, 
mellyet megnyerni nem is törekedett. Fegyvereiktől megfosztva s 
legédesb s legszentebb érzelmeikben sértvc, a háboru dulásait követő 
több évi rettentő dr~ígaságban csupán a legyőzöttek ezenvedtek s 
haltak, mig az idegen bőségben duskálkodott, kiragadva a falat ke
nyP.ret annak szájából, ki azt izzadalmasan kereste. Kik Normandiában 
pásztorok, vagy Flandl'iában takácsok voltak, itt föurakká s hübérc
sekké lettek. A vezéreknek hübériil vát•osok s földek adattak, mellye
ket ezek másodhübérbe a tőlük függö lovagoknak, ezek ismét saját 
alattvalóiknak s szolgáiknak engedtek át, kik a győzelem által reind
nyájan birtokosokká s nemesekké lettele A semmiből lett urak a leg
gazdagabb nemes családok leányait magukhoz nőül jönni kényszeri
ték t), a kevesbbé gazdagokat baromi vágyaiknak áldozták fel j még 
egy Adelina nevü tábori kéjhölgy is hiibé~jószággal ajándékozta
tott meg. 

Ennyi méltatlanság lázadásra kényszeríté a nyugati tartományo
kat, mire Vilmos, a szárazföldről visszatérve, a legyőzötteknek meg
igérte, mikép nemzeti törvényeik szerint fognak élhetni, mint Eduard 

1) Nobilea puellae despicabilium ludibriu aJ"Inigei'O!"Um patehant, et ab im·mun
dis neuu/unibus uppreaaae, dedecus suum plo1·abant . . . . Clientea dil'i01·ea habe1·ent 
quam eomm in Neustria (uemnt pm·entea. , . A buccis mise1·orum cibos abstrahenteir. 

A kr6nika Tbierrynél. 
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alatt, s hogy az apai javakban mindenki rendcsen örökö~ödni fog. 
London ez ígéretre elállott a felkelöktöl, kiket, miutá.n sem egyet 
nem értettek, sem Vltraik, sem okos vezéreik nem voltak, fegyverrel 
leigáznilkönnyen sikerült (1068). Minthogy pedig ezek ollykor-ollyko1· 
az orgyilokhoz, az erőtlenek végső eszközéhez nyultak, Vilmos nor
mandjainak biztositása végett az angolszász modoru kölcsönös f~le
lösség intézményét visszaállitá, s ha ki megöletett, akár normand akár 
angol volt, az egész kerület vénlij fizetésére köteleztetett. Azt is 
elrendelé, hogy nyolcz órakor a hnrangszóvali jeladásra a tüz min
denütt cloltassék ; melly északi eredetü elővigyázat, itt nagyon is 
sziikséges volt féken tartására azon népességnek, melly a győzöket 
számra olly sokszorosan felülmulta, Ám mégis, mivel az angoloktól a 
legyőzöttek végső birtokát, a visszaemlékezést el nem rabolhatta, vége 
hossza nem volt n kegyetlen öldöklúsnek, mellynek, mint mondjó.k, 
pár ezer ember esett áldozatul. 

Nt\melly angolszászok visszatértek Dánországba s Norvégiába, 
honnan 0gykor őseik jöttenek, vagy Konstantinápolyban a waran
gok közé szolgálatba álltak. A honnmaradottak erdökbe vették ma
gukat s utonállókká lévén, büszkék voltak a rabló (o u t l o w s) névre, 
s apródonként iparkodtak visszaszerezni azt, a mit egyszerre elvesz
tettek. A Cambridgetől északra fekvö mocsárok közt alakitották a 
me n h e l y m o z ö t (1070), hol megerősítvén magukat, rablójárato
kat iiztek. A szerzetest~k segédkezet nyujtottak nekik, mikép az ujabb 
időben összeköttetésben álltak a tyroli és spanyolhoni fölkelökkel, 
és a beütök elleni gyülöletet terjesztették; öket monostont.ikba he
fogadták, zsákmányukat elrejtették, sőt a kegyes adományokkal táp
táJták őket. V égre mégis ama menhely is Jerontaték ( 1072), s az angol
szászok tökélyes levoretése elnyomóikat annál bőszültebbekké tette. 

Skóthon. 
Nagyobb erővel s mennyiségben szedték magukat össze a me

uekültck Skóthonban Ellgarral együtt, ki, mivel a nép által választa
tott, törvényes király vala. Ez országban a régi pictek, britek és skó
tok egyiitt éltek, menten a dánok beiitéseitöl, független nemzeti 
kormány alatt. A hegyi skótok tulnyomóságra vergödtek a siksúg 
pietjei fölött s miután II. Kenuet az egész tartománynak kil·ályává 
lett (833), oz Skótországnak noveztetett el. Egyszármazatuak lévén 
u. pictek a skótok kal, ezek által nem tartattak rabszolgaságban ; sőt a 
királyok, hogy hatalmukat annál inkább növeljék, a picteket kedve
zésben részesiték, kiket a hatalmas skót urak ellen sikeresen használ
hattak fel. Vilmos idejében III. Malcolm uralkodék ott, ki Edgarnak 



és hiveinek menedékat s mélt6ságokat ie adott j ezt nem tUrte Vilmos 
s elindult a függetlenség ama tüzhelyének lerontására ( 1 069). B~vetttl 
kétszer Yorkot s az angolokat egész a római f~lig kergette. A gyöziík 
uz ujonan foglalt földeket is maguk közt osztották fel, s ulinthogy 
egész Angolhon tökélyesen megvolt hóditva, Rdgar nz iil·es ezimrU! 
Yégkép lemondott. 

Ekkor ment véghez Vilmosnak már emlitett koronázása három 
pápai követ által a westminsteri apátságban (lOíO), hol a yorki ér
sek az angolokat, a coutancei piispök a szászokat kérdezte meg, meg 
vannak-e elégedve, hogy Normandia herczege királyukk:í lett j a 
kényszeritett tapsviharos igenlést Vilmosnak a templom köriil felálli
tott katonaeága lázadáflnak vélte, fl a körülfek,·ii háznkat lángba 
borította. 

Kormányzat 

A normand hóditás megszoritA az angolszász nép nagy szabad
ságát, mely a hatalmat egészen kezeiben tartá, miután nem csak a 
nemzeti gyiiléseken hozta ünmaga a habirozatokat, hanem a kerülc
tekben is politikai kép,·iselettel birt, maga választv:ín a közigazgatá~i 

tisztviselöket, kik eljárásaikdJl a közgyülésnek számot adni tartoztak. 
E két elem vagyis az angolszász népszabadság és a normand ltiibéri
kiváltság Angolhonban még ma is tusát vinak egymással. 

A Normandiában már megállapitott hübórrcndszert Vilmos Bri
tanniába is bevitte, hol az addig ismeretlen vala. Az eredeti szabadbir
tokokat tudniillik hatvanezer tizenöt bát·óaágra osztotta fel, mcllyek
böl huszonnyolczezer tizenötöt a papságnak, lmrminczkétezret pedig 
a normandoknak örök hitbérbe adott. A hitbéresek e birtnkokon kü
lön udvart tartva önálló hatóságot gyakoroltak j alattvalóik árvliinak 
törvényes gyámatyjaik voltak, a leányokat fétjhez adták, a kihez 
nekik tetszett, melly intézmény Angolhonban végetlen visszaélése
ket, a kiskoruak megfosztását s az öriikiisnők kezéveli gyalázatos 
üzérkedést idézte elő. 

A bárók birtokaikat másodhiibérbc adhatták a l o v a g o k n a k, 
kik aránylag ugyanazon kötelezettségeknek vettettek alú, mellyekkel 
uraik a fejedelem iránt tartoztak. A püspökök s apátok is kötelesek vol
tak a királynak a hiibérrel :u·ánylagos számu lovagokat szolgáltatni. Ek
kép kezdodött az angol aristocratia, melly csodálatosan, mikép a római 
tanács sa pápai uralom, egész napjainkig fenntartotta magát, összetát·
.;ulva a mai ipar elemével. Épen olly féltékeny volt a honi foldre, 
mint a t·ómaiak nz a g e r t' e; nagyszerii kivá.ltl<ágokat élvezett, 1lP 

7* 
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kárpótoita a nemzetet tudományával és szellemével, mcllyel a keres
kedelmet vezeti s a rendet fenntartani tudja. 

A hetedurság (h e p t a r c h i a) alatt minden egyes királynak 
saját birtokai voltak; ezeket Vilmos mind magához ragadta s mint 
ezer négyszáz jószág tulajdonosa, Európa leggazdagabb uralkodójáv{t 
lett. Még a vadászatot is a legszigorubb tilalom mellett magának tar
tá fenn s westminsteri legszokottabb lakhelye mellett beültetteté a 
mérföldekre terjed ö u j e r d ö t, lerontva e végre házakat, monos
torokat s harminczhat parochiát; a ki itt szarvast, vagy vaddisznót 
ölt, vagy egy ágat levágott, szemeit vesztette, mig az, ki embert ölt, 
egy font ezüsttel megválthatta magát. Gúnyos közmondássá lett ama 
korban, hogy Vilmos u g y sz e r e t i a v a d ak a t, m i n t e g y 
a p a 1). Fö indoka azonban a királynak az lehetett, hogy az erdökben 
tartózkodó fegyveres outlawsokat kiirtsa. Azért a vadászati jog osz
tásában nagyon fösvénykedett, nem kis boszuságára az angoloknak, 
kik vadászatból éltek, s a normandoknak is, kiknek az szenvedélyes 
mulatságuk vala. 

Erélyes ember lévén Vilmos, mint feje a neki hódoló nemesek
nek, a hübér-javakat tetszése szerinti foltétek mellett, kénye kedve 
szerint osztogatta, s igy ezen fokozatos hübérrendszerben az átalános 
hódi tó a király lőn, a vezérek bárókká, a harczosok lovagokká lettek. 
Azért is, mig a többi Európában a király és a hübéresek közti kötelék 
nagyon megtágult, A11golhonban a korona az első hübéres föur és a"; 
utolsó alattvaló fölött egyenlő hatalmat gyakorolt. A hübéresck gyü
löltetnÍ látván magukat s kevesen is lévén olly nagy népesség közt, 
Vilmos köré gyültek, ki az ö s hódított földjök védelmére mindent 
tehetett. A hübérek kisebbek voltak és elszórva, nem ugy mint a 
frankoknál ; és mig ezek a trónra emelt Capeteknek szabtak föltéte
ket, Vilmos a hübéresekkel tette azt, s gyülésekre híván öket össze, 
uj érvényre hozta a királyi rendeleteket, s a hübéri udvarok hatósá
gát a polgári s fenyítő perügyekben szükebb körre szoritá. Különbü
zöleg a normand hübériségtöl, Vilmos hódolatot kivánt nem csak a 
föuraktól, hanem a lovagoktól is, kik minthogy egészen tőle függtek, 
ö valóságos cgyedur, mig a franczia király csak a bárók fónöke vala. 
Ekkép Angolhonban alakilag hübéri, valósággal pedig korl:ítlau 
egyedmság támadt, melly a szabadságot elfojtotta. 

1) S1ca S".ithe hr I1Hint'e tlw lteode1· au:ylce he 1riir~ heOI·ft tiitl~1·. (~ilrou. 

~ax. Glbson-n:il. 
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A mit má1· Alfred megkísértett, most létre hozta Vilmos, fölme
•·etve az ingatlan javakats pontos földadókönyvet készittetvc, mclly
böl l{itünt a grófságok száma s felosztása, az előbbeni s uj birtokosok 
neve, a földek száma, minösége, é1·téke, a szász szolgák, barmok, mé
hek, ekék mibenlétr, szóval az egész lelcttál·. Ezen, mind mai napig 
fennálló könyvet a szászok az u t o ls ó i t é l c t könyvének (doom
;; d a y b o ok) nevezték, mivel az megfosztatásukat, mintegy törvé
nyesen szcntesité. E könyvtől kéretett tanács (mondja Polydorus Vir
gilius ), midőn tudni kivántatott, mennyi gyapju t lehetne még az angol 
birkák hátáról nyírni, Sze1·kesztvc volt esküvel erősitett bevallások 
alapján s inkább katonai mint ki)zigazgatási intézmény vala. Sok 
normand, ki erőszakkal szerzett birtokot, most megfosztatott attól : 
és a mi más országokban nem volt szokás, itt a győzök foldadó alá 
vettettek, mellyet már előbb az angolszász királyok is fizettcttek. 

Egy más adót is rótt Vilmos azon nemesekre, kik a katonásko
dástól fölmentetui kivántak ; e pénzen aztán vakon engedelmeskedő 
hadse1·eget tartott. A d a n e g h e l d folyvást Hzedctett s a segédha
flak fennta1·tá~ára fordíttatott. 

Papság-
A 1·égi tudatlau szász papság egy jobbal váltatott fel, hanem 

erőszakosan ; ez azonban az uj társadalmi rendben csak mint föld
birtokos vehetett •·észt. Páviai Lanfranc, ama kor legjelesb hittudósa, 
a normandiai Caen apátsághól a canterburyi érsekségre emeltetett, 
nem a papság vála:s~t.isa, hanem a király akarata által. Ki iH fejté a 
legnagyobb buzgalmat, hogy a legyőzötteket engedelmesség•·e hozza, 
s a feldult egyházakat visszaállítsa. lVIint a király tanácsosa, helyette
:;itette öt, valahányszor ez a szigettől távol vala. A városok romjai 
közt számos apátság emelkedett s a barátok csoportostul jöttek a 
szárazföldről azok megnépesitésére. Vilmos a főpapok i1·ánt igen nagy
lelkü volt ; hanem ezek könnyen visszaéltek a kegygyel s azt a le
gyözöttek lealázására használták fel ; s igy mig egy részről fényüzést, 
restséget s hatalmaskodást, más •·észriil munkát, nyomort s alázottsá
got láthatál. A távoli Róma :sem nem értesülve jól, sem nem segithet
ve a bajon, az elnyomást buzgalomnak tekinté. 

Vilmos azonban nem hagyta magát a papság által tulszárnyal
tatni. Meghagyta, hogy az országból az ö engedélye nélkül senki se 
távozha1;sék ; a zsinatok határozmányainak általa kelle megerösittet
niök, ugy szintc csak nz ö engedel~ével lehetett valameily tisztvise
lőt, vagy bárót átok alá vetni. Miután ugy látszott, hogy ö, midön 
pápai zászló alatt indult Angolhon meghódítására, a Szentszék hübé-
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resének ismeré el magát, VII. Gergely öt hódolatra szólitotta fel , 
mellyet Vilmos kereken megtagadott s eltiltotta a papoknak azon 
zsinatokra mcnni, mellyek akkor a beiktatás (investitura) tárgyában 
tartattak; és daczára a római tilo.lomnak, egyházi javadalmakat ado
mányozott. Utóbb az egyházi ügyeket a világiaktól elválasztotta, 
miután előbb a püspöki s grófi törvényszékek közösen bíráskodtak. 
Vilmos ezen elkülönítés után meghagyá, hogy akárki idéztetik meg 
ama törvényszékek által, tartozzék megjelenni ; a fólebbezés egye
ncsen a legfőbb törvényszékhez történhessék, mellynek határozatait 
a királyi hatalom legott végrehajtandja. 

A legyözöttt>k. 
Minden tartományból tizenkét értelmes férfiut hitt össze Lon

donba, kik a honi szokásokat eskü mellett tartoztak előadni. Az igy 
bevallott szokások összeirattak az akkori franczia nyelven, s azoknak 
figyelemben tartása megparancsoltaték. Ugy mondják, hogy e gyüj
temény épen III. Eduárd törvénykönyve volt 1), s ekkor dicsérni 
kellene a hódító kegyességét, hogy a legyőzötteknek régi törvényei
ket meghagyá. 1\lit ért azonban ez engedmény függetlenség nélkül? 
s midiín a normand jogilag állott fölcbb, ama törvényeket tetszése 
szerint sérthettA meg, és hozzá volt szokva elkövetni mindent, a mit 
akar, vissza nem tartva sem a törvény, sem az emberiség tisztelete 
által? A lrgyözöttet a hóditóval semmi kötelék sem füzte össze; 
nyelvre és fajra kiilönböztek, s mig amaz, függetlcnségétöl, birtoká
tól s nyugalmától megfosztva, fáradalomra s engedelmességre vala 
szoritva, a normand mind a földnek, miud a hatalomnak birtokában 
vala. Az oktatásban, közokmányokban, társalgásban és egyházi szó
széken a franczia nyelv fogadtatott el, mcllynek a szászszali össze
vegyüléséből támadott az angol nyelv, középet képezve a római és 
teuton nyelvek között. A szász nyelv a nemtelenség jele maradt, dc 
a legyőzöttek lehetölcg megtartották azt; azon siratták nyomorukat, 
azon átkozták az idegent. 

Vilmos, a milly vitéz volt a csatatéren, épen olly ügyesen tudott 
pénzt szerezni. Ha egyszer egy rendeletet kibocsátott, semmiféle fel
:;zólamlást meg nem türt; és meg nem engedve semmi rablást a ma-

') Electi sunt de sin.rJulis comitalibus duodecim viri 8apientiorea, quibUll Jure
Jnranda in:junclwn erat coram ,·e-ge Willelnw, ut, quoad posaent, legu:n~ BUarum et 
conauelncliuum sancilt• patefaceJ·ent, nil praetermittentea, nil addeJI.tes. Rudborn, An

glia sacra. 21i9. l. -- Ce so nt le.• le ua 'l! t lea couatuntea que li reia Williaume gra11 · 
tat a tout le peuple de Angleten·e, ice les meiamea qua li •·ei., Edward .•on co.•in 
ti1•t devant l ui. Ingulf Oroyl. 
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gáén kivül, fenntartotta a közbátorságot, a magánhadakat eltörölte. 
az utonállókat kiirtotta. Ez volt a hóditásnak egyik nycreménye, o 
másik pedig az, hogy a Francziaországgali s Rómávali közlokedés 
megkönnyittetett, az elszigeteltség kisehb lett, mi a tudományok mü
\'elésérc s az erkölcsök szeliditésére nagy befolyással volt; azonkivül 
az ország a seandinávok folytonos beiitései ellen is biztosíttatott. 

Vilmos már régóta gyülölettel viseltetett Fülöp franczia király 
ellen, mitlön ez, hogy kigunyolja Vilmos kövúrségét, azt két•deztctte 
t öle : )[i k o r fo g m á r l e b e t c g e d n i ? -- A z i s t e n i f é n y

r e és s z ü l e t é sr e ! kiáltott fel Vilmos !lzokott esküsz6lamával
ha fölkelek a betcgágyb61, annyi gyertyát gyuj
tandok a párisi Nott·c-Damc egyházban, hogy n 
franczia kir•\ly elcsodálkozik rajta. Megistlimadta 
nem sokára roppant haddal, dpusztitá a megért vetéseket ~' o. szölö
ket, felgyujtott mindent, a mit utjában talált; azonban Mante városa 
mellett loYa mPgijcdt s levetette a hatvanhárom éves Vilmost, ki a 
sérülés következtében csakhamar meghalt, furdaitatva azon dnlás éli 
kegyetlenség által, mellyel magának a hódi tó czimet kiviv tn ( 1087. 
;;zept. !J.) 1). 

l\Iidön a n a g y b á r ó t már n. sírba akarták tenni, epen ekkor 
egy Asselin nevezetit férfiu lépett elö, ezeket mondva: Püspök ö k 
és p a p o l< ! e f ö l d a z e n y im, s a z 1 k i é r t i m á d k o z t o k , 
c l r a b o l t :.1 a z t t ö l e m 1 h o g y t e m p I o m á t i d c é p i t h e s s ('. 
Én a földet sew pénzért, sem zálogba nem adtam, 
sem nem magam hibája által vesztettem el; az ne
k em sajá t om, s é n e It i l t om 1 h o g y a. r a b l ó t es t é t a z 
é n f ö l d e m t ak a r j a. Csak egyezkedés után lehetett hamarjában 
sirt á~ni, mclly minthogy igen szük volt, a testet iisszcnyombík, ugy 
hogy elrepedt, s a kiiitö nehéz szag alig engedé meg nehány görön
gyöt vetni a bitorló sirjára. Vilmos költöi, királyi erényeket magasz
taltak benne, 1.1 az angolokat szemtelen makacsság- ús roszaságról vá
dolják, hogy az nnnyira békeszeretfí ~ igazságos királyt nom szo
rctték 2). 

r) A bizottmány, melly Falaimeban a végr" alakult, hogy Hóditó-Vilmos
nak emléket IÍ.llihon, 1846-ban egy nemzetségfát tett közzé, mellyböl kitünik, 
hogy Angolhoo, Poro~zország, Sardin!a, Hollandia királya, llZ orosz császár é~ 
a franczia tróukövetelö Vilmostól s~ármaznak. 

Gen~ A11glormn, turbasti p1·incipern 
Qui vil'tuti.r amabat t•·amite?l&. 

DiligereM eum. angliea ten-a, 



104 -

BETEDIK FEJEZET. 

A n o r m a n n ok O l as z o r sz á g b a n. 

A normannok a kaland- és rablójáratok iránti előszeretetről 

még akkor sem mondottak le, midőn a hazában rendes polgári intéz
ményekkel, künn pedig gyarmatokkal sőt országgal is bírtak. Né
mellyek vitézségöket idegen fejedelmeknek, ezek közt még a byzanti 
császároknak is bérbe adták, mások a régi szokás szerint szabad rab
lást üztek. Most már azonban nem volt olly könnyü Európát sarcz 
alá vetni, miután az ezernyi ur, kik között az felosztva volt, mind
egyik gondoskodott, hogy a maga földdarabját megvédje, és minden 
folyamrévnél s minden hegyszorosnál fegyveres ember állt, lándsá
val, karddal s nagy kuvaszokkal, hogy megállítson minden utast és 
vámot kérjen tőle, néha pedig holmiját és személyét is letartóztassa. 

Minthogy akkoriban már a normannok régi szakásaihoz keresz
tény eszmék is hozzá társultak, tehát vándorhatot fogtak kezökbe s 
zarándoklatokat tettek a Szentf'Oldre, galiziai Santjagóba, toursi sz. 
1\Iártonhoz, az apostolok küszöbéhez Rómába, hanem az ájtatos za
rándoköltöny alá öldöklő fegyvereket rejtettek, hogy szükség esetén 
vcrekedhessenek, a hol pedig lehet, rabolhassanak is ; aztán mégis, 
ha megtámadtattak, szentségtörésnek kiálták a zarándoklat háboritá
sát. A hol alkalmuk volt kereskedtek, ha nem egyébbel, ereklyékkel, 
mellyek, ruinél távolabbról hozattak 1 annál inkább tiszteltettek, s 
hasznosaknak tartattak az egyházak tekintélyének nevelésére; a fő
urak pedig pánczél-ingcik alá vették ázokat, ha ellenökkel megküz
deni indultak. A hol szerét tehették, letartóztatták a nőket s nem 
irtóztak semmi büntöl, azon hitben, hogy a zarándoklat bevégeztével 
mindcn biineiktől feloldoztatnak. 

f_.nni SOI'Sft. 

Hastings a tengerkirály s Biörn, Lodbrok fia, már régebben, 
Páris elfoglalása után (73-ik lap.) föltették magukban a világ főváro-

Si absit impudentift et nequilia tua .. 
CuJus 1·egnum padficzwt 
Fuit atque .fructiferurn. 

Thyerry-uél. 
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sát kirabolni. Összegyűjtve száz hajót, rabolva vonu1tak el Spanyol
ország partjain; aztán megérintve Mauritaniát és a Balcári szigete
ket egy olasz városhoz értek (867), mellyet Rómának vélvén, kira
bolták környékével együtt, hanem midőn tévedésöket észrevették, 
tovább indultak s szembe találva egy zarándokot, kérdezték tőle, 
merre fekszik Róma. A vándor igy szólt : L á t j á t ok e sa r uk a t 
a hátamon ( vasból vánnak és már elkoptak; sőt a 
lábamon lévők szinte oda vannak már; pedig ezek 
i s, a ru a z o k i s u j ak v o l t ak, m i d_ ö n R ó m á b ó l e l i n d u l
t am. Elrettenve e távolságtól, visszatértek. Ezt beszéli egy krónika; 
hanem más északi tudósítások szerint, fölcserélve Lunit Rómával, kö
vetet küldtek be, ki szep szavakkal menedéket s nyughelyet kért, s 
előadta, hogy fónökük belefáradva utjaiba, sovárgva vágyik megke
resztelkedni. A püspök és a gróf minden szükségessel ellátták öket; 
Hastings megkereszteltetett, de haditársai mindazáltal a városba be 
nem bocsáttattak: Az ujon megtért rövid idő mulva megbetegszik s 
kinyilatkoztatja, hogy gazdag zsákmányát az egyháznak hagyja, ha 
megengedi öt szent helyen takaritui el. A normannok siraokozása 
nem sokára jelenté Hastings halálát, mire a hulla ünnepélyes menct
tcl a székesegyhazba vitetik; itt azonban Hastings ki ugrik a koporsú
ból teljes fegyverzetben s övéinek segélyével a püspököt környezeté
,·cl együtt megöli. Hatalmukba keritvén a várost, a normannok ekkor 
vették észre, hogy az nem Róma; miért is elrabolva azt, a mi a vá
rosban értékkel birt, magukhoz vették a derekabb nőket s a fegyver
fogható, vagy evezni képes ifjukat s el vitoriáztak 1). 

Másfél századdal későbben a Szentföldröl visszatérő normannok 
közől negyvenen, amalfii hajójokkal épen akkor kötöttek ki Salerno 
mellett, midön a várost a saracenok ostromolták. Vitéz segélyök által 
az arabok vissza verettek, s III. Gaimar herezeg, midőn tovább indul-

t) Egy olasz legenda szerint Luni herezegc beleszeret egy fiatal császár
nöbe, ki férjével uta1: s a herezeg s11erelmét viszonozza. Összebeszélnek tehát, 
a császárnö halottnak szinleli magát s a koporsóból kedvese karjai közé kerU!. 
A császár t\rtcsUlvc a Ilolog mibenlétéröl, a herezeget a város lerontásával 
bosznlja meg. 

Megtekinthctök : 
Depplng, t. r, pag. 164--168. 
Suhm, !list. of Danma,-ck, t. II, p. t13-~16. 
Gayer, Svea Richea HofdeJ·, t. I. p. 578. 
Pluquet, Hnman de Rou. I. köt. VIII. jegyzet. 
Gapeflgue, Snl· l'invnaion de.~ Nonnanda. 157. J. 
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tak, gazdagon megajándékozta öket s felszólitá, jönének vissza minél 
többekkel honfiaik közöl. A szelid olasz ég képe neki tiizelte az anél
kül is kalan<lszerető északiaka t, sOamund Quarrel (l 015) négy fivéré
vel, unokáival s ezek alattvalóiv~l elindult az olasz földre s állomást 
véve Gargano hegyén, hol a longobardok föszentélye állott, felajánlja 
vitéz fegyvereit annak, kinek azokra szüksége volna. Melo és Datto, 
apuliai főurak, meg akarván szabadulni a görög helytartóktól, szolgá
latukba fogadják Osmundot, ki is o. kellemes olasz ég 1) s lakói gyá
vaságának lefestésével mindig több kalandort édesget magához. Nagy 
számmal özönlenek ezek Olaszországbas visazaverve a Jupiter- (sz. 
Bernárd) hegyi, még bálványozó lakosságot, Melo által fegyverrel s 
lovakkalláttatnak el s egyesülve egy összeszedett lombard csapattal, 
a görögök ellen mennek. Osmund eleinte győz, utóbb azonban megve
retve1 maga is elesik j Me l o Germaniába szökik, Datto a tengerbe vet
tetik, a szétvert normannok pedig egy ideig karddal szerzett éleimen 
tengődnek, miglen Sergius, Nápoly herczege, szolgálatuk viszonzá
saul, Rainulfot, Osmund fivérét A versa városával s grófi czimmel 
ajándékozza meg. (1029). 

E körülmény ek évenként több több normanot csőditettek Italiába, 
annyira, hogy az aversai gyarmat az elnyomott népségek közt hata
lomra vergödék. Hanteville-i Tanct·ed (1035) tizenkét fiát, kik Nor
mándiából jobb szerencsét keresve, Olaszhonba mentek, IV Gaimar 
herezeg szivesen fogadta s felhasználta öket Amalfi és Sorren to elfog
lalására. lVIikép akkor a longobardoknak, szintolly azoigálatot tettek 
máskor a görögöknek j nem kötelességből, vagy hüségböl, hanem 
zsoldért. Vas karú-Vilmos, Drogo és Humfried, a katonai gyarmat fejei 
a császáriakkal Sicilia visszafoglalására indultak j meg is verték volna 
a saracenokat, ha a görögök féltékenysége s llaniakia vezérök igaztalan
sága a győzelmeket meg nem akasztja. Maniakis tudniillik el nem osztá 
a zsákmányt a normannok köz t, sőt tolmácsukat nyilván megbotoztatta. 
Megboszankodva a normannok visszatértek olly szándékkal, hogy 
Apuliát és Calabriát a görög birodalomtól elszakítják. Alig számláltak 
hétszáz lovast és ötszáz gyalogost, midön hatvanezerből álló császári 
hadállott velök szembe. Egy császári hírnök jött hozzáJok, kérdezvén 
öket, távozni avagy harczolni akarnak-e. H a r c z o l n i! kiálták mind
nyájan, s egy normann a hírnök lovát öklével ütötte le. Cannae sík
sága a rómaiakat másodszor is megveretni látta (1041), sa görögök-

1
) .4. tejjel mézzel folyó 1 annyi 1zép riolossal bövelkedii föld. A.tmé, kiad11.t. 

lan kr6n. 
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nek csak Bari, Otranto1 Brindisi és Taranto maradt birtokukban. A 
tizenkét normann fónök felosztá a tartományt, erösséget épitvén ma
gának mindegyik alattvalói biztosítására j a kerületekre kivetett adót 
tetszésök szerint használták fel. Ezen uj kis államnak közös fövárosa 
s erössége volt Melfi, hol minden fónöknek külön háza s utczája va" 
la 1) j s a közügyeket ugyanitt a hadi gyülésakben intézték el. Mate
rában utóbb fövezérnek Vaskaru-Vilmost választották el, ki a cs a t á
b a n o r os z l á n, a t á r s as á g b a n b á r á n y ka, a t a n á c s b a n 
a n g y a l v o l t. Őt hatalmazták fel, a normann okmány kifejezése 
szerint, a z i g a zs á g v e fl sz e j é v e l i ko r mán y z ás r a s a 
v i s z á l y o k n a k t ö r v é n y es k i e g y e n l i t é s é r e. A benszü
löttek is a parancsnokság zászlaját nyujtották át neki. 

E hüMri állam a két birodalom között fenn nem tarthatta magát 
máskép, mint személyes vitézsége által ama nehány száz hadfinak, 
kiket az olaszok csak barbárok s kalandoroknak néztek, kik a népet 
kényök kedvök szerint fosztogatták s kiket fönökük tekintélye meg 
nem fékezhetett Vilmos tehát erkölcsi támaszt keresve, III. Henrik 
császártól Apulia herczegének czimét kérte (1043.)1 mellyet fivére s 
utódja Drogo meg is nyert, söt Beneventum herczegségét is megkap
ta (1046), a hasonnevü városon kivül, melly a pápáé vala. A latinok 
és görögök közt élve, majd ezek- majd amazoktól kérték a birtokaik
bani megerösitést, habár valósággal csak saját kardjokban biztak; s 
a tizenkét fönök majd egymásközt viszálkodott, majd egyesülve har
czolt az ellenség ellen j ellenségül tekinték pedig mind azt, kinek 
.::1zép felesége, jó lova, fegyverei, vagy nekik megtetszett fóldei vol
tak. A konstantinápolyi udvar, miután ama vitézeket semmiféle igé
rettel rá nem birhatá, hogy Persia hatát·ára költözzenek, megbizta 
Angyrust, Bari herczegét s Melo fiát, hogy ölje meg valamennyit 
egyszerre. S ennek csakugyan sikerült orgyilokkal sokakat elvesz
teni, köztük Drogót is a montogliói templomban (1051.). Humfried, 
Drogo utódja honfiai halálát megbos~ulta. 

Rablójárataikban meg nem kimélték sem az egyházak sem a 
pápa javait, miért is IX. Leo III. Henriktől segélyt kért ellenök s 
maga it> személyesen kiindult ellenök egy kis hadcsapat élén, bár
mennyire roszalta légyen Petrus Damiani s más bölcs férfiak, hogy a 
pápa a lelki fegyveron kivül aczél kardot is kössön. A normann fönö-

l) P,-o numeru comitum bis aez statuere platea• 
At']"" dcnnw comitum lotielena fabrico.ntur ill urbe. 

Apulla.i Vilmos. 
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kök bekeért könyörögtek s birtokaikért neki igértek hódolatot 1); dc 
Leo el nem fogadva az egyezkedést, kivánta, hogy Olaszországot oda
hagyják. A normannok erre megütköztek Civitellánál s megvervén az 
ellenséget, apápát fogságba ejték (1053. jun. 18.). Hanem a ki ellen 
fegyveresen harczoltak, mint legyőzöttel imádni kezdték, bocsánatot 
kértek tőle a győzelemért s hübéreseiül vallák magukat nem csak 
mostani, hanem minden, amessinai tenger szoroson innen és túl elfog
lalandó birtokukban. Leo meghallgatta öket, s nagyobb hasznot 
huzott fogságából, mint, ha legszebb gyözelmet vivott volna ki, miu
tán felsőséget nyert olly tartomány fölött, mellyre soha sem is vá
gyódott. 

Gtlis.:a•·d Robe1·1. 
Elösegité Hunlfioied győzelmét Robert, ki Guiscardnak vagyill 

ravasznak mondatott. E férfiu, hogy apuliai Vilmossal szóljunk, ma
gas termetü, roppant erejü, széles vállu, hosszu haju, lenszinszakállu, 
tüzesszem ü s dörgő szavu vala; egyik kezével a kardot, másikkal a 
lándsát forgatta, s ügyesebb volt mint Ulysses, ékesszólóbb mint 
Cicero. Normandiából, mint zarándok, öt lovassal s harminvz gyalo
gossal jött be (1048). Szegénysége miatt eleinte szivesen gyüjté a 
kine~:;et, s maga iránt takarékos, mások iránt bökezü vala. Honfiai 
által már mindent elfoglalva találván, olasz kalandorokat vesz zsold
jiiba s rablójáratokat üz, s mig Humfried Apuliát hatalma alá hajtá, 
ö Calabria ellen ment, rabol va, fosztogatva; ma a leggazdagabb, hol
nap éhező, hanem a vitézek közt is vitéz névvel jelölve. II Miklós 
pápa őtet elkövetett erőszakoskodásaiért átok alá veté , de midön 
látta, hogy az ember még sem olly rosz, ujra megáldá s Humfried 
halála után Apulia, Calabria s mindazon olasz és siciliai föld hercze
gének nevezte ki (1059), melly a szakadár görögök- és saracenoktól 
visszafoglalható vala 2). A vezérek és közlegények paizsra emelték, s 

') K"ovetet kiUdöttelc a pápához .9 mindegyikök adót igé1·t fizetni a szent egy
háznak. Aimé. 

2) A z eskil, me Ilyet Robert ekkor a pápának tett, els ö hizonyos pél•l:iját 
mutatja fel fejedelem által a pápának tett hübéresi hódolatnak : 

Ego Robertu., Dei gratia et sancti Petri, dux Apuliae et Oalabriae, et ulm
que subveniente, futurU8 Siciliae , ab hac hom et deinceps e1·o fidelis s. romanae 
Ecclesiae, et tibi domino meo Nicolao papae. ln consilio aut facto, unde vitam aut 
memb1·um pe1·das, aut captU8 sis mala captione, non e1·o. Oonailium quod mihi cre
didel·is, et conb·adices ne illud manifestem, non manifeslabo ad tnum damnum, mi: 

sciente. Sanctae Romanae Eccleaiae ubique adjulo1· e1·o, ad tenendwn te et ad acqui
l"endmn 1·egalia s. Pet1·i, ejU8que poaseasiones, p1·o meo posse, contra ontnea homines; 
et adJuvabo te ?J,t secure et honorifice tenea.9 pal'nlum l"Omanum, terramq1te ~rmrt: 
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c pillanattól fogva megszünt velök egyenlő lenni, hogy fejedelmökké 
legyen. Azonban a felsöséget nem türö, birtokvesztett unokák 1:1 a 
többi főnökük ellenszegülése igen megfogyasztá erejét, melly az uj 
~Ulam megszilárditására vala fordítandó. 

És mégis Guiscardnak sikerült elfoglalni a görögöktől Barit is 
(1071.), melly ezeknek Nagy-Görögországban utolsó birtokuk vala; 
megtámadta aztán az orvosi tanodájárol hires Salernót s ostrommal 
bevevé ( 1075), ugy szinte Amalfi t is, véget vetvén a longobard uralom
nak ötszáz kilencz évvel azután, hogy Alboin lándsáját olasz földön 
szegezte le. 

Felfuvalkodva győzelmei ben, Ro b ert már arra gondolt, hogy 
megtámadja a keleti birodalmat, mikép oroszországi testvérei tettek. 
Hogy ürügye legyen a hadjáratra, állitá, hogy ö a trónfosztott Con
stantinnak állitólágos atyját akarja támogatui; azért is hadat üzenvén 
Komnen Eleknek ( 1081 ), százötven ha. jón s ragusai gályákon harmincz
ezer embert visz magával s elfoglalván Korfút és Butrintót, ostrom 
alá veszi Durazzót. Elek 1) sietve létre hozza a törökökkali békét, 
s az ezektől kapott erősítésből sa zsoldjába szegődött scandinavokból 
rettentő hadsereget szerel föl. Robert nem hogy eh·ettenne, hanem 
inkább fölégeti hajóit, hogy övéitől a visszavonulhatás reményét is 
elvegye, s elfogadja a csatát (okt. Hl.). Még neje is valóságos hösnö 
volt s megsebesítve bár, el nem távozott a csatetérröl, hane.n buzdítá 
a harczosokat, minck folytán Komnen megmenckülését csak kardjá-

Petri et priucipatwn ; nec invade1·e nec acq·uire1·e quaeram, nec etiaut depraedm·i 
p1·aesumam, abaque tua, tuo1·umq·ue successorum, qui ad ltonoJ·em s. Petri inb·averint, 
ce1·ta licentia, 1>mete1· illam quam tu ntihi concedea, vel tui conceaauri sunt auccesso
,·es. Pensione1n ck te1·ra a. Pet1·i quant ego leneo aut lenebo, sicut statutum est, recta 
fide studebo ut illa1n annualiter Romana Itabeat Ecclesia. Omnea quoque eccleaias, 
'JUae. in mea puaistunt dominatiune, cum earum posseasionibua, dirnittam in tua po
/estate, et defensor e1·o illm-um ad fidelilatem a. Romanae Ecclesiae. Et si tu vel tui 
>uccessol·es ante me ex ltac vita migrave1·itis, secundum quod monitus (uero a meli·· 
o1·ibus cm·dinalibua, clericis romanis et laicis, adjuvabo ut papa eligatw· et ordútelU1' 
all honorem s. Pel1·i. Haec omnia auprascripta obaertlabo sanctae Romanae Ecclesiae 
ct tibi cum ,·ecta fide ; et ltanc fi<lelitatem observabo· tuia successoribus ad honorem 
s. Petri ord·inatis, qu·i mihi jil'7naverint inveatitu1·am a te mihi concesaam. Sic 111e 
Deus adjtwet et haec sancta Evangelia. Baronius ad 1059, Nro 70. 

l) Anna, Elek leitnya, elborzadott, midöu atyja Robertet ekkép festé : 
"13öre vörö~, haja szökc, \·állai szélesek, ~zeme c~upa tűz, ~zava ollyan, miut 
Homér Achillesé<l, ki csupán kiáltásával ezcl'nyi ellenséget megszalaszt. Nem 
tlirhette mások uralmát s kijött Normandiából öt lovas és harmincz gyalog em
berrel. Lombardiába érve a hegyekbe s barlangokba vette magát s hadi életét 
orgyilkolással ~ ral>lással ke<:dé, Embereit fl'gyverrel, lóval s pénzzel bőveu 
látja t-1." 
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nak s gyors paripájának köszönte. Dm·azzo elfoglaltatott s Robert 
Epirus belsejébe hatott; azonban a szanvedett veszteségek, a kiütött 
nyavalya s az Olaszhonból vett kedvezőtlen hírek visszatérni kény
szerítik öt. Fiát Bohemundot Göröghonban hagyta, s ez ki is játszá 
egyideig Elek müködéseit; ki nem sokára a törököket állítá vele 
szembe, hogy nyilaznák le a normannok lovait, kikről tudta, hogy 
gyalog nem sokat érnek. Bobernund ekkép csakugyan visszavonulni 
kényszeríttetett. 

Robert mindazá.ltal II. Miklós pápa által megszentesitteti meg
történt s megtörténhetö hóditmányait s az azokbani uralmat, olly kö
telezettség mellett, hogy a pápának minden pár ökörtől tizenkét 
denárt, szükség esetében pedig fegyveres segélyt is adjon. És csak
ugyan háromszáz normann volt az, ki a pápát a tnsculumi grófok 
ellen megsegíté; aztán midön VII. Gergelyt IV. Henrik császár Ró
mában fogolylyá tette, Robert oda siet, meggyujtja a várost s a meg
szabaditott pápát diadalmasan viszi el magával Salernóba ( 1084.). 
Ezután ujabb hadat szerel fól Görögország ellen ; Elek egy, a velen
czeiektöl is támogatott hajóhadat állit vele szembe; de Robert 
mindazáltal kiszáll, megveri a görögöket szárazon, tengeren, s rabol
va vonul a Sziget-tenger s Göröghon városain. A halál megakasztja 
Robert müködéseit (1085), a normannok szétszóródnak; hanem csak
hamar megérkeznek az elhunytnak unokái, mellökön keresztjellel, 
Konstantinápoly sa musulrnanok rettentéseül. 

Roger. 
Quiscard Calabria grófjának czimét Roger nevii öcscsének 

hagyta, de minden eszköz nélkül annak meghódítására, a vitézeégen 
és egy lovon kivül. Roger elindulván, fosztogatta az utasokat, külö
nösen az Amalfiba menö kereskedöket 1). Felesége, kinek ö még csak 
menyasszonyi ajándékot sem adhatott, csak szegény ebédeket főzött, 
s gyakran mindkettejöknek csak egy köpenye volt, mellyben kijár
hattak. Megöletvén lova a csatában, a nyerget hátára vette s ugy me
nekült meg. Illyen volt a nápolyi királyok atyja, ki nemzetének ve
leszületett vitézségével átkelvén Siciliába s ürügyül adván a keresz
tényeknek a musulmanoktóli megszabadítását ~), belecgyeledett az 

t) Malatet•ra egy roszaló szó nélkül beszéli el, mikép Roger, midőn hallá 
hogy Amalfiból nehány kereskedő Mclfibe fog átutazni, non minimun~ gavisu..• 
equum insiliem, cum octo tantum militibua mercatot·ibua occun-it, caproaque scaleam 
duxit, omniaque quae aecum h<>bebant diripiena, ipaoa etiam redimere fecit. Hac pe
eunia roborat114, lar!JU8 dutributor centum ttibi militu alligavit. L. II. cap. 26. 

2) TMTa Siciliae. terra Sni"IZCenorunt, habitaeu/um neguitiatl et inJidelitati8, 
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a1·ab fonökök tc:;tvél·harcz;aiba, szinleg Ebn-ol-Thammunát támo
gatva, valósággal azonban a maga kezére dolgozva. Trani ostro
mánál az ö háromszáz vitéze a sziget összes erejének ellen tudott 
:i.llni; és a Ceramio melletti csat.-í.ban százharminczhat keresztény 
ötvenezer ellenséget vert meg, s Roger erősen állítá, hogy szent 
György, a normannok védszentje velök harczolt, azért is az ellen
segtöl elvett zászlókat s négy tevét sz. Péter tiszteletére a pápának 
küldte. Harmincz éven át páratlan kitűréssei harczolt, hogy Siciliát az 
araboktól s görögöktől visszafoglaljn. 

Palermo bevétele (1072.) azon időszakot jelöli, mellyben Beni
Kelb családja az uralomtól megfosztatott s a sziget, nehány erősséget 
kivéve, a normann&.k engedelmesked ett. Ez, miután honfiai köz t sok 
földet osztott el 1), enyhületet szerze a keresztényeknek s a püspökö
ket székeikbe visszahelyezte. A musulmnnoknak meghagyta vallásu
kat és tulajdonukat; seregébe is bevette öket, s azon hadnak, melly 
1096-ban a felJázadt AmaHit megzaboláztn, fele arab volt. A pénz- s 
más nemii feliratok még arab nyelven történtek. A hires nümbergi 
köpenyen is, melly Roger parancsára készült s VI. Henrik által Né
metországba vitetett, kufai arab irás volt hímezve a hedsirának 528. 
évével; a mi bizonyitjá, miszerint az arabok e szigeten selyem kel
roéket még a görög müvesek bevitele előtt szöttek. 

1\lalaterra, siciliai fi igy festi a normannokat: "Ravaszok és bo
~zuállók; az ékesszólást és tettetést mintha atyjaiktól örökölnék; hi
zelkedni is tudnak egész a porbancsúszásig, s ha szigoru törvény ál
tal nem fékeztetnek, hajlandók mindennemü kicsapongásra. Főnökeik 
ragyogni szeretnek a nép előtt; a nép fosvény is, pazarló is. Nagy 
vágygyal törekszik szerezni, azt pedig, a mije van, megveti. A fegy
ver, ló, fényes ruha, vadászat s különösen a sólyom gyönyöreik közé 
tartozik. Szükség idején hideget, meleget, fáradalrnat s a hadi élet 
nélkülözéseit könnyen türik. 

Kormányzat. 

Apulia- és Calabriában ~eghagyatott a hűbérrendszer, m6do
sitva a normann szokások szerint. Siciliában, hol előbb nem létezett.. 
megállaJJÍttaték, miáltal a musulman intézmények fölforgattnttak. A 
földészek szabadokból függökké lettek; a legelöknek a győzök lo-

~epulcrum quoque gentis nostri generis et aanguini8 . . . . Ego c·unt exercitilnu militunl 
meorum fortiter laboravi ad lwc Op!U Dei perjiciendum, videlicet ad acquirendam 
tet-ram Siciliae. 1091-i okmány Rocco Pirro-nál: Sicilia Sacra, t. l, p. 520-21. 

1\ A hübérrcndnernek Siciliában leghihetöuben ez az eredetl'. 
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vait is táplálniok kelle; az erdők s földek adó alá Vl'ttcttck; szóvul a 
saracenok tág és türelmes kormányát, kincstári zsnroló s nyomozó 
rendszer váltotta fel, nagy hátrányára a földmüvelésnek s kereske
delcmnek. Azon honi szokásukkal, melly szerint itélö s törvényhozó 
gyüléseket tartottak, itt sem hagytak fel; hanem eleinte csak a .nor
mannok vettek azokban részt; utóbb helyet engedtek a benszülöttck
nek is, midön a győzök a legyőzötekkel összeegyeled tek. Csak a fő
urak s az egyháziak képezték a gyülést, a népnek semmi befolyás 
sem engedtetett, miután a földek mind az apátok és bárók birtoká
ban voltak. Az országgyülés eleinte tehát két ka r b ó l állott; ha
nem késöbb a városoknak mcgengedtetett, hogy magukat a báróktól 
kiváltva, szabadokká legyenek s a gyülésre képviselöket küldjenek, 
ezekből alakult a harmadik k a r. Megállapodást nyert e rendszer 
Il. Fridrik által. 

NYOLCZADIK FEJEZET. 

Szlávok. 

Attila hatalmának hanyatlásakot· keleti Európában a szláv fa
jok tünnek elő; azon nagy népcsalád, mclly az Adriai-tengertől a 
Hehring-szorosig, a Balti-tcngertiíl Kamcsatkáig tcrjeszkedék s melly
nek nyelvét még ma is hetven millió beszéli. Honnan jöttenek elő? 
némellyek Illyriából, mások Chaldaeából, Phoeniciából, vagy Indiából 
származtatják öket 1). Ujabb időben a nyelvtudomány (philologia) s 

') A s;dáv fajok legrégiLL két történésze: Nestor kiewi Larát, ld 1100 
körül egy króniká.t irt szláv nyelven és Helmund, Los~otti lelkész, ki ugyau
azon időtájt irt egy évkönyvct 804-töl 1170-ig. Az ujaLLak közt jelesek : 

Stritter, Memm-iae p(}pulorum. I. és II. köt. 
Assemann, Galendaria Eccleaiae universae. Róma 1755, I. 1\s II. köt. 
Gebhard, Gesclt. aller wendisclt-slavisclten Staaten. Hála 1790-1794. 
Anton, Ve,·such ilber die alten Slaven. Lipcse 1783. 
Dobrowski S. Untet·sucl1ung wohet• die Slaven ihren Nmnen et·halten haben. 

Prága 1784 és Slavin. U. o. 1808, 
Scha.ft'arik, Obe1· die Abkunft der Slaven. Burla, 1828. 
Karamsin, Gesch. vM Rusaland. Riga 1820. 
Petersen, Die Ziiye der Daenen nach Wenden. Kopcnbága, 1~39. 
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a népjellemtan (physiologia) segélyével o. népek !közötti rokonság 
meglehetösen kipuhatoltatott s olly népek ismerete is derittetett föl, 
mellyekröl a történészet alig tesz emlitést; ám mégis, bár számos té 
vedést igazitottak meg a tudósok, némolly pontok olly bizonytalanok 
s homályosak maradtak, hogy a tudomány 1Utnl megnyitott iisvényen 
nem mindig lehet biztosan haladni, bármennyire illő s vigasztaló, an
uak haladtísán ön·endeznünk. 

Abban mindnyájan megegyeznek, hogy a szltlvok a germán, 
tatár, mongol és magyar fajtúl kiilönböznck j legtöbben az indus
~cytha törz.>hez számítják öket. Ez a leg1·égibb időben nyugati Ásiá· 
húl egész Afrikúba n Nil folyamig terjeszkedett el, s midön utóbb 
:-:icsostris tizenhat századdal Krisztus elött Egyptomot megtisztitá ti>
lük, Kis-Ásián keresztül Európába vonultak s elfoglalták 1'hraciát 
f~:.;-ész Thessaliáig. A fennmaradott thrák nevek mind szláv eredetüek j 
a magyarok az illyr tartományok szlávjait még ma is r á c z névvel 
,idülik, melly a t h r a x-tól nem sokat különbözik. 

Egy másik águk, a szöke szlávok vagyis Barmaták a görög s 
rúmai irók szerint a Fekete- s Kaspi-tenger és a Kaukáz északi ré
szein laktak, söt már Herodót a Balti-tenger partjain a v e n d ek 
(vencc1i) szláv törzsét emliti. Korenei Mózses volt első, ki öket a IV. 
szúzadLan szlávoknak nevezc, melly név talán a s l o w o-túl szárma
zik, mi szláv nyelveu annyi mint szú; c szerint s l o v e n i, mint ök 
magukat nevezik, annyit tenne mint beszélők, ellentétben a nj em a c 
-- vagyis némával, mellyel az idegeneket 1) s különösen a némete
ket jelülék. 

Szlá \ töa·z~;ek. 

Megjelentökkor hámm törzsre oszoltak; u. m. a vendek, antcs
ek és szlavinok törzsére ~)j a vendek a Balti-tenger déli partjain, 
az antes törzs Dnieper és Dniester pa1·tjain, a szlavinok Visztula és 
Odem forrásainál foglaltak helyet. 

Ez utóbbiak az V. század végén a legészakibb tartományokba 
vonultak, a tengerfelé nyomva a finn nemzetet; s Ilmen tavánál meg
alapiták Szlavensk városát, mellynek nyomait némellyek Staroje 

Bílrthold, U e seft. vo 11 IWgw w ul Pummem. lt>3~!. 
Glinka, Dreu·niuia relig:'a ,;:~t, Mittau 181-l.. 
Kaisarow, Slcn·in"ld mitlwlvgia. Moszk va 1807. 
1
) ,\I:'L.<ok ado (!'al11), sed/o (uycrt~g), vagy slava (dicsöség) ~zavaktó! szár

maztatják. 

') Procop. De bel/o !fol. Ul, 14. - Jornandes. -t3. - Fredegar, C!u·on. 
-~ ...... :-~; fl U. 

x. 
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Gorodish1c mellett akru:ják fölfedezni. ltt a roxolanok erős nem
zetével egyesültek, melly talán russokból s alánokból alakult, s épi
tették Kiew vát·ost Boristhencs (Dnieper) mcllctt, honnan kiiizetve, 
más szlávokkal egyetemben egy u j v á r o s t (N o w g o r o d) építet
tek, melly csakhamm· annyira meggyarapodott, hogy küzmondásl:ilÍ 
lenne : K i tn e r n e [ s t e n é s a n a g y N o w ~o r o d e ll e n h a
dat vinni? 

A v~udek elfoglalván a nyugati vidékeket, az V. században a 
Kárpátok és Balti-tenger közt telepedtek le, honnan a svévek s más 
germán nemzetek tovább vonultak; s cme:.~ek í•s a szlávok köziitt 
nz Eibe s a csflh hegyek kúpeztck hatát·t. 

('~;ehOI'SziiJij. 

A c:>ehek elüzvén U:;chot·szágból a mat·komanuokat, kik onnan 
a bojokat ket·gették volt. cl, fölépitették Prága városát (550. kör.) 
~ szerencsésen éltek mindaddig, mig az avarok az egész Crobatiát 
azaz Csehország nagy részét, Fclső-Sztléziát s tán Felső-Lengyelhont 
is elfoglalták. Azt láttuk, mikép Samo (IX. könyv. 690. l.), a frank 
kereskedő, mcgszabaditotta a csehekct, kik csakhamar az elfoglalt 
tartomány nevét kezdték viselni 1). 

Azonban Schaft'arik ~), megczáfolva Mannertet, Tchaykovskit. 
:.\lul'l'ayt s másokat, kik a szlávokat sarmata-scytháknak tartják. 
egyetét·t Gehharddal, Kararusinnal es Surovietski\·el, s a szlávoknt 
külön fajnak állitja, melly, mielött dicsőségre (s l a v a) jutott volna, 
Yendnek neveztetett s mclly Gei·mnuitlnnk s az Alpeseknek a ezelták 
utáni második legjelesL faját képezi. Egyik águk az Adriai-tengernél 
(Y e n e t i) lakik, egy másik Armoricában (V en edi, V and ca?) , egy 
ismét a Balti-tenger meilett (Vendi). Maguk köz t s e r b eknek 
( elterjedteknek) hiják magukat, vagy felváltva sz l á v ok n ak is, 
ugy, mikép némelly czelták galloknak, mások germánoknak, mások 
ismét teutonoknak hívattak. A Fekete-tenger sikságairól, hová gyar
mataik lllyril\ból terjedtek ki, n Kárpátok felé ismeretlen időkbell 
a scytháktól, a sarmntáktólutóbb a Krisztus előtti II. és III. század
ban, végre a góthok által a keresztény időszárnitás kezdetével iizet
tek : hanem a győzök neve a legyözöttekével összezavarva találtatik. 
Költözködésük tehát délről északra irányult s leg1·égibb lakhelyök 
délkeleti Európa volt; miért is legtisztább szlávok Austriában és 'rü
rökországban találtatnak, és Ukraniában több szláv van, mint Péter-

1) Des lllichels, Histoir·e du IMyen dge. 
") Schal'arllt. 81f1r·inn.~/.-i(, fh·p,.,,,, .• ti. :\lo''-ha J.•;:J7. 
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dratt, vagy Moszkvában, miután amazt a normannok! ezt tatárok és 
scythák népesítették meg. 

f,engyclhon. 
A l es z ki-k nevét Leszk vagy Lechtől származtatják, kimint 

elsi.í vajda a VI. század közepe táján Odera és Visztula között tábo
rozott ; a p o l á k o k nevét pedig a p o l c szótól vagyis a Kiew 
nyugati oldalán tetjedő sik s á g t ó l, honnan kiindultak. Lech me
sés tettei köz~ sz:imitják Gncsen és Posen alapítását. Utódjának el
hunytával a tizenkét fő vajda magához ragadta a föhatalmat, s fel
osztván a hóditmányt tizenkét kormányzóságra, a népnek tizenkét 
zsarnokát, az országnak tizenkét ellenségét képezék ; örök háborubau 
éltek egymás közt s alattvalóikat annyira nyomták, hogy ezek ismét 
egyedursági kormány után sohajtoztak. Elválasztották tehát Krakót, 
:; k r o l (király) czimévcl ruházták fel (600), ki is megalapitván a 
tőle elnevezett Krakó viLrosát, innen tette győzelmes rablójáratait az 
austrasiai frankok ellen. 

Trónját két fiának hagyja, kiknek halála s letétele után fellép 
\"a.nda, az ö nővérük, hősnője inkább a kültészetnek, mint a történet
nek. Tanácsban bülcs, fegyverben vitéz lévén, jól védelmezte mind 
magát, miml orszúgát a teuton Rithogar ellen, kinek párthiveit bájos 
.~zépségével s ékesszólásával lefegyverezte. Azonban egy halandó 
:;cm volt szercncsé::; a hösnö szen~lmét megnyerni, ki tehát gyermek
telenül halt el, s a vajdák Lengyelhont ujra felosztották, a miböl bel
elégületlenség s kül-erötlenség támadt. Segített a dolgon Premisiaus 
( Prr.emysl), ismeretlen katona, ki karja erejével mentette meg a nem
zrtet s jutalmul királyává lett az országnak (750. kör.), melly nem 
osztatott fel többé, csak ezer évvel későbben, a mai diplomatia leg
nagyobb igar.talanságainak egyike által. 

.-\11tes sdá\·ok. 
:-iokkal gyakrabban fordulandnak elö c történetben a ~,ekete

tenger melléki antcs-szlávok. 527 -ben északi Daciából a többi barbá
rok módjára Moesiát és Illyriát háborgatták, talán egyetértésben a 
IJolg:irokkal; hanem utóbb leigázva az avarok által, kénytelenek vol
tak sok ideig ezek vállalatait segitni elő. Midön azonban az avarok 
Konstantinápoly alatt megverettek, a szlávok felajánlták szalgálatu
kat a güt·ügöknek s ezek segélyével régi uraikat a Száva mellöl ki
r.a varva, Heraelius belecgyeztévcl Illyria belsejébe telepedtek le. 
(112G). 

Hozzá lévén szokva kunyhókbnu és barlangokban lakni, az ál
talnk elfoglalt városokat lerontották és Scardona, Naronn, Salona "' 

tr·:· 
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Epidaurus romjai az lí vad barbárságuk emlékeivé lettenek, Nemell.Y 
benszülüttek Diocletián palotájában m·ősiték meg s vérlelmezék ma
gukat, innen Spalatro városának eredetc s neve. Epitlanrus lakúi 
tengerparti sziklákm menekülve, a hires Ragusárrak \'etették ,meg 
alapjait. Ezen városok, aztán Trau é~; Zám a byzanti esúszúmak, 
Y eleneze szoldsa szerint, csak szú,·al hódoltak ; és ezek egye~ülésé
blil lett Dahnatin kerületc (t!tema), lakatw1 a morlfikoktúl, római 

maraelekoktóL 

A sok mássalh::mgzú miatt, mcllyct a;r. orosz, szerb és lengyel 
irás egymásmellé halmoz, a szláv nyelv durv<Ínak, zordnak tartatik : 
pedig a kiejtes meglehetős lágy, igen tinom változatokkal, miket a;r. 
irás nehezen hatá•·ozhat meg. Különüsen a szerlJ nyelvjúrás, melly 
délkeleti Horvátországban, a dalmaták küzt, ~lavoni<íban, Bosnya
éi! Szerbországban divik, a többi szláv nyelvek küzött hangzatosb 
és erőteljesebb, szútára il:l meglehetős Lő, bár igen sok sznvat kiilcl"iin
zött a magya•·, német, albfin és török ny<'h·biíl 1). 

Szokiusok. 

A hagyományok a szlávokat békés nemzetnek festik, melly 
igen munkás és házias, melly utjaiban, mihelyt alkalmas helyt·e ta
lált, legott meg is telepedett, á1·talmatlanu l a szomszédok idnt, szor
galmasan mií\·elve a fühlckct ós olly nagy vendégszeretetet gyako
rolva, hogy még az i", ki a háztf.íl eltávozott; az ajtót nyitvn, a tűz
helyen fát s a kama•·áb;Hl élelmi szerekct hagyott. Kiilscjülue szépek 
t's a milly fUrgék épen olly erős testalkatuak. - Egy egy f:í.nak tö
veben egész nap lesben tudnak állni, vtírva a zsákmányt, vagy ellen
séget; ú rák ig vannak cl a viz alatt is, hosszu nádszálon át véve lé
lekzetet. Az ének é.; dalolás, mikép mn, ngy akkor, sziikség vala 

') A cs ol! Dobrowsl~i, lnstitu,t·iones linguae .slavi,·ae velel'is, cziwii muuk:'t
júbau ii~szcállitotta a rég·i szláv nyelv ~zerkezetét. Hanka, cseh könyvtárnol' 
szinte bc~se; fillfedezéseket tet.t; dc h'gjel<J;uck Koninghofer kéziratai, mcllyck 
VIII. és IX. századbeli ltö.;éuchket (Libu:-Jsn, Zaboi és Slavoi, Cc;timir (·, 
Ylaslav, stb.) tartalmaznak. 

A m:tgyar Schaft'arik a ,zlá,· nyelv {o,; irodalom történetét é:i a szláv 
t•égi~égeket irta meg. 

Wouk Stephanowitsch Kamdgitsch szedJ nyelvtant é; ;zútárt, aztán nem
zeti költeményeket tett közzé. 

Nem nagy mélységgel irt Eichhojf, Hist. de la langue et de la littüatun; 
des 8/aves, Russe.t, Serbe.•, Bollémes, Polonais el Lel/ons, conaidéde dan.r /ew· o1·igin~ 

indienne, /eu,·s anciens mcmuments et {em· état présel!/. Pári~ H:i:3u. 
Megtekinthető m~g : 
Ternme. Die Vol/:.~sr•f!P" vo.; Gm11mem und Rugen, 11;:!::;. 
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n<iluk. Procop i u;; beszéli, hogy a gii1·ögöknek sikoritit az nvarokk a l 
ltarczolö szlávokat meglepni, miután ezek éjfélig énekelve végt·e 
mindnyájan elaludtak. Három illyen ~zláv harczost fogságba ejtettek 
a gi;rögök s követségbe kiildék öket az avar khaganhoz. Ezek cl
indnlva, kard és hlndsn helyett csak a g u z l á t vagyis nemzeti 
hangszerüket vették magukhoz, mondv:tn : E z a m i n em z c t ii nk
n e k s z o k :i s a j a m i o r s z n g u n k 11 e tn a d n c k ü n k s c lll 

v as a t scm r c z c t j n i n cs e 11 ek h a r c z i a;; sr. ok ás a i nk, 
n e m f o r g a t j u k a !:i 11 cl s :i t ú s k n r cl o t , t i s z t á n p á s z
t o r i é l c t e t é l i i n k. 

l\1úsrészröl azo11bau jeles szláv harczosokra i~ találunk. Auunk 
!:utják Antirust, Nagy-Sándor hadi tá1·sát; é;; ama hősnek dicsbeszéde, 
ki,midőn 'Y allenstein a harminczévi háboruban Meeklenburgba rontott, 
a Do beran klastromban vala, vért és kegyetlenséget lehel. "A vitézség 
nem ismer nyugalmat j soha sem fekszik ágyba. szomját vérrel oltja el. 
An1a bátmk rettenthetlenül rohantak a csatába, leteritették a legdühö
:;ebb ellenséget; Antirus, a bámulatos báto1·ságu hiís, szerette a roha
nó csaták s vitézségi bizonyítványok magasztalását. Ha barátját kel
lett megmentenie, nevetve rontott az ellenség sorai közé. V édenezei
vel nyájasan h eszélgetett; de ha harczolt, tekintetét rettentően jár

tatta, szája lángot leltelt; éles lull'dja patakban folyatá a vért, s a kit 
elért, az fel nem gyógyult többé: erős kard, melly soha el nem tör
hetett; és szet·cnc~Ulen volt az, ki csapásainak kitette magát ; alig 
hogy hozzáért a testhez, már kettészelte. Csupa fekete fegyvert öltött 
Autirus, sisakja pedig ragyogó fché1· volt; paizs a olly sulyos, hogy 
azt ezer lovas el nem szakithatta tőle; uján egy gyiil·üt viselt, mclly 
öt\·en embernyi erőt kölcsönzött neki, ezzel ő csodálatos dolgokat 
vitt véghez." 

A szlúvok tettei, midöu m<Í.l' Eurúpa történetéheu talúlkozunk 
velük, inkább ezen vad szilajságnak, mint ama szelid hagyon11í.nyoknak 
felelnek meg. Az ekeszarv és sarló helyett lándsa és kat·d van már 
kezökben. A szomszédokat félelmesen háboritják, rosz akarók, rava

f'zok és kegyetlenek. A csata után kinozzitk a foglyot s gyönyörköd
nek annak gyötrelmeiben; a kereskedőt, miután vásároltak tölc, meg
támadják s erőszakkal veszik visszá az alku szerint odaadott pénzt. 
:\li nt !t{tzi zsarnokok a nőgyilkosra semmi büntetést sem szabtak; a 
fP.rj az úgy ba 'fckiidt, mig fclc~;égei mcztelenül terültek el körülötte a 
kövezeten; és ha meghalt, nejei is megölettek, vagy vele együtt éget-
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tettek meg t). Az anyáknak tehát méltó okuk volt a lcúnykákat mind
járt a szülés után megfojtani. A vendégszeretet mégis kötelességü! 
vala téve: a jövevény a tüzhelynél, vagy az asztalnál első helylyel, n 
legszebb gyümölcsesel s legjobb falat hallal kináltatott meg. Ha egy 
szláv visszautasitott valakit, a többiek neki mcntek, birtokait lepusz
titák, házát lerontották. Ha ld vendéget el nem l~íthatta, a szüksége
seket m:ísoktól volt s?.abad rnbolnia. 

Vallás. 

Ősvallásuk rokon az áRiainkkal; miuhín benne a fény és a sctét
ség a jót és roszat jclvczik, ugy hogy a fehér (b i c l o) dicsüségcst, 
kedvező t; a fekete (e c r n o) kegyetlen t, veszedelmest jelent. A fij

lény, Peru n, két nemtő•·~ oszlott: az első Svantewith (sz en t tekintet), a 
fénynek terjesztője, a másik Verneboch (fekete isten), ki dühös farkas, 
vagy üszköt tartó ember alakjában személyittetett s néha emberáldo
zattal is engeszteltetélc Ezeket a fehér és fekete istenségek egész sora 
követte; amazok jótanácsot és segedcimet adtak, ezek roszakarólag 
szerencsétlen lépésekl-e csábitottak :;; varázshatalommal birtalc Stri
bog a szelek istene, Volosk a nyájisten s több más, a törzsek szerint 
különböző istenség a természeti erőket képviselték. Bielbog, a fehér 
isten, derült homlókkal és sugárzó tekintettel, leginkább Rügen szige
tén tiszteltetett: ott Arkona város közepén kettős kerítés között 
emelkedett imolája és szobra, egy-egy arczczal a világ mindenik t:ija 
felé, oldalán karddal, jobbjában szaruval, melly ünnepeken Lorral töl
tetett meg, a bö szüret megjövendölhetése végett '1). 

Az egész nép évenként három nagy ünnepet tartott énekkel, 
tánczczal és áldozatokkal. Az első ünnep a téli napfordulatm esett, 
mint a scandinavoknúl a j ul, vagy keresztényeknél a karácson; a mú
sik tavaszkor tartatott a holtak emlékére; a harmadik aratáskor üle
tett meg. Ez utóbbinak elöestéjén a pap bement a templomba, hogy 
kisöpörje azt; dc mi\·el nem me1·tc a szent levegőt beszini; minden 
lépten az ajtóhoz futott, hogy lélekzetet vegyen. l\Iásnap reggel a nép 
összegyült az imola körül; a pap belenézett a szal'Uba, nem fogyott-e 
meg abban a bor, s e szerint mondta ki a szerenesés jóslatoL Ekkor 
ujra bort töltött az istenségnek, egy másik, csordultig töltött esészé
ből pedig maga ivott a nép egészségére; ujra megtölt ve, az istenség 

1) E s?.ok:\s Lcugy(~lor:;xág·bau l~g'~·~ . ..;z ;1 X. szú.z:ulig, Oroszol':.;zcíg·!,au nH'·.:: 

ké:;öbben is g·yakoroltatott. 

') Glinka, Drewniain 1·eligia :;at • .Mittau lSU. 

Kalsarow, Slaviansk mill!ologia. Muszha ISOi. 
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elé tette a csészét, kinek ugyanekkor egy tészta-ember nyujtatott 
által. 

Az istenség örsegc hárnmszáz lovagbúl állott, és egy tiszta fehér 
l'aripa kHiönösen tartaték, mellyen maga az isten éjjelenként nyar
galt, melly azért reggel mindig elfáradva s megizzasztva találtatott. 
Ha h:iborura készi.iltek, a templom elé hat lándsa vitetett s kettejével 
a földbe szuratott; a pap aztán kihozta a szent lovat s átugratta vele a 
lándsákat, s a szerint, a mint a 16 jobb, vagy bal lábát emelte először, 
a háboru jó, vagy rosz kimenet.;lét jósol ta. 

Ugyanazon sz igeten még egy bálványkép állott hétarczczal egy 
tcjén, hét karddal oldalán s egygyel kezében; ott volt Perun isten 
is, fejen négy, mellén egy arezczal '). 

Redarier tartományban (Me ck l e n b u l' g-8 t r e l i t z), egy erdő 
közepében, hol senkinek egy ágacskát sem volt szabad letörnie, há· 
romszögii kerítés emelkedett, minden szögleten egyegy kapuval, mely· 
Iyek ketteje mindig nyitva, egy pedig, a keletre néző, melly a tenger
hez egy titkos ösvényre vezetett, mindig zárva volt. Illyen volt a mer
sebm·gi Ditmár által leirt Riedgost városa. Ebben is egy imola emel
kedett, állatok szarvaihoz hasonló o:;zlopokon, falain azon istenek és 
istennők ábráival, mellyeknek sisakos, vértes azoborképei bent valá
nak láthatók. Ott őriztettek a zászlók; csak a papoknak vala szabad 
áldozatot bemutatni s leülni; a népnek állania kelle. lia veszedelem 
fenyegette az országot, a papok a földre borultak s egy lyukhoz illeszt
nin ajkaikat kérdéseket tettek; aztán betakat·va azt zöldgyeppel el
momlották a népnek a kapott feleletet. 

Ugyanazon tartománynak Retra ncvii IJCiyéu, hol ma Prilvitz 
falu áll, Raclegast (t a n á c~ a dó), a napnak, becsületnek s erőnek 

i,;tene tiszteltetett; szobm aranyból volt, bivalbőrbe takarva, kezében 
alabárdot tarta. Sieba (Si v a), a termékcnyseg és szerelern istennője, 

meztclcu, tét·dig ét·ő haju leányka által személyittetett . ki jobbjában 
almát, baljában szölöfi.irtöt tartott. Azon erdőben, hol Pro wc, az igaz· 
,;úg istctH~nek l'.zobm emelkedett, a kit·ály igazságot szokott volt szol
.!.!,.lí.ltatni, >; a melly biinös ama s~ent helyre rnenekülhetctt, föl vala 
lltcntvc. Flins, a halál istene, cmbcrdz alakot viselt, hanem hátán 

•n·oszlánt hordozott. 

Tisztelték mé~ a tet·més;-;etct; a forrásoknál és Rzctü tölgytak ná l 

•l Saxo (:r:JmnJilti,·"' frank. ó ,:,, 11j MecklenbUI:'f. - Studemund, 
l>e.,do·eit,,wy, Ge.,ehi..!tt~. Siolistik "nd VofksM'fTP-1! Mecklembmy•. -· Ditmar mer8'.

IJ/n·_qi 1Jii,pij/,· kl'rÍnikr(jn. 
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jöslatjclekért csengtek. A ki jóslatot kivánt, vagy az i~;teneket en
gesztelni akarta, ökröket, vagy juhokat áldozott j a legjobb részeket a 
pap, a többit a nép kapta. Megégettetvén az áldozat, hosszu fácsk:\.k 
vettettek fól a légbe j a fácska egyik "·ége fehér, a másik fekete volt: 
ha a fehér végével esett le, a jóslat kedvező vala. 

Az elég hatalmas papok, maguk és templomaik fenntartására 
mindenkitöl adót szedtek j azonkivül a rablóját·atokon szcrzett zsák
mánynak harmada is öket illette. Eleinte ök voltak a birák és tiir
vényhozók, ök intézték a vajda, vagy király összes tetteit, hivatkozva 
az isteni határozatokraj a kincstár is az ö öt·izetök alatt állt. 

Azon törzseknél, mellyeknek, mint az obotdtoknak, királyuk 
vala, ezt a nép választotta. A megválasztott egy köre lépett s kezet 
adva egy előkelőnek, hüséget esküdött az ország törvényei és vallúsa 
iránt. A nép maga megfoszthatta öt országától és életétöl, s néha neki 
tulajdonitván a baleseményeket, föláldozta öt az isteneknek. Még a 
katonaság hatalmas testülete is engedett a papi rendnek, mellynck 
élén egy patriarcha állott, ki az o botritoknál c r i w é nek nevezteték. 
a mi annyit jelent mint bil·ó, miután hatalmát leginkább birói s jóslói 
méltósága alapibl. 

Költözködés. 
Az oláhországi Brahilowtól a szászországi Drczdáig nyulú K:it·

pát hegyhíncz választotta el az állandó lak:isu szlávokat azon orszá
goktól, mcllycket utóbb az Asiából jött huunok, avarok bolgárok stb. 
egymásután foglaltak el. A főbb szhiv népségek azon tájakon laktak, 
mellyek utóbb Orosz- és Lengyelországnak neveztettek cl. Más tiir
zsek az Eibe, Have! és Odera mellett laktak, miután itt a frankok a 
thuringok országát lerontották j azok, kik Bug mellett maradtak, az 
avarok által igáztattak le. Midőn ezektől a bcloCl·oaták vagyis csehek 
elszakadtak, számos vend-szláv törzs a déli Dunamcllékckrc, Panno
niába és a régi Illyricumba telepedett. Az illyr szlávok közt legjeles
bek voltak a crobatok (horvátok) azaz hegy lakók, kik (i25 táj án öt 
fivér vezérletc alatt elvették az avaroktól ama tartományt, melly a:r. 
Adriai·tengel'töll\Iontenegróig, nyugatra pedig Száva és Verbász ösz
szefolyásaig te1:j ed. 

A b á n ok 'J minteg·y függetlenHl uralkodtak a tizenkét zupa
nia vagyis bánság fölött, mellyekt-e az ország felosztva vnla: s mint
hogy a sziklás tengerpart s az ádriai számtalan szigetek kedvezií 
alkalmat nyujtottak nekik, rablójáratoha adták magukat. Krcschimir 

1) Pan szláv nyelven urat jelent-
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a X. ~~.úzadban eb ü l' ii z; u p a u \'ala, ti a Direi:,;lan::; pedig (!l 7 UJ 

Croatia királyanak czimczé magat, melly Ol'szág Bosniáb61 é::; nyugnti 
Dalmátiábúl állott s főnirosa Helograd (ham vccchia l) vala. E tarto
lminyokat azonban, a hegyi(;" tougerparti vidékeket kivéve, (10\"ll--
11 02) a magyarak foglalták el. 

Verbász folyamon tul a scrbck, kik Lusatiúbúl s 1\'Iislliábúljüttck. 
miutün Thcs::;alonika mellett Serviz:í.t Incgalapi ták, bcrontottnk Görög
országba s clfoglalra Pol•Jponnc:oust, utóbb Morava völgyében s Boss
na partjain telepedtek Ic, mclly nekik nevet is kölcsönzött, s adót 
tizettek a IJyzanti es:Lszároknak, miglcn a Lolg:í.rok :i.ltal hódittattak 
meg. A sorbek testvérei voltak a sorbok az Eibe és Saalc között, 
mint szinte a B a l t i-tenger mcllctti szl<i.vok. 

Az V. szúzadban a vcndek elfoglalták azon tartományokat, 
lllcllycket a markomannok, Lojok, longobardok, vandaJok és angol
szászok üresen hagytak; ekkép a mol·va, c~eh, sorb és obotrit szláv 
törzsek a L:vorok, thm·ingok és sz:íszokkal lettek határosak; miután 
pedig· e népek a ftankok hatalma Hlá jutottak, a szlávok is ezekkel 
jöttek érintkezésbe. A daciai obatritok a frankoknak hódoltak s Pan
noniában ügyekeztek fogialmányokat szcrczni. l\I}ísok ~ordalbingiá

ban, a :szászok és dánok küzt, a szcrint, amint ezek nlindig többen 
Angolhon meghóditására mcntck, nlindig több füldet foglaltak cl s 
::\Iiklin-burgot (nagy város) fcjdclmük fövál·osává tették. 

A vcndek egyik törzse, a morv:ík félelmes uralmat alapi to~ tak, dc 
mcllyet az avarok csakhamar elnyomtak. Egyideig ezeknek, aztán a 
cseheknek engedelmeskedtek; utóbb azonban, midi)n a pannonini avar 
khagan a frankok által mcgvCI·ctctt (805), ök is függetlenekké lettek, 
s Tudun bánjok, kiüzvén az avarok maradványait is, Nagy-Károly 
fcl:;i_íbbsPge alá helyezte magát_ IHnjaik Nagy· Ká1·oly utódainak is 
hódoltak, rnig nem Bclogmd tétetvén az uraikodú székhclyéül, ön
álló maradt a morva birodalom egész u frankok és magyarak táma
rlásáig. 

Ho1·vát-, Cselt- Lengyelország; é:; a Ui.igen sziget királya k r o l
nak l1(;Veztctctt. A dalmatini krol alatt két h á n állt, kikti;] ismét a 
;~upnnok vagy kcr[i]eti főnökük fliggtek, s mikép a legtöbb barbárok, 
a katonai hatalmat a biróival egyiitt kezelték. K n c z vagy k n i a z 
lovas katonát jelentett; w c l ik i-k n e z Dnhnatiában or8zágbirót, 
az obotritok- s morváknál, slít utóbb az oroszoknál is fejedelmct 
j elen tett. 

Nagy-Károly meg nem tudta lu'Hlitni a K:irpátokun inneni, vaj
rláknak cngcdclmcskedö szlávokat1 hab:ir az Eibe és Dunamellékie-
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ket engedelmességre szorit:í. Haláln után ezek is lerázták a jármut, 
nem, hogy hóditsanak, mint az arabok, vagy normannok, hanem, 
hogy viRszaveijék a keresztónységet és müvelödést, mellyet függet
lenségökkel összeférhetiennek tm·tottak. Különösen az Eibe melléki 
obotritok keltek fUI (822), hnnem csakhamar ujra mindnyájan Kegyes
Lajosnak hódoltak, siít a cseh és morva vajdák a köztük fölmeriilt 
viszályok kiegyenlitését Kegyes-Lajosra bizbUc A hódolat csak név
szerinti volt, s a frankok megelégedtek, ha a szlávok ellenségeik nem 
voltak_ A keleti szlávok nyugodtan usaradtak, félve a bolgát· hatalom
tól, melly öket a :szomszédságból fenyegette. 

l\Ielliízzük a bclvisz:ílyokat ('s részletes mozgalmakat, midőn az 
olaszhoni s germaniai nralkodúk változtak; de midön Német-Lajos 
az országát minden ol1lalról környezi) szlávokkal egyedül álla szem
közt, csak nagy nehezen fékezhette meg ilket a határokon felállitott 
herczegele által. Megölvén Gozomyslt, nz Eibe meJh:ki lázadó obatri
tok királyát, azon szégyent hozta rájok, hogy idegen kormányzók 
alá lselyezte s a so r b h a t á r sz é l h a t á t' g,. ó fj á v á 'l'hakulfot, 
Thuringia l1crczegét nevezte, ki öket csakugyan féken tudta tartani. 
Ennek hahlia utl~n berontottak Thmingiába s eliisegitek a morvák l'>i 
csehek mozgalmait; azonban csakhamar engedelmességre szorittat
tnk; tizennégy cseh vajda átment GN·maniába s fiilvette a keresztsé
get, a szláv nép azon ban ellenszegHit s a németekhez soha scm is ma
radt hü . 

.A morvák mégis legtöbb zavart támasztottak. Ratislav, kit Ké
met-Lajos I. Moimi1· utódjává tett (84li), t{unogatta Cyrill t és M etho
diust, kik a keresztény valhíst l1irdették; de midiín bókét szinlelt. 
titkon Mbornm készült s azt az adó megtagadásával ki is jelentette. 
Lajos ellene ment, dc nagy nehezen tudott visszavonulni, és l{atislav 
átkelvén a Dunán, feldul ta Pannon iá t, a nélkül, hogy három hadsereg 
visszatorolhatta volna. Söt Carlmann, az egyik hadtest vezére, füg
getlenné akarván mag-út tenni atyjától, az ettől kincvezett határgrófo
kat a maga embereivel pótolta s Hatisiavval szövetségrc lépett. L11jo~ 
mégis a pártiitií fiut egy erős lsadsereggel v égTe megtörte s átkel vén 
a Dunán, megtámndta Ratislavot, ki szinte hiisl-get igérni kényszerit
tctett (&t:i4.). 

Csak addig tm·tott e hüség, mig a \'C:;zély tartott; :; midtín a 
szhívok az egész határiizélen fell1izatltak, a mot·vák legmakae:>abbakul 
viselték magukat. Jinnem az áruló Szvntopluk (Svicntopolk) Hatisia
vat a frankok kezéhe szolg:iltatta s elöseg·ité ezek gyiizrdelmét. Meg
vakittatván Hati~lav. S1.vatoplnk a frankiJkat haf'on hitl';zegéF.~f'l csalta 
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meg; met·t lllitllin Carlmanntól az t'ít megsértö morvák ellen bajor 
segédkatonákat knpott, ezek egy részét megölette, más részét fog
ságra veté; nzt{m segittetve a csehek 1íltal Carlmannt l\Tünehcnben 
ostrom ul:'t vette. Némct-Lnjus fia Rrgélyérc sietett s am i n t l e h c
t c t t, békét kötött a mot·v{wal, ki egy velenezei téritií személyében 
hiiséget esküdött ugyan, <le fiiggctlcnségét megerüsittettc (87 4). 

A szlávok első alkalommal ismét Eibe fch\ nyomultak, s Vastag
IGtroly megelégeclett :t"-zal, ha n~ egnyerte Szvatopluktól, hogy, mig 
ii él, a birodalmat meg ne támaclja. Ezutan Amnlf, rettegve a magya
roktól, megengedte ~.-.vatopluknak, hogy Csehországot elfoglalja. A 
csehek ekkép clsz:tkadtak végkép Get·m,iniátúl, melly üket elárulta, 
és Szvatoplnk lmlála után Morvaot·szágot is hatalmukba keriték (81)4). 

Arnulf azonban igénybe vévén jogait, herontott Morvaországba 
s tüzzel vassal pusztította azt; s n háboru mindaddig folytattaték, mig 
Gyermek-Lajos gyámnokai a mot·vál< kal békét kötiittrk, adófizetésre 
kéuyszeritvc iíket. Dc 1\Iut·vaor:;:Z;\,got a magyat·ok és csehek maguk 
közt osztothl.k fel ; ezc·k l\Iorva folyó jobb oldalát szakitották maguk
nak, amazok (8!10) a l\Iorva és Vág közötti részt. Szvatopluk régi 
Lit·odalmának csak (~gy réHzét tartotta meg Lncli!>lav, ki minda~áltnl n 
csehekW! fiiggött; Yele kez(lödik a 1\lorva-hatlirgrófRág. 

Ket'e>'zli·n~·st-g. 

A többi szhivok, ha névs;r,erint nem is mindnyáj:m, tettleg még
is függetlenek voltak; hanem a gennán faj f cnntartotta söt vissza
verte rohamaikat, mellyck uj barbá rságot hozhattak volnn. A horvátok 
alig hogy letelepedtek az Adriai-tenger mellett, Constantin Pogonat 
byzanti császürtól legott téritiiket kértek; ez azonban a pápához uta
Kitotta iiket, ki is pnpokat kiilclvt'·n hozzájok GíO-bcn, ezek a fejedcl
mct (;s a népet megket·e.;;r.tcltók. A p1ipa ar. apostoli szék ,·édm·s:\.ga. 
nl:'t vette az ot·szúgot, lckiHelc<wén a hordtokat minden rablás- éf; 
támadó haddali felhagy:ísra. 

Kegyes-Lajos, folytatva atyja tüt·ekvéseit, Hambm·gLan érseki 
fizökct állitott fel, hogy állom{tshelyül szolgálna az északi térih;snek; 
:~.z apostolok niivelcll'>je pedig a corbiai monostor vala. A téritök gyak
nm mrgcliizt(·k, kiivctni peclig mindig követték a frankok sr.regét. 
mellynrk gyüzelmei a hittm:jcsr.tést könnyebbé tették. Amo salzburgi 
érsek, elment Károly utasitása folytán a lengyelhoni s carintbiai szlá
vokat nwgtéritni; s kedvező lévén a siket·, Theodorikot a Dráva é:> 
Duna közötti tartományok piispökévé szentelé. 

A Daci<í.bau, Fclsi.í-1\Iocsiáhan, Da.lmatia- :s Illyriáhan letelepe
dett s:.dávokat eleinte latin papok, 11tóhb RíO. küriil göriigök téritet-
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U·k, 1niclön a kcrcszténysegct n tulajdonkepi Giiröghon r:~ P elopou
nesus lakói is clf.Jgadták. A mainotok Taygetos hegyébe vették ma
gukat s ott mai napig makacsul őrzik pogány szokásnikat. 

:;zépen eliíhaladt a keresztény vallás r.·i,·innn.s töt·ók\·ése áital, 
ki megnyervén Kegycs-Lajostól :;Javoni<i.nak egy részét (831), a hány 
erősséget annyi templomot is épittetett; .Liutpmnd salzburgi érsek, 
munkásokat ki.ildött neki, azon telepcdiik házainak építésére, kiket 
Privinnas atyai kormánya vonzott oda. Privinnasnak, és fiának Cozi
lónak köszöni Ausztria első polgárisodásüt. 

Ratislav elbocsátotta a latin püspököt s Dadogó-Mihály keleti 
t.:sászártól kért tériWket. Ez m!Í.r a volgai kazarokhoz, bizonyos Con
stantint ki.ilrlé 'fhessalonikáhól, ki azonban Cyrill név alatt ismerete~. 
l\Iinthogy n szláv nyelvet is érté, Mihály iít a morvák téritésérc all(a[
masnak talúlta. Eljött tehát Cyrill, fivérével, Methodiussal egyiitt 
(R53) s megtéritette utjában Bogoris bolgár királyt az utolsó itéletet 
;ibrázoló festvény elömutaü\sa által. Ezuhin a latin szertartások he
lyébe a görögöl(ct hozbik be, a szcnt és szertartó künyvekct szláv 
nyelvre foruitották, melly végre egy nj ubc-t találtak föl, melly majd
nem egészen a görög, csakhogy az ebben hiányzó tiz hang megjelö
lését·e tiz uj betiit adtak hozzá. Ekkép elhagyatott a g l a g o J. féle 
'tilt', mclly sr.ent Jeromosnak tulajdoníttatik, dc mellynek c•·cdctc 
sokkal régibb, sőt némellyek ú! tal a képjel iratból (h i c r o g l y p h) 
hozatik Ic. Lintprand a két téritöt Vlfl. .János pápúnúl tévclyck ter
jesztésér/il Yáclolá, hanem ezek igazolták magnkat Húmában, ós Mr:>
thodius a morYák érsekévé tétetett. 

Ratislav utódja a keresztény \'allást kiirtani s;r,ándékozott, csak
hogy ez sokkal begyökerezetteLL volt má1·, és Szvatopluk nem csak 
visszahívta 1\lethodiust, hanem bizalm<Íval is megajándékozá s meg
bizta öt egy polg<iri s egyházi tönénykönyv szcrkesztésévcl, mclly a 
magyarlwni szlávok közt hatsz<iz esztendeig érvényben maradt, l\Ic. 
thoclius könyvének neve alatt. A morva hatalom buktával, a keresz
ténység is hanyatlani kezdett sa magya•· pogány valhis tulnyomóságra 
vergődött. 

Methodius Csehországban is téritett, megkeresztel vc Borzi wo y 
herezeget s egyházat alapítva Prága vároöában. A következett hercze
gek majd kegyel ték, majd üldözték a kereszténység(' t. V cnceslav 
(925) sz . .Methodius és Cyrill tiszteletérc Bolesla v ban egyluí.zat épittc
tctt, mi }Utal anyja Dnwmirának gyiiliiletét s talán orgyilld.t vonta 



mngúra. !<.: nö tudniillik a pogánysághoz ragaszkodott, mellynek púr
tolói\·al Boleslavot tette hc1·czegge s a pogányságot visszaállította. Ezt 
azonban Nagy-Otto a lerontott egyházak ujjáépítésérc s az evange
liam támogahisára kötelezte, mclly utóbb fiai alatt, Cseh- és Lengyel
országban diadalt vivott ki. Ditmál'llak, ki a mainzitól függ-i) prúgai 
püspökségre emeltetett, tiz év alatt Lü amtása \'Olt; utódja AdallH•rt. 
~:•JrLiai bencze, a latin betüket é'! szcl·ta1·tásokat ujra bchozta; holott 
ama népek a németek elle11i gyülöletből senunit scm karoltak fel, a 
mit a némethoni piispökök rendeztek. I. Hcmik cs:\.szár a meklen
burgi obotl·itokat arra kényszeríté, hogy Germania királyainak hüb<·
rcseiv,; és keresztényekké legyenek, szintugy a brandenbmgi wilzí
ket, a lusatiai s misniai sorbokat; hanem Rctrúban, melly a b{tlvú
nyozÍJ korszakban Raclegast istennek szentvárosa vala, a szlávok fő
nökei egycsségre lúptek Mistcwoyjal, az ahotritok fejedelmével é:> 
l\Tizudmyjal, a vngrok ur:í r nl, hogy a német lll'alom s vallás igúját 
rázzák le. A kereszténység ekkép Hamburgtól Salzwedelig kiirtatott 
s a papok és sr.err.ctesek ollyan kinz!tsnak tótettek ki, mcllynél ször
nyiibbet nem is képzcllu:tni (1012). 

l. Otto hübél'tartom:í.nynyá tevén Lengyelhont, megalapítá a 
havclbcrgi és bradcnbnrgi püspökségeket, Jütlamlban pedig a schles
wigit, ripenit és aarhuusit; If. Haraidot a keresztényf;ég fölvételérc 
8zoritá, azbl.n a szllí.vok és szászok közti határon l\Iagdcburgot építé, 
mcllynek püspöke, (lermania patriarchájának czime alatt a mainzi, 
trieri és kölni után első helyen álla. Il. Henrik kiüzte a szászországi 
búlní.nyozókat, hanem engedelmességre nem hozhatta öket; a térítő
nek, ki hozzájok ment, vértanuságra kelle késznek lennie, s még ak
k()r is, midön a legtöbb szlávok keresztények voltak már, a Balti-ten
ger mellékiek a püspököket megölék s Radcgastnak áldozták fel, 
esküvel fogadva, hogy soha más vallásra nem térnek. 

Miután KolU'ád Schleswig határgrófságát Nagy-Kanutnak en
gedte, a dánoknak több alkalmuk volt a szlávok elnyomására; későb
ben Uton (1025), ~Iistcwoy fia, saját fiát Gottschalkot a szász herczeg
hez ki.ildé, hogy ez a fiut a luneburgi benedek1·endieknél növeltessc. 
Gottschaik mégis, midőn atyja trónjára ült, hadat üzent a szászok
nak és a kereszténységnek, de midön egy holsteini lakostól az ország 
uyomorait sziv1·chatólag elbeszéltetui hallaná, megilletődött s megtért, 
aztán segittetve a szász herczegtől s a d:l.n királytól, meghódította a 
wagrokat s a környékbeli szlávokat s eltörölvén a pogányságot, meg-
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alapítá a vend ek országát vagyis Slavoniát ( 10-!7) . .Maga is együtt mi.i
ködött a téritökkel, vend nyelven moudv:ín el azt, amit ezek szlávnl 
hirdettek. A nép ráunt és megölte íít, s a szUwok tökélyes megtéri
tf.se csak ké".öbben Vizelín piispöknek sikeriilhetett (l OGG) •). 

KILENCZEDIK FEJEZET. 

A normannok és szlávok Oroszországban. 

A két tii1·zs, mellynek viszontagst'tgairól értckezénk, összetalál
kozott · s egyesült Oroszországban. Kik voltak légyen ennek elsi.i 
lakói 2), a régiekből meg nem tudhatjuk, mintán azok a Bosporns 
fUlötti népeket átalában c imme r i i néHel jelölik, a még fölebb 
lakókat pedig :;cyth:íknak, utóbb sarrnatáknak nevezik. Ez utúbbialt 
R o x o l a n i é<; .J a z y g c s név alatt emlittetnek, s vannak, kik a 
sarmatítk alatt átalában szlávokat értenek, kik leginkább Orosz- és 
Lengyelországban laktak különféle név alatt, a különféle törzsek sze
rint. A Karpi (Kárpát) hegyektöl, mellyek már a IV. században nevc
zetesek voltak, vette nevét a Nagy·CI'Obatia (=hegyes orsz:ig), melly 
bölcsője s fií Inkhelye vala a birodalom ellen hadakozó !!zl:h·olmak. 
Tulajdonképi szlávoknak az l!men tó mellékick neveztettek, kik, mint 
emlitök, Nowgol·odot épitették. A lengyelhoni s más szláv törzsek a 
vrn. században a kazarok által hódittattak meg. 

Az V. században kelle épittetnic Kiewnek, Oro~zország máso
dik város;\nak, Dnicpcr mellett. II. Dsafar Kalifa a X. század elején 
kiildötte ama tartományok megkntat:ísára ;; az islam elterjesztésére 

') l\Io~t a szlávok három ágra oszlanak : oro;zok és illy rek j lengyelek 
csehek és venilek j lettek és litvánok. 

') N e lll régiben Pamvey ur azt al<arta bemutatni, hogy az oroszok, mint 
sziute a régi sarmaták és polakok a Ting--ling észak-:ísiai népektöl származnak 
{,s hogy a m<'sés centaurakkal azonosak. Szerinte az amazonok, kik némelly 
chinai elbeszélésben egy ernlövel jelennek meg·, Tanai~túl Atheuig vitt. hailjára
t nkban egy kozák h acitestet is vittek magukkal, mik{,p ezt l' ana Sagore, a 
:sarmnta király fiának Jnstinus által emlitett neve is mutatja. !Járó Hammer· 
szerint az oroszok ÁsiáiJól Thirostúl vagy Ro~tól, Jáfet filrt<}l szinmaznalc 
Tl1irn< rokon Ta<tro"aL 'l'annt.<·h<'d pe•li~ J,.t.t a Centaltru>. 
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lbn Fozlant, kitől nem t·égibcn egy tudósittis fedeztetett fül 1), melly 
ama vidékek barbárs~igáról tesz bizonyságot. A nők mellöket állapo
tuk szerint vas, réz, ezüst, vagy arany Icmezzel takmják, mellyrííl 
egy kis karikáról tűr csüng alá; nyakukon szintc a férjnek gazdag
sága szerint arany, vagy ezüst lánczokat viselnek. A férfiak a testet 
csak félig feuö, durva posztó öltönyben járnak. 1-Injókáznak a Volg:'m 
:i ha kikötöttek, fagunyhúkat építnek, mellyekben tiz husz család i.-; 
egyiitt lakik, minden szemérem nélkül végezve azt, a mit rejtekben 
szokás tenni. Baromias tisztAtlanságuk nem is lehetne nagyobb, min
tán a természeti szükségek elvégzése után meg sem mosakodnak. 
Földre boritott fazekak, mellyeknek messziröl emberalakuk van, az;; 
isteneik, kiknek imáik mcllett kenyeret, hust, hagymát, tejet és flze
~zes italokat áldoznak, hogy áruiknak jú kelete legyen. l-Ia a kercs
kedelem pang, megkettőztetik az áldozatokat; ha jól megy, borjukat 
(;s kosokat üJdoznak: s ha a hust éjjel az ebek megeszik, azt képze
lik, hogy az isteneknek kedve:; volt az áldozat s ök emésztették föl. 

Ha megbetegszik valamellyikök, oldalt egy külün sátort állit
nak neki s ott hagyják a kenyér és viz mellett, minden egyéb segély 
ni-Ikül. Ha felgyógyul, visRzatér a családhoz; ha meghal, megégette
tik sátnísal együtt; dc ha rab:szolga. az cb~knek és madaraknak 
teszik ki. Az előkelök temetésénél egy rabszolgának, gyakrabban 
pedig mbszolganönek kegyetlen s ocsmány szertm·tások közt önkényt 
íöl kell magát áldoznia; egy vénasszony, ki a halál angyalának mon
datik, keresztül szmja s megft>jtja öt, a hulla aztán egy naszád011 
1uegégettetik. A király drágakövekkel fölékitett tágns emelvényell 
foglal helyet negyven ágyasával, kiket nem szégyel az egész né)' 
~liJtt ölelgetni. Lábát soha sem teszi a földre s ha lovagolni akar, lo
dt az emelvényhez vezetik. Az emelvényt négyszáz válogatott vitéz 
Yeszi körül, kik készek urokért meghalni ; minrlen vité:r. mellctt kM 
leány ~Ul, az egyik mint ágyag, a másik mint szolganö. 

Harczial'lak és vérengzök lévén a ~zomszéd barbárok, kik közt 
Xowgorod em~lkedett, az üreg Gostomnhl (83!)) a béke fenntartása s 
a fenycgctözü finn ek elleni védelem tekintetéből azt javaslá, vetnt:lk 
111agukat allé, valameily hatalmas idegen népnek. A svédek, kik Scan
llinavia lakói küzt tulnyomósággal bírtak, mindinHbb kelet felé nyo
multak ~ a roslageni törzs, mellynek fiai varegheknek 2) neveztettek, 

1 1 lbn Pozla11a 1tnd andere•· Araber Bm· ich/e iibe1' die Russell i.iltere1· Z~ it. 
Von C. M. Fraech. Pétervár~ttt. 1823. 

') Wlwr, tmr, .9lt.e1'1'e, guerra-uak a u.;met, angol, franczia .<. olas:.::II.Velvu.·JI 
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a Finn-tengeröböluél telepellett Ic, ott, hol késöbb Nagy-Pétcr az 
orosz birodalom fővárosát építette. A szlávok tehát a vareghckhez 
fordultak(861),mondván: Ami ot·szágunkterjedelmesés 
g a z d a g ; h a n e m n em u r a lk o <l i k b c n n e i g a z s á g; j ö j e
t ck és ko r mán y o z z a t ok m i nk c t t ö r v é n y ek sz e r .j n t. 
A Mmtn ti vér: Rurik (a b ék és), Biwa1· (a g y ö z ö) és Truwal (a 
h ü) bevonultak embereikkel a nagy :Nowgorodba, s Rurik a tinnek 
és kalózok, Siwar a biarmok, 'l'ruwal a lithvaniai lmdok (csúdok) el
lenében védelmi álhist vettek. 

IIUI"ik. 
Meghallván ltm·ik tivérci, ö lett az egyedüli uralkodó (86~), s 

székhelyül választvAn Nowgorodot, magát nagyfcjJclemnek, az orsz1i
got pedig öshazája, Iloslagenn el öszhangzólag R o s l a n dnak 1) ne
vezte, és éreztetni kezdé a szlávokkal, hogy urat szereztek maguknak. 
A hóditmányokat iliibérbe au ta hiveinek (bojar), kik azonban önállú
":\gra épen nem vergödhettek, miután Hm·ik utódai a főbb városokat 
s kerületeket helytartók (p os a d n ik) által kormányoztatták. 

Askold és Dir, Rurik haditársai, semmitscm kapván hiibérbe, 
kalanujáratra indultak Kol!Stantinápoly felé; de rátalálván utközbeu 
Kiew városám, azt hatalmukba keriték s független uralmat alapitottak 
benne (86-l} Fölszerelve ezután kétszáz hajót, levonultak a lJniepe
reu a Fekete-tengerbe s a thrák Bosporusba, rettegésLe hozva Kon
stantinúpolyt. V élctlenül azonban olly tengeri vihar lepte meg öket1 

hog·y szerenesének tartottcik a IIL lVIihál y császár által ajánlott pénz t 

és kelméket s a piispököket és papokat, kik öket megkeresztelni 
jöttek. 

E bátor és harczias vezérek alatt a szlávok ismerni tan ultúk 
saját hatalmukat, s ellátva jó fegyvereikkel, megtámadták az ország 
belsejében lakó többi tesb·éreiket, kiknek csak fa paizsaik voltak. 

ugyanazon gyöl<c vau, s a vm·aigues, vm·angues wal'gi, <Wl'Wangi, wal'ingi m·
Yc~..t annyi, mint harczos férfiak, kiköltö~ött harczo:;ol<. 

1) Hogy nz oroszok neve scm nem H o ss túl, Lech tiátúl, Lengyelitou 
cbö ldrályától, sem nem az ~gylwr Dnieper mellctt lakott roxolanol<- vagy 
ross-alánol;tól, hanem valóság·gal ll scandinaviai néptöl ered, nzt UJÍiváu I.Jizo
nyit.ja N estor. Bs Bertin B v k ö u y v e i lJ e u, miket Duchesne tett közzé, olvas
hatni, mikép Theophil g-örög· csAszár 8J9-IJCll követeket kiillle Kegyes-Lajoshoz, 
kérvén iit, találna múdot vi•szakiiltlcui hazájokba I.Ji:wnyos, nála tartózko<\Ó 
1·fto& uc,·ii férfiakat, l<ik nem aluuják mngul<at a \'all tartományolwu kcresztiil 
folytalanilo ut veszeuclmeincl< kitenni, hogy KonstantiuApolyLa ,lrjenek. Lajosnak 
{,rtésére esett, hogy am:t férfiak svéc\ck. Liutprnn<l :t7. íj követségí·IJCII említ 
Rnuysio.f, quos alio nomine No1•mrmdos vocamU8. 



129 

Ol~g. 

Más wareghek, kik testvéreik kalandjait és zsákmánynit megosz
tani jöttek, sokat tettek az uj államok megszilárditására. Vezérök O leg 
(87D),Hurik fiának, Igornak gyárunoka uj hóditásra indult s elfoglalván 
Smolensket 1 Askaldot és Dirt orozva meggyilkoltatta s hatalmába 
ejté Kiewet, mellyet az elszórt törzsek meghódítása által igen erőssé 
tett bir()dalom fövárosá11ak nyilvánított. 

Be akarta venni Konstantinápolyt is, melly végre kétezer hajón 
nyolczvanezer h:::rczost szállitott oda s kerekeket tétetvén a hajók alá, 
azokat, midön a szél kedvezett, a falak alá röpittette, hogy a v:írost 
szárazról is ostromolja (911). De Bölcli-Leo egyezkedésre birta az 
ostromlókat, fizetvén hadserege s főbb városainak minden emberétől 
tizenkét g r i v n á t ; és megigérve, hogy az oroszoknak konstantiná.
polyi követeit közköltségen fogja tartani s az orosz kereskedöknek 
hat hónapon át kenyeret, hust, bort, halat, elegendő gyümölcsöt, a 
közfürdök használatát, visszautazáskor pedig élelmet, horgonyoka t, 
hajóköteleket és vitorhíkat szolgáltatand. Az oroszok viszont igérték, 
hogy mindeu bántaimat elkerülnek, hogy külön városrészben fognak 
lakni, érkezésöket előre megjelentik s egyszerre ötvennél többen nem 
fognak jőni. Leo az evangeliomra, O leg fegyvereire esküdött, bizony
ságul hi ván Perunt és Volosk szláv istenségeket; ezut{m paizsát a 
város kapujára akasztván, kifeszíté az oroszok selyem, s a szlávok 
pamut vitorláit és visszatért azon hadjáratból, mellynck hire neki 
még varázserőt is tulajdouitott. Ekkép az orosz birodaiam még böl
csőjében már megalázta Byzanczot, mclly mind mai napig meg nem 
szünt nagyravágyásának tárgya lenni. A byzanti történészek nem be
s:t.élnek erről; de ök olly tökéletlenek, hogy hallgatásuk keveset 
nyom. :Mindezen tények N es tor barátnak É v köny v é n alapulnak, 
ki a kiewi Potschcrskoi kolostorban lll G-ig élt s biztos kutfökböl 
meritett, s igy, mig a többi északi tartományok történetírása az oda 
bevitt kereszténységgel kezdöc1ik, az orosz birodalomé egy századdal 
előbb nyilik meg. Innen kezdve a nemzeti krónikák Pgész sora kö
vetkezik, egész t: XVI. században uralkodott IV. Iván Wasilievitzig; 
aztán kevésbbé teljesen Elek Michelovitzig vagyis 16<!5-ig. 

A második kutforrást a N c m z e ts é g i k ö n y v e k (S t e p e n· 
n i é K n i g h i) szolg:i.ltatj:ik, mellyek a nagyfejedelmek törtéuetét 
a származatrend szerint foglaljtik magukban s azért az időrendre 

nézve igen hiányosak. Eme könyveknek legrégibb szerkesztője Cy
prián, a legutolsó 1\'Iacarius, mindkettö metropolita, amaz a XIV, emez 
a XVI századból. Nagy érdekében léYén a Nagy-Péter elötti orosz 

x. 9 
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nemességnek leszá:·mazását biztosan fclnmtathntni, ruindcn ci->nlád a 
maga származatrendét a R o d os l o w i n i e k n i g h i czimü könyd>o 
íratta, mclly hivatalos lajstrom az udvarnál tartaték; mig vúgrc, hogy 
határ vettessék azon végnélküli méltóságkövetelésnek, mellynek azo u 
körülmény, hogy Oroszhonban n hivatalra nf'ru az érdem, hanem a 
nemeslevél adott képességet, szab:Hl játékot engedett, ama u~·mzetsl'·g· 
könyvek megégettettek. 

Igor. 
lgornak, Rurik fia. s utódjának (I.Jl3.) kemény harczokat kt·llc 

kiállania a pecscncgek (besenyők) ellen, melly legbarbát·abb nelllzct 
Ural és Volga közti tartományából az uzok által kiveretve, a kuzarok 
földére rontott s a Don és Pruth között lakott magyurok földét is tol
duita (892). Dnicperhez érvén, megtámadta Kiewet., de visszaverct
vén, a Duna felé nyomult (914.) s elfoglalta Bessambiát, Molclvát ,;" 
Oláhorszá.got, hol utóbb fontos szcrepct játszott. 

Igornak nu'Lr végső aggkorában jiitt ked\·e kisérletet tenni a 
byzanti birodalom ellcu ; mint mondják, tízezer hajót szcrelt föl, 
mellyek mindegyikc negyven emberrel volt ellátva i de e roppant 
hadat a görög tüz és Theophanes ügyessége semmivé tette. Nem so
kára boszut állani jött vissza Igor, hanem a római császár Lecapene, 
R régi szcrzödl:'s megujitása által engesztelte meg őtet. 

l. s,·lafo~l•n·. 
Nicephorus Phocu~ (964) dolgot adandó ugy a bolgároku~tk, wi

kép Sviatoslavuak, Igor fiáuak, ki a kazarok meghóditásában igen 
harczias szellemet tanusított, Sviatoslavhoz küldé Kalochiros ország
nagyot, ajánlván neki tizenöt mázsa aranyat (két millió frank), ha a 
bolgárok ellen hadat inditna. Csakhamar 60,000 orosz szállt alá a 
Dnicpercn n Fekete-tengerbe, s behajózva a Duna torkolatain elfog
lalták Presla\'Ot (l\1 a r c i a u o p o l i::;), a bolgárok fGváro;;1ít. Azalatt 
a poesenegek ostrom alá vették Kicwet i w iért Sviato~:~luv, hogy füv á
rosát s crmládját megmeutsc, sietve visllzntért. 

Visszaverte a pecsenegeket, do mivol megtett:~zett volt neki a 
moesiai ég, föltette magában t;zékholyét oda tenni át i czél't felosztotta 
ori!zágát hárl)m fia közt, kik azonban csak az ö helytartói leendettck. 
Terve félelembe ejté a görögöket, s az uj császár Zimisces János 
megfeszíté winden erejét a preslavi hivatlan vendég elüzését·e. Rajta 
ütött az oroszokon véletlenül .s legyőzve öket, nyolczezeret a várral 
együtt odaégetett (~71). Sviatoslav maga, leg-yőzve a nyilt csatatéren 
Silistt·iába znrta magát, s ott olly vitéz ellenállást fejtett ki, hogy a 
gö1·ög ··~:tí-l:dlr bccKiilctcll föltéteket cng·cdc neki. Hatvanezer emberé-
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böl csak huszonkétezerrel megalázva tért vissza régi fővárosába; hanem 
a pecsencgck utját állva megölték öt s koponyájából kuriájuk vagyis 
vczérökm•k ivó-c.;észét csináltak (973). 

Nagy-\'ladimir. 
Három fia közt Id.boru iitött ki, s ez elsö példája volt ama test

vérviszályoknak, mellyek rniatt Oroszország olly sokat szenvcdett. 
V égre Vladimir (080), scgittctve a normannok és az árulás által, meg
ölte Jaropolk fivérét, ki a harmadik testvért Oleget már előbb gyil
kolta meg, s elnyerte az egész birodalmat és a N a g y czímet, melly 
feledteti a G o n o s z nevet. Az öt segitő normannoknak szi vese n 
megengedte a Komtantinápolyba mcnetclt, maga pedig megtámadta 
l'tlicislavot, Lengyelhon herczcgét s elfoglalta Vörös-Oroszországot, 
és birodalmát a Balti-tengerig terjeszté. Miként atyja az Azovi- és 
Fekete-tenger küzti bolgárokat legyőzte, ugy akarta ö is a Kuma é::; 
Volga közt lakókat meghóditui j azonban olly kemény ellen~dllisra ta
lált, hogy szerenesésnek tartá magát velök barátságot küthetni. 

A milly vad harczos, épen olly kéjencz is volt Vladimi1·, s irva 
van rúla, hogy Visgorodban háromszáz, Biaigorodban ugyanannyi s 
Berestowban kétszáz kéjhölgyet tartott. Buzgó volt a régi szláv val
lás iránt, s Kiewben a fejedelmi lak elött egy oszlop fölött Perun is
tennek faszobra álla, ezüst fejjel, arany arczczal, kezében drágakö
vekkel ékesített mennykövel. Az istenségnek kiolthatlan tüzü oltárán 
állatok s foglyok égettettek s gyakran gyermekek, is, kiket atyjaik 
az isteni harag engesztelésére fölajánlottak Vladimir hál:it akarván 
adni jól sikerült vállalataiért, sorshuzás által akarta kikeresni azon 
embert, kit az istenség áldozatul kivánt. A sors egy keresztény ifjura 
esett, kinek atyja ellenszegülvén, rnindketten megölettek s Oroszhon
ban mint első vértanuk szent Fedor (Feodor) és Iván neve alatt tisz
teltetnek. 

És mégis a kéjencz és bálványozó Vladimir eszköz volt a Gond
viselés kezében, melly amaz országot a kereszténységgel ajándékozta 
meg. Igen durvának találva népe bálványozását, tiz értelmes férfiut 
Germaniába s Rómába kűldött, hogy ezek ott a különfélo vallásokról 
ismereteket szarezzenek j ö maga is sokat kérdezgetett a héberek-, 
keresztények- és musulmanoktól. V égre négy más követet külde 
Konstantinápolyba, kik látva sz. Zsófia nagyszerü templomát, az egy· 
házeszközök és festvény ek díszét, a szartartások s imák sze nt áhitatát, 
megilletődtek e azt hivék, hogy mennyei angyalokat hallanak, midön 
a fehér öltönyü gyermekek a S z o n t, S z e n t, S z e n t-et éne· 
kel ték. 

9* 
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Vladimir, anyja Olf:!t által már mint gyermek, némi ismeretére 
jutott n keresztény vallásnak s mindig gondolta magában: l\1 é g i 11 

c z a k j o b b v a ll á s n ak k c ll a n n a k l e n n i e, h a O l g a a z t 
k ö v e t t,..; végre elbatár ~~á magát. Nagy hadsereggel indnit ela 
Tam·is félszigetre s eFoglalta Chersont (988). A görög császárt, kinek 
ama. félsziget adózó tartománya vala, annál nagyobb félelem fogta el, 
lllinthogy egy jóslat szerint Kont~tantinápolynak az oroszok á! t;>. l kelle 
bevétetnie. E jóslat kilencz század óta még mindig a teljet;edesrc vá:. 
Akkor Vladimii· II. Vazul és IX. Constantin császárokat felszólitá, 

hogy vagy Anna növériik kezét adják neki, vagy háborut vi~>el clle
:-.ök. A csász.'~rok az elsiit fogadták el azon föltét alatt, hogy Vladimir 
kereszténynyélegyen ; mire ez ráállott s visszaadta Chersont, siít a lá
zadó Barda Phocas legyö~ósére segédhadnt is küldött. 

A katonák, kik a hadjá•·aton voltak, fölvették a keresztséget, s 
tizenkét legvaskosabb legény neki ment Perun szobrának s leverve azt 
a Dnicperbc hun;~olák ; a király peLiig alattvalóinak a kereszténységre 
t0rni hahU-biintetés alatt megparancsolá. Az alattvalók szintugy okos
koLltak mint előbb a király: II a e z v a l am i t' os z v o ln a, sem 
a k i r á l y, s e m n b o j á r o k f ü l n e m k a r o l t á k v o l n a. A 
felnöttek tehát bementok a vizbe nyakig, vagy mellig; a gyermekek a 
viz szélén álltak, a csecsem/lk pedig a sziilök kmjain ; igy a sajkák.m 
álló papok a népet tümcgestiil keresztelték, Vladimir pedig a parton 
arczra boralva felkiáltott : i\1 c n n y n e k és föl dnek Is t c n e~ 
tekints le e népre; üldd meg n te uj fiaidat és tedd, 
h o g y t é g e d i g a z Is t e n n e k i s m e r j e 11 c k; c r ö s i t s d m e g 
ö k e t a z i g a z h i t b c n, c n g c m p e d i g a z ö r d ö g k i s é r t é
s e i e ll e n; u g y m ik é p ma g am n. t e ~e g é l y e d d c l a n· 
n ak i r. cs e lk c d és c i t l e g y ö z n i r cm é l em. Kiew- és Now
gorotlbn érsekek helyeztettek be, kik a konstantinápolyi patl·iarchától 
függtek; dc a görög szakndá~;on kivül sz;ímtalan babona is maradott 
fenn amaz egyházal(ban. Vladimir a pogánysággal a régi vnd:>ágot is 
levetkczve, a bojárokat és kiewi előkelüket hetenként egyszer ma
gához hívta, nz ügyefogyott családoknak segedcimet nyujtott, roppant 
földtérségeket müvclés alá vetett, ~-árosoka.t és tanodákat állított, 
mellyckbr> görög tamh·okat alkalmazott; ezeket azonban a nép felet
t~bb gyülölé, mivel zsarnokságnak tartá ama kötelező parancsot, 
melly szerint gyermekcit a tfmodába kühlenie kellett. Vladimir épité
szeket s más müvészeket is hitt be, s az egyházaknak nagy hatalmat 
engedett, melly az uj népekre s a frj.Jddrni önkény korlábzására üd
vös befolyhssnl vala. Tulságos áhitntLól még a büntényci{et sem fe-
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nyi~ette meg, mondván: Ki v a g y ok é n, h o g y más ok a t h a.-
1 á l r a i t é l j ck? A ~anaszlóka.t Syrus ki e wi óraekhez utn'litá, ki 
néha a király tulbuzgóságát mérsékelni is szübégesnek tarta. 

Tizenkét fia közt megosztá tartományait; dc midön ezek egyike 
pártot ütött ellene, a mog;;zomoritott apát :1 szivfájdalom sírba vitte. 
Vladimirt, mint az orr~z nagyság valódi megalap!tóját, azon költe
ményes fény veszi körül, mellyel a népies hagyomány a hősöket nu 
gyokká emeli. 

Sviato:.olk ( 1015), Jaropolk eböszülötténck tia, kit Vladimir 
~iai közé vett föl, nagyfejedelemnek kiáltatta ki magát: hanem Vlr.
dimir fiai ellen~zegültek s hosszu öldöklő testvérháboru tú.madt, mely
lyet a segélyül hítt idegenek is elősegítettek. Megöletvén ~viatopolk, 
ll. trónt Jaroslav foglalta el (1019)1 de legyőzetvén Mstslav fivére által, 
az uralkodást ezzel kelle megosztani11, miglen vágytársa halála után 
'·"mét cgyedurnlkodóvá lett. Ő hozta vissza engedelmess~gre a esúdo
kat s épittette a kicwi sz. Zsófia föegyházat (1037), a byzanti építé
szetnek oroszhonbani legrégibb emlékét, rakmiivckkel és rézajtókkaL 
E templombau látható Jarosln.v márvliny síremléke, melly egyetlen a 
maga nemében egész Oroszhonban. 

Fiával Isiasiavval (1054) kezdődik a bölcsőjében is óriási biro
dalom hanyatlása s a polgárháboruk és aljas orgyilkoss:i.gok egész 
sora. Kétszer elkergetve mimlannyi!l?.Ol' viszatért s végre nján:atot 
tön VII. •.7 Jrgely pápá.nak, hogy ha ü'tmognttatnék általa, világi s lelki 
föhatalmát elismercndi. 

JI. Vladimir. 
lsiaslavnak testvereivel olly egyességre kelle lépnie1 hogy a 

trónon ne a fiu, hanem ren:lszerint a testvérek örökösödjenek, s csak 
ezek kihaltával követbzzék a legöregebbik tervérnek fia. Gralkodék 
tehát (1078-93) Vscvolod, azb1 Il. Sviatopolk, Isiaslav fia, ki a 
koronát IL Vladimirnak, V sevolod ti1'tnak hagyta (1113). E hiányos 
rendszer s a pártoskodás iszonyu csapásoknt hozott Oroszországra, 
hos~zn s öldöklő háborukba, meriiltek a nagyblityák l:s az unokák. 
Bev(jgezve, vagy felfüggesztve ezeket, Vladimir Komnen Elek ellen 
mcnt, hanem ez mcgv~l.sárolta a békét, kiildvc neki egy feszületet a 
ozent keresztfa egy darabkll.jával, Augustns CSlÍ.sz;\r karniol csészéjét, 
nzon koronát, hinezot és kiipcnyt, mellyekkcl IX. Constantia, Vladi
mir nagyr,tyja megkoronázintott vala, s mellyck a ~z<írok koronázá
sakor ma is szerepclnek. Vladimirral nz ot·oszok, mint fejedelmeik 
egyik legjobbjával kérkednek, muinthogy valóban a fiainak hngyott 
()ktatás sokkal brlátóbb iHomot tanusit, mint mennyit nzon ország-
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ban s ama században várhatnánk. Első vult, ki a c z á r czimr.t fölvevé, 
me Ily szláv nyelven nagyot jelent, vagy tán nem egyéb, mint C a e
s a r elrontott neve, mellyel öt az orosz fejedelemségek egyedurságá
val (autocrata) egyiitt a görög császár ruházta fel. Vsevolod hozta be 
a tlzokást, hogy a saját név mellett az apai is hasznaltassék, nevezvén 
magát V sevolod Jaroslavitznak, melly szokás állandóan megtartatott 

Moszkva, mellyröl mondaték, h o g y h ar ma d ik R ó ma 1 és 
h o g y n c g y e d ik n e m i s l es z , Moszkva, a v é r b e n é p ü l t 
1\I os z k v a 1 nem neveztetik még '), habár eredete egész O leg ide
jére '.'itetik vissza. Azt tudjuk, mikép a tér, n,1ellyen Moszkva fekszik, 
1147-ben Koncko birtoka volt, ki ezer embernek parancsolt (ti ss i
a ts n ik) i ezt dölyfösségc miatt Jurie Vladimirovitz fejdelem meg
ölette s megtetsz•·én neki ama fal vak fekvése, karózattai vette körül 
ama helyet, hol most a K r e m l áll, aztán vádo.kot épittetvén, azt 
Moszkva folyótól nevezte el, mellynek partjain emelkedett. 

Rm·ik akkép hivatván a trónra, h o g y a t ö~ v é n y ek sz e
r i n t ko r m á n y o z z o n , meg nem tartotta azokat, de mégis mind 
öt, mind utódait a bojárok és népgyüléseg némileg korlátozták. A 
nagyfejedelem némelly tartományokat helytartók által kormányoz
tatott, másokat a varegheknek hübérbe adott. Nowgorod népkor
mánynyal birt: a gyülések választották a tisztviselöket s Rurik csa
ládjából egy saját nagy fejedelmet, ki a gyülés által hozott törvényeket 
végrehajtá és mint független, Oroszország nagyfejedelmeivel és más 
államokkal érintkezék. Nowgorod meghódította Biarmiát (A r c h a n
g e 1), s oda gyarmatokat is szállitott. 

A scandinávok által behozott intézmények a magán- vagy bo
szuhadat s a biíndijt törvénynyé emelék i Isiaslav az ö szláv nyelven 
kiadott törvénykönyvében (r us ka i a p r a w d a) a halálbüntetést 
eltörölte. A gyilkosság megboszulása az apák, fivérek, rokonokra 
bizatott, ha pedig mindezek nem voltak többé életben, a gyilkos bír
ságot fizetett. A birság a sérelmek minden nemére nézve meg van 

') Moszh·a nevének mlÍI' a régieknél is nyomaira találnnic: 
Heniochi. saevisque affinia Sa1-mata :Moschia monclja Lucanu~ i és SiJonitls 

Apollin:triH : 

Sauromatam taceo, ac Moschum, solitosque Cl'ltentum 
Lrte potare Gettu. 

Panegy1·. Aviti. 
Ptolom::~us moazk népet s egy illycnncvli folyót emlit, melly Fel~ö-Moe

~iál,an a Dunáha szakad i Moscopoli11 ruaceclouiai város i é~ Strabo (!ib. XL) 
n kaukazuoi lllosciliát irja le. 



határozva. A ki vnlamelly tulajdonára másnak kezeiben ráismer, 
vi~:~sza nem veheti uzt önmagn, hanem igy szól a gyanusitotthoz : E z 
az én tulajdonom; te tagadod, mondd meg tehát: 
hogyan szerezted; nevezd meg a tanukat, vagy 
j e r v c l e m a b i r ó h o z. H a n em ak a r~ z j ö n i ma, a u j 
b i z t o s i t é k o t, h o g y h á r o m n a p a l a t t m e g j e l c n e z. 
Tizenkét becsülete~ embernek tanu~kodása az előbbeni birtokos jo· 
gai mellett, <'lcli)nti a pert. 

Egy boj1ir vagy fönemef! élete hu$zonnégy gl'ivnát ér ; egy sza. 
b nel em ber é tü::en~;:cttöt j a n ö félannyit ét·, mint a rangjabeli férfi j .ot 

kézmüvc81 nevelii, ,·agy dajka tizenkét grivnát; a rabszolga, ha férri 
ötöt, ha nő hatot dr. A nagyfejdelem mint legfilbb biró, magánál tart
ja a fiítörvényszéket, ö a katonaság f'óvezére, s a bojárok és legvité· 
zebb hadfiak közöl egy örsereget tart. A zsákmány egy rés?.ét m~gá
nak tartván nwg, a többit a harczosok közt osztatta szét.. 

Az Jbn Fozlan által leirt szokások tán különösen a Volga mel
léki lakc'Jkat illetik; kiililnben a maiak a t·égickti:ll vagy semmit, vagy 
csak keveset térnek el. Elhatározván a sziilék a házasságot, a jegyes 
meztelenül néhány asszony szemléjénck tette ki magát, kik is öt a 
netalán fülfedezett testi hibák jt',v{Ltehetésére megtaniták. A menyek
zö napján megkoszorúztatl)tt líreimmel R a pap komlót hintett a fejére 
termékenységet kivánva neki. A ki betegágyas nöt látogatott meg 
állapota szerint egy Jlénzt kelle annak d.nkosa alá tenni. 

J unius 24-én tartatik, a pogánys:íg maradv~tnyanl, Ko u p o 
ünnepe, tnellyen az ifjuság folszalagozott fa alá, tésztaneruüekkel 
megrakott aRztal köré gyiil ii~szc; épen olly nevezetes a deezcmheri 
Ko l e d a vagyiti ablakok nlntti {~jjeli éneklés; legRzcrtart:bosb ün
nep azonban 1t husvét, midőn Itarangok zúg:t~a közt, a f<:nyesen öltö
zött s szúmtalan gyertyával ell:ttoú nép uton utfélcn C h r i 11 t o s 
v os k r css-t! (feltámadt Krisztu~) ,:nekcl; a barátok és rokonok 
mcgl:itogntj:ík egymást F! pirog tnj:\st ó~ egyéb ajándokot hoznak. 

Az. oroszoknak mindig gyönyöt·éh-eildwí'. tartozott a fünlií, Íúl!l

gyakorlás, táncz, sikímkozás jcgcn, Yng_y hegyriil lefelé. Szivesen 
fáradnak, zsugori módra Rzámitók, mva:>zo,k ós csalók a kereskedés
ben, annyii·a, hogy Nngy-Péter monrl:l., mikép nem akarj:~ A rr.!!idókat 
behozni, nclwgy iikct a moszkvniak csalásai1tak kitegye. 

Péuz helyett eleinte nyest- és mókus· bört használtak, n tó bb 
ezen :illatok egyes részeit, nlkalmasint meghatározott ét·tékkel. 1\Iég 
akkor sem hngytak föl a börét·tékszámiUtssal, miutltn nu~r Konstanti
nápolyban a pénz haszmtlatát ismerni tanult:tk. Egy grivna Vladimir 



136 -

iJejében egy márka ezüst érMkü nyestbőrökkel ért fel, a XIII. sZÁ
zadban amaz értéknek egy hetedére olvadott. 

Kereskedtek az oroszok a görög birodalommal, bolgárok-, ka
zarok- és pecsenegekkel és pedig viaszsznl, mézzel, börökkel. Ez 
utóbbiaktól cserébe lovakat és szarvasmarhát, Görögországból pedig 
posztót, selymet, himzett ruhákat, bort és borsot kaptak; a fó lerakó
hely Nowgorod vala, hová a scandinávok vásárra gyültek össze. In
nen a tengerig a hajósok egy öblön, egy tavon s egy hajózható folyón 
vonultuk le, téien pedig ugyanezen vizek j egén haladtak által. Bo
risthenesig (Dnieper) a folyó kisebb ágain kivájt fatörzsökön jöttek, 
hozva magukkal rabszolgákat, gereznákat, mézet, bőröket s más egye
bet, mit az észak szolgáltat, Bori~theneshez érve nagyobb hajókat 
építettek, mellyekre ama lélekvesztökből evezöket s padokat csinál
tak; igy vonultak tovább lefelé egész a tizenhárom vizzuhamig 1 hon
nan nagy fáradsággal néhány márföldön keresztül szárazon kelle ha
jóikat el vontatni, kitéve a barbárok megtámadásainak ; azért is, mi
dőn a vizeséstől az első szigethez értek, örömünnepet tartának 8 meg
igazítva hajóikat a Fekete-tengerre szálltak 8 Konstantinápolyba ér
ve, gabonával, borral, olajjal, indiai fűszerekkel s görög kézmüvek
kel rakodtak meg. 

Fraben ur egy X. századbeli orosz irást talált, mellynek betüi 
a görögtől is, a runoktól is különböznek1 s inkább a Suez és Sinai 
hegye közti sziklákon talált feliratokkal egyeznek. A kereszténység
gel utóbb a cyrillféle betlik hozattak be, s Jaroslav Nowgorodban 
a~:ademiát állitott föl s elrendelte, hogy a görög egyházatyák orosz 
nyelvre fordittassanak. A N om o c a n o n vagyis az egyházi hata
lom terjesztésére szerkesztett áttörvénykönyv hibásan tulajdonitta
tik II. Vladimirnak; hanem hiteles Jaroslav törvénye, melylyel né
melly ügyek, mint például a szemérem elleni biinök és (a mi annyira 
kényes) a fiu és apa közti viszály, az egyháziak bírósága elé utasit
tatnak. 

Ennek ntóuja alatt alapittatott a kiewi monostor, melly Pestserá
nak neveztetett cl ama barlangtól, mellyet Hilarion, mielött a kiewi 
érsekségre emeltetett volna, tartózkodása helyeül választott. Hilarion 
után Antal remete s más tizenketten vonultak e barlangbas vájtak 
maguknak cellákat, mig végre elfoglalták az egész hegyet s egyházat 
és apátságot alapítottak, melly a királyi adományok által az egész 
birodalomban elsöranguvá lett. Az eredeti cellák terjedelmes sirbol
tokká alakittattak, mellyekbeu a hullák a rothadástól igen jól szak
bk megóvatni. 
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Nowgorodba.n állittatott fel az elsi:S érsekség; a konstantiná
polyi patriárcha 1 008-ban a ki o wi székre n K r i" z t us p r ó f é t á
~ á n ak nevezett Jánost emelte, kitől a R cs p o n su ro c a n o n i

cum maradt fenn, Jakab metropolitához intézve, melly az orosz 
egyházi jogban igen nagy fontosságu. Tiltja a megfojtott, vagy meg
fulasztott madarak, vagy állatok husát megenni; a katholikusokkal 
csak a legnagyobb sziikség esetében enged érintkezni, tiltván a feje
delmeknek is, hogy leányaikat katholikusoknak oda ne adják, taivel 
azok, ugymond, nom egészen vannak megkeresztelve vagyis a vizbe 
be nem merittettek. 

Ama papság igen gyakran vádoltatott tudatlansag- 8 babona
sággaL Az egyháziaknak meg kell nösülniük, s ha megözvegyülnek, 
monostor magányába vonulnak. A házasságok negyedizigleni rokon
ságnál tiltatnak i a papi áldás a házasságnál szükségesnck nyilvá
nittatil~ ; azon pap, ki harmadik házasságot megáld, nöket megven
dégel, \'a.gy tánczvigalmon van jelen, átokkal 8Ujtatik i keresztényt 
nem kereszténynek eladni tiltatik. 

1157 -ben Kiewben nemzeti zsinat tartatott, mellyben kárhozta
tás mondatott ki Márton örmény fópap ellen, ki azt tanítá, hogy 
szombaton nem kell böjtölni; s hogy a keresztet a mutató s középső 
újjal balról jobbra kell vetni i hogy a szent meneteket a. nap futása 
ezerinti irányban kell tartani; az egyházakat napkelet felé építni 8 az 
oltáriszentségnél hét kenyeret használni. 

TIZEDIK FEJEZET. 

Finn faj. Ma g y ar ok. 

Finnország a szélesség 50°-tól a 680-ig Svéd-, Orosz- és Lapp
hon köz t terülve el, igen háladatlan a fiildmü velő iránt, kit vetései
től a fagyasztó szél néha nyár közepén foszt meg. Gyümölcseinkből 

mitsem terem és szerenesésnek tartatik azon év, mellyben a széna s 
árpa, az emberek s barmok élelme betakaritható. Vannak tágas sik
ságai mikép Svédhonnak, fenyö erdei s szomoru tavai, mellyeket té
len át vastag hó lep be s a nap sugara nem érint. A türelmes és ön
megadó finn állhatatosan dolgozik ; nyelvéhez és hagyományaihoz ra-
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gaszkodik j hi~zókeny és babon:'ls. Nyelve édes, hajlékony s magán· 
hangzókban gazdag; gazdng rimetlen költéRzete il'l1 mcllyhen annyira 
gyönyörködik. Szegény kunyMikban a legl'zebb vendegszeretettel 
fogadják a jövevényt. Néha összeji;nek hegyeken ;; befagyott vizeken 
által s csahl.(li ünnepe t tartanak 

E törzshez, melly a többi európaiaktól kii.lünbözik s finn-nek 
vagy uralinak neveztetik, tartoznak a lappok, finnek, e~zthek, penni
ának, votyákok, osztyá.kok, vogulok, csuvnszok és cseremiszck, melly 
népségek azon~~an más, ismeretlen fajokknli vegyiilet miatt külön· 
höznek egymástól. Régenten egész északon, keleten, sőt dé!i Orosz
honban is cl voltak terjedve, összcvcgyitvc, vagy tán üsszezavarva a 
sarmaták- és scythákkal; mint szinte nHl is Scandináviától Észak
Ásiáig s innen Volgáig és Kaspi-tengerig vannak elszón·a. Az oro
szok öket átalában cs ú d o k n ak vagyis idegeneknek, a scandiná.
vok fi nneknek (fi e n d e) vagyis cllenségeknek, lik pedig önma
gukat su om éknek vagyis hon fiaknak, az ország nt'pének nevezik. 
Tiszteltek egy fölényi (J um a l a) !l c mellett a természeti erőket, 

erdökben és hegyekben; csak a permiánaknak volt imolájuk, mely
lyet a scandinávok ki ki rabolgattak Ezek tulságos gazdagnak fes
ték c templomot j hogy az egész ritka drága fából van építves arany
tól és drágakövektől fénylik i hogy az isten szobrának tizenkét gyé
mánttal diszesitett arany korona van a fején, nyakláncza háromszáz 
márka arany értékkel bir, ruhája pedig többet ér, mint három, gaz
dagon fülszereJt görög hajó ; térdcin ollyan arany aerieget tart, melly
böl négy szomjas ember eleget ihatnék, végre, hogy e serleg legszebb 
drágakövekkel van megmkva. Ennyi kim~s édesgotte a hatalmas 
Nowgorodot Biarmia (Pcrruia) elfoglalására. 

A legéözakibb részeken lakik a legrútabb európai faj. Az Edda 
és a Sagák törpék- s varázslókul említi öket; a finn név éRzakon csak
hamar egyértelmüvé lett a varázslóval; a babonás népek náluk ke
restek gyógyulást és a h~ózás elött kedvező szelek elöidézését. 

Azonban, habár mind a ket·eskedöket, mind a hódítókat s babo
nahivöket magukhoz édesgették, a :finnek mégis sennni történettel 
nem bírnak, csak aLnyit tudunk, hogy a kereszténység a babonát 
csak megkevesbítette de ki nem irtotta közöttük i ellenben oktalan 
felekezetek jöttek létre, mcllyek egyikénrk feje, W allen b erg, ki azt 
állitá, hogy öt az örök Atya a Krisztus általjól be nem végzett ldil
deté8sel bizta meg, sok követöre talált, mig végre W asa U usztáv 
örök fog>'ágra vettette öt. Finnhon fölütt sok ideig az oroszok és své-
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dek vt::bkedtek; ez utóbbiak birták azt a XII. században, hanem m~m 
tudták jól védelmezni, végre 1R08-ban az oroszok hóditották meg. 

A finn nemzettel rokon népnek tartatnak nz avarok, hunnok éa 
magyarokJ kiket az ethnologok Ásiából származtatnak; az Yalószinil, 
hogy a finnek közt laktak sok ideig a magyarok, kiknek most, Eu
rópában tett pusztító jll.rataikat akarjuk előadni 1). 

Mag)' ar o!.:. 

A magyaroknak a finnektöli származtatál:lára a magyar nyr.l v 

adott alkalmat, mclly annyira sajátszerU, hogy a mult század meg· 
gondolatlan nyelvészei azt az ásiai s európai összes nyelvek vegyü
leteül nyiivániták j utóbb pedig szebbült képlettel anya, testvér s 
leány nélküli szüznek nevezték. A magyar Sajnovics, ki 1769-ben Heil 
jezsuitával az északi fokhoz utazott, Venusnak a nap és fold közötti 
elvonulását észlelni, meg volt ütödvc, midön a lappokat megérté s 
magát velök viszont megérteté j miért is tulzó hevében a lapp és 
magyar nyelvet egynek nyilvánitá. Utóbbi tanulmány mérsékelte 
ezen állitást, megelégedve azzal, hogy a magyar nyelvet a finn nyelv
családdal rokonságba hozta 2). Vannak nyelvészek} kik a magyar 
nyelvet az indo-german családhoz számítják 3). A gonosz elemet Á r
ro á n y o s n a k nevezték, miben némellyek a persák Arimanját, má
sok a germánok Arminiusát akarták látni. Istenöknek forrásoknál és 
dombokon fehér lovat áldoztak. 

A magyar hagyományok szerint Scythia belsejében hát·om tar-

•) Dossleax, Essai historique sur lea ún·asions dc11 Hungl'ois. Páris, 1839. 
2) l\hóta a nagytudományu Canto Caesar a világtörtéuetd elö.;zör meg

írta, nz6ta, töLh mint egy livtizednyi irlö alatt, a nyei\'tudomány roppant uj 
foglalásokat tett, B l<ülönösen a mi ll<'mzeti nyelvtudományunk is nagyon cUI
haladt. Az egész fiun-magyar kúrdé~re nézve hbd a Reguli All>umban Toldy 
Ferencz turlóHitá~át Reguli utjáról. Továbbá az e kénlésben annyira avatott 
Ilunfalvy Pál értekezéseit az 18fl2-i U. 1\I. Muzcumban. (Külön kiadva i~ meg
jelent: Táiékozás a magya1· nyelvtudományban ; czim alatt.) F.zelc kellő szinben 

állitják elő :1 magyar és finn nyelv közötti rokonságot. 0 ) A ford. 

*) Azonban e nyelvészeti nyomozásokra nézve, ruellyek következtében 
az el nem vitázható nyelvrokonságből a magyarok és fiunek C!!'Y törzsből szár
maztatnak, megolrlásra várnak Horváth Mihály észrevételei. Lásrl azokat Dr. 
Honitb ilfih. Magyarország Tört. ujonau ;'~tdolg. Dr. Hatvani !\!ih. Más. kiarl. 
Pest, 1860. l. köt. 11-16. l. - S-ky. 

3
) Bizonyára ollyan nyelvészek ezek, kik a magyar nyelvet nem értik. 

vagy legalább képtelenek hrhntni annak szellemébe. A ford. 
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tomány létezett: Dent, Mager és Bostard. *) Ott az aranynak, ezüet
nek s drágaköveknek nagy bősége van, mindcnki menét-börrel (her· 
:udin) ru1uízkodik. Ott lakott hajdanta a magyar nemzet; Mág0g, 
Jafct unokája volt az első király, kinek száznyolcz ivadéka ugyan
annyi törzsnek lőn vezérév(~. Mágo;;tó l származott Attila, az Is t c n 
o e t o r a, ki a magyarokat vagyis hunookat először vezette ki. Az ö 
unokájától, Uge;dől **), született ut.óbb Álmos, ki alati. a magyarok, a 
túlnépesedés miatt, másodszor tov~bb kli1töztek, Wr:.:senkén~ kétezer 
emberre! vagyis mindössze kétszáz tizenhat ezren, hét hadtestJ·o oszt~a 
& hét magyar alatt I). 

E hagyományokkal nem el!enkezik sem a földirat1 sem a törté
né!>zet; aminthogy az Ural hegység mellett Kuma partjainál még ma 
is f<:nnáll Nagy-U goria, me ll y egykor hihetőleg a magyarak (U n g a r i), 
vagy kunok lakhelye vala. A történetben legelőször Heraelius csá
szár idejében (620) tünnek fel 2), midőn ezzel, Persia királya, Chosroe 
ellen harczoltak. Akkoriban Terek folyónál laktak, melly Kaukáz 
északi oldala megöl a Kaspi-tengerbe szakad. E lakhelyen a magya
rak vadászat· s pásztorkodásból éltek, hanem a földmívelést is már 
ismerni tanulták. A kazarok meghóditották öket, s ruidőn a VII. szá
zad végén ezeket a bolgárok a Kaspi-tengertöl a Feketc-tenger felé 
szoriták (680), a magyarak is velök jöttek s szomszédságukban a 
Dniepcr és Don között telepedtek le. Midön itt is folyvást az Ásiából 
Európába özönlő uj barbároktól ltáboritattak, harczias szeliemök tel
jesen fölébredt, hadi intézményeket hoztak léh·o B vezéreiK. egyikét 
fejedelmi hatalom mal ruházták fel. , 

Amint utóbb Asia belsejében a hocl1ok a törökök hatalmát. 
megtörték (863), a besenyők, ezek egyik törzse, clöbbre nyomták a 
magyarokat, kik ie:·ázván a belviszályok által megrongált kazar-tö· 
rökök igáját, más tartományok felé indultak. Egy rész átkelvén Don 

*) Dentia, ~lo!r<~ria, Ba~ltardia. Külöubcn azon tartományt, melly őseink 
hazája volt azon korig, mellyriil már kl-ts•\gtHlen tiirtéuclmi hizonpágaink van

nal<, s mclly valósziniilcg a Volga (A:il, Etil) kö1.cpe tiljún feküut, a honi H kiil· 
róldi irók cgyará:tt HaskardiAnak, Bn~l<irihnalt vag·y Dcntumogcriának uevczik. 
Lásd Horváthnak fenebb i,]ézctt mii·,.r",t (I. k. 2 I·K 18. 1.) S-ky. 

*") Ögyek. ll ord th M. l' ti s~ah{o Károly ol v as ása "zMint. 
S-ky. 

') Anonymu~ Belae Schwandtnor-n•\1: Sedpt. R. llnng-ar. t. l. -- Thuróczy, 
Clu·on. Htmg. c. J-- Y II. - Pray, An nal. R ann., Avar. Ilungm·. p ag. ~42. 

2
) L. Horváth htúntól: Rajzolatok a mogya1· nemzet z,grégif,b er~<letéröl . .. 

Továhbá Jcrncynek Keleti utazáadt f.s Vida K.-nak Elmélkedései/. a ?I!O.'J!Jar nem· 
ut legr~qibb viazonfagsá.'laÍ?·tíl. A f()rd. 
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folyamán, Persia fel~ vonult; a többiek Árpádnak, Álmos fiának, s a 
többi hat magyarnak vezérlete alatt, átkt>ltek a Haristhenesen Kiew 
mellett, s meggyőzvén az oroszokat, Galiczián s Lodamerian át, hol 
élelemmel is elláttattak s keztseket és erősitest Í> kaptak, hóditásai
kat tovább terjesztendlik Kárpát hegycin is általkeltek. 

E hegyséb·ck völgyeiben szláv és oláh népségek laktak, minek 
'1yo:nai rnég ma Íii fen.l\·annak. Amazok közlí l emlitendök a rusznyá
kok, kik testvércik a kelet-galicziai oroszoknak. Az oláhok, kik mint 
a római gyarmatok maradv{myai őseik nyelvét ruegtartották, a ma
gyaro!;: által szinte megh6dittattak, s daczára a hosszu szalgaBágnak a 
figyelmes szem mé-g fölfeJezi köztük a régi ~zokások nyomait. 

l\lcghóditYán ezeket a magyarok, valamint a Kárpátokon alul a 
nagy síkságokon lakó szlávokat iH, nevöket Európa szcrte rettenetessé 
tették. Bölcs-Leo segédül hivá öket a bolgárok ellen, kik az al-Duna 
mindkét partján uralkodtak; hanem megverettek s Pannania felé 
üzettek. *) Bülcs Leo konstantinápolyi császár igy ir:ja le a magyaro
kat: "Szabad és nagyszámu nemzet, meUynek fiai már mint gyerme
Itek jól lovagolnak; gyalog soha sem járnak, hátukon hosszu lándsát, 
kezökben íjat hordanak, mellyel igen ügyeseu tudnak az ellenségre 
hátrafelé lőni. 8ajli.t mellöket é8 lovakét is vasvérttel födik be; nem 
MZeretnek összecsapni, ugy hogy ember emberrel harczoljon, hanem 
messziröl csatúroznak, s nagy kedvök telik, ha meglephetik az ellen
séget s elfoglalhatják élelmi ké~;z]etét. Tettetett futással üldözésre 
csábitják az clleméget, aztán hirtelen megfordulva, lekaszabolják a 
rend nélkül haladottakat. Ha nyilt csatára kénytelenek k~szállani, ezer 
embernyi lovas zászlóaljakra oszlanak, me!lyek egymás mögött állit
tatnak fel. A futó cllenséget szünet nélkül üldözik, nem is jut eszökbe 
a zsákmány, mig a futókat meg nem serumitették. Hogy elejét vegyék 
a szökéseknek, mellyek különben az egyenetlen törzsekben gyakorlak 
lebettek volna, egy fövez(;r alatt legszigor ubü fegyelmet hoztak be, 
mellyet kemény büntetések érvényesi tettek." 

Midőn Arnulf a morvák ellen hadakozott, behivta a magyarokat 

".1 Süt Árpácl, miut Leo c.á~zár szövot~égcsc, göriig hajókou a Dunán flt. 
kelvén, három izbcn támau:í ~ gyüzé mes· a holg<Írs{l.got, mellynck fejeuehue, 
i:iimeon, kéuytclt~ll volt Disztra vár:inal<, IL mai Súlisztriának falai között mene· 
Jékct kcresui. Igy S:<nlay L. a !Jyzanti egyl<oru, VIIIfJ ke,·,lssel késöbb ólt tört:,. 
uetirók uyom:Ín. U gy Iátsúk, hogy a tuuós szcrzií ezen bolgár-magyar cliadalma8 
háborút Atelköznck a bolgárok Ó8 IJescnyök általi nyomhan következett fö),Julá
sáv:d fölcseréltc~. ,A bolgár-magym· ltáú01"ú-r6l DOCOLXXXVIJI bau' értekezik 
Szabó Károly az Cj M. Muzenm 1852-!;.i juu. fü:.:. S-ky. 
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(882) ama tartományok pusztit1isára, miért iH az cgykoruak kemé
nyen korholják t) ; aminthogy a köYetkezrnéuy igazolta e roszalást. A 
szilaj harczias magyarok akkoriban még n müvcltebb népeknél is bor
zasztó kegyetlenkedés péhh'lit látv{m, c:;akhamar utánozni kezdték azo
kat. Dc mig ök ldinn harczolnak, Simon bolgár fejedelem a llesenyökkel 
egyesülve rabolva s öldökölve támadja meg a hont, hol a magyarak 
nejeik, üregeik- R gyermekeiket hagyták vala. Némellyek azon hegyek 
küzé vettek magukat, mellyek Erdélyt .Moldvától választják el, kik is 
székelyek azaz szökevények nen' alatt *) azután windenkor köte
lezve voltak a magyar hadsereg elöcsapa~ját képezni. Ezektöl szár
maznak a mai székelyr~k, kik a magyar nyelvet és szokásokat leghi
vcbben ö1·izték meg. A magyar fiihadsereg, hasztalan Üóyckezett ere
deti foglalmányait Yisszaszcrezni, miért is uj hóditásra határozta ma
gát, s megerösitvén a törzsek közt kötött szövetséget s örökössé tevén 
a fejedelmi s füvezéri méltóságot, Árpád vezérlete alatt uj harczokra 
indultak é~> Szvatopluk halála után tüzzel vassal pusztitották el egész 
Pannoniát, nem kimélve meg, csak a fiatal nőket s a teherhordó 
barmokat. 

Megsemmittetvén ekkor a hatalmas morva umlom, a magyarok 
1t Karolingok roszul kormányzott s gyöngén védett birodalmával áll
tak szemközt, mellyet most Italiában és Germaniában megtámadtak. 

A mngyarok Olau;zo•·";zi•gbun. 
Azonban bár Olaszország, a milly szép és gazdag még akkor is, 

ha kiraboltatott s rnind az idegcnektöl, mind saját fiaitól megvcttetett, 
a hóditásvágyat még minrlig folgetjeszté, feldulása még scm olly köny
nyü vállalat Yala többé. nliután a lakosok a római rendszeres és a 
barbár erőszakos szolgaság alól fölemelve, a fegyverforgatást sa házi 
tüzhely, vagyon, \'ailás és városok védelmét ujra megtanulták Átkel-

1) LiutpratHI tiJrtP-uetiró s cremonai pii~pök ig-y kiált fel: Hungaro1·um gen
iem cupidam, audacem, omnipotenlis Dei igna1·am, seelerum omnium non insciam, eaedis 

et omnium rapinarum solummodo avidarn, in auxilium convocat ; si tamen auxilium 

dici putest quod pau/o 1wst, eo 11Writnte, fam genti Bltae, quam ceteris in meridie acea
suque <legentiúns nationibus grave periculum, imo excidium fuit. Quid igitw·? Zven/e
baldus áncitur, IIUb]ugatur, fit t•·ib·utarius, B'-<l domi1w salus. O caecam .IJ.mulphi re
gis 1·egnandi cupiditatem !"o infelicem mnm-umque diem! Unius hcnnuncionis dejectio 
fit totius Europae contritio. Qui<l mulieriúus viduitates, pat1·ibus o1·bitates, virginibu. 
COI'!'!'ptiones, sace1·dotibus populisque Dei captivitates, ecclesiis desolationea, ter1·is in
habitatis solitudines, caecc ambitio, paraa! Hist. Lib. J, c. 5. 

* Szl·kclyck, szökelyek szökni igétöl. Ez Enge! ötl<·te. L. Geschicltte <les 
Ullfjrischen Reich von J. Ch. v. Engcl. Bécs. 1813. I. köt. 61. l. 

S-ky. 
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vén a magyarok roppant hadsereggel a frinuli Alpesekcn, pusztítva 
nyomultak elö egész Pnviáig (!:100), hanem Berengár császár, ki vágy
társait l~gyözve, a~ egész ors~ág föllitt egyedül uralkodott, cllt>nök 
i11dult s a lombardiai folyók között ugy Leszoritotta, hogy a magyarok, 
követséget kiildve, a zsákmány és foglyok visszaadását igérték, ha 
szabadon mehetnének vissza. Az elbizakodott Bercngár megtagadta 
a szabad elvonulást, mi1·e az ebzánt magyarok vitézül ·megütközve 
győztek s azétvervén az olaszokat, az országot tovább pusztitották. 

Öt év mulva uj haddal jöttek a magyurok s lekaszaboháu a 
Berengár által ellenökbe állitott huszezer embert, kizsákmányolták 
Paduát, 'l'revisót 1~s Bresciát. Berengo.r császár nem találván engedel
mességre, fel nem tarthatta máskép a 1·ohan6 hadat, mint pénz~el, fi
zetve a magyaroknak tíz véka ezüstöt 1), melly végre mindenkit még 
a csecsemöket is, fejenként, egy pénz fizetésére kötelezte. Későbben; 

mivel inkább saját hasznli.t, mint az Qrszág jadt tartotta szem előtt, 
waga l1ivta IJe a magyarokat, hogy segitenék öt vágytársa, a bm·gun
diai Rudolf ellen. Ezek tehát 1\lilano felé haladva, megtámadták Pa
\'Íát, a legvirágzóbb sigennépes várost (924) 2), mellyben az ország· 
gyülésck tartattak; megfojtották az odavaló és a verccllii püspököt 
~ negyvenhárom egy házat wmboltak össze. A z annyira nagy népesség
biil CSUpán kétszázan marautak életben, 8 ezek a leégett város hamYai 
kiizt nyolcz véka pénzt kerestek össze s visszaváltották a magyarok
tól a helyet, mellyen szülövárosuk emelkedett. 

Modenát soká védelmezték saját polgárai, kik a ruagas falakon 
harczi éneket zengedezve ~1 ) örködtek (920). Feldulva Piemont leg-

'J Liutprand (V. 17) értc;;Unkre adja, hogy Berengár akkoribau a pénzt 
ujra ,·e;·ette, vegyítvén bele sok rezet. 

•) Populosusinw.m atque optdentissimmn. Llutpr. 
3 ) Fennmaradott ezen ének, mellyet itiP- iktatnnk, mint tanujeiét azon átme. 

n!'tnek, ruelly szerint a költészet a régi alaktól eitérve az ujabbat. vette föl : 
Nos t~doramus celsa Oltoisti numina, 
Illi canora denuu ·nostm jubila ; 
llliw ma9na fisi mb custodia 
llaec vi9ilantea fubilemus carmina. 
Divin,, mundi 1·ex Ch1iste custodia, 
S~eb tua ae1-va haec eastra vigilia, 
Tu. 1nw·t"' tuis sia inespugnabilis, 
:3is inimicis hostis tu teJ·o·ibilis ; 
Te 11igilante, nulla nocet jO'I·tia 
(tui cunela j'u9aa procul anna bellicu.. 
Uinge haec 11ostra tu Chri8te romnimina 
Defendeni ea tua jorti lanc~a. 
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azélsöbb részeit is az Adriai-tengerre szálltak a Cittanuovát, Equilót, 
l!,inét, Chioggiát s Capodarzcrét fölégették s miután az egész partvi
déket kizs:U~mányolták, Malamoccót s Rialtót is megtámadták, de a 
velenezei kereskedő hajók által visszaverettek 1). Még Déli-Olaszhont 
sem kimélték meg, s miután (937) Capuát, Salernót, Beneventu.mot, 
Nolát s :i\lonte-Cassinót kirabolták, ha hitelt adunk Lupus Protospatá
nak, egósz 'l'arentumig hatottak, s a feldzigetet ötven éven át folyvást 
háborgatták. Olly nagy rémülést okoztak a magyarok1 miszerint ko
muly vita tárgyává lett: nem ök volnáuak-e a Gog és Mago g népe, 
melly az Apocalypsis szerint a világ végét vala megelözendö. Szent
menetek s könyörgések tartattak tehát ama duló vihar eltávolítására 
s a litániákban benfoglaltaték: A ma g y a r ok d ü h é t ö l, me n t;; 
m e g u r am m i nk e t ! A csodák is napi renden voltak, s a sz en t 
ereklyék érintése halállal bünteté a duló harczosokat. Egy magyarnak, 
midiln az oltár kincseihez nyulua, keze szakadt le; egy másiknak, 
midön egy barátot lenyakazni akart, kardja összetört. 

Az egykornak csupa rémületböJ a magyarokat a legrútabb s 
legbarbárabb népnek festették, ruellynél az anyák a gyermekeknek ar
czát harapták, hogy korán hozzászoktassák öket a fájdalomhoz. Nem 
harczoltakszabályos csatarendben,hanem csak száguldozva villámgyors 
paripáikon, mellyeknek serényöket is levágták, hogy az ellenség azo
kat meg ne ragadbassa. Rendes hadsereg tehát utól nem érhette öket, 
hanem minuenki kényszerítve volt saját maga védelméről gondos
kodni. A vidékről magasan fekvő erősségek te futamodott a föld népe, 
a városok és mouo1~torok falakkal vétettek körül 2) 1 a mi egyrészt az 

Sancta Maria mater Olu·isti aplendida, 
Haec cum Johanne, Theotocos, impetra 
Qtto)·um hic sancta veneramur pignora, 
Et quibus ista sunt sacrala maenia, 
Quo duce victrix est in hello dexte1·a 
Et sine ipso niltil valwt j<lcula. 
FortUi juventus, vú·tus audax bellica, 
Vesira per muros audiantur cw·mina: 
Et sit in armis alteroa vigilia, 
Ne Jraus hostilt"<t haec invadat maenia : 
Re•ultet echo comes : eja vigila : 
Pel" nuwos eja ! dicat echo vigila ! 

1) Dandolo, Chron. 

') llereugár 912-bell Risin<lának, pa,·iai Santa Maria della Pu~turla apá.t
nöjéuek engedeinlet ad aedificandi ca.•tella in opportu.nis locis . . . . una cum 
berliscis merulorztm pi"OpugnaculÜi, aggeribus atque fossatia, omnique argumcnto ad p.~
garnmtm insid:cu sat. Ez első példa Olas2:orszí(;;-ban. Adalbert Lcrgawói püspök is 
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olaszoknak hasznukra szolgált, mintán a wszélyben az egyesülés 
hatalmát ismerni tanulták s hozz:íszokva a fegyverforgatáshoz kivh·
tnk, vagy védelml'zték szabad:>1\gnkat. 

1\ mn!tynrok Ncmclot'Hzitgbnn. 

1\Ióg rcttenete3b lett a magyar név a németek előtt. Midön be
ütöttek Bajorországba, a német fejedelem átaJános fölkelést hirJetett, 
:'trulónak nyilatkoztatván azt, ki meg nem jelenne. Ezzel hadsereget 
~yiijteni igen, de bátorságot gerjeszteni lehetetlen vala. És csakugyan 
a magyarok a németeket Augsburgnál megverék s Lipót bajor her
ezeg nem sokára ugyanott a csatát s életét is elveszté (D07). A ma
gyarok erre még önhittebben folytatták harczaikat; még a fuldai 8 

corbia monostorokat is kirabolták s beütöttek Lothat·ingiába is (917), 
miu(in Együgyü-Károly belföldi ellenség által volt elfoglalva. Később 
uj hadchi jiittck a magyarok s meg nem kimélvén nyugati Fran
cziaországot, az Aisnc s Oczcán partjait, még a san-galleni gazdag 
monostort is kizstíkmányolták s már Spanyolország megtámadását s 
a kaliflík kincseinek elfoglalását tervezék, midön Raymund Pons, a 
toulousci gróf a Pyrenaeusoknúl megállitá, egy kiütött ragály pedig 
veszélycsen megrongálta iiket. 

Frankoniai Konrád, hogy szabaduljon a beütésektöl, adófizeW
jükké tette magát a magyaroknak, kik roindazáltal Száz-, Bajororszá
got és Frankoniát folyvást pusztitgatták. 1\fidön utóbb Madarász-Hen
riktől is az adó megfizetését kövctclték, ez királyhoz illőleg felelt s 
háborura készült. A magyarok, hogy megfenyítsék az adó megtaga
dóját, Leütöttek egyszerre Olasz-, Bajor- és Szászorszti.gba; hanem a 
harczias Henrik rendcs csapatokba gyüjté a németeket siovas csatára ta
nítá üket, miután ez a paripán rohanó magyarság ellen legszükségesebb
nek látszott. Midön összehívta a népet ekkép szólt hozzá: 1' u d -
j á t ok, m c n n y i b a j t ó l sz a b a dittat o t t ro c g a z o r sz á g; 
L e l vis z{!, l y- és k ü l h á b o r u t ó l t u d n i i ll ik. M os t 1 Is t c n
n e k h á l a, e g y c s ü l t e r ő v c l fo g h a t u n k fc g y v c ,. t a m a

g y ~. r o k c ll c n. E d d i g fe l á l d o z t u k v a g y o n u n k a t, h o g y 
g a z d a g i ts uk (ik e t, m os t már, m i u t á n c g y c b ünk n i u

cs e u, c g y h ;i z a i nk a t ke ll c n c kifoszt a n n nk. Ak a r j á
t o k-e, h o g y é n a z t, m i a z Is t c n t is z t e l e t é r c v a n r e n
d c l v c, a r r a fo r d i ts am, h o g y Is t c n e ll e n ség e i t ő l a 
b é k 6 t m e g v :í s á r o l j am, v a g y a z t, h o g y b i z v a a m i 

ng-yanazoa fej<lelcmtiil lwpott engc<lclmct, lwg)· megcrö,;it~c a váro.;t, melly fe
nyegettetett maximn Svevormn Un,qm·orum ·incu1'aione. Murat. ad 910. 

x. 10 
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i g a z U r u nk- és Sz a h n d i t ó n kb a n, u g y t e g y ii uk, a m i n t 
németekhez illik'! 

Mindnyájan egyenlő bátor~:~ággul feleltek s kezöket az éghez 
~rnclvc, megesküdtek, hogy vagy győzni, vagy halni akarnak. Ösz
szeütközvén a magyru·ok kal Merscburg mcllett (934), gyűzelmct vívtak 
ki, s e győzelem, melly Germaniát az idegen uralomtúl mcntctte meg. 
le van festve a merseburgi királyi kastélyban. E csatának emléke 
még jelenleg is, évről t!vre KcuschLergbcn, közel1\'[erseburghoz1 ün
nepeltetik. 1-Iem·ik, hogy g:ltat vethcssen utóbbra is a rettenetes ma
gyarságnak, összeegyesité Thuringiát és ~zászorszligot, a határ~zélc
ken több várost épitett (Goslar, Duuerstadt, Nordhausen, Qtwdlinbn1·g 
Meisscn), mellyekben mindcn kilenczedik embernek fegyverben kelle 
!lzolgálnia j hellyreállittatá a lerontott templomokat és a monostoro
kat és a haza vedelmében eleflett nemesek leányait közköltsógen ne
velteté. 

A legyőzött, de meg nem tört magyarok még ezután is sokszor 
beütöttek Olasz- és Francziaországba j Nagy-Otto uralkodásának elsö 
éveiben pedig Germaniába rohanván, Augsburgot ostrom alá vették 
(_955). A polgárok vitézül védték magukat, s Ulrich püspök templomi 
öltönyében vezérelte öket. Utóbb nyilvános könyörgéseket rendelt. A 
nőket két részre osztá, mellyek közöl az egyiknek, kezében kereszttel, 
imádkozva kellett a várost megkerülnie, a másiknak az egyházban 
leborulva a szenvedö Mária !legélyeért esedcznic. A csecsemők az ol
hír lépcsőinél voltak letéve, hogy sírásukkal az Ur könyörületességét 
mcginditsák. A püspök ezután megáldoztatta valamennyit s buzdító 
szavakkal serkentette mindannak, ami az ember előtt szent, a család, 
haz::~. és Yallás védelmére. 

A magyarok a rohamot épen megujitni akarták, midön hallat
szék, hogy a császár közeledik Ez hadseregét nyolcz hadtet;tre osztá 
a nemzetiségek szarint: hármat a bajorok, egyet a frankok, egyet o. 
szászok, kettőt a svévek, egyet végre s egyszersmind a há.tvédet ezer 
cseh harczos képezé. Előttük szent 1\'lóricz, a thebaisi csapat vezérének 
zászlaja lobogott; Otto maga Nagy Károly kardját s azou lándsát vi
ticlé, mellyet atyja a burgundiai királytól háboruvali fenyegetés mel
ldt vett el, mivel aunak hegye azon szegek egyikéből volt kovacsolva, 
mellyckkel Krisztus teste a keresztre feszíttetett. Meggyóuván s misét 
hallgatván, sőt egy monostor építését is mefogadva, Otto megütközött 
és győzött; a magyarok a megát·adt folyók miatt nem menekülhctve1 

""'PRztck, n foglyok lckn8zltboltatto.k j három vc;:ériik pedig TI<·g~no-



!47 

burguál felakasztatott. Ezenkivtil az előbb általuk követelt adó fize
tésére is kötelcztcttek. 

Az ujon alapitott Ausztriai herezegség, mellyel Bajorhon gyara
podott, továbbá a sok erősség, biztosiMsára szolgált Gm·maniánnk, 
mell; ekkép a miivelödésben hatalmasan elöhal:.dhatott, annál is in
kább, hogy a kimerült magyarok a békét negyven évig m<'g nem hi
horiták. Azalatt inkább a görög hi1·odalom ellen fordultak, mellynek 
.:>rötlensége zsákm:\nynyal kecsegtettc öket; miért Thracián és Mnce
donián keresztül egész Konstantinápolyig hatottak (958), melly, ugy 
látszik, egyetlen költözködö nemzetnek rohamait sem kerülhette ki. 
A birodalmi sereg meglepte s uagy veszteséggel verte öket visaza, 
s bár azután az oroszokkal szövctkeztck, Drinápolynál mégis ujolag 
csatát vesztettek. 

Sz. IstvAn. 997. 
Azalatt mindinkább szelidülni kezdettek; sátraikat állandó lak

helylyé változtatták s müvelés alá vették a földet, hogy abból nyerje
nek táplálékot, mellyet előbb kardjaikkal szereztek. A termékeny s olly 
sok ideig nyugodott föld olly bőven jutalmazta a müvelés munkájAt, 
miszcrint már akkor különféle idegen gyarmatok tódultak Magyar
honba munkát s éh·lmet keresni. Ezen idegenek vitték be először a ke· 
resztényoéget, rvellyct utóbb egé"zen eltm:jesztctt szent Acblbcrt, ki 
Grjza fc.J<:delmet is megkeresztelé. Gujza, midiín egy püspök szemérc 
veté, hogy Krisztuson kivül nemzeti Íl.lteHcinek is szolgál, i~y felelt: 
E l é g g a z d a g v a g y o k é n a r t' a, h o g y a z ö s s z e s i s t c n e
k e t t is z t e l h ess em. Fia Vajk a keresztségben István nevet nyert s 
azt nagy tettekkel dicsőitette meg. A magyar főurak rosz néven vették, 
hogy számos keresztény rabszolgrl.ikat szabadokk:í kelle tenniök s 
azért nytlt lázadásban törtek ki; hanem István legyőzvén öket, meg
parancsolta valamennyinek, hogy keresztelkedjenek meg; a ki enge
delmeskedett, azt kegyeivel halmozá, az ellenszegülöket szabadság
Ycsztéssel büntette.*) 

•) .Midön István Magyarors~ág flljedelrui székén helyet fogott (997), 
ltitiiuö férfiak vitték a szomszéd onzáguk kormányát. III. Ot!o nyugati c.11. · 
.,zár Ola~zors:.:ígban ert\lylycl lépett föl; és a német birodalom szláv uéps~g-eine~ 
m"ghóditá~a s megtérité~e, ugy Rómánal• a nyugati cs:lszársítg központj:lvá al~~o· 
kit:Íoa yolt törel<véseinck végczélja. - II. Boleszláv cseh herezeg országlet .~ 

hatalom fényes fokára emelte. - Lengyulország ft~lett a ,hátor Boleszláv' ~zem~
lycben 11 milly nagyrav:ígyó olly ildomo,;, é~ eszközeinek tisztaságát new igen 
iatolgij,tú férfiu uralkollott. - Az oro~zok nngyfejedchno! Vlaúiwir, ki néhány 
.' •:vel azelött honositá birodalmában a kereszténységet, nagynak neveztetik a 
t 'inénPtirókt.SI. -- Ba;;ili~ts keleti rsáP.zár, ,·ej~ az o ro Hz nagyfejed€'lem alt nl tá-

10* 
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Magyarország e korban északfelé a Kárpút-hcgyláuczig tmje
rlett; nyugatról Morva-, Bajororsz;\g és Carinthiával érintkezett; 
délről a Duna és a Dráva \'Ont hahlrt, melly nz Olt folyóig terjedezett, 
midön István (1002) Felwto-Magyarországot elfoglalta. Későbben, 
(1091) Sirmium es Slavonia clfoglaM.>a, utat nyitott l. Lászlónnk 
Horv<itországba, melly mcghódittatott, a V eleneze birtoldban maradt 
városok kivételével.*) 

Az o1·szágban tiz püspökség, az esztergomi érsek fősége alatt 
:íllittatott felroppant javadalmakkal s nagy hatósággal. A püspökök, 
kiket a király választott, sok ideig idegenek voltak s a latin nyelvet 
használták 7 melly egyszersmind udvari s közigazgatási nyelvvé lett. 
Miuden tiz falunak egy-egy templomot kelle épitnie és mindenkinck 
tizedet fizetnie. István nagyszámu szerzcteseket hitt be, s hogy a za
rándoklatot s m~ís népekkeli érintkezést megkönnyítse, H.avenna-, 
Róma-, Konstantinápoly- és Jerusalemben monost01·i fogadóhelyeket 
alapított. Ekkor követet külde II. Silvestcr p:ípához, kérvén tőle ki
rályi méltós;ígot; és a p:ípa (1000) csakugyan koromít s egy keresztet, 
mellyet maga előtt vitethessen, kíildc neki; azonkivül Magyarország 

mogatva, otthon féken tarüí. a pártosokat, ,; odakliu11 diad:i.lmaskodott a llolgá 
rok, szorllck és horvátok felett .. Kiizöttc ezen or;ziÍgoknak, ~zemllcn illy fcjc
<lelmekltel , MagyarOl'szág md1· nem ulasitltaU<! vissza legnagyobb ve.<zedelmezlelésc 
nélkHZ n ke?·e.,zténységet, alkotmánya nem mar:ulhatott. a fiíhatalmnt folytono,..aH 
kijátszó, A a külérintkczésclt :Utal sziiks<\gHp minrlig- lazahb:í v:ílt törzs-szct·
kozot. István erős ),ézzcl áti<lomitotta az alkotmányt, István idlhnulasztds nélkiil -
merl 1ninden pillanat közelebb hozhallá a végveszélyt -- kényszeritelle ct nemzetet ct ke

resztény népek családában helyet fogni; -~ a nagy fél:fiu ez által az utódok ltúlájára 
méltóvá, a haza második alkotójává lön. Have lllaf)l'tt anim(t !" Rzalay Lítszló Magyar-
ország Tört. 2. kiarl. I. köt. 70---71. l. - S-ky. 

'") "A magyar hirorlalom határairól c korban, névszerint Zolt:ín irlcjében, 
min1l az egykoru Const:mtin, min<l R<\la névtelen jegyzőjc szabatosan szól:mnk, ' 
arlataikat más emlékek is igazolják. Az orszxg ~zélét é~zakkeletriil a Lesonyök 
filldje, aza?. : a mai Moltlva ltépczÍ'. A hnt<írok itt, ngy sz6lván, változatlanul 
mar:ul.ta.k o napig; a hat:l.riírök nkkor, mint most, a szélwlyok voltak. Délkclctriíl 
t~s délről a Duna vont hat{u·t, azon pontt61 kcz<lvl', hol az Olt vizével vcgyiil, 
Holgárfohérv:írig; ezen innen a Száva Pctriniáig, honnan a végeit a Kulpa ellc
nérc az Ár!riáig terjcdcztek. Délnyngatr{,J határul szolgáltak a juliai és klll'nio· 
liai havasole; innen felfelé a Száv:ín:\.1 ZágráL és Cilli kiirnyéko, a Drávánál 
l'cttaué, ezentul a R:íba vize s n Söromoring , honnnn hatítrnl rézsútos 
1·onal nyult Le a mai Auztriálln az Ennsen túl fekvő Konzillechig. Északnyn
g-atról éH északról Csehország felé a Morva vize (Banov vidéke a mai Morvaor
~~ágllan, 1091-ig még Magyarországhoz tartozott), Lengyelország felé a Bcsz
lc{·<l Iánczolata Yoltak a Yégl'k." Szalay L fUnebb i<lézett mtmlc fi-l-W:i. l. 

S-ky, 
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apostolának i:i örökös követének czimévcl ruházta fel. II. Henrik di.A
merte IstvAnt s feleségül adta neki nővérét j Buda és Szék()sfcjérvá1· 
a mngyar müvelés központjaivá lettek, és a kcreszténynyé lett magya1· 
nemzet védfalat kezde képezni az Ásiából özönlő s a Fekct.c-tenger 
körül zájló uj barbárság ellen*). 

TIZENEGYEDIK FEJEZET. 

A Ka r o l i n g ok v é g e. -- A C a p a t ek. 

Megtámadtatván a Karolingok az uj bcrohanók által, kik a bi1·oda
lomtúl nem csak szép részeket (N o r ma n d i a, Mag y ar h o n, N á 
p o l y) szakasztottak el, hanem aunak szivét is fcnyegctték, kényte
lenek voltak a védelmet több pontra osztani i:i a hcrczegeket, bárókat 
söt az egyszerü hübéreseket is nagyobb hatalommal ruházni fel; ezek 
azonban megtartv:ín a király által kezökbe adott fegyvert, akkép 
használták azt, amint az ország és saját javuk kivánta. Ekkép a kü
lönbözö részeknek a központbozi kötelékei mindinkább megtágultak, 
:-;Öt végt·e egészen ebzakadoztak ; núnden föur központja lett önma
gának, s kifejlett ama hübérrendszer, melly minden embert, a király
túl le egész a parasztig, fokozatos uj viszonylatba hozott. 

Hová lett a nagyszerü egység, mellyel c korszak kezdiidött? 
Négy nagy férfiunak szerenesés egymái:iutánja hirtelen terjesztette cl 
egy család hatalmát az üsi Ardcnnektől Genuania belsejéig és Olasz
ország legszélsöbb részeig, éi:i egy uralom alá hozta a fmnkokat, a 
római gallokat, aquitanokat és burgundokat Azonban a rohamos hó
ditások össze nem egyesitik a népeket; s mindezek nyelvre, eredetre, 
törvényekre s ét·dekekre nézve egymástól különböztek s csak a had
sereg s egy hatalmasnak akarata által tartattak össze. Ezen akarat 
elmultával s a hadsereg feloszlásával a nemzetek is ujra szétválnak, 
mit eli>scgitett belső megoszlása a csá:>zári családnak, mcllyben az 
apai tekintély, a fiúi engeclelmesseg s az érdekek köz össége egyarant 
hiányzott. Germania és Italia Francziaországtól elszakadtak ; a császári 
korona a Nagy-Károly :Utal meg hú ditottakra ment tUtaJ; maga Fran-

"') A t url•>~ , :<er~ií Magyaror~~ág türtúnctéHck ezen kut·szal1át koránsem 

olly érueldwl t:trgyalj a, mint a:< t talán egy, lmtezcr négyszügmérföldet halad6, 
fontos fekvé~ii teriiletnek :Hlammá átalakulása, az európai történetek lapjain igé
nyelné. Snjnos, l10gy j clPscink a türténé~zet ot ezején f:í.rarl:tlmas, <le már is ered
ménydús mnuldL!kodása, nemzeti nyelvüuk cbzigctelt állásánál fogva, :t llülfóldrc, 

mint sürü 11ü1\iju át n féuy~ng-ár, cs ak na~,ryucltczcn hat \d, S-lty. 
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cziaország rüszekre oszlott ; a Bretagne valódilag soha sem is volt 
megb6ditva; a nyugati góthok régi tartománya a Loire, RhOne és Py
renaeusok közt külön országként Aquitania és Guienne nevet viselt; 
a Rhónén innen Provence grófjai törtek függetlenségre, büszkélkedve, 
hogy Francziaországot a saracenak ellen ök védték meg; a Rajna 
körül különféle tartományok gátot kepeztek a latin és német nyelv
járás között. 

A tulajdonképi Francziaországnak vagyis a régi Neustriának, 
a Loire, 'Maas, Schelde és Bretagne között, lakossága vegyes 
vala, kitől a németség a frank nevet megtagadta, vallonoknak vagy 
welscheknek nevezvén öket; és a királyi hatalom semmit som eszkö
zölhetett, s a részletes körűlmények azt okozták, hogy a hübér, melly 
Olaszhonban már elterjedt volt, Francziaországban is törvényes és 
rendszeressé legyen s királyi kibocsátványok által elöbb ismertessék 
el, mint más országokban 1). Láttuk, mikép már Kopasz-Károly sok 

t) Franczill hUbérek a X. század vég~· 27 Limogc alg1·ófaág 
"e'- 28 Bigorre 

Örökös kezdett lenni 29 Letour és Lomllgne 
l Bearn algrófság 30 Champagne -
2 Carcassone grófság· 819· 31 Narbonne 
3 Rovergue 820. 32 Bourbon uraság 
4 Hloi~ 83-l. 43 Normandia herczegség 
5 Toulome 850. 34 Melgueil grófHág 
6 Ronasilion 
7 Turenne 
8 Maine 

1 a IX. sz, 35 Fosenzae 
1 közepe táj. 36 1\fA,.on 

853. 37 Salins nr as á;.; 
9 Ponthieu 

10 Boulogne 
ll l!'landria 

859. 38 Bourg·c~ grófság 
960. 39 AHtarae 

i'' Aquitania hcrczeg•ég. 
:• :~ ,'\.uvergne grófság. 
14 Barcellona. -
1 'i .ll. n:;ouleme --

862. 

864. 

l ú Perigordés Febő Marque 866. 
l 7 Alsó Marque -
18 Aujou 870. 
19 Gascogne h1,.·czeg~í·g 872. 
20 Burgundia - 877. 
21 Vexiu gr6f,Jig 878. 
22 Venuandois -

23 Valois 880. 
24 Poitiers 
25 Urgel 884. 
26 ChAlom 886. 

40 Roucy t\; Reims gr. 
41 Belleme uraHág, 
42 SBnR grófság 
43 Rethel 
4i Corheil 
45 Montmoreney báróság 
46 1\leuleut grófság 
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-!8 Guines -

/49 l\fontpellier uraság 
50 N e vers gr6fo!Lg 
51 Tonnere 
52 Soissons 
53 Vendome 
54 Bretagne 
55 Fougeres bá.r6oág 

887. 
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912. 
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920. 
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930. 

i 940. 

941. 

a X. sz. 
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959. 
960. 
965. 
975. 
9R7. 

(.x ... 
r;ad végén. 
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kom1ányzónak megengedte, hogy m é l t ó sli g uk a t örököseilu-e ru
házhassák. A védelmi szükség visszahozta a magánhad kivá.ltságát. 
melly i:smét má:sokat eszközült ki j minden mozgalom a birtok, ura
lom, vagy méltóság megt>zerzésc s biztosiMsára intéztetett, a hetczcgek 
vagyis tartományi kormányzók , a határgrófok vagyis a határok vé
dői, az igazs<ig,;;zolgáltató g-rófok, a királyi tisztviselők, mind
annyian a maguk kerülctének, herczegség·ének, vagy méltó:>ágának 
'IJ"aÍYá lettek. 

:Mivé lett tehát a kiJ·ály "! egyszerü képviselöjévé a nemzeti 
egyt~égnek, 11atalom nélkül az erős bárók fiilütt és befolyás nélkül a 

népre, melyet a hiibét·esek elzártak tiile. Midön Malfred, az orleansi 
gróf, több csa);~dot egészen kifosztott, Kegye!S-L~jos csak annyit tehr-
tett, hogy nwgengedte a panaszlólmak elvett javaikat az orszá.ggyü
léstöl visszaküvetelhetni. A korona sem volt biztos a hitorlások ellen; 
s a melly fölJek ct ettfil a nagy hübéresek javadalom gyanánt bírtak, 
másoknak adták {dtnl miut szabad tulajdont, csakhogy aztán függet
len birtok czime alatt visszn-szet•ezhessék j ha ezt nem tették, akkot· 
liaiknak szahad birtok ál-rzime alatt hagyták örökségbe. A javadal
mak ekkép évek leforgása után megdltoztatták természetöket, s áta
iában a nagy h ü bércsek minden törekvése oda irányult, hogy a k oraná
tól annyi birt,>kot szakitsanak el, amennyi öket elég hatalmasakká 
tenné a hi,dolat megtagadhatásárn. Mint LU' ai a f'olclnek csak a vad:\· 
szat- és fegyverforgatásnak lHve, hatalmaskodnuk az alltiíbéresek és f'ol· 
uészeik fölött, kik u földhez kötött szolgákká leRznek. Még az egy
házban is, melly a régi uralmat cgyediíl tartá fenn, megháboritják a 
birtokot a világiak ; a grúfok kiforgatják a piispöküket azon hatalom
ból, mellyet a városokban gyakoroltak, azon v;\.t·osokon kivül, mely
lyekben a királyi hatalom feuntartotta magát, mellyet, midön a fo
urak megvetettek, a reimsi és toursi ét·sekek szerencsésen vettek ótal
muk alá. 

A grófvk és bárók egymás ellen viselnek hadat, :; mig clöbb 
e6ycnlök voltak, most némellyek alhiibér<Jsekké lettek, mások tarto
m:i.nyi herezcgségre emelkedtek s hatalmuk érzetében megvetették a 
kirélyi rendeleteket, a felhinisra nem is hallgattak s csak némi szin
lt:glls hódolatot mutattak, hogy a népet kén y ük kP.dvök szerint z sat·· 
uokolha»dák. 

Eude11. 
A trancúa föurak féktelenségöket eléggé bebizonyiták, midőn 

minden alkotmány ellenére Nagy-Károly házán kiviil választottak 
királyt. Ezen eredetileg get·m:í.n ház, ugy látszik, német S:llokásait nem 
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tudta levetkezni, miért is a francziaországi vegyes nemzetek függet. 
lenségöket a germán érintkezéstől mindig féltctték. Eudes, a párizsi 
gróf, midön a várost a normannok ellen védné, megmutatta, hogy az 
ellenséget nem fizetni, hanem legyőzni tudja; miért is a többi grófok 
paizsra emelék s Együgyü-Károly kizárásával , királylyá kiálták 
őtet (887). , 

Napolcon egyszernél többször ohajt{l1 hogy az általa alapitott 
házban ne ö lett légyen az elsö j Eudes bizonyára ugyanezt szerette 
volna j miután nem támaszkodhatva uralkodói hagyományokra, kény
telen volt engedni mindenben azoknak, kik öt fölemelték, kik vele 
tovább is egy párton voltak s azoknak is, kik töle hajlamukat meg
vonhatták; azalatt a Karolingokl10z hii főurak felszabadítva érzék 
magukat minden függés alól s elvesztve a régi urat, az ujnak pedig 
nem engedelmeskedve, hatalmasadtak épen ugy, mint Eudes barátai, 
csakhogy mindl{ét rész a korona kisebbitéséveL 

Eudes különben csak ott uralkodott, hová kardja elért, s kény
tclen volt ezt teljes életében villogtatni, miután a vele cllenséges fő
urak Károlyt koronázták meg (893) s gyámolítókat Arnulf német fcj
delemben, Guido olasz királyban és a pápában kerestek. Hiányzott 
uekik mégis elegendő katonaság s szervezni és lelket adni tudó vezér j 
miért is híjába kisértgették a szerencsét, miglen a haldokló Eudes vé
get vetett a polgárháborunak, vágytársát Károlyt ajánlva a főurak
nak (898) jan. 1.). 

Együgyii-K1iroly. 
Ennek csakugyan hűséget esküvének a főurak, s uralkodott hu

szonnégy évig nem minden bátorság, de erö nélkül j megmaradt 
a trónon, mert elfeledtetett s egész idejét olly tespedűen s te
hetetlenül töltötte cl, hogy öt a következett ház a talán nem egészen 
kiérdomlett E g y ü g y ü 1) névvel gyalázta meg. Szemére vettetik 
neki, hogy Normandiát oda engedé j ámde a normannok nem voltak 
többé bolygó kalandorok, hanem olly összesitett hatalom, mellynck a 
hiibérescktöl elhagyott franczia királyok ellen nem állhattak. Ká1·oly 
tehát elismerte Rallót (912), de olly föltét alatt, hogy kcreszténynyé 
legyen vagyis a frank nemzetiségbe olvadjon; és igy visszanyomhat
lan cllenségből barátot s erös védfalat készíte magának az ujabb bc
rohanások ellen. 

Mit tehettek jobbat a francziák, midön semmi közérdek sem 

1) Egyiigyü-Károly emlékét fölelcvenittc Borgnet ur egy értekezésében, 
mellyet 1843-!Jan a tudományok brü~szeli akadcmiája eléterjesztett. 
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vezérelte öket többé? A föumk meghatalmn.sodva mind a régibb 
hitorlások, mind a jelen trónváltozás által, egymás ellen harczoltak; 
az egyházak- s gazdag apátságokat megrabolták s kizavarva a szerzetc
sekct, javaikba saját családaikat, vagy fegyvercseiket helyezték be. 
A püspökökre nézve, minthogy ezeket sem ki nem tehették, sem pedig, 
miután városokban laktak, ki nem foszhatták, oda müködtek, hogy 
a süveget az nyerje d, a ki legtöbbet fizet; s azon emberek aztán, ki
ket a főpapságra nem az érdem és erény, hanem a gazdagság emelt, 
,·ilágias szellemct hoztak az egyházba; harczoltak személyesen, hogy 
nj földeket szerezzcnek i a papi javakat hübérbe adták a katonáknak, 
n püspöki lakolt erösségekké, az egyházszolgák fegyverhordozókld 
lettek. 

A Karolingok végre a császári czímet is elvesztették s mint
hogy nem az egyházzal egyetértöleg müködtek, a központi igazgatás
nak is meg kelle szünnic i a hadseregtől som vivtak ki maguknak 
tiszteletet vitéz vezérkedés által; a hübérosck a hatalom bitoriása 
:Utal apró f~jcdelmekké lettek, s még csak azt scm akarták, hogy ezen 
lÍrnyékkirály azok emlékére támaszkodjék, kik iránt atyjaik engedel
mesek voltak. 

Robtrt. Rudolf. Tengerentúli-Lajos. 
V égre tehát nyiltan léptek föl Károly ellenében, sa soissonsi 

országgyülésen a reimsi érsek Robertct, Erős-Robert másodszülöttét 
és Eudes fivérét kiáltá királynak (~22). Robert a soissonsi csatában 
elesett, hanem fia Nagy-Hugo, Francziaország herczcge, a győzedel
met a maga pártjának vivta ki s lemondva a neki ajánlott koronáról, 
kezett fogott Vermandois grófjával, hogy Rudolfot, Burgundia her
c·zegét ültes:>e a trónra (923. jun. 15) 1). 

t) Pcrtz György Hemik a bambergi könyvtárban 1833-ban egy X. sza
zarli kéziratot fedc;r.ctt fül, Rlcherii Histo1·im·um libri IV. czim alatt, mclly min

•lcncsetre nagy becsü kincs azon ltorszalua nézve, mellyhen Nagy-Károly 
c>alá<lját Erös-Roberté szoritja Iti. A szcrzii egykoru s sz. Remigius szerzetcsc 
Reims mcllctt, melly város ama sz:íza<l lcgzajosh C8cménycinr>k szinhclye vala· 
Lovag apátr.J sziiletett, tanítványa volt Gerhcrtnclt i tanulmányozta a régieket 

és az orvostudományt i a levéltári iratoltra és sajftt cmlékezetére támaszkodva 

irt a JUüvét, folytatva Hincmár érsek évkönyveit SSi-töl 995 ·ig, hozzá csatolván 
n jelesb tettek Jajstromát egész f)98-ig. 

nMéltóságos - mon<lja Pcrtz - jóakaratu, tole ildommal s külöuféle 
ismeretekk~l, kutatjn az események okait i kora férfiairól s dolgair61 jól van 
;,rtcsülve i saját müveltsége a római történészek tanulmányán alapszik s kortár
sait sokkal· feliilmnlja hadtudumánya s az események helyeinek ismerete által. 
Hibái csalt onnan vannak, hociy hazája dic;ö~égét szcrfólött ~;:erette s hiu 
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Károly számiizetik, utóbb megfogatva egy kastélyba. záratik : 
innen kiszabadul, hanem csakhamar visszahozatik, miglen gyaláza
tának a halál hatát·t szabott (029). Rudolf király maradt, hanem olly 
csekély hatalommal, hogy midön Hugó és vermandoisi Erbert közt 
háboru ütött ki, kénytelen volt ezek kibékitése végett Németország 
és Burgundia királyaihoz folyamodni. Halála után (936) senki sem 
ásítozott a korona után, melly ekkép Együgyü-Károly fiának, IV. La
josnak adatott, ki, mivel Angolhonban nevelkedett, T e n g e r e n t u l i 
melléknevet nyert. Ennek mindenelött a föurakat kelle megnyugtntni, 
szétosztogatva még azt a keveset is, a mi a koronának maradt volt, ezek 
mégis midön látták, hogy Lajos Ottóra, a német királyra támaszkodik, 
összeszövetkeztek Nagy-Rugóval, ki a franczia herczegséghez Bur
gundiát is hozzácsatolá s azon idöponttól a nemzeti pártot képviselte. 

Segélyül hivatván VII. Harald dán király, értekezlet alkalmá
val foglyává tette Lajost s átadta ellenségeinek, miután ki~>érett~~böl 

tizenhat grófot leöldököltctett (944). Otto király és a flandriai gróf, 
Germania két leghatalmasb ura, megszabadíták ugyan Lajost, hanem 
ez belátta, hogy ö tulajdonképen mindaddig rab, mig a franczia her
ezeg a normandiaival egyetért, s Németországba futott (946). 

Otto ekkor összehívta a püspököket Ingelheimba, hogy itólnék 
meg L11.jos és Hugo igényeit ; Marin ostiai püspök mint pápai kö\·et 
vezette a gyülést, s Otto m e g e n g e d t e a franczia királynak, hogy 
jogait okokkal támogathassa. Ez tehát előadta, mikép ö törvényesen 
koronáztatott meg, hanem Hugo által letétetett, és ajánlkozott jogait 
akár párbajjal igazolni, akár a zsinat eldöntésére bízni. A püspökök 
ezután az ö részére nyilatkoztak, Ilugót pedig, mint a közbéke hábo
t•itóját, egyházi átokkal fenyegették. 

(.~apet llugo. 
Hugo engedett a határozatnak, mellyet Otto fegyverei gyamo· 

litottak, és rajta volt, hogy Lajost a trónon annak fia Lothar kövesse. 
Nem sokára ö is meghalt, s a franczia herczegség fiára (956), Hugóra 
maradt, ki C a p e t melléknevet nyert, mivel mint ~zent-Márton mo
nostoránalt világi apátja a szentnek hires cappáját viselte. Lothar, 

volt. Az idörendet tölJIJnylre szem elött tartja, vagy csak azért tér cl néha 
attól, hogy a dolgokat nagyobb ösH?.efiiggé~ben adja elö. Tiszta, szallatos ny.,l
vét az élénkség s egyszerUség kedve~sé teszi." 

Ezen uj okmánynyal Mignet a franczia akademiához intézott cmlékirn
uí.han egy homályos korszakot akar földeritni, vagy iuk!Lbl.J meghat:írowi azon 
forraclalmat, mellyel a hóditáti korszaka bevégződik s az uj t:trsarlalomnak 
alapja vettetik meg. 
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midön nagyobb vágytársaitól megszabadult, megkisérté még felra
gyogtatni a franczia koronát, kiszabaditva azt Németország disztelen 
gyámnok;;ága alól. II. Ottóra azonban csakhamar ujra szüksége lett, 
hogy belellenségei ellen védhesse magát (980); miért is, hogy barát
jává tegye üt, lemondott Lotharingiáróli minden igényéről j s igy e 
tartomány egészen Németor2zág részévé lett, melly tette Lotharnak 
a franeziákat mindinkább elidegenité tüle, kik is lassanként mind
nyájan Cnpet Hugóhoz fordultak. 

V. L~jos, Lothar fia, ~em ru i t t e v ö n ek neveztetett el, mi
vd néhány havi Ul'alkodás ubln megmérgeztetett, Capetnek adomá
nyozva az országot (98G) 1). Most már végre czím szerint is királylyá 
lett, ki a hatalmat régen kezében tartá. Hugo kikiáltatta magát (987. 
j ul. 3.) nem a nemzet, hanem hübéresei által; s igy a hübériség s 
egyedurság közti hosszu küzdelem is befejeztetett, midön az utóbbit 
az elsőnek legmelegebb pártfogója foglalta el s ujjászületésére for
dítá gondjait. 

A Karolingoknak a Capetek általi fölváltása sokkal fontosabb 
tény, mint az első uralkodóház bukása, miután ezzel nem csak a csa
hid, hanem a kormányrendszer 8 az uralom alapja is változik, 8 ugy 
<~zólván ekkor szünik meg a hódító fr·ankoknak a legyőzött gallok 
fr.ilötti személyes uraságuk, hogy hely adassék a nemzeti egyedur
ságnak, mellynek egysége a franczia nép egyenlőségén alapszik. 

A régi frank királyok Odintóli származatukra hivatkoztak, s a 
badsereg Chlodvi.got, mint illyen t, ernelé paizsra j Nagy-Károlyt a csá
Rzári korona a római birodalom képviselöjévé tette: most pedig a 
császári méltósá.g Franeziaországtól máshova mcnt által 1\Iiut a had
sereg vezére sem tehetett Capet Hugo f!emmit, miután a hiibérrend
szer núnden egyes föurnak ftiggetlen vezéri minöséget adott. Ő a ne
mesek teremtménye volt, kik neki, mint hozzájok hasonlónak csak 
annyi hatalmat engeJtek, a mennyit maguk irányában veszélyesnek 
nem tartottak. Boszonkodva nézték ök, hogy Együgyü-Károly és 
Tengerentúli-Lajos a német csá!:!zároknak hódolnalt, megalázva há
zukat s Francziaország fiiggctlenségét, mellyet az Ottók, mint Nagy
Károly tr·ónjának örökösei folyvást kétségbe vonták. A császári fel
sőség a föurakat, mint igen erijs zabola, visszaijeszté; azért inkább 
akartak egy magukhoz hasonlónak hódolni, ki nekik már csak hálá-

r) A tiirvéH)'C'itt'• ezt'll nemét, mit a töl'tén,:ozek fig-yelembe nem vettek, 
Chron. Odorannl-han találtam fel; Bouquetnál X. 165. l. Donato 1·egno Hugoni 

duci, qui eodem anrw l'llX factWl e•t a Fraw. L. a 222, 243. s 281. l. iH. 
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ból is hizelegne s függetlenségöket bántatlanul hagyná. Ám nagyon 
csalódtak ; mert mig a császárok az olly terjedelmes birodalom elleni 
külháboruk, belzavarok s a pápákkali viszály által elfoglalva, a német 
herczegeknek majdnem teljes függetlenséget engedtek, addig a gyön
ge franczia király lassan-lassan a bárókat, majd a nemeseket, végre 
a községeket is elnyomta, annyira, hogy XIV. Lajos korában ö volt 
Európában a legnagyobb zsarnok, ki önkényt űzött neru csak a sze
mélyek és javak, hanem még alattvalói akarata fölött is; és midőn a 
forradalom ama mindenes hatalmat ledönté, nem maradott fenn scm
mi intézmény, ruelly a népet sa felbőszült pártokat mérsékelni tudta 
volna. 

Az egyedurság ezen rendszeres haladása képezi kilenczszázados 
történetét Francziao•·szágnak, melly tökélyes függetlcnségét más Ol'

szágok irányában Hugóval kezdi, mindig azon egy család Ul'alma 
alatt marad, mellynek királyai akár erősek akár gyöngék, akár eré
nyesek akár gonoszak, állhatatosan azon rendszert ltiivetik, hogy a 
korona alá helyzett hatalmat megsemmitsók s magukat korlátlan uml
kodókká tegyék. Olly hosszu idö alatt semmi külerö sem hat be reá 
ugy, hogy alakját megváltoztatná; sőt inkább Francziaország gya
korol a többi Európára roppant befolyást politikája, nyelve, müvelt
sége sőt szokásai által is. 

Capet Hugo trónra jutásakor Bretagne, mint külön nyclvü s 
szokásu, idegennek tekintetett; Bearn Spanyolországhoz tartozott ; a 
Franche-Com té, Lotharingia és Elszasz a lotharingiai királyságot ké
pezék, mellynek trónján, mint szinte az ariesi királyságén is, Karo
linglik ültelt. Ez utóbbiban, mellyhez a Provence és Dauphiné tarto
zott, a hűbérrendszer csak lassan verhetett gyökeret; mialatt azon
ban a főurakat az Alpesek közt s a provencei széleken letelepült sa
raccnok mindig aggodalomban tarták, az egyesült két Burgundia ki
rályai pedig császári korona után ásitoztak, a hűbéresek mindinkábh 
függetlenekké lettek, miglen III. Rudolf ama királyságot, Sali-Kon
rád császárnak engedé (1033). E császár azonban egyébbel lévén cl
foglalva, meg nem fékezte a föurakat, melly körülmény létrejőni en
gedé a Provence, Burgundia, Vienne, Lyon és, melly legfontosabb 
volt, a Savoya független grófságokat. 

Ugyanazon koronától elszakadtak azon he•·czcgségek is, mely
lyek a Földközi-tenger nyugati partjain, az arabok visszanyomása 
által növekedtek; és az Alpesek közt Helvetia megyéi alakultak meg, 
mellyek csak a birodalom felsöségét ismerve el, megszilárditák hely-
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hatósági függetlcnségökct, mclly teljes szabadsá.ggá fejlődött, midiín 
az osztrák zsarnokság annak elnyomását kisértette meg. 

A többi FrancziaorHzág hét nngy uralomra oszlott: a tulajdon 
képi Francziaorsz:ígra vagyis Ile dc I<'rancc- 1 Orleans- és Lyonra ; 
Burgundia, Normandia s Aquitania herczegségchc, melly utóbbi, mi
dőn Gascognc-nyal egyesíttetett, a király birtokát, kiterjedésre nézve 
júval fclülmulta; a toulousci grófság; az erdőirtás és tavak szárit:'Lsa 
~utal nyert Flandria; V crmandois gr6fsúg, mcllytől a tt·oyesi is flig
gött, mclly utóhb Champaguc név alntt nagyfontosságuvá lett. 

Némclly VIÍI'osok igazgatását la~>san-lassan a piispökök maguk
nak tnrhík fenn, vngy pedig a királytól nym·ték cl. Kopasz-Károly 
által királyi biztosokká ncvcztctvc, földcsurakká ügyekeztek lenni s 
versenyezni az országnagyokkaL Maguk a királyok is, hogy ellensú
lyozzák a Wurakat, clöscgit(;k a püspökök hatalmasodás:\t; igy táma
dott a hat egyházi pair, kik n hat vihígi fölött clönynycl birtak •), s 
kiknek élökön a rcim~;i érsek állt. 

Mindezcn államok a franczia államban nem esetlegesen eidara
bolt részeket, mint a Mm·ovingok és Km·olingok alatt, hanem örökös, 
hosszabb ideig fennálló, saját törvényekkel s majdnem saját töt·ténct
tel is birú fejedelemségeket képeztek; a hatalom ezrek közt volt tel
osztva, a kil'itlytúl kezdve, ki felsőbbségét a nagy hübét·csek fölött 
gyaltoroltn, nz 11tohó váror;hiróig, ki nzt néhány polgár fölött gya
korlá. 

A frankok és gallok közti régi kiilönhség eltünt és létt·c jött a 
nemcsek (;S parasztok közti kiilönbség. A főurak uralma régibb crc
dctii volt, mint a királyé, miért ez öket uralmuktól semmi szin alatt 
meg nem foszthatta. Ekkép a főurak tényleges hatalma jogi hatalom
mú változott s Hugo, hogy a maga hitorlását szentesitse, kénytelen 
Yolt a másokéit elismerni ; mert midőn az engedetlenkedő Perigueux 
grófjához illy kérdést intézett: Ki t/) l k a p t a d a g r ó f s á g o t r 
illy feleletet kapott: H á t t c ki tii l ka p t a d a k i l'á l y s á g o t? 
l\limlcn ndózás nélkül csak a kir:l.ly költiSégcit viselték a fóurak, mi
dőn nz birtokukon keresztul utazott; összegyültek az ot·szággyülésrc, 
dc ~nj{Lt érdekökben; a királynak tulajdonkép nem volt más jöve
delme, mint saját jósz~ígaihól, nem volt más ereje, mint saját hűbére
sci, kikkel mint franczia herezeg t•endclkczctt, meg a burgundiai hü-

•) A hat vil!tgi pair: Vcrm:uulois, Toulouse és Flantlria grófja, aztán 
llurguudia, A<ptitauia (Guycunc), éH Normandia hcrczcgci; az egyháziak pedig: 
a noyoni, heauvaisi, chalousi s Iaugrcsi püspökök é~ a reimsi 1> scnsi érsckck. 
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bére~:;ek, kiket fivél'e, az ottani herezeg adott rendclkezét~e alá. Kö
rülvétetve hozzá hasonló hübéresei á.ltal, kik nem csak arra voltak 
féltékenyek, hogy a neki adott hatalom meg ne eri.ísödjék, hanem in· 
kább azt jobban-jobban megszo.-itni türekcJtrk, Hugúnak vagy meg 
kelle elégednie, hogy egy szüvet8égnek feje legyen, miként Német
országhan az utolsó császárok, vagy erö::wn megmgadnia a féket, mit 
az őt megelőzött gyönge uralkodók eleresztettek vala. Hugo C'Z utób· 

hira határozta magát. 
Mint a tul:"tjdonképi Francziaország hcrczegP, a hübéri alknt

múny értelml~ben örökö~ volt s mint ~zámos grófnak nra, a többi ha
talmasokkal mindenkor szembe szállhatott; P:h·is, mint a herczegs(:g 
fővárosa, mint központon s olly folyó me !lett fek vii város, melly a 
többiek fölött előnynyel bir, nagyban nevelte a benne székeW herezeg 
hatalmát s fővárosává lett az uj Francziaországnak, mint volt a gal
lok idejében Chartres és Autun, a rómaiak alatt Clermont és Bonr
ges, a 1\Ierovingok alatt Totm;, a Karolingok idejében Reims. A ki
rálynak a főurak fölött azon előnye volt, hogy fegyverre szólithatta. 
öket, és azon emlék, IJOgy a bárúk egykor csak egyszerü tisztvise}ijk 
voltak S hatalmukRt egy felsöbb teldntélyti.\1 kölcsönöztek, meg l'} 

nem veszett vc•lt. Hugo érvényre tudta emelni a semmibiíl a kin\.lyi 
előjogokat, kiszabaditil a koronát a hUbércsek gyámnoks:iga. alól, és 
helyreállítá a szabad férfiak osztályát, melly a királyi hatalommal 
együtt veszett volt cl. l\lindez c:Wkészité!'le volt a hosszu küzdel(~m
nck, melly a hübérrenrl~;;.C'rt egyednrs:lgi kt)rmúnyznttal váltotta fel. 

TIZENKETTEDIK FEJEZET. 

H ü b é r is(. g. 

Miután a hübéri viszonyokat olly sokszor érintettük, elő fogjuk 
must adni feladatilag ama társadalmi intézményt, mellyben olly saját
szeriileg vegyül össze a szabadság a barbárságga.l, a függés a fíiggct· 
lenséggel és uj erények pályája, hanem egyszersmind eri.íszakos é~ 

za.boMzhatlun szenvedélyek mezeje nyilik meg. 
O d a régi német nyelvben jószágot tett, melly szó az a ll vagy 

u l t (rt'>gi) névvel üsszekötve a ll o d- i u m ot (ősi, R za bad birtokot) 
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jelentett; a fc e 1), jutalom, viszonzat, ~zóval a fc o d-um ot, fe u
d n m ot alakítá. A llodium tehát annyi \'ol na, mint t•égi birtok, melly 
a germán nemzeti szokások szerint van rendezve és mindennemü 
szolgálattételtöl szabad j a feudum ellenben olly jószágot jelente, 
mellyct a javadalmas egy nagyobb nrtól kapott a tett szolgálatok ju
talma- vagyis ,·iszonzataul s ujabb szolgálatok- vagy hüségrei lekö
tdezé;; végett. 

A hübét·i kormányzat lényPge nem azon hatalom-fokozatban 
rejlik, melly a c;;ászártól az utolsó alattvalúig Leszáll, miután, ha nem 
is olly lánezolatban, dc mégis mindenütt, hol politikai rendezet yan, 
ú•ltaláltatik; a katouár.~kodási kiitelezettségben scm rejlik, miulán ez 
a régi népekkel kiizös s olly természet4·s, mint maga a haza és feje
delem védelme. A hUbérrendszer lényege a hübéresnek urávali azon 
szoros összeköttetése, melly által ez vele majdnem azonoaittatik. A 
hübérest semmi kötelék sem füzi sem a nemzethez, sem a fejdelemhez; 
ij nem lát, nem ismer senkit, csak a maga közvetlen urát j ennek tesz 
szolg:Uatokat, ennél keres védelmet és igazságot, csak tőle fog·ad el 
parancsokat. A szomszédoknál, kik más umak alattvalói, a hübéres 
e:>ak saját ura tekintetéLől nyerhet igaz:;ügot; a hiibéres alattvalónak 
mindcn tiszteletc s előnye, dicsérete és szégyene urára ltámmlik vissza, 
s az alattvaló csak anuyiban ember, a mennyibeu tagját kélJezi non 
te~.tnek, mclly híibérnck mondatik. 

Lehet-e hinui, hogy ez inté1.mény a germánok erdeiLon szüle
tett volna meg? A teuton népek szabad~íigukra olly igen féltékenyek 
voltak, hogy még a fallai keritett városoktM is iszonyodtak, s tehát 
t'ii1:;gcliemégi szellemiikkel semmi sem ellenkezik annyira, mint az 
illy fokozatos fíiggés, melly még a magán cselekvési szabadságot is 
elveszi s a földhez lánczolja az összes népességet a szolgától kezdve, 
ki azt llliiveli, egész az ur.tkig, kik attól nevet és rangot kölcsönöz
nek s kiket egymás iránti kötelezettség tart össze, mig valamennyi 
fölött a kil'ály áll, nagy czimmel, d•• mindcn hatalom nélkül. 

') Angolul még most is annyit tesz. Hollanditi al-oud a.. m. legrégibb. 
Az allodium szó elöfonlnl a sali-frank törn!uybcn, IJauem a feudum c~ak a XI. 
százatilJan találtatik, (Muratori Ant. Ital. XI.), ruidün a déli udvarokban nem a 
német nyeh· hangwtt töiJLé. Ftóbb egy teutonnyelvLen sem maradt fenn a 
/'wdu,,t sr.ó, (az aug-olt kiv(:vc, mclly a:r.t a normandoktól kölcsönözte), hanem 
ha~ználtatott helyette Leken Leen. Ez okLól a fendumot némellyek a latin 
fidea-töl származtat.ták, mire kiiHlnösen Ain10innak ezen helye (IV, 53.) adott. 
alltaimat _: l"inu 1·egni illiua (Martell Károly) leudilnu ruia, probatiasimis 'Viri~ P/ 
illustribWI, ud resist,ndum ('OIIh'a ,qentea ,-ibellf'.Y in fide disposuit. 
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É!'l mégis a hübériség a germán intézményekb/H foly, mintán 
más népfajoknál nem tahUjuk fel annak nyomait; mcrt ha akadunk 
is a régi népeknél ollyas tüneményckt·c, azokat csak esetleges hason
lóságnak kell vennünk. A szláv fajoknál, mikép ezt Orosz- és Len
gyelországban még ma is láthatjuk, a nemcsek mindny:ijan egyenlők, 
a többi szolga, hübéri fokozat nélkül. 1\ rómaiaknál a \·étlencznck 
(eli ens) a védm·túli ( patronus) függését nem a füldbirtok tételezte 
föl s a katonai szolgálat som kivántatott. A császárok abtt a tapasz
talt vitézek s a szövetségesck földeket kaptak, hogy azokért hadi· 
szolgálatot tegyenek , olly föltét alatt, hogy az örökösödő fiuk a fér
tini kort clérYc legottan hadi szolgálatba álljanak, hccsülct, élet, jó
szág- s életvesztés büntetése alatt J); hanem az illy kötelezettség nom 
egy ki.ilönös ur, hanem az úllam iránt fogadtatott. A skót- és irhoni 
clanok kötelezettjei a fejedelemnek, de neru önkénytes hübéresség, 
hanem igazi vagy álrokonság által. Ha azt, midön Yalnmelly ország 
több tartományra van felosztva s ezek mindogyike saját, talán elmoz
dithatlan kormányzóval bir, és a tartományok ismét több koriiletLen 
alkormányzók alatt állanak, hübérrcndszcrnck lehetne nevezni; ugy 
annak kellene ismernünk a keleti birodalmak alkotmányát, annak 
mindcn hadsereg szarkezetét s ki.ilönösen az egyházi hierarchiát i 
azonban ezek egyikében sem áll fenn ama félig dologi, félig szcmélyi 
kötelék a hübércs és az m· között és ama különbsége az alattvaló kö
telességeinek a hübéres kötelességoitöl ura iránt, ki néha szinte hü
bérese egy másik hatalmasb urnak. Ha van mégis, a mi a hiibérrend
szerhez hasonlít, az az indiai zemindurok és a törökországi fanarioták 
állapota volna 2). 

Igy tehát a germán szokásokban kell keresnünk, mikép fejlöd
hettek a szabadságot olly féltekenycn őrzö intézmények oda, hogy 
még a magántettek szabadságát se tütjék. 

A római patricius, közbirtokosa volt az állam földei egy részé
nek, hanem amellett sérthetlen s a házi istonektől megszentdt magán 
vagyona is volt; a gallok- és germánoknál ellenben az összes föld a 
nagy családnak vagyis egy egy törzsnek birtokúhoz tartozott; magán 
birtokul csak az ingó vagyon s a rabszolgúk tekintettek. A tulajdon-

•) Cod. Theo1l. de veteranis ct dejiliis veterano1·um Lib. VII. 
") V. ö. Brnssel, Usagea dea fiefa. 

Beanmanolr, Coutume de Beauvaisis. 
Gnizot, Hist. de la civilisation en France. Lee;. 4U. 

Mayer, A tö1'1!énykezéai intézmények szelleme, e1·e<lete s fejlötll,c. 
Moutesquicure ~ Hallauu·a c tckiutetLo.m kcvc:;ct lehet épit11i. 
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nak ezen két neme vagyis a római és germán világ közt egy vegyes 
bit-toknem állapu It, t. i. a j n v a d a lm nk vagyis állami földek, mely
lyek tapasztalt vitézeknek hadi szolgálatrai kötelezettség mellett 
adattak. Illyen földeket a germánok, tett- vagy csak igét-t hadiszol
gálatok jutalmani igen sokat bírtak. 

A C11lnjdo11. 

Mic..Wn n .;:~.abad germánok valamellyik főnöke, harcztársulatá
val, melly fölütt, mint érintettük (VIII. könyv, 12. fej.) teljhatalmat 
gyakorolt, valameily hadvczél'11ez szegödött, hogy azt hosszabb had
járatra kisé~je, már is bizonyos fíiggő állapot fejlett ki, habát· csak 
:;zemélyi s lmnyira szabad, hogy a l1nditárs a választott vezÉ'rt tet
szése szerint odahagyhatta. l\liután elfoglalták a római birodalom 
tartományait, a közi:is vérrel szerzett földek közbirtokul tekintettek 
s a hat·cztársulatok vezót·ci között osztattak el ; ezek ismét a parno
csuk alatt állt haditársaknak egyegy flilddnrabot használat végett ad
tak át. Hozzá lévén ekkép kütve az alattvalók a földhez és a vczér
l•ez, kitiil azt kapták, az ehhezi viszonylat lassanként állanJ.ósittatni 
kezdett, és a régi egyenlőséget katonai aristocnltia váltotta fel, n1elly 
a legyőzött rómaiaktól ar. elvileges ,:o; tényleges eg,réni tulajdon mi
nöségét Mjátitotta cl. 

Egy része a haditársaknak vez,~rei mellctt mat·adt, a nélkül, 
hogy földbirtokban r1\szesittl'tett volna; hanem a harczias és kalan
dor szellemet lassanként a birtok és állandósítás vágya váltotta fel, s 
a haditársak vezéreiktől jutalmat két·tek, mit·c a nagy hirtokosok 
H i v e iknek, szolgálatuk jutalmaz{Lsanl egy-egy földdarabot aján
dékot.tak. Aztán mikllp is védhették volna ezen, háboruval Plfoglalt 
nagy birtokosok terjedelmes uradalmaikat? Szomszédok s kalando
rok foglalták el azok egyes részcit s még igen jó volt, ha e bitorlók 
az eliibbeni birtokosokat mint ollyanokat elismerték, vagyis inkább 
hódolatukat meg nem tagadták tőlük. 

A szegényebb, vagy birtokvesztett rész elhagyott s terméketlen 
vidékek müvelésére adta mngát; hanem az illyenek is, hogy védelem 
alatt álljanak, hatalmat~b szomszédnak ,·etették magukat alá, ki ezt 
tőlük néha maga követelte. Gyakran még a szabadok is némelly ha· 
talmas vezérnek, erdeikből egy ágat, vagy földeikről egy göröngyöt 
mutattak. be, s e jelves szertartáRsal birtokukat annak védelmébe 
aj á n l t á k, mit kiilönösen az egyházak irányában gyakoroltak, 
hogy megszentesitett tulajdonuk egyszersmind adómentessé legyen. 
Illy sokféleképen alakult. a hiibét·! 

x. ll 
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gzen magánluttiznn, de politikai birtoksajátitás a barbárfőnök 
P-lsö kötelességévé tette a ki1·úlyi hadsereghez bi:wnyos számu knto
naságot szolgáltatni. Fogalmuk sem levén e vPzéreknek ama szöve
,·ényes mlldokról, mikkel a katonas1íg mai uap szedetik s tartatik, n 
földeket többi kisebb birtokosok kiizt osztották el, ugyannzon kato
nas..:ftllitási s tartási kötelezettség mellett. E hübé1·esek ismét saját 
alattvalóikra ruházták a tulajdon !< a kötelezettség egy részót, mihiíl 
aztán a t'iiggés viszonyainak egész lánczolata fejlett eHí. 

:\liutl\n a j a v a d a lm ak, mint a ,·itézség jutalmazcl.:>ai, sze
mélyeknek adattak, a fönökök azokat a jntalmazottnk halála után 
villszasajátitni törekedtek, ho~;y mások szolgálatait is jutalmazhassák 
i-s felsőbbséget gyakoi'Oljanak haditihsaik föliitt, kiket nem csak a 
multra nézve jntnlmazni, hanem hitségöket jövöt·e is biztositni ohaj
tottá.k. Ha tehút a köteless{•geit teljesitö hübérest javaitól, mig élt, 
meg nem fosztották is, mindazáltal az utódo ha is kötelezettséget róni, 
vagy ollyast elfogadni a gemuín szokások ellen lett volna. 

Azonban a haditársak ir; mindinkább függetlenekké lenni s bir
tokukat családjok t~zánHÍJ'R biztositani töt·ekedtek; s bár mit mond
jo.nak némelly mai szemlélödök, a tulajdonjognak természete magát 
örökössé tenni, ugy, hogy az a családnak állandóan biztosittassék. 
Eieinte királyi kiváltság tett némelly hübéreket illyenekké, az után
zás mindig gyakoribb s a:5 örökhübér végre átaJánossá lett. 

Hódolat. 

Szokás szerint azonban a hübér még mindig személyi jellemü 
maradt; valahányszos· a birtokoR változott, a hódolati eskü s a beik
tatás megujittatott. Az örökös kérte a főurat, fogadná el hüségi hódo
latát s letevén botját és kardját, letérdelt fedetlen f'óvel s kezeit ura 
kezeibe téYén igy szólt : :M a i n a p t 6 1 ke z d v e a t e e m b e r e d 1) 

t) Innen a lwntagiu.u•, hoiJI.ini-ttm. Tibaiti ellamvagnoi gníf l<'iiliip Aug· u, t· 
nak 1820-bau illyen <>Hkiit t~>tt : "}~n Tihald, tutitára adom mindeneknek, mikép 
.\n az én leg·kedvesll uramnak l<'üliipnek, a francziAk dicső királyának eskiit 
te\"~m, hogy mint uramnak jól é~ hiveu szolgálandok neki winden férfi és asz
'lWIIY ell•mében; és hogy jó é~ hii szelgálatom poutos leend mindaddig, mig ü 

uckem IHII·aniuan igazságot ad azok által, ldk nekem bíráim lehetnek, "öt 
lenniök kell. Ha pedig én valaha, daczára annált, hogy az én uram 
királyom nPkew udvaráhan igazság·ot ad azok által, kik nekem biráim 
lt·hetnck ~M lenniök kell, m.:gis, a mit Isten ne adjon, jó éH hi! szolgá.Jatomban 
megfogyatko:onám, akkor a király a uélkUl, hogy igaztalanni tenne, viH~zaveheti 
a jós:oágot, m;t töle [)irok s l<ezeiuen tarthatja mindaddig, mig udvari törvény
,;t.{,ke és azok, kik engem ítélhetnek és itélniök !tell, rajt11111 a bírságot mPg 
J1em VCS:t'.ik." 
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v a g y o k s h ii l e s z e k h o z z á u a f ö l d e k é r t, m e l l y e k e t 

t ő l e d b i r o k. Ezután kezet a szentirásra téve hüscget esküdött illy 
záradékkol: U •· am, é n h ü és b e cs ü l e t es l es z ek i r á n t a d; 
m e g t a r t o m a h ii s é g e t a ru a j ó s z á g é r t, m e ll y e t m o ~ t 
igénybe veszek s eleget teendek becsületesen a 
~ z o k á s o k n a k c s s z o l g á l a t o k n a k, m i k k e l n e k c d t a r
tozom. lsten és az Ö!:lzentjeiugysegéljenekcngem. 
Ekkor megcsókolta a könyvet, hanem térdhajtás s minden más ön
mcgalázási tett nélkül ; az ur a felhatalmazás jeleül faágat, földgörön
gyöt, vagy más jelvet nyujtott neki által, s c percztöl kezdve a hű

béres u ra em b er é n ck tekinté magát. 
A hübéresek kötelez~ttsége tehát nem örökö~i, hanem személyi 

természetü vala j utóbb azonban a szokás örükösivé tette azt, meg
hagyva az apai birtokban a gyermeket is, melly, ha nagykoru vá lett, Itii
séget esküdött. A hiíség azonban a hódolattól hosszu ideig megkülönböz · 
tetve maradt, oliután amaz inkább csak nemleges kötelességeket \'ál
lalt, mint például nem leselkedni s háborut nem inditui Ul'a el!on j a 
hódolat pedig tényleges é~; határozott terhekkel volt összekötve, Hűséget 
azért a kiskoruak nevében mások is cskiidhcttek; mig ellenben a hó· 
dolatot mindcnki csak személycsen igérhette. 

Azon népek közt tehát, mellyek előbb a hosszu költözködés da· 
czára a személyi jogot fenntartották, mo;;t nlindcn megváltozik, ol!J 
annyira, hogy állampolgárnak csak az tekintctik, kinek földbirtoka 
van; ur nincsen fold nélkül, mint szinte füld sincsen ur nélkül; a ran· 
go t s méltóságot a birtok természete határozza j a földbirtok képezi a sze· 
mélyiséget, mellynek osztatlanul az clsöszülöttre kell áltnlszállnia 1 ). 

Midön Il. Eduárd Angolhon királya Valoi~ Fülilpnek 1329-ben Aquitania 
herczcgségeé1·t hódolatát- tette, a szertartások ekkép határoztattak meg: "An
golhon királya Gascogne hereze ge kezeit a franczia király kezeibe teszi, s az, 
ki a franczia király nevében fog be~zélni, igy szóland az angol királyhoz, Gni
enne herczegéhez : Ön lekötelezettje lfl8z a (ranc1.ia ki1·álynak a igé1·i, hogy kli b becsil

letes lesz irá·nl.a. Mundja, hugy ugy van. Ekkor a király és herezeg s utódai, Gu i· 
enne herczegei mondandjá.k : Ugy van, Ekkor a franczia király a mondott király 
hódolatát s hüségét elfogadja , semmiben sem csorbitvá.n meg annak má~ok 
irányában jogait. 

1
) Olaszor~zágban kettös vagyis longobard és frank híibéri törvény diva

tozott. A longobarel szcrint az &('Ili birtok felosztatott az összes titestvérek kö
zött, a frank Hirvény szcriut mindenben csak az elsö~ziilött örökösödött. Frid
rik c,;ász1ír Siciliában elrendelte , hogy a nök is örökildhessenek, midön fiörö
ki;s nincsen, és pedig a frank hUbérekben a leány a férjes fóliltt előnynyel bir
jon, a longobard hűbérekben pedig az a~szonyoknak betudassék, a mit mbzho
Lomáuyba kaptak. Uonatit. R. Siciliae. L. IIf. tit. ~G. 27. A királyoknak ha,zno· 

ll* 
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Ezen behozott birtokviszony nagyobb kitcrjeclést nyer s mint 
egyéL intézmények, átalánosságra vergődik, és minden hűbérivé lesz j 

meg a különféle városok is beleszövödnek e rendezetbc j kötelezettsé
geket vállalnak,hogy a megfelelő jogokat élvezzék, valameily báró véd
nrsága alatt. A tulajdon ekkép saját jellemet ölt 1 teljessé, valúdivá, 
ürökössé lesz, és mégis felsöbb hatalomtól függ, ahhoz kötelezettsé
gei vannak, mellyek elmulasztása a birtok elvesztésével jár. 

A nagyobb hivatalo!•, mellyek utóbb szintc hübérbe adattak, 
kissé nehezebben lettek ürökösekké. A helytartó, lodszmester, po
hárnok, algróf és zászlótat·tél, sőt a hadvezér méltós:iga is a fiukra szállt 
:'tltal, habár különösen az utóbbi a legnagyobb képtelenség vala. Ez ál
tal a fejedelem hatalma sokkal szorosabban korl:Hoztatott, mint az 
iirökhübér által j miután a kik oldalánál voltak, a helyett, hogy inté
seh·e hallgattak volna, inkább csak gátul szolgáltak neki. Igy a fran
czia országos parancsnok a hadsereg fölött a királyon kiviillegfüub 
hatalommal birt; nélküle sem a fcgyverrei fP-lhivá~'>, scm maga a hadjá
rat meg nem történhetett; a yezérek, param·sa nélkül az iit],özetet el 
nem kezdhették, (j jelölte ki mindenkinck helyét, még a királyét is, 
kinek szinte ott kellett lovagolnia, hova öt ama parancsnok ren
delte 1). 

Örökössé levén a hübér, a kötelcMttségek is ollyanokká lettek, 
átszállván arra, ki a hübért örökölte 2). 

Ki élő példáját akarja látr.i az illy nemü birtoknak, tekintsen 
Angolhonra, hol a föld még most is hűbéri ; s hablír :1. kéz, mrlly azt 
miiveli, már régóta szabad; habár a munka, melly teremt, olly sok 
gyiízeimet vivott ki a lankasztó kiváltságok fölött j az aristocratia 
mégis csak némelly politikai kiváltsll.gokat engedve oda, a polgária
kat fenntartotta és fenn tudja tartani a hübériségböl mindazt, a mi 
hasznos, elvetve mindazt, a mi karos volt. Az angol jogtudósok cgy
értelmUleg állitják, hogy a földbirtok nem lehet hübérkivüli, hogy 
minden jószág a korona közvetett, vagy közvetlen hübéreül tekin
tenclö. Hanem, hogy a király legyen az egyedüli tulajdonos, az jelentő-

sal,b \·olt u ltiiué,- elos;-.tltatlansága; a;-.érl mjta \·olt.al<, ltugy a jus Prancont.m 
tulnyomóvá legyen. 

') Brussel, Uaage rlea fiefs, I. kiJt. 634. l. 
") Ennek els ü példája 757- ben fordtd elií : 1'Msilu dux Bujariomm, cwn 

p1·imm·ibua gentis suae venit, et more Franem-um in manus regiaa in vMsalicwn ma
nilma su·i.' .•emetipsum commendavit, fidelitalemque Iam ipsi regi Pepino, gnam filiÜl 
eju.• Carolo el Carolomanno jureju.mndo aupn• co1-pus saneli Dicrnyaii p1'0misit. Adel· 
mus Aun. Franc. 
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ség nélküli fölteves,mclly a birtokbar1i öröködést scm meg nem glitolj a, 
scm föl nem tartja, mig ellenben a koronát arra kötelezi, hogy Üi·köd
jék az clsöszüliittrc, vagy az ollyanul helyettesitettre átszállandó hű
bérek elidt'genitlwtlensegc fölött. A ki nem birtokos, az semmi; ha
nem l1a a birtokosok osztályába jutott, egyenlőve lett a leghatalmas
bakkal, kik nj társuk fölött sennni clönynycl, semmi kiváltsággal scm 
birnak. Ez intézmény ellen nem állhatott volna a müvelődés halad<t
sának, !.a nyih·a nem hagyta volna az utat minden gazdagnak a 
bejuthatásra, s ha igy a legtöbbeknek érdekükben nem lett volua 
fenntariani a kiválts:ígos oszt:ílyt' mcllynek tagjaivá lenni reme· 
uyök vala • J. 

t'öhalalmi jogok. 
A földbirtokkal föhatalmi jogok is voltak összekötve. Mikép a 

zsákmány elosztása után mindenki a neki jutott résznek ura maradt., 
ópcn ez történt a földre s annak mlivelöi1·e nézve is. A hiibéres a 
fülrljén lakó nép fölött főbatalmi vagyis mintcgy felségi jogokat gya
korolt, mellyck ma a közhatalomnak vannak fenntartva. Hiíbérestársai 
irányában egyenlő vala, hanem birtokán belül senki sem szabhatott 
eléje sem törvényt, scm aJót, senki sem idézhettc meg. Már a germán 
iíserdfíkben is a c:saládfö, már akár hóditási jog~ akár patl·iarchális 
szokás szerint, feje volt a háza körül elterülü falueskának, mcllyet 
fiai, rokonai, többé kevésbbé szabad földészei s mindennemü munkárn 
felhasznált mbszolgái képeztek. A családban minden Wic függött, i) 

volt a biró, pap és király; a többi fíínökökkcl egyenlő rangban állott, 
:; a közös ügyeket közösen intézték el, a nélkül, hogy a politikai egyc
sitett föhatalom a házit é~ cgyéuit mcgszoritotta volna. Miután hódi
tásra indulva, igen tCI:jedelmes földtórcn telepceltek le, az titalános 
nemzetgyülésuek, mellyben a politikai főhatalom képződött, folyta
bisa lehetetlenné vált; a belkötelék ellenben, több nyers erős kevesebb 
érzelem hozz;í.jándtával, a családinál sokkal harcziasabb lett; a földé
:szek és mbszolgák, nlÍután idegenek voltak, jobban zsarnokoltattak. 

A szabadok,kikböl a fiínökök(arimanni)harcztá1·sulata állott,álla
potukban megmaratltak; némcllyek azonLan javadalmakat nyerve, a 
hűbéresek o,;ztályába jutottak, mások a f(íurak földein telepedve Ic, 
c·zek hatalmasbodtisával szolgákká, vagy földészekké lettek. 

Egy-egy törzset tehát vezé-re körül nem a rokonság s hRgyo
mány köteléke tartott meg töhLé, hanem túlnyomóvá lett az eröhata-

•) A legutóbbi javítások , mellyeltet a képviseleti rendsller hozott be, 

minrlenki eliitt ismeretesek. 
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lom, melly a hiibéri szarkezetnek utóbb kizárólagos jellemévé vált, 
magához társasitva a hiiség s kegyeletes becsületesség eszméjét, 
mellyet előidézni maga a nyers erö kénytelen, miután a h ü b é r a 
becsület érzetét kapcsolja össze a földbirtokkal, 
m e l I y a t e t t sz o I g á l a t ok é r t, v a g y u j a b b ak i g é r e t e
é r t j u t a l m u l a d a t é k. 

Az által, hogy a birtok föhatalmi jogokkal köttetett össze, a 
törzsek elszigeteltettek, s a hány birtok volt, ugyanannyi kis állam 
képződött, csak igen kevés közérdek által egyesittetve. E társadalom 
alakulásakor a hiibéresek, esetleges, vagy sz omszédeági körülmény ek 
~zerint a grófok és herczegek köré csoportosultak, hanem e központo
suJási hajlam inkább csak látszatos-, mint valódinak vala tekinthető. 
Az állam elvont eszméje tehát megszünt a az egyediség összesitett 
eszméje lépett helyébe s kötelezettségek is csupán ennek irányában 
léteztek. 

Nagy-Károly a birtoknak a főhatalommaii egyesítését meggá
tolni törekedett, rendelvén, hogy a szabadosztálynak uraikon kivül 
neki is, az ö javára esküdjenek hűséget 1) ; hanem a Karolingok alatt 
az ujonan hatalmas bárók a király és nép közé helyezték magukat i 
ugy, hogy amaz ezzel csak általuk, közvetve érintkezhetett Késöbb a 
királyi méltóság üres czimmé lett, s a nép ollykor azt sem tudta, ki 
viseli e czímet, sőt a föm·ak mellett fegyvert is fogtak a fejedelem el
len. Csak a vallási jellem kölcsönzött némi tekintélyt a fejedelemnek j 

s mig a bárókat a személyes függetlenség élénk szüksége cseleked
teté, addig a piispökök s apátok inkább egyháziaknak, mint hübér
birtokosoknal{ tekintettek 

A nyemzetgyülesek, ezen germán nép-elem, mint már emlitettük, 
elmaradtak, s igy sem a közét·dekek nem tárgyaltattak, sem a túlhata
lom nem fékezte te t t j elll}nben az aristocratia megerősödött az által 
is, hogy a családok s harcztársulatok fejeinek hatalma növekedett és 
a birtok aránytalansága által is; és ezek az egyedüli okok, mellyek a 
hiibért átalánosá tették. 

llierarchin. 
A hübét·-birtokoAokat egymás közt a törvényhozó, igazságszol

gáltató s hadi intézmények bizonyos hierarchicns rendszere kötötte össze. 
A hatalomnak egyetlen kutforrá;;a az Isten és az ö helytartója a pápa.J<:z, 
magának tartván az egyházi kormányzatot, a világit a császárra, mint 

1) .senki se esküdjék másnak hü8éget, mint nekünk és urának, ami é8 az 
ö urának lra8znára." Capit. ann. 805, Baluze, I, 435. 
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a királyok fejére ruházza. l\lind a pápa, mind a császár és királyok, 
hatalmuk gyakorlását tisztviselökre bízzák, kiknek a hivatal mellett 
fij)deket is adnak. A tisztviselök mind földüket, mind méltóságukat 
hason kötelezettségek mellett másokkal osztják meg, s ezek ismét má
sokkal. Az, ki a hiíbért adta se n i o r nak, a javadalmas pedig j u n i
o r nak neveztetett j néha azonban katonáskodási kötelezettségéről 

m i l e s nek is. Sz okottan mégis a javadalmas egyenesen v a s sus
vagy v ass a ll us nak, az al-javadalmasok, nlhübéresek v a v ass o
r i-knak (v ass i v ass o r um'?) neveztettek, kiktől ismét a harmad· 
rendü hűbéresek (vavassini) függtek. 

1\Iikép a mennyiségtani mütételeknél minden tétel előzmény is 
következmény is, ugy a hűbéresek köz t is rnindenki ugyanazon időben 
ur is alattvaló is volt, miután különféle terhü s természetü hűbéreket 
tartott, lekötelezve azonban c.sak az iránt volt, kitől közvetlenül füg
gött 1). Az, hogy valaki bizonyos birtokra nézve alattvaló volt, nem 
tette lehetlenné, hogy más földeken föhatalmat ne gyakot·oljon: sok 
király a Szentszék hübérescvé tette magát j az angol király hódola
tot mutatott be a franczia királynak Normandiáért; néha két fóur egymás 
irányában ur is hübéres is volt egyszerre; igy a sioni püspökök Savoya 
grófjait némell y birtokokért uraiknak ismerék, ezek pedig a püspökök
nek a chillani h ü bérért h6doltak2).A franczia király h ü bérese volt a char
trei sz. dénesi szerzeteseknek, mivel a louvresi torony ezek földén 
vala építve; a király ama földért évenként harmincz párisi sohlót fize
tett, miglen e béröss:.~eg a párisi prépostságra vitetett által, hogy a 
hires torony ne maradjon többé hübéri minöségben. 1\Iidön valamolly 
hübéres egy másik országban fóhatalommal birt, az államok közti vi
tályok, a hübéri törvényszékek s a hütlenség kijelentése körül nagy 
zavar támadott. Burgundia urai a német császárnak s a franczia ki
rálynak is hübéresei volta!< ; miért is, ha az egyiket pártolták, a má
sik iránt hűtlenekké lettek; néha pedig mindkettövel ellenségeskl<
désbe jöttek. 

A föpapok,kiknek az egyházi törvények törvényes itélet, vagy ma· 
gánhad által vért ontani meg nem engedték, grófokat és al grófokat vagy 
iigyészeket tartottak, kik az igazságszolgáltatást vitték s háboruban a 
püspöki fegyvereseket vezérlették. Ezeket eleinte maguk a püspökök 
nevezték ki, utóbb a királyok, mint a javadalmak alapítói, maguknak 

1)' A •zemélyek fokozata igy jelöltetik meg egy kéziraton Ballamnál c. 5. : 
"Az cbö méltó,ág a herczcgé, azután jön ck a grófo]>, nlgrófult, !Járól<, ezut.IÍ.u " 
várl1cliek (castcllani), az alhUb~resek, a polgárok ~ VPgJ·e a parasztok." 

2) &lbrario, !Jio,,a,·chia di Savoja. II. ll. 
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tulajdoniták e jogot j 8 igy ezen ügyészek a püspököktől fiiggctlcnckké, 
néha pedig náluknál gazdagabbakká is lettek. 

A király. Gyülések. 
E lánczban, mellynek minden szeme klizvetlenül az előttevaló

tól függ, a legfőbb személy eltünik, s a királynak a nép fölött semmi 
hatalma sem marad, miután ez más, a királylyal majd n em egyenha
talm u urak kezébe ment által. Igy tehát a király nem volt az ország 
első tisztviselője s egy főhatalmu nemzetgyűlés akaratának végrehaj
tója; nem volt feje egy szabad nemzetnek, mellyel egyetemben tör
vényeket hozott volna j nem volt végre a nemzeti hadsereg fóvezére, 
ki a nemzet kijelentett ellenségei ellen viselt volna hadat : ö csak 
czimzetes tulajdonosa volt az általa adományozott javadalmaknak, 
ur gyanánt pedig csak közvetlen saját hűbéreseivel rendelkezett. E 
szerint hosszabb hadjáratokat mikép kezdhetett volna? midőn a hii·· 
béresek csak meghatározott és mindig idei szolgálatra voltak leköte
lezve ; a határidő elteltével odahagyták a csatatért, a vállalat be vagy 
be nem végeztével mitsem gondolva. A töt·vényhozó gyülések királyi 
tanácscsá változtak át, mellybe a fejdelem azon bárókat hivta meg, 
kiket neki tetszett, de hozzáteszszük, hogy ha ezeknek is tetszett, 
miután kényszeritésre nem volt neki hatalma. Néha a főurak teljes 
gyülést tartottak, de nem a közügyek tárgyalása, hanem csak fényök 
ragyogtatása végett. Ha sürgető közügyek adták magukat eW, a s:wm
~zédságbeli főut·ak összejöttek, tanácskozandók arról, mit kelljen 
mindegyiknck tennie saját urodalma határai között ; ha a király is 
köztük volt, ;_; is csak a szerzödök egyikének tekintetett s kény~ze
ritö hatalommal t\pen nem birt. Csupán a zsinatok voltak, mellyek, 
mint vegyes gyülések, polgári törvényeket Í:> adtak ki. 

Kormáuyzat. 
1\linthogy a gern1án eszmék 8Zerint mindcnki csak azon töt·

vénynek tartozott engedelmeskedni, mellynck alkotásáLan maga is 
t•é:>zt vett, legfel:>öLb töt·vényhozás hiányában ugyanannyi törvény 
divatozott, amennyi tartomány vagy inkább egyes kis állam létezett. 
Xekünk, kik törvénykönyveink homlokán e szavakat látjuk: A t ö 1·

v é n y k ö t c l e z ö e r ö v e l b i r a z e g é 8 z o r s z á g r a 11 é z v c, 
megfoghatlannak tetszik, mikép állhattak fenn ama tartományok h:i
rom századon át legfelsöbb törvényhozás nélkül s mikép nélkiilöz
hette a kormány leglényegcsb kcllékét, a törvényhozási hatalmat. 

Igen számos kormányzati s felügyeleti jog, melly ma kizárólag 
a korona által gyakoroltatik, akkoriban még nem ismertetett. A ki
t•ályi előjogokhoz csak a törvényhatóság, vám:;;zedés, pénzveretés s a 
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bányák müvclésc tartozott, hanem a nagy hübéresck e jogokat is egy
másután bitorolni kezdték. A pénzügy kezelés, melly ma a kormány 
egyik fő ágát teszi, teljcsséggel ismeretlen vala. A koronaja\"ak, a ki
rályi előjogok jövedelme s a családi birtokok elegendők voltak a fe
jedelemnek béke idején, annál is inkább, hogy az udvarok sokkal 
cgyszeJ·iibbck voltak és a hiibérrel ellátott tisztviselöket nem kellett 
fizetni. Háboru idején a hübéresck meghatározott s mulaszthatlan 
szolg:ílattételre voltak kötelezve s mindegyik eltartotta a maga em· 
bercit 1). Rendkivüli szükségekben a hühéresektöl katona és pénz 
kéretctt, sőt néha a papságtúl is, melly mikép a nemesség, adómen
tes vala, mivel az államnak, emberei által és személyes szalgálatokat 
is tett. 

A Karolingok a barbárok személyjogi szellemét a római modoru 
egységre vinni törekedtek, a hitbéresek ellenben az öket kiskirályokká 
tevő helyi jog behozatahín dolgoztak, és sikerült is nekik a társada
lom minden viszonylatában a nemzeti eszméket helyiek- s földtel·üle
tiekkel váltani fel. 

Függetlenekké lévén a fóurak a királytól, kit hatalomra néha 
feliilmultak, magukhoz ragadták n kiralyi előjogokat, a hányákat sa
ját uradalmaikban magnk zsákmányolták ki, a vámokat maguk szed
ték be j si)t Francziaországban a ki1·Aiy képével pénzt is verettek j 
miért is azon országban a Karolingok megbukásakor százötvenféle 
pénz keringett; sz. Lajos azonban c jogot, a bretagnei herezeget ki
véve, mindenkitől elvHé. Nem különben történt a többi orszá
gokban is. 

l\lintán a barb{u· tü1·vénykönyveket a tartományi szokások vál
tották fel, az igazságszolgá Itatás nem volt többé fő hatalmi intézmény, 
hanem a tulajdonjog következménye. A báró nem volt alávetve a ki
rály felügyeletének, jogaitúl meg sem vala fosztható, hanem maga 
hozott törvényeket s gondoskodott azok végrcl1ajtásáról; ha igazta
lan~ágot követett el, nem lehetett öt rend1·e utasitni, legfölebb ugy, 
mikcp ma egyik uralkodó a másikat szokta. A legföbb itélöhely a hü
béri kormáuyzatban mindig hiányzik s ha a király, vagy császár ne
véhez némi emlékek köttettek is még s eléje, mint legfelsöbb biró elé, 
némcll y ügyek fel is te1:jesztettek, ez t mégis a mai fölebbezéshez ha
sonlitni sem lehet. Ha egy hübéres (mert az egyszerü ember meg scm 
hallgattaték), kinek az igazság megtagadtaték, ügyét a trón elé vitte, 

•) Azon szokás, hog·y az ouc•lek egy tulajdonosnak nevét viselik, kinek 

ott kegyelmezési ~ vérjoga van, a hiihórrend~zeruek maradványa. 
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a helytelen itélet meg nem vizsgáltatott csak maga az ügy, és ha a 
hübéri törvényszék hibában találtatott, a királynak nem állott jogá· 
ban az itéletet megsemmitni, csak a mennyibcn ereje is volt ehhez. 

Midőn minden birtok hübérré, vagy másodhübérré, és minden 
hivatal elvehetlen- s örökössé lett, minden herczeg, gróf, határgróf Ó!:~ 
báró uraul tekintetett a maga földének, mellynek lakói minden ren
deletét béke és had idején egyaránt teljesitui tartoztak. Maga az ur 
sem adót nem fizetett, sem a sérelmekért az egyezkedési bánatpénzt 
nem volt köteles elfogadni, hanem boszut állott magánhaddal, mellyet 
néha legfelsöbb ura ellen is viselt. Legbecseshnek tartaték e jog, 
melly szerint a nemzet háboruihoz még a magán hübéresi hadak is 
jarultak, egyesnek egyes elleni viadala (ök ö l j o g). 

A várak. 
A normannok, arabok és magyarok berohanásakor a megtáma

dottak jónak látták magukat őrtornyos falakkal erősitni. Olly rendet
len időben, midőn a jogot mindenki csak az erő szet·int mérte, a vá
rak könnyen rablók gyül- és menhelyévé alakultak; ellenszegültek 
a hatalomnak és hasznukra forditottak minden1 mások közötti viszályt, 
vagy hadat. Azért is az egyházak, a földbirtokok s a szomszéd főurak 
minden ujon emelkedett vár által fenyegettetui érzék saját függet
lenségöket, a királyok pedig előjogaik megtámadásaul tekintették azt. 
Ez utóbbiak el is rendelték néhányszor a várak lerontását s eltilták 
ujaknak építését; azonban csak is rendelni tudtak, nem találva sehol 
engedelmességre j sőt a tilalom arra tanítá a bárókat, ruikép állhatnak 
ellen s tehetik magukat rettentökké. 

A várlakok tehát mindinkább szaporodtak, miután amaz időnek 
szüksége s egyetlen rendje a háboru vala j a monostorok és faluk 
megerősíték magukat j a tornyokban mindig őr vala. , vigyázva , 
nem közeledik-e ellenség; s minthogy néha azonegy város falai 
között is ellenséges pártok találkoztak, tehát azonegy városban is 
több erősség emeltetett j a nilnesi palota, a római Colyseum, a mila
nói Janus-íve, az ar lesi és veronai szinkör sa régi templomok és iruo
Ják marad ván y ai erősségekké alakittattak j és a paloták erősségek 

gyanánt voltak építve, erős vasrácsok-, sánczok-, repülőhidak- és lő

lyukakkal. 
A hübéres legszokottabban birtokai közepén magasabb helyen 

ütötte fel lakását, várat épitvén oda; ollyanféle várat, minőknek rom
jai sok hegycsucson még ma is látszanak s mik nálunk a kiváncsiság, 
akkoriban pedig a rettentés tárgyai voltak. Emlékeztető jelek ezek 
amaz1 önmagában megoszlott társadalomra, hol jog és törvény helyett 
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a fegyver használtatott, mint jelve az elzárkozott a független hata
lomnak, a személyes vitézség és kitiinésnek. Az alacsony kunyhók kö
zepett, mint egy rabló a szaigacsoport közepében, emelkedtek ama 
tömörkövü épületek, gömbölyü, vagy sokszög s párkányozott tOI·nyok
kal. Egy sugár, de legmngasabb torony, mind a négy oldalra nyíló 
ablakokkal örhelyül szolgált, honnan a harang- vagy kürtszó pitymal
latkor a mnnkásokat dologra, az ellenség közeledteltor pedig a har
czosokat fegyverkezésre serkenté. Ha lopás, vagy gyilkosság követte
tett el, az ör sajátszerü kiáltást hallatott, m-it minden ember, szom
szédja felé ismételt, hogy a bünös a szomszéd birtokra ki ne mene
külhessen. 

A természet segélyéhez meatcrség is párosult, hogy a várak 
hozzáférhetlenekké tétessenek. Sánczok, elöfalak, karózatok használ
tattak, köröskörül tövis ültettetett, keskeny s támasztékok nélküli 
repülöhidak, lánczon függö esökapuk, földalatti járatok, kelepczék, 
csapdák s több afféle mind ama les- és védrendszerhez tartozott, 
mellyre borzadnia kellett annak, ki a várat megtámadni, vagy meg
lepni akarta. 

A vassal kivert ajtók fölé kiszegzett vadkan- és farkasfejek, 
meg sasok, a csarnokban pedig szarvas meg özbak szarvai a báró ur 
vérengző mulatságárá mutattak. Tovább hatva semmit sem találsz, a 
mi az építéskor elmulasztatott volna, ném ugyan a kényelem és ízlés, 
hanem az erő és biztosság tekintetében. Fegyverzetek, lándsák, ala
bárdok s vasbuzogányok csüngtek a családczimerek között a tágas, 
de rosznl rendezett szobák falain ; a roppant kandallők köré össze
gyült az egész család sakkot, vagy koczkát játszani, himzeni, inni, 
elbeszélést, vagy fuvola- s citharától kisért éneket hallgatni. 

A vát· falain belül minden találtatott, a mi az élelemhez és csa
tázáshoz tartozott, a konyhától a fogházig, a tyukketrecztöl a fegy
vertárig, a levéltártól az istállóig, mindcn inkább költséges, mint íz
letes fényüzéssel. Csupa ezüst edéuy s arany poharak j tizenkét láb 
széles kandallók roppant vasmacskákkal, mellyek vén fák derekát 
tarták a lángok alá ; félborjut befogadó üstök s olly nyársak, mellyekre 
egy egy siildöt egészben húztak fel j nehez nagy asztalok, száz meg 
száz üveg borral beteritvej kenyértár, tojástartók, pinczék, ruha
tárak, kamarák s gyümölcstartók mind megtöltve s bőven ellátva. 
Meg is kivántatott ez a sok készlet annyi tiszt, sólymász, apród, inas, 
kertész, szakács, sütő, ruhatartó, kapus, katonák és tirök eltat·tására ; 
az urakon, rokonokon, barátolwn, lovagokon, zárándokokon s más 
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utasokon kivül, kik audig maradtak, ruig nekik tetszett s gazdagon 
megajándékozva bocsáttattak el 1). 

Belül az épület több lakosztályt foglal magában, A hölgytei·rnek
ben a nők nyilakat, íveket, dárdákat szerelnek és sisakokat ékesit
nek; más munkások kardokat, paizsokat, sisakokat, buzogányokat, 
kalapácsokat, lándsákat, nyilakat, alabárdokat, a fegyverzetnek egyéb 
nemeit, aztán vas-, rézedényeket, szaru- s börszereket s eszközöket 
készitnek. Néha a lakoma, vagy játék közepén a vészharang hangzik 
el ; fegyveréhez kap minrlen, a lőréseken harczot;ok állnak, a hidak 
felhuzatnak, a kapuk leeresztetnek, s foly a han:z, és ha a támadás 
visszaveretett, visszatérnek az épen elhagyott ebéLI- vagy játékhoz, 
vagy társalgáshoz. 

A IIClliC!; Ul'. 

Mint fészkében a sas, ugy élt akkoriban a nemes m· ciszigetelve 
miudenkitöl, alattvalóin kivül, sem nem módositva, sem viszont nem 
módosittatva a többi társadalom által. A nép, melly öt környezi, nem 
az ő vére, mint a patriarchális időkben ; nem rokonok és atyafiak, 
mint Skót- és lrhon danjainál; nem köti öt embereihez sem szeretet, 
sem hagyomány; ö egyedül áll nejével s gyermekeivel, komoran s 
gyanusan tekint embereire, kik neki félve engedelmeskednek. l\lilly 
magas önérzet támadhatott benne, midön látta, hogy ö mindent tehet, 
és pedig csupán saját hatalmából, nem korlátoztatva, csak saját ereje 
által'? Már gyermekségében, atyja dölyfossége s a szaigacsoport poi'
bancsuszása arra tanítá öt, hogy az urnak mindcn szabad. Ha felnőtt, 
egyrészről reszkető, elaljasult rabszolgákat, másrészről neki vakon 
hódoló kegyenezeket lát maga körül ; nem félve senkitiil, nem ismc•·
ve a társadalmi életet, nem talál va soha ellenallásra, s nem félve sem 
elnyomatástól, sem szemrehány:í.stól, jelleme különös szilaj erőt nyer, 
s ő nem csak vaddá, hütlen· R erkölcstelenné, hanem különöscu sze
szélyessé is lesz, s megátalkoclván szokásaiban minden haladásnak 
elJenáll. Udvari szolgáit fizetés helyett kicsapongásra s a földészek 
zsarolására hatalmazza föl, mi által uj fokozatu zsarnokságot hoz lét
re, melly a várbeliek s a földnépe l{özt mindig nagyobb idegenkcdést 
sziil; a népnél apáról tiura mindig nagyobb tisztelet öröködik át a 
mindent tehető m· iránt, ki öket más cllenségtől megvédi; má.srész1·Öl 
azonban gyötörtetve az egyéni szeszélyes zsarnokságtól, átkozzák a 
hatalmat, mellynck ellemUini nem merészelnck. 

•) Monteil, János tour8i szerzetunek, Andráa tou.lon8ei azerzeteahez irt XX. 

levele. 



Ló, fegyver s várának erlísitése, képezik a vár urának egyetlen 
gondját s foglalkozás~it; néha ki-kirándul elrabolni a foldé!<z nejét, 
vagy leányát, vagy kifosztani s megadb:datni az utasokat. Minthogy 
azonban a harcz és rabhis ama zavargós időkben csupán esalc az élet 
kicsapongásai voltak, a nemeR ur az életet valódilag elfoglaló h•vé
kenység hiányában az unalmat el nem kerülhette. Közügyek nem 
ve:;zik többé igény be tevékenységét; az alattvalók közti igazságszol
gáltatás, miután csak önkényétől függött, nem volt többé magasztos 
tiszti elját·ás; az igazgatás egyszerü volt, miután a földeket a jobbá
gyok kizát·ólag az ö haszn:íra müvelték ; a mcsteremberek szinte az 
ü szolgái voltak; a tudományokat csak a szerzetesek müvelték, kiket 
ezért és imádságuk(·rt a ncmr;s ur idiínként meg-megajándékozott. A 
hübéresnek tehát az élete t képező tevékenységet másutt kellett ke
resnie ; azért ki-kiindult kalandor- és rablójáratokra, vad:íszatra, za
I'Ún d oldatra s mindenre, a mi öt a Lékétlen tespedésből kiragadhatta. 

1\ hübl•t·es és um közölti ,·iszony. 

A l1übéresnek kötelezr.ttségei elő vannak adva a ".lerusalcmi 
tiirvénykönyvbcn", mellyet az európai főurak a Szentföld meghódí
tása után birtokaik kormányzása végett szcrkesztcttek s mellyben 
momlani lehet, hogy a hüLériség öntudatra, tulajdonai pedig elmé
letre emelkedtek. A barbár nemzetek büntető- és a müveltebbeknck 
tisztán polgári törvénykönyvci közti idököz alatt a törvényhozó hi
,·atva érzi mag~ít az erkölcsi kötélyelcet is azok módjaival e~yütt 

megszabni, hogy az erkölcsi öntudatot a szenvedélyekkeli küzdelmé
ben mintegy meger{ísitsc. Azért is ama törvénykönyvben rendeltetik, 
hogy a hübéres meg ne sértse urát testileg, s ezt másoknak se en
gedje megtenni ; senunit sc vegyen el töle az ö beleegyezése nélkül; 
scnHnit se tegyen kárára, vagy becstelenítésére; meg ne gyalázza 
ura nejét, vagy lcúnyát; hanem igen, adj<m becsületes tanácsot, vala
hányszor erre felszólittatik; vállaljon érte kezességet, ha adóJSságba, 
vagy fogságba esett; az ellenség előtt, ha veszélyben látja urát fo· 
rogni, meutsc meg: ha mindezt teljesíti, ura öt egész hatalmával vé
deni fogja, ha becstelen szószcgésröl nem akar vádaltatni 1). 

Ezen erkölcsi kötélyeken kivül a hübéresek még sz o l g á l a t
r a, h ii ség r c, i g a zs á g r a és s e g é l y c z és r e kötelez tettek. 
A ::; z o l g á l a t alatt hatvan, negyven, vagy husz napi ka to nai szol
;:;úlat, vagy az cgésr. hadjáratbani rés:.:tvcvés értetett, emberek- és 
fcg.)'Verzettel, vagy a nélkül, a hübéri birtokon belül, vagy akárhol, 

• J I,, Assise d i (}~;·u.wlemme, <'ap. 20!1. 
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csupán a védelemre, vagy a támadásra is, az egyezmények szerint. 
H ü ség g e l akkor szolgálta urát, ha ez az udvarhoz, vo gy a tanács
gyülésre ment, vagy ha hübéreseit tanácskozmány- vagy számot
adásra hiv ta össze. Az i g a zs á g a h ü béri törvényszék elismerésé
ben állott. A pénzbeli se g é l y e z és ek mojd önkénytc;:;ck és szi
vességbeliek, majd meghatározottak voltak, midön az urnak fogság
ból kiváltatnia, elsőszülött lányát férjhez adnia, vagy fiát lovaggá 
avatnia kellett. Az, ki katonai szalgálatra volt k'.itelezve, a nemesség 
megállapitása óta nemesnek tekinteték ; a kik csak adót, vagy munka
szolgálatot igértek, csakhamar parasztállapotra jutottak. 

II. Lothar törvénye szerint Olaszországban a hübért az m· be
leegyezése nélkül elidegenitni tiltva volt ; II. Fridrik Siciliában ha
sonló tilalmat adott ki. Angolországban a Ma g n a C h a r t a meg
engedi ezt azon föltét alatt, hogy az átvevő a terheket is vegye áltol. 
Francziaországban, ha valameily hübér {Lruba bocsáttatott, a közvet
len ur azt adott áron visszavehette. Mikép pedig eleinte a kért átru
házásért díj fizettetett, épen ugy kellett az örökhübér behozatala utl\n 
is az ujon beiktatottnak az ur pénztárába hübérdijt fizetnie. 

A hübéresnek nem egyenes örököse az urnak, öröködése elis· 
meréseért (r e l e v ium, r e li ef), határozott hübérdijt tartozott fi. 
zetni. A Ma g n a C h a r t a ama dijt az évijövedelem egy negyedére 
szabta; sz. Lajos pedig meghatározá7 hogy, ha a hübéresnek nincsen 
pénze, az ur a birtokot egy évig maga használja. Ha a híibéres f'óbb 
kötelességei valamellyikét (fo r fa i t u l' e , fo r i s fa c t u r a) meg
szegé, a hübért egész életére, vagy csak bizonyos időre elvesztette. 

Utóbb szaporadtak a kötelezettségek. Az ur összes hübéreseit 
arra kötelezte, hogy az ö malmát, az ö kemenczéjét és borsajtóját 
(b a n a l i t é) használják, bizonyos díjfizetés mellett; a jobbágy nem 
csak terményei nagy részét tartozott odaadni, hanem határozott szá
mu napokon személyes szolgálatot is kellett tennie. Igen jövedelmcs 
volt azon jog, melly szerint az ur a szolga, vagy félig szabad félig 
szolga állapotu, vég1·endeletre föl nem jogositott alattvalók elhunyta 
után a vagyonnak egy részét, vagy egészben maga örökölte. Az ut· 
jogaihoz tartozott továbbá a kiskoru hübéresek gyámnoksága, ö ajánlt 
férjet a hübér örökösnöjének, s kényszeritbette azt, hogy az ajánlot
tak közt válaszszon : észszerü követelés, miután a férj az urnak lekö
telezettjévé, vagy épen katonájává vált, kitől azonban a n ö megvált
hatta magát, annyit fizetve az urnak, amennyit neki kéröi ajánlottak. 
Az urat illették még a talált dolgok, aztán a végrendelet s gyónás 
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nélkül, vagy hirtelen meghaltak vagyona, mintha ez utóbbiak bizo
nyos k:irho:.~:atnak ruentek volna eléje. 

Igen fontos volt a hübérbirtokosnak azon joga is, melly szerint 
ö a birtokain meghalt idegenek javainak is örököse vala. E jognál 
fogva bármelly hajó, vagy személy vettetett ki az ö f"óldére, azt mint 
~a játját lefoglalta; miért a leoni algróf Bretagne ban, egy sziklára mu
tatva mond:i : E sz ik l a n ek em b e cs e se b b , m i n t a ki r á
l y i k o r o n a d r á g a k ö v e i. 

Némellyek ezerint a partjog a kalózok megfékezése végett ho
zatott be; annyi bizonyos, hogy már a legrégibb korban is gyalcorol
tatott; a rhodusiaktúl a rómaiak vették át '),kiknél az az államkincs
tár jöYedelmévé lett, ruikép ez Eudemonnak Antoninhoz intézett fo
lyamodványából nyilván kitünik. Antonin és Hadrián lemondtak róla, 
hanem utódaik ismét behozták. VII. Gergely az 1078-i római zsinaton 
s utóbb III. Sándor is a IV. laterániban átok alá veték azokat, kik a 
partjogot igényb6 vették. II. Fridrik Siciliában tiltotta azt el; sz. La
jos pedig 1231-ben, midőn el nem törölhetné ama jogot, egyezkedésre 
lépett Mauclerrel, Bretagne herczegévcl, melly szerint ez a Lajos ál
tal mentesekké nyilvánitott hajókat megkimélni tartozott. Az 1~35-i 
oleroni h a t á r o z mán y ok b a n meghagyatik, hogy a hajótörés 
után összeszedett javak, ha senki által nem követeltetnek, e g y h á z i 
á t o k b ii n t e t é s e a l a t t k e g y t e t t e k r e fo r d i t t a s s a n a k. 
L Ferencz 1543-i februári rendelete által érvénybe hozza III. Henrik 
angol király s Normandia herczegének törvényét, ruelly szerint h a
j ó t ö r é s e s e t é b e n a h o l ru i k a r r a r e n d e l t t i B z t ek á l
tal összeszedetnek s őriztetnek egy hónapig s egy 
napig, hogy visszaadassanak annak, ki ezen idö 
a l a t t k ö v e t e l é s é t m i n t t u l a j d o n o s h i t e l e s e n k i ru u
t a t j a. XIV. Lajos alatt R. partj o g, a kalózok elleni eseteket kivéve, 
szigornan tiltatott el ; hanem ez igaztalan elját·ás mégis itt ott egész 
napjainkig fenntartotta magát. 

VAdásza(. 

Legbecsesebb kiváltsága volt a nemcfl urnak a vadászat, mely
lyet olly szenvedélylyel üzött, hogy szép időben néha egész kiséreté
vel hetekig iR az erdőben lakott. A sólymásznt a nemes fö kcdvtölté
~ét tette. A sólymok távol turtományokból hozattak, s ha ki voltak 

1) .Tn venalis Sa tyr. 4. monrlja: Res fiad est u&icum~que natat; és Antonin 

Lib. I. Cod. !le nanf'r. Quid enim habet ju11 fi.~rus in aliena calamitate, ut de ·re 
tam luctuosa ~ompendium sectetul' 1 
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tanítva, mindig kézen hordoztattak. A k~rcsztesck is magukkal vit
ték üket, midön a szent sir megszabaditásá1·a mentek. A milanói küz
ségház építésekor ki nem felejtettek a sólymok állványai s karói, sijt 
még a papok is az oltár szélein s az egyház más helyein is tartottak 
illyeket A frank törvény megengedte a fogságba esett nemesnek, 
hogy váltságul egész pénzét süt földeiről kétszáz jobbágyat is oda
adjon, hanem a sólymokat nem adhatta váltságdijba. Ezekből egyet 
elrabolni ugyanannyi volt, mint egy rabszolgát &Hegülni. N émcllyck 
egyiitt temettették cl magukat sólymaikkal, vagy pedig legkedvesb 
barátaiknak hagyták azokat. A koporsóra vésve a sólyom az elhunyt
nak nemességót jelentette. 

A föurak vadászata zajos pompával ment végbe. Egy herezeg 
hat apródot tartott a vadászebck, hatot az agarak mellett; tizenkét 
másodapródot az összes kutyák mellett; a vizslák s agarak körüli 
szolgákra hat vadászigazgató ügyelt föl. A spanyol ebek mellett hat, 
a pudlik mellett hat, az angolimtyák mellett szinte hat inas tartatott. 
A vadász öltözete szürke prémes vállruhából, rövid zöld köntösböl, 
irhoni bíírüvvel, és szük nadrágból állott. Magával hordta a vadász
kést, ijat és nyilakat, arany-, vagy aczél-lánczon függií elefantcsont 
kürtöt. Néha messziröl hozattak vadak s kerítés közé szoritva haj
hásztattak. 

Igy szülemlett a régiek előtt ismeretlen vadászati jog, melly 
olly igen nyomasztó vala a földmüvelőre, kinek nyugodtan kelle néz
nie, ruikép dulják fel a vadak a már érett szölöt, vagy vetéseket ; 
még a félénk nyul is veszedelmes volt reú nézve .• Taj volt annak, ki 
fogyasztani merte a nemes Ul' muln.tságának tárgyait. Az auxcrrei 
püspök keresztre feszíttette a~t, ki egy vadászható madarat elüzött, 
Bemabu Visconti a nyulat bőröstül csontostul nyerseu etette meg 
avval, ki egyet megölni merészlett. 

liiibéresi szeszt'I~'-
Ezek voltak a lcgkiizönségesb kötelezettségek, mivel a részle

t.esbeket, miket a zsarnokság, vagy szeszély szabott meg, alig is le
hetne elöszámlálni. Némelly hiibércsek azon ciiijoggal birtak, hogy 
ha a király birtokaikon keresztül utazott, elfogták a lovát; l\lilan<,ban 
a zászlósoké volt azon öszvér, mellyen az érsek bevonulást tartott ; 
Florenczben a Visdomiui család vitte be, s a bevonulás után a pm·ipn 
Nagyobb Sz. Péter apátniíjéhez, a zabla és a nyereg a Del-Bianeo, 
utóbb a Strozzi családhoz vitPtett, harsona szó mellett, ~ ott a ház el1' 
tUlittatott. Pistojában a Uellesi család birt ezen elöjoggal, s a püspök 
:-:z. Péter apátniíjének egy gyürüt, ez prrlig a piispi)lmek gazdag 
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agy<ü adutt. Troyesbeu az egész uagyLüjt alatt lizenh;i.rum atiözuny 
naponként rózsavizet tartozott a kanonokok kezeirc önteui ; ugyanott 
a püspök a nagy apit.~;lghoz szállott s lova az apátnőt illettr, hanem 
a gazdag ágy, mellyre a püspök fcktctleték, neki adatott. A nona 
eléneklése után a kanouokokkal cliit:~zör csigázott, azután tekézett. Di
jonban a kanonokok a tartumáuy nrnöjénck két arczát núnden évben 
egyszer megcsókolni tartoztak. Coneleban kilencz jószág jobbágyai egy 
nagy ünnep alkalmával A ss z o n y u nk templomába egy kost vit
tek ; Orleansban a h ü béres az U L' mennybernenetele ünnepén hódolata 
jelciii a kaptalannak szinte egy kost ajándékozott, mellynek megara
nyozott szarvaira öt soldóval töltött (•rszény vala akasztva j és a püspök, 
midiíu beiktattatott, Sz. Eubert apátságába ment alndni, cstclizvén 
ott egy tojást, P gy falat kenyeret 8 <'gy meszely bort j másnap két ka
nonok megkötözte kezeit s a székes egyház ajtajához vezette, hol cs
kiiduie kelle, hogy az egyház kiválts;i.gait fcnntartandja 8 a kti.ptalan 
fölött semmi lwtalmat srm fi>g n111g<inak tulajdonitni. A facuzai piis
pök karác~ou- és husvétkor Honangna grófjának szulgáit megvendé
gcini tartozi)tt; mit ha elmulasztott, ezek konyhájliba ronthattak s 
dvil1ettck rr:indeut, amit készen találtak. A ceis~aci báró, mint a ea
hursi piiRpük lliibére:;e, eunck Lc\·orllll:isakor meghatározott helyen 
fedetlen fiivel s mezte!cn joLb lábbal Yárakozott s igy fclültöz,·e vc· 
z d te a pü~piik lovát a kantál'lllil fu H va e gé::~ z a székes l' gy házig j az 
ebédnél is ö :;zulgálta fel az elsií ételt, hanem jutalmul a ló szerszá
mostul s az a:sztalteriték is neki adatott. 

Néwelly hiibércscknek a beiktatás alkalma\'al az ajtók zárait 
nH·gcsókolniok, míut a részegeknek, táutorogva járniok, három ugrást 
tenniök s azalatt i>izun.}·os illetlen ltangot hallatn io k kelle j másoknak 
islllét hizouyus napon rgy tojást, rúpát, vagy kenyeret négy pár ökör
tij) huzott szekeren kelle vinniök. A Machccuul melléki tó halászai a 
tulajdonos előtt évcuként ('gy i::macrctlcn tánczot s m\·g nem hallott 
Jallamot kelle hallatniok. Nemcily alattvaló UL'át évenként egyszrr 
meglátogatni tartozott, hanem ugy, hogy HLÍHden két lépésnél egyet 
visszafelé lépjen. Más urak itnuét azt kívánták, hogy a hübércs a ma

jorság elé egy véka zabot hintsen. 
Y o !tak hübércs~:k, kik csak kaiHid madarat tartoztak vinni, ha

nem ollyat, mellynck egyik füle foltér, a másik fekete vala. Ha ez 
meg nem 'Volt, Yagy az tu· fotitettnck állítá az egyik fület, hosszu per 
támadt, mellynek végét a madárka többnyire be nem érte. El sem 
lehet mondani, minö szigol'l'nl kivántattak meg a szolgaságnak ezen 
-;zcrtartásos jelei. Ha ezek közéji a hübércs csak valamit is elmulasz-

x. 12 
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toll, vagy a határozott irliírc pontosan 111cg nem jdcut, végdlen kelle

mctlenségnek tette ki magát, :-;/\t néha a Iliibért i~ dvP:-;?.tettc. A ki 

hódolati hítognhí~aknt· mM otthon nem találta, az ajV•k ídrait tartozott 

mcgesókolni. 
A l1iihéri kiitclezetbégt•k, lt:gkivúlt az egyházi l•iiiH:rcken a 

legutóbbi irWkig érvényben marantak; mint például azon szokás, 

melly szerint n. piiKpöknel{, midiín lúnt ült, a kengyclt kelle tartani, 

aztán szentmenctkm· a zászlót, n:~gypúntcken a keresztet. vinígvasár

nap pedig pálmaágat vinui cliJtte. 
Rúmáhan a pápúnak a K<',U·iicilia fölötti fiíhatalllla cmlékcül 

egésíl a nmlt század Yégeig nngy ünnepélyek tartattak ; a Colonna 

csahid egyik tagja, ki ama napon az ors1.ág fiiparauesnokának méltó

ságát viselé, a nápolyi király uevrihcn, egy poroszkál vcz etet t a pápa 

elé; a poroszka fején nápolyi p<'~níljcgyckkcl megtöltiitt kelyhet hozott, 

mellyct a pápa átvett; a velenezei s a Sz.-A postolok terc ki volt vilá

gítva s a hullálllzÚ nC:ptiirncg l1•gyigabl, íinncpd ülve, júté·kokkal mn

latta magát. 

A korlátlan sz;cszP-Iy ollykor zsamoksAggá f:.~,jult. l\lircpoix ura 

igénybe vette a párisi parlament eliitt a z o n, a z ií ií sc i á l t a l m i n

<1 C n kO r g y ak O r O l t n C lll c K j O g o t, h o g y a f Ö J d C i ll C J fO

g o t t c r c t n ck ck c t m c g é g c t h os sc. A penrllarroui normand 

híibér kiHeles vala Caenhe mindannyiszm· húhüt kiilrlcni, a hányszor 

kivúntatott. Foix gró(jának jogában állott <\le!!':hen egyszer mindcn 

kcrcskcdtitiíl bizonyos mcnnyisc:gii :ínwzikkckct ingyen elvenni. Vcr

manclois tcriiietim a parasztok az ut közc·p~n felfordult !;zckcrekct a 

nemmmt· cngcdölye nélkül, hatvan solelo hiiutcU~s alatt fül nem emel

IJCtték. l V Humbert, Beaujcu vagy nópszcrii nyelven, az általa alapi

tott Villc franchc ura, megengedte az oda települö fórjeknek felcsé

gciket vérig vct·hctni. Angolhonban a normanrl b:írltk, elég hatalma

sak lc\·éu arra, hogy biintctéstölno féljencl{, a johLágyok által <'rÖs

ségekct épittcttc·k maguknak " ar.okban iit.ötték fel f<:szkcikct 

rablócsorrláikkal, ki-kirontva néha v:1gyon, júszitg, ember , vagy 

niímblás végett. Az elfogottak körül némollyeket a biit·tiinbcn kinoz

tak halálra, m:ísokat a sárba fojtottak, vagy tiiz fülú akasztottak, né

rnellyeket vipc1·ák közé vct·cmhc dobtak, vagy giihiis kötéllel ltal:ínté

kaikon agyon szorongatt:ík. 

A kedvezmények, mikct utóhh nómclly I.íibérlll'ak alattvalóik

nak cugcdtck, bizonyítják, milly fokig emelkedett volt a z~arnoklat 
és az· elnyomás. Némcllyik azt engedi nl('g, hogy az alattvaló fiai 

olvasni tamdlw~Hanak, R llUÍHik, lwg-y a tcrm~nyck az urun ),iviil m<Í~-
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nak cladat}w:;~aualc, vagy az elroudottak v:i~ána vitctlws~cuek. A párisi 
piisvük egy, VIL Lajos által is megerősített engedményében Lele
t-t;"yczilc, IIIJgy Oclelina, egyik alattvalúniíje fét:jhez mel1essen a ~t.
Gerruaiui apátság egyik alattvalújáho;.~, olly föltét alatt, l1ogy a szüle
tcnclil gyermekek fele a piispiikó, fele az apáté legyen. 

A Genf melletti túulil karúkkal kellett a jobLágyoknak őrt álla
niok,hogy a békákat csrmrlcsséghcn tal"t:;1ík. A viennei érsek szakácsai 
adót vetettek a házasságokra. Poitou gt·ófságban az uj házasoknak a 
vár sánczát kellett átugt·aniok azon igéret me ll ett, hogy a ki bele nem 
esik, annak utódai szabadokká lesznek. Azonban a sáncz sokkal szé
lesebb vala s a vár ura csak gyönyörködni szcretett annak nézésében, 
mikép fuladoznak a Rzet'CHcsétlen fórjek a sáncznak sürli sárga vi
zében. 

V gy hiszik, hogy némelly hiibértLrak igen oc8mány erőszakos
kodást engedtek maguknak, mcllybiíl utúbb a z e ls i) é j j o g a 
(j ll s r r i lll a c n o c t i sJ d r () i t d c c u i s s a g c) keletkezett, 
s abb1íl állott volna, hogy a nemes 11r egyik mcztelen czombját az uj 
húzasok közé a:r. ágyba tehcttr. 1\Iá:mt.t i~>mét az nj fé1:jnck, felesége 
mL"Ilé feküdni n piispök vagy hübóru1· engedelme nélkül luí.rom uapig 
nem volt ;;zal1a1l. Különl•cn a:r. clsií (j joga l'llenkczik minden tcnnf
;.;;r,eti érzettel s nen1 lehet egyehet l1illni, mint, hogy csak jelvilcg vó
tctctt, vagy lcgaláhiJ péuz :Utal mindenkcn· megvált!Jatú vala 1). 

A hiib<;n~k, mdlyehiH eddig beszéltiink, flildbirtokkal s tcriJCk
kcl voltak iiss;.o;ckiitve; hanem uU.hb mindcn birtok, minclcn nyere 
mény hüb<'~r alakot öltiitt; mint 111icliin j:irvcí.ny malkuclik, az emberek 
bármclly más betegséget is annak tartanak. BübPrhc adattak tehát 
kiilönféle ki;;1·hh nagyobb !Jivat.alol<, a vadászat és vámjog, a főuri 
palot:UdJan az igazságszolgáltatá~, a Hiitós, v:ísárkori sátorépités, sőt a 
méht<,nyé~ztés joga is. A paps:ig a tcmctiít, a dézsmát, a. szent adomá
nyokat, a fcl1ét· és fel< etc stola jog:i.t s töhh afféléket adott hübérbc; 
egynémclly bárú az egy-egy oltámái mondott misék jövedelmét ado
mányozta cl, vagy legalább az egyház liiibérének tartotta azt 2). Mu-

1) Az clsö {j jo~át lag-:1•lja Raepsaet. Diss. sw· le .• druits de ma~yuette. On

rlcuar.t" 1817. /uulon<oll a •k1Ítlwni re!}iaégtud. Tcírstdntnak 1840-i Bmléki1·atai~au 
m~gmutatja, hogy am~tjug ucm a su·mlqyrc, haHPill a dijra vonatkozik, " c jog· 
uruök, ,;ö~ ahha~i~s:ÍI< által í,; gyakorollatu~t; é~ ama dijtizet<;sncl< uem csak az 
alattvaló- ·loancw a Heme,;uök is alá voilai< vetve. A sltóthoui törvények szc
rint uliHdeu uö, al<ár ucwes volt akúr ucm, három soldót s egy tehenet fi
zetett. 

') Bouquet, Recneil de> hi8loires, X köt. :?38--480. 11. 
= A jo~;t u<iíJSok uagyohb ré:;zc azt loi~zi, hogy a hübér léuyegc azou 

12* 
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rntori Lajos bizonyítja, mikép a főuraknAl még a mcsh·r11mLerck 
mtmk:\ja is ItiiMrrel volt összekötve; ~>Öt mi tühh, mí•g a lcv<'gÖ is 

fcnutariá~uau áll, mclly szerwt az ur, vagy a ki a hüucrt :11lja, az eredeti 
tulajdouossiÍgot 11111gáuak tartja fenu; ll hilbérc~ r{·szérőJ pedig IJármillelllii szo). 
g alattétdben áll, me ll y a hüoég, Y agy húdo~al jelciii kö: tc tik ki. .\ hiiLérLcn tc
hát, mikép a haszonhéri szerzödé~ekhen, ha ;znA.Iati ~~ egyenes tnlaj•louosság 

található. 
Az uraság Y a lameily jószág kezelibe s haszon v{, tele jogill.Jan áll; azért a tulaj

donosi uraság (lluminium proprietatis) megkülönllöztetendő a jogi urasAgtúl ( domí
nium juria): e szerint a birtok is joyi, vagy tényleyea. A tulajtlouo~ság a jog é; 
té11y kettős feltételét összeegyesiti ~ ez egyesilés ből cred :L t1dajdonijng. Ha aztán 
az anyagi haszon a tulnjuoui jogtól törvényesen ki\lilnittctik cl, mint midön 
a birtok kegyheli gyanánt engedtetik által, ekkor használati vagy birtokldai uraság 
tíunad. E szcl'iut a hiibéruen az ur a tulajdoni vagyis egyenes urijog·ot (dom·inium 
p!·op?·ietatis), a hühéres pe•lig a bh·toklási ,·agyis loas:.:•lll\'étcli ura:;ágot ( dominium 

posatasionis) tartja meg. 
A hilhér aaJátlagus- és nem aajdtlayusra o'zlik. A ~aj;itlagos :ur., mcllybcu 

tcrmé·szeténcl< ,ajátságai mcgtartatual1 ; nem sajátlagofi az, mcllybcn a:.:okat a 
felek egyczkcdé~c megesonkitja, vagy noót.lositja. Tulnjtlouk{!pi te: mé~zetc >Ze· 

rint a hiiuér az ingatlan any~tgi tárgyakra voualkozik i az által azonban mét( 
meg nem szüuik l.tiibér leuni, ha iugó j"valua, jog·ukr:o, vag·y évo,Hkéuti swlgá

lattételre alapittatik. 
A hiibér fiúi, vagy nöi, a szerint, a minl az öröl1ödé• vagy eslll'án az 

dsö hiiuércs fiutódját illeti, vngy ercdL•tileg nöuek adományo>.tatott, vngy ha 
férfiucll auomáuyoztatott is, hanem öröködéore a niíutó•lok is feljogositvák. }li
Htán a hüllérck eredetileg hatliszolgálatrai kötele:.:éo; végett adoruányoztattak, 
mdlyuek betöltésére a nök tennészelcsen l;éptelenoh, azért ezek eleiute a hii
bérjogból is ki vultak zárva; de meg:;zü11t e kizárás, mitlün a ld bérek örö l\ ö· 

sel\ké. tétettek. 
Szabad, vagy nem szahad a hiihér, a szerinl, ami ul a liiibéres a szolgálat· 

tacltöl föl van mcntve, vagy niucsen. 
Midön valaki közvetleulil valameily főurtól kapja. a hiibért ~ elöszőr éo 

nem miut atyja örököse iktattatik be, a Iliibér -ujuak ucvcztotik i a mellyct 
pedig miut örökös, atyja halala ut:iu vesz valaki által, az !'éginek v;ogy apai11ak 
mondatik. 

A hübér eyyházi, vagy viM.yi, a •zerint., amint l'R[Ji, v;o~y világi hirtokhól 
a.tatott. 

Lekötelező a hilhér, midön általa a h ü béres kütelc~t"tik a szolg·álattételt "zu· 
o osan teljesitui akárki elleu; nent lekötelező a hübér, midöu a hiibércs szolgálatot 
igér miudeuki elle11, csak némclly meghatározott személyek kivételével. 

Ha a hübérrcl ucme8i kivált:;ág van összekötve, a hüuér nemesnek mondatik, 
ha pedig a hiibércs ama kiváltságot meg uetn uyortc, a hitbér nemtelen, paraszt. 

Azon bühér, mcllyct valameily föur maga ad Haját birto],aib61, adottnak ne
\"llZtetik, ha peliig valaki saját ja,·ait másoknak ajáulja, azért, hogy ezek azokat 
hiibér gyanánt visszaadják, a hiibér aJánlutinak neveztetik. 

Osztályosak a hübérelt, ha több örökös között o~ztalbatuak fel, nem usztályu
snl,; pedig, on:•llyckuek esn1'áo1 ••;;y öröki;sre szaba•! szállauiuk. 
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hübérbe adatott, hogy amaz egyetemes kötelék alól semmi embrr, 
semmi dolog föl ne legyen mentve. 

Néha egy-egy városnak, vagy falunak haszonvétele két, vagy 
tiibb ur kiiziitt volt felosztva, hol is ezek mindegyike küliin lakkal 
birt, kiilön vámot szedett s küliin hatóságot gyakorolt. E jogok néha 
clzálogoltattak, vagy bé1·be adattak, miböl a sok ur miatt folytonos 
viszály, per és igazgatási zavar támadt. Hokszor történt, hogy a hü
bér nem volt egyéb, miut védurság, rnellyet a gyöngébb az erősebbtől 
kért, a nélkül, hogy annak felslíbbségét elismerte volna. 

A hübéres, ki kötelezettségeinek eleget tett, hübérbi1·tokát füg
getlenül használta ; a fiíbit·tokosnak lit jogaiban meghagynia, minden 
megrövidítés nélkül vé!lelmeznie s vele jtíl és becsületesen bánnia 
kellett. A katonai hiibéres a katon:\skodáson kivül semmi más szolgá
latra, vagy adózásra nem köteleztetett A vá1·i ünnepeken urának 
minden örömében B vigalmában egyenWen részt vett; harczolni lóháton 
harczolt, mig a tiibbi katona gyaJ,>g s védelmi fegyverek nélktil 
küzdiHt. 

A hllbé•·rrowk köztl \'l,;zouy. 
e gy anazon urnak hübei'esei, kik birtokain, körülötte, egyenlő h ü

bért birva laktak, egyenlliknek neveztettek (p a r es), melly név azt 
jelenté, hogy nekik egymttshoz semmi közük, s hogy nem képeztek 
társadalmat. Fölmentve azon kütélyektöl, mellyek ma a polgárokat, 
a tisztviselők- s kormánytóli fiiggésen kiviil, egybefiizik, mindnyájan 
csak a föurtól, de rgymáiitól semmiben sem függtek. Ha uruk fegyverre, 
tanácskozml\ny- vagy itélcthozá~rn szólitá öket, ÖBszegyültek az ö ve
zérsége alá, különben a föniik iránti viszonyt elvonva, mindegyik csak 
magáról gondoskodott s elszigeteltségökben egymáshoz idegenek 
maradtak. 

Azonban, Lá•· idegenek voltak egymástól, ök mégis ugyanazon 
földön laktak s jobbágyaikat kereskedelmi viszonyok B barátság kö
tötte egybe; és igy holmi rendszabályok és biztosítékok, mint szinte 
bizonyos igazságszolgáltatási rendszer és ennek é1·vényesitésére kellő 
ha tal om szükségeltetett. 

, Tö•·nínyLezt'P!. 
Amde a törvénykezési rendszer, mint minden egyéb, egészen 

megváltozott; s minthog-y a nr~p nem a fejedelemtől többé, hanem egyes 

A haiÓ•óyi hiilu'"· a hillJ~n·.'t c<npáll hii.-<égo·~ ki;teiP-zi; a fl~etésP-s, a hil.-<égPn 

kidil évibért iH köt ki, melly eg-yenesc•n a hiihért a<ió nrnak fizpftf>til<. = 
Foramttl, Jl.lamw!P rli giuri.tpntdP"~" (Purlo/P. V••nPzi.1 l.'ql, 
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uraktól függött, a közjóra hozott intézmények mellüztcttck. l\Iint:í.n 
a szabadok hübéresckké lettek, a seabinok vagyis birák, kik a polgári 
s törvénykezési közigazgatást vitték, mcgszüntcuck; a régi népgyülé
sek egé:szen elmaradtak; a grófok méltósága üt·ökössé, a királyi kül
döttek örökös herczegekké lettek; a hübércsck pedig nem a neUJzet, 
vagy király emberei tübbé, hanem a uemes fiíUt·nk alattvalói voltak. 

A hübéresek nem idéztettek meg többé királyi rendeletek által, 
hanem a fönrak saját töt·vényszéket tartottak, s az alattvalóik küzt 
felmerült pet·cs ügyeket azon intézték el. A birák sem nem a régi 
szabadok, scm nem az utóbbi scabinok, kik érdckeltetvc a küzjó ál
tal, az itélet végrehajtásár61 s a megsértettnek adandó elégtételről 
gondoskodtak, hanem a bár61ól fliggii emberek voltak, kik a régi el
jár s nyomait követték ugyan, de csak szokásból s nem megállapitott 
törvények szerint. 

Az egyéni függetlenség eltüntével (Angolhont kivéve) eltünt a 
polgárok közti kölcsönös biztosíték is j s minthogy mindegyik csak 
magának élt, seu11ni viszonyban sem állva D. hozz:i llasonlókkal, hanem 
csak fölcbb- s alattvalóival él'intkezvc, a büntetteket meggátolni sen
kinek sem vala érdekében; azért az eskütársak általi bizonylat is mind
inkáb megkevesbült. A mi a hübérurakat illeti, ezek hccsiilet dolgá
nak tm·ták, hogy c~ak hozzájok hasonlók által i téltessenek j s igy a 
fejedelemnek az ezek :iltal már killlondott itéletr·t csak kihirdetnie 
kellett. Ha a hűbéres és föur köziitt folyt a per, vagy a kölcsönös 
hübéri kötelességekt-iíl volt szó, akkor szinte hasonrangu férfiak ítél
tek; ha pedig más tcrmészetü eset forgott fenn, mint például a föur
nak valameily bün-tette, vagy a hübéres szabad bit·tokán okozott kár, 
az ügy a fejedelem elé vitetett, mint szinte akkor is, ha az egyik fél
nek az igazság megtagadtatott. 

t'ölebbt>zl•s. 
Miglen az igazságszolgáltatást a népgyűléseken maga a nép gya

korolta, a főhatalomtól kimondott it(· let másithatlan vala j és a fölcb
bezés ellentétben áll a hübéri eszmékkel is, mellyek a főurat a hUbé
ressel azonosítják. A ki a fómi törvényszék itéletével meg nem elé
gedett, párbajra szólithatta a birákat, kik, mint hozzá hasonlók, fölötte 
semmi hatalotn111al scrn bírtak. Ez Sl:nuni neme sem volt a fülcbbe
zésnck, annál is inklibb, mivcl nélm m,: itélet kimollllúsa clé}tt Wl'tént. 
De ha fel is teszsziik, hogy a fiínruak illyen esctu<'n m:is ltar-;onl'angn 
birákat kelle üsszchínia, ez még scm miudig történhetett, s a fiínr a 
)!Cl' elintézését kénytelen vala 111;1Ja a f(-jcdeletlll't~ llizni. Ilozz:i kell 
llll\g- ntlnnnl<, miki•p n Idd ly. J.n Y:d:mwlly /ö.íut· hirtokai n átutnzott, 
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türvényszéket tartott, s ekkor a fúur hat<Jsága megszünt ; hanem a 
király a hübéntr ~utal hozott itéletet meg nem vizsgálhatta, hanem 
csak egészen uj itéletet mondhatott. A rendcs fölcLbezésnek ezen előz
ményei, mcllyck az egyMzijog utánz:í.s:thM eredtek, a királyi előjogok 
növekedését hatalmasan eliísegiték. 

De hogyan lehetett volna a kimomlott itéletet végrehajtani, mi
di)n az elitélt falak é,; sánczok últal e;;i)~itctt s rablócsoport által vé
<lett várába t<!rt yÍs~za 't A l•áLorn volt az egyetlen eszküz. Az itéletet 
kimondó ur é:> a panaszt,·, s néha a Lidk i:; egyesitett crüvel indultak 
a makacskodút cngc<lclmességt·e szoritui. Az igazságszolgáltatásnak 
teh:'tt semmi biztosítéka sem vala; a hasonrangu biróság intézménye 
sem ,-olt helye~, miut:'tn annak tagjai a jognak senuni fogalmával scm 
bírtak, egyik a mú:;ik ér<lekt'~WI id<'g~'n, s mindny{tjan a fünr által 
részreha,ilúlag neveztettek ki. 

Ma~·iauhnd. 

A dolgok illy :Uiapot:í.u:m a páriJajok és nutgtí.nhadak elkm·ül
hetleu szükséggé lettek. Innét van, hogy a hiiLét·i törvénykezés ok
mányaihan l<~ginldhL a késíiloL, némi törvények által szaL:Uyowtt 
párbajok és magáulmJak t•úsz.letei találtatnak A párbaj i'z.abályai az 
európai fiíumk .J e r 11 sa l cm i t ii r v é n y k ii 11 y v é b e n tüzetcsen ha 
tároztatnak m<'g. BPalllll:.lliOÍr a xnr. szá";adban a magánhad kiilsii
ségeit igy adja dií: 

,,A magúnhatl wJ,Lféle okból t<imadhat, és pedig tettek, vagy 
szavak miatt. Sza vak miatt, Ita az egyik a m{t~:>ilmt szóval sérti meg; 
tettek által, ha az egyik éi> músik rész nemes emberei közt tettleges 
viszály támad. 1::s tutlni kell, ha tettek által cred, a részesek rögtön 
magánhadat kezdenek, l~anem a rokonok mind a két részrül csak a 
tett negyvenedik napja után ereszkednek abLa. Ha a háboru fenye
getések, vagy kihiv1is :Utal eredett, a fenyegetettek, vagy kihívottak 
csakhamar elkeúlik a harczot. 

"Édes testvérek között semmiféle viszály sem idézhet elö ma
gánhadat, még akkor scm, ha az egyik a másikat megve•·te; mivel 
egynek sinc~en atyafia, ki a másiknak is rokona nem volna. 1\Iás eset
hen is, a ki a magánhad mindkétrészü főnökével rokonságban \'an, nem 
avatkozhatik Lele. Ha tehát két fivér összeveszekszik, a sértő helyre 
nem hozhatja Itibúját magánhad elfogadása által, mellybcn családjá
nak egy tagja ;;cm küt.cle;; üt gyíunolitani. Illy esetben a fi)nr igazs:i
got szolgáltat s megbünteti a súrtii felet. 

"Azt motHlók ugyan, hogy két fivér kiiziitt mag{tnluí.horunak nin
('SPH helye, múgis megcnge1lt<·tik az, ha a fi, .• ; ..... k l'.f:ak <'~." np:'tt/1!. 
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de nem egy anyát{ll \'annak, mivcl ekkor egyiknek 1~, másiknak is 
kiilön rokonai lehetnek." 1). 

Ha valaki megsebesíttetett, megiiletctt, vagy megveretett, a 
megsértett, vagy annak rokonai fülket·esték a sét·til félnek valameily 
rokonát, ki titvol lakott s n llol•>gt·úl semmit scm is tudott, mint orgyil
ko::;ok rajta iitöttek, nwgiilték, meg!lrbesitélt, vagy mcgverték, holott 
ez nrhn azt Rl'lll tndta, hogy a sértii fúllel rokons:íglJilll áll. Ez okb•'•l 

Fiiliip August fl'anczia kir:'dy eh·etHlelte, hogy ha Lánt.al•Jrn adja ma
gAt elü, a jelem-olt rokonok az <· llenfél azon rokonaival s bm·átnival 
visPljenek hadat, kik önként vállalkoznak, a tölJLi rokonok pedig 
csak negynn nnp mnlvn keljenek harrzra. E rendelet nzonbnn siker
telen maradt, miglen sz. Lajos nzt nj él'vénybe hozta és megszente
sité, mrgbiintet,·e annak áthágóit 2 ;·. 

A viszontorhis ezen joga, mint tiin·ényes intézmény gyakorol
tatott, annyira, hogy, ha egy franrziát <·gy velenezei sél'tett meg, a 
rokonok bármrlly velenezei emberen boszut állhnttalt. E tekintetben 
is szabályozó szoluísok hozattak !Je, mrllyekC't n joi.JL tiirvönyhnz:ls 
esnk hosszu kiizdrlem ut:ín törölhetett el. 

h-oH jojr;. 

A hübéri jng sokáig iratlan mnradt s csak szok:\s szPrint gya
koroltatott. Első illy nemH törvénykönyv Angolországban jött létre I. 
Henrik és Glanvillc kanczellár által, mit Németországban a D c b e
n ef i c i is ezimii dolgozat követett. A Gimrdo és Oberto, milanói 
jogtudósok által 1170-ben a hiibérrül irt két könyv nagy tekintélyre 
emelkedett és sok magyarázóra talált. FelAllittatván azt:ln a római 
jog tanodái, a hübért C'bböl akarták fl'jtegetni, melly ekkép átalakn 
hisnak indult. Ama két lombardiai jogtud.Js szerint a hübél'rend~zer 
Olaszországban szülemlett volna meg; előttük azonban a franczia
és angolhoni hübér ismeretlen vala. 

Francziaországban az urak nagy fiiggetlensége i gen sok h ü bér
törvényt hozott létt·e, annyit·a, hogy a XVI. században kétszáznyolcz
.,·anöt szedetett össze, mellyek közt hatvan jelentékenyebb i"; találta
tott. A legrégibb irott hiibétjog a Bearn grófságé, mellyet IV. Oaston 
algróf 1088-ban eriisitett meg. A leghiresebb az, mellyet Beaumanair 
III. Fülöp alatt Be::mvai~>i~ tat·tomány számá-ra irt. VII. Károly egy 
átalá.nos hübéri törvénykönyvet akart kiadni, mit azonban csak IX. 
Károly hozhatott l<!tt·e; melly gyüjtetnl~ny aztán az eszaki franezia 

') CoubtmP du Beaut·oi.·i•. CktJ'· LIX. 
'J RPruril r/,•.• ,,,.rlonnnllrr.,, l, Ki\ t, ~l3. l. 
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ta rtnmányoknak p a y s c o u t um i e r s ez im alatt kiizjognkki1. lett 
!': ~gész a nagy formdalomig fennta1·totta magát. 

Jllyen volt a hiibén·cmhzet·, mclly a kiiriilmónyek által módo
sitva, hol eliibb, hol utóbb egész gc•·lnán Európában clte~jeszkedett, 

s mclly mrg a nwi alkotmnnyok fejtegetésében iA a legfontosabb 
pontot k{·pezi. Franezia· és Angolhon azon két orszóg, mik
ben az, a t~irsadalom ii~szcs intézményeit áthatotta, dc mégis milly 
kiiliinbiizö!C'g! Ang0lorsz:ígban olly mély gy likeret vet·t, hogy a tiit·
vény által szabad birtokHI semmi jóilzág sem ismettetett el s a birto
kormak meg sem engf)dtett>tt függetl~n tulajdonoRi jogait bebizonyitni. 
Ellenben Froncziaorszng némelly tortományaiban minden ingatlan 
vngyon szabad birtoknak tartatott mindnddig, mig az ellenkező nem 
bizonyittotott be. Angolhonban a király tulnyomó hatalma okozt:\. 
h0gy n fiild\,irtok szabadAógónok elveszté\·el annál nagyobh lett a 
személyes AZabadság ; nlf•lly Francziaországban olly esckélylyé 
olvadt, Németországbtul pedig· , hol a szolgaság minden neme 
még a legnjabh idi)b!'n ÍR megvolt , majdnem egészen eltünt. 
l\ émetországban is, Itali1íhan i:; a császári fiíhatalom csak névszerintivé 
!~·vén, a bárók szolgtíik fölött n<'m csak valódi uri, hanem fejedelmi 
hatalmat i~ nyc>t·tek Fmncziaorsz;\gbnn n hübérek már a IX. század
ban, Nl:metl10nban két sz:~zarldal kési\bben örökösekké lettek, s innét 
van, hogy emennek uralkodó esahídjai nem olly régiek mint a fran
rziák, a mecklembm·gi házat kivéve, melly Európában a legrégiebb; 
a francziaországiak azonbnn soha sem vergődhettek földterilleti ura
lomra mint n némethonink; azért amazok ki is vesztek, mig ezek 
uralkodókká li)nek. 

Languedoc csak az Albingensek elleni keresztes Lábont alatt 
lőn hübérré. D:mphinében a báróknak a savoyávali örökös harcz 
miatt a parasztokkal kiméletesen kelle bánniok. Sicili a- s A puliában 
a hübér a normann uralom alatt kivételkép az oda kalandozó fran
cziák kedve szerint hozatott be; miért is utóbb Olaszhonban frank és 
longobarel hübért lehete megkülönböztetni. A kett() közli fökülönbség 
az volt, hogy a ft·ancziáknál csak az elsösziilött örökösödött, mig a 
longoba.rdoknál a fivérek egym·ánt osztozkodtak. 

Spanyolorsz:igban tulajdonképi hübérek nem léteztek ugyan, 
Castilia alkotmánya mégis hübéri nemességen alapult, melly az ara
boktbl kivivott koronkénti foglalmányok által nlindig hatalmasb lett s 
javadalomba nem l'sak júszágokat, hanem városokat is adott. A 
Fu e r o v i e j o vagyis castilia i jog szerint a király hübércse, haz:\jM 
()(lll hagyva , relmonnhatta az enge>i!eJme~RPgPt, k iild \'f' :1 király ho 1 
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egy nemes hübérest, ki ekkép s?.úln: Fe l ség! e z e n g a z u a!-!: 

Hrnnk nevében csókolom kezedet; ü c pillanatban 
me gs z ü n ik n I a t t v a l ó d l c n n i. lia n király bármi okból va
lamelly gazdag l1ilbúrcsét sí:ámüzi, e11nek alhübéresci s barátai nem 
csak vele mehetnck, hanem ki is kdlmenniük, mig a számüzütt vagy 
11j birtokot nem szerzctt, vagy az udvarhoz vissza nem hivatott. lia a 
király egy h i ,J n I g o-t vagyis gazdag hiibére:> all•iih<trcsét sz:imüz, a 
gazdag hiilJ(~res maga is felmnndlmtja az cngc,lelme~sóget s kert!shet 
mús fejedelmet, ki iit is, l1itlnlgújút is kegyéhe fog:ulja. A szli,müzütt 
gazdag Ul'llak a kin'tly harmincz s m:túu ismút hárolll napi határidi)t 
ad, lovat is mindeuki tartozik a sz::tmüzüttnck ntlni, mcrt a ki megta
gadta, ha a számüzütt által a csat{tban elfogatott, nem eresztetett 
szabadon. Biztos kiséretet s folyó úron éldilli ezikkeket is tartozott a 
király adni a ldntazónak. 

Eltelvún a R7.rrziitlós i<lcj<~, :IZ allliilJére,,·k visszatérhetnek s ujra 
a kir:í.ly hübéreseivé lehetnek. ITa pedig a számüzütt gaztlag un·al a 
kidly, vagy annak hiibt~resei ellen hatlnt iiH1itnak s fegyvereket, I.Jat·
mot s foglyokat vesznek el, annak, amil. a zs:í.kmliny elosztásakor 
osztályul kaptak, egy egész. rószt'•t a királylmz küldik illyen üzenettel: 
F e ls é g! e z ek é s e z ck n I o v a. g ok, h ii lJ é t' es c i e n n e k 
és ennek az általatl sz:í.miiziitt ga:r.dag Ht·nak, elkültlik ne
k e d e g y r (: s z é t a. n n ak, m i t a t e h ii lJ é r e s e i d e ll c n e z e n 

ó s e z e n a r ö I d t e •· ü l e t ~ n i e i t t :i, tn a. <l A ~ a Ik a lm á v a I 
c l fo g I a l t ak, és k ó r n ck, l e 11 n t'· l It e g y e lm es és t c n n é d 
j ó v á a z t, a 1u i t a z H r o k k a l i g y é s i g y r o s z u I c s c I e
k e d t é I. A másodszori támadáskor mindcgyik csak fél annyit küld 
mint elöször, ltarmndszor pedig épen semmit. Ha ekkép járnak el, a 
király nem árthat sem nekik, sem nejeik-, gyermekeik-, barátaik-, 
vagy birtokaik nak. Ha a király a számüzött gazdagokkal harezra kel, 
ezek s az alhübéresek is a csata elött megkéretik öt, ne venne részt a 
harczban, nehogy kénytelenek legyenek fegyvereiket ellene irányozni, 
hanem álljon ollyan helyre, a hol öt megismerve, kerülhessék. Ha a 
király mégis maga is harczol, a gazdag urak mindent elkövetnek, hogy 
a fejedelmet, vagy annak fiát semmi baj se érje. Ha pedig a gazdag 
hübéres, vagy annak hidalgója a király, vagy annak hübéresei ellen, 
oknélkül,vagy egy m:l.sik fejedelem kedveért inditnak hadat, a király 
elveheti összes birtokukat, hanem a csnl.itljavail10z !Will nynlhat, va
lamint nejeik becsületét sem sértheti meg. 

Ujabb péld:\jául tekinthetil ez annak, 111ikép rendeztetett a hm·c7.1 

midlín n törvényesség a háboruhan líllott. lJgyanl~~ak f-\panyolhonhan 
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a Hcmcsnií, ki varaszthoz ment férjhez, ennek hallila után visflzanyer· 
!tette nemességét, ha vállán alabárddal a templombament s fegyvere 
élével félje sirját érintve monrlá: r a r as z t! t a r t 8 d lll e g p a· 
r a s z t s á g o d a t, h o g y é n v i s s z a n y e r h e s s e m n e m c s s é· 
g emet. 

Egyhúzi hiiuét·eknek a7. eg·ylníz által adott javadalmak tekin
tcthctnek, miket az, mint saját nyilvános joggal, hatósággal s kitünő 
.';zabadalmakkal uit·ú vallltsi fiíhatalom engedményezett. A védurság 
szintc hübét·, mellynck jogai egészen hühéresileg gyakoroltattak. 
Azonban mig a Yilúgi hüuér a fejedelmi hatalmat gyüngitette, az egy· 
házi erősitette azt. Azt láttuk (V HI. Köny v 1 G. f.), mikép engedte 
át az egyház a templomok, vagy kápolnák alapitúinak, az örökösökre 
is átruházható egyházi hatóságot, kiknek kihaltával ez az egyházra. 
szállott vissza. Az egyház a fclmerült viszályokat kiegyenlité, s mig 
a fejedelmek a bál'ókkal örükiis küzdelemhen 1ílltak s néha le is gyö
zettek, az egyh~ízi hatóságok a véduri jogok körül legszebb mérsék
lctet tanusitottak; m(!g az egyházi átok esetében is a véduri jog föl
függesztetett, de el nem vétetett. Hogyha az ~~gyluíz a. védurakkal össze
koezóuott, a nép az cgyhár. n~szén v~tla. 

A h ü bériség tehát a mii veWdésuek egy uj szakát képezé, s az át
menethez a Larbárságtt'Jl a hübc:rrendszerhez két feltét szükségeltetett: 
hogy tuuniillik a közlmtalom a területi birtokokkal összeolvadjon, mit 
már a sok magánhatósítg is eWkészitett; r!s, hogy a javaualmak s ál
lamtisztségek öriikösekké legyenek. 

i\ hl'•h~•·lsí•g t•l'l'dnu'.n~·.-i. 

A hübériKég az utolsó szaLadtól fül egész a királyig uralmi fo
kozatot hoza létre ; még a kiní.ly is némileg a császártól függött, ki
nek a tekintélyt a pápa általi koronázás adta meg, miután a pápa, 
mint az isteni hatalom letéteményese magának tartva a lelki föhatal
mat, a világit a császárra ruházta. Ám mégis e vegyületc a. harczias
nak és istenuralm inak, távol attól, hogy összetes s crös egyesülést esz
közJött volna, a hatalmat inkább csak eldarabolta. Nem sokára a 
császári egység is felbomlott s nem maradott fel más, mint az egyházi, 
melly nem esetleges dolgokra vala alapítva. A császát·i rendeletek s 
hatóság tudniillik félre vettetett; a Wrvényhozíts mcgszünt sze
Jnélyi !cuni; a tiirvények s szokások elv:iltoznak, rle nem a lakos
;;úg fnjai, hanem a birtok tcl'lnészcte s szabauság1ínak fokozata szerint. 
ll:t mégis Ol:tszot·szágban itt-ott személyek emlittetnek, kik ez, vagy 
:1m:1. Wl'\'~ny szct·int élnek, eze!< nlatt a filggetlcns,~g(~t fenntat·tb ne-
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hány arimann t kell erteni ; de még ezek kiváltsága is csak a birtok ~ 

tii1·vénykezési eljárás némelly módjairn szoritko;r,ik. 

1\'~Dli'!I!IÍ'Ili· 

A nemesség funtoss:\ga nagyban növekedett, miúta azt csak a 
bit·tok tételezte fiil, mellytiíl a név kölcsiinii;r,teték. Eleinte a nem ne
mes legkevesbbé sem nyel'l•etett hiibét·t; utbbb e szigor nem tartatolt 
meg, s a család, mellynek h:\rom nemzedéken át fiildbirtoka volt, ne
mesnek t('kintetctt ; han<·m ett/í! fogva nem foglalkozhatott többi
sennni mesterséggel, sem nem kiJthetett egyenetlen házasságokat. 

A lombard hübé1jog s!crint az alhiihércs hiibérese m:\.r nem 
Y olt nemes, és a nemesség a },lányok ra nem öt·iikörlött által j ez utóbbi 
a fl'lmczi:\.knál ill ugy volt, hanem nz dsö kiilönzés nem ismertetett. 
A régi germán n"mes~ég nPm yoJt sem személyi, sem törvénycAen 
örökös; az ujuhb a nevet kölcsönző fölrlhi•·toldwz köttetett s a szii
letéscn, Lil·tokon éM katonai szolgál~tton alapult. A hiihérek nem egye
sittettek egynek birtoka alá, hogy a harezolók sz:hna ne kisebbittes
sék 1) j limbár szigoru:m véve nem oRztathattak el a fiük között, ha
nem az elsőszülüttre kelle ábnd.llniok 2). A többi fiuknak vagy papok
ká, ,·ngy katonákká, ragy más hübér-ur alattvalóivá kelle lenniök. 
A főnemesség s alsóbb rendüek közti vála!'ztófal mindinkább meg
erösödött a ez írnerek behoz a tala n tán, s a lak tetejébe tiiziitt zászlú 
nemességet jelentett. 

A hübériség alapja tehát a szolgálattétel (nem mondom a szol
gaság) s a jogok vagy szC'mélyiek, vagy egyezkedésick. Mig a sza
bad birtoku tartományokban a szabad osztályuak nemzetté forradtak, 
a hübériekben a nemzet egyesek uralmaira daraboltatott; amazokban 
a nemzet követel engedelmességet tisztviselöi által; emezekben az 
engedelmesség személyi kötelezettség; a szolgai uralom fokozatosan 
egymásra nehPzkedik; s a gyöngék mindenkitöl elhagyatva a hatal
masak járma alatt nyögnek. 

A köznl·v· 

A népnek elnyomatása egyenlépést tartott a királyi hatalom 
hanyatlásával, s támadott két nemzet, az egyik a földbirtokos, a má
sik minden birtok nélkül; az egyik mindent megengedett magának, 
a másiknak mindent el kellett tiirnie. A ki nem bil·t elég erővel visz-

•) Angolhonullll tnlnyoml•v1Í lt'ft. a kilzpoBio,il:b, mivcl a híil,.lri"'"g· fií
renclnl'SIÍggá YIÍltozott. 

1} E>< intt!Zffi<~ny \·Altowl t a t.art.om:\nyok l·s i•liík '"''l" illi : ,.,nl; A u;.:ol 

or~z:\ gb:m v i y ott ki h., ll\ rozott il ill il11lt 117. l'lsiisz liliitt i jog. 
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szaluruini a hatalmaskudá~t, az a leg-barbárabb bánát~módnak vala 
kitéve. A ucmcsek 1uiudig fegyverben, mindig fegyveres cHoporttól 
környeztettek i az igazságszolgáltatás a pá1·baj vala, a törvények pe
dig csak a km·dos éH papöltönyös személyeket vették tekintetbe i mi
d;.Jn pedig a parasztokkal s szolgákkal foglalkoztak, az csak azért 
tiirtént, hogy öket mint bá1·mi más tulajdont a birtokos számára biz
tosítsák. Jogok és védelem nélkül a nép egyedül ura szeszélyes aka
ra.tától függött; ez adott törvényt s hajtatta azt végre, tetszése szerint 
vetette ki az urdolgát és az adót, ö ítélt élet és halál fölött. A háboru, 
a várur kedves eleme, a ~;zegény paraszt röldé!·e s védetlen kunyhó
jára nehezkcdik, neki nyugodtan kell a szarvast és a nyulat néznie, 
ha ezek a fák rügycit, ,·agy a vetéseket pusztitgatták. 

Midőn núnden egyes birtok külön kis államot képezett, a köz
kkedés meg vala nehczitve ; minden egyes nr külön vámot szedett s 
háborgatta a kercsked0ke1, síít néha szeszélye szerint megtámadta, 
kifosztotta, vagy fogva 1:..rllí. Dkct milJ(laddig, mig Wle a visszatérhe· 
té st nt e){ nem vásárol ták. \' ilmos, Poitiers gt·útja Ni ort mellett, a mo
nostorok utanzataul, határozott szabályukkal bordélyházat állitott fel i 
\'. Júnos, Arrungnac grófja nyilvánosan nővérével kelt össze i Rctz 
taburnagynak buja kicsapongásai, illem tckintetéhiil cl sem mondha
túk. Coucy Tamás az nta~ukat fosztogatta s hogy pénzt ct~ikarjon 

Wliik, saját kezével akasztotta fel öket szcméremtngjoknál fogva, 
,·agy pedig ütcrcikLc aggatott vashorgokra i midön igy függtek, rop
pant tedteket rakatott ,· állaikras köztük sétálva, doronggal verdeste 
agyon, a ki pénzvágyát vagy nem akarta, vagy nem tudta kielógitni. 

Rt>gnault de Passigny, Mamns ura Rocheile mcllet.t (mint Ranieri di 
Corncto Civita- V ccchia rnellctt) utouállást és nzsurát üzött i ha bará
tot f(•gott cl, vagy egyik szCiuéWl fosztotta meg, vagy szakállát tépte 
ki. Egy Lupus nevii ajtómilló megiuéztetvc megjelen Tourucmine ura 
clött, s ez led.gatja kezeit, mo~>dván: E g y fa r kas (l u p us) sem 
közeledett még az én várarnhoz, mellynek talpai 
a k a p u r a n e m s z e g e z t e l t e k v o l n a. 

A népnek a ltübé!Tendszcr iránti gyiilöletc a még ma is élő suk 
Jllcsebcszédben nyilatkozik; hogy a nernos urat az ördögök ragadták 

el, hogy lelke siránkozva tévelygett bnjálkodása és zsarnokt!ága he
lyei körül ; ezzel bo~zulta magát a nPp, mellynek nem maradt egyéb 
hátra, mint az t'ghcz fordulni, midön igazságot másult nem !al!Ua. Ha 
mégis a kiszivott, vérig kínzott nép kegyetlen lázadát~ban ( egytJtlen 
Yédszcr) tört ki, elsö dühében meggyilkolta a zsarnok hóhérjait s üt 
magát is nH'greszkettettc i hauem a neme:;ur kitört várából nem so· 
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kára fcgyvereseivcl, kik kcttös karddal öldökülték a védtelen H ren
detlen csoportot, mcllynck ekkép panaszai via·be fojtattak s állapota 
még roszabbm fordult. 

Jts mégis ezen állaput ::;zdidebb vala a rómaiak alatti t•abszol
gaságnál! A barbárok eljöttével a rabszolga csak szolg<ivá, paraszttá 
lett, s igaz, a földeket nagy fáradsággal ura számára kelle müvelnic, 
de mégis ember volt s ha megtette összes, bár igen terhes kötelessé
geit ura iránt, maga embere lett. A földhez volt kötve, s aLért a hü
béres által a főbirtokos engedelme nélkül el nem adathatott; miután 
a föur kárositva érzé magát, ha a földet gyümölcsöztető munkaerö 
kevesbittetett. Némi kis joga tehát a parasztnak is volt s ~.valódi jo
gok megszerzésének utja nem volt egészen zárva előtte. () tulajdon
kép a füldnek embere volt, mcllynek mi.ivelése által birtokot, birtok 
által pedig szabadságot szerczhetett. 

E tekintetben a hübériség fölebb úll a római bit·odalom társa
dalmánál j mert, mig ebben a tetjedelmos birtokok elnéptelenedést 
idéztek elő, amabban a lcis bit·tokosok ellenkezi) hatást gyakot·oltak. 
A népsé·gnek a földekeni felosztása mcgvAitozott, s mig a rómaiaknál 
a nagy urak városol~ba sz01·ultak s a mezön csak rabszolgákats fül
dészeket hagytak , most miwicn ut· a maga \'ár<'tban társadalmi kiiz
pontot kúpez, melly szükchb körii, dc annál t~lénkebb; a tulnyomóság 
a városolu·úl a vidékre, a uyilvános ólcitiil a magánéletre megy által. 

A ni·pcsség-nck niivekcdnic kellett, midiín núnden egyes urnak 
érdekében álla azt ~yarHpitui, hogy nagyobb hasznot s et·őt nyc1jcn 
Leliile j az<:t·t Íl; ki;;~é emhcrilcg kcllntt vele bánnia, nehogy egy ug
rással a sr.oms:d~d UI' birtokaira költiizz<:k. Igy tiirtént, hogy az cliibb 
elhagyott lakatlan pusztaságok llH\gnépeacr\tck. Néha a várur, hogy 
háborn, v11gy járvány által elnéptel<'ncdett bit·tokait·a uj lakókat édc;;
gcsscn, holmi kiváltságokat cngcclett; czeu nj lakók kiiziil a kik mcs
ter:;égct üztek, ha umk uem iebzett nekik, máslwv:i mcllCttek. Olly 
elemek ezek, mellyekbijl, mint a kiivctk<~zii kor,.;zaklmn hítaudjnk, 
friszabadult polgúrs;íg :> fiiggetleu kiizH{~gck alak ttlt:•k. 

A ltiib<it· ur, v:irában ebzigctclve, c,;alárli élett·<~ volt szoritva, Illi 
a régi idiik ben nem ig t· n divatozott. V úr:í bau rnag:ílwz hasonlót mjén 
s gyermekein kiviil nem talált, s h<irmilly hat'OIIIÍ s vad volt néha ki
csapougá~H, idi)vel mégis a eHaládi érz<·lmek gyiikeret vertek benne. 
Az clsösziilütt., mint atyjának leendő iirükö:;c, legnagyobb gonddal 
növeltetett j a nő, ha fétjc hiboruba, vagy kalaudjáratt·a mcnt, miut 
képvi~:~előjc, a vár védelmét s becsületc mcgiirzé:;ét magára vette. 
Ujjászilletett ckk,;p a c~alád, a nőkbcu miudinkább nj, a régi tár;;a-
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dalolll ban ritka {·.rzelnll'k, a hútoi'H;Íg-, gundulatferm ~-;ég s személye~ 
móltúsúg érzet<~ óiH'<•dt fiil ; a gye11gódség ~-; li~ydem aztán a legna
gyobb fokra emeltetett a lovagiság által, rnclly a hiibérreudszernck 
lcgragyogúbh sziilcményc, 

A Karolingok bukúsakot·, midiin a hiibéritiég még nem volt ki
fejliídve, a hat·czosok akAt· c~y, akát· külön országbeliek voltak, csak 
saját énjiikct tckintdték: most a hcrczegek, grófok, bárúk, mint 
fiiggetlen birtokosok s fcgyvcrhordozúk egymással szolgálattétel s 

kölc~önös védelem által vannak Ö88?:efiiíwe j mi magában is hatalmas 
lépés vala a társadalmi együttéléshez. Még azok is, kik független 
~zaba.d birtoknkért liiiség és szolgálnttéteh·c senkinek sem voltak 
kiitclczve, Icmondottak a tllrRadalom cllcnir)s függetlenségröl, s hogy 
egy hatalmasbnak vódclme alatt álljanak, átengedték szabad birto
kukat, hogy viH~zakapják azt jav adalom ez íme alatt, mivel ama ha
talmasnak védelme- ,:s scg•:JyéLen, hübéresi hódolatuk- és szolgála
taikért clcgeudö kárpótlást taUdtak. Az ember az elszigeteltségnek 
el<;je teszi a társadalmi állást j a hiibél'i kormányzat pedig az anyagi 
triirc akkoribau a legjobb módokat s a hadi müveletcknek, mellyck 
akkor legfontosabbak 8 egyedül nemcsek voltak, intézésérc a lcgal
kalmasb tek in tél y t nyuj tá. A hübérisög átalában erőteljes s észszcrii 
katonai rendszert tartott; 8 mig ma miuden honpolgár köteles a hazát 
v(~dcni, akkor csak a földbirtokosok voltak a király iránt szigoru ka
tonai szolgálntra lckötclczvc. E szcrint akkor olly hadierő állott fenn, 
winiit korunk lmsztabn oliajt: mint védelemre fölfegyverzett, táma
dú:;ra tchctctleu had, melly az államnak semmijébe scm kcriilt és 
scm az ipat·tól a kezeket, Hl'll\ a nök kebléről a liakat és fétjckct cl 
nem szakitú. 

Azonkivül c tár:;adaluur tagjai a :;z.curélyer; Hléltú:;;ígnak a rú
lllaiak alatt annyira dalja~ult (~t·ztdruét visszanyerték; mindcnki ha
Umnott és istuert kölelczctt:;égckd vidialt ~a ját hclccgyezésc mellett j 
mig a mai tár:>adalmakban lllát· sz.iileté~;ckor olly kiHclczctt:;égcknek 
vettetik az cmlrcr alá, mellyclwl ~('lll nem választott, scm Hem ismer. 
Egy átalárws kötelék s üsszesitö halalom hiányában mindcn csak az 
igért hiiségen alapult j innen ama becsületfogalom olly társadalomnál, 
hol a föur és hiibércs köz ti eg,Yczvénycket törvény nem biztositá; 
~ímb1ír meg kell vallani, hogy n hüség mindannyiszor megszegetctt, 
valahcí.nyszor az ur ttt!uyom{,sággal, vagy a hübéret! elcgemW erővel 

birt arra. Uj terhet a h ü béresre csak saját beleegyezése mellett Ichetc 
rúni j és ha az m· az egyezkedést meg· nem tartá, a hübércs fegyverc
sen állhatott ellent, siít vég!;ö e~ctb(•n felmondta az engedelmességet 
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s urát párbajra hívta ki. Olly távol vala mar e társadalom a régi ró
mai császárság zsarnok eszméitől ! 

A hübériség érdeme tehát, hogy az .. :\.siában egészen elveszett 
jog- és szabadságnevek fenntat·tattak. A hübét·esek őrködtek a fölött, 
hogy a király korlátlan hatalmat ne gyah;oroljon, mit mindenesetre 
megtcendett, ba nem lett volna egyéb dolga, mint a népet elnyomni; 
batárokat szabtak a királyi elöjogoknak, s létre jött az uri képviselet, 
mellynek mintájára alakult késöbb a népé, aztán a magányjog, a sze
mélyes méltóság s az ur iránti tisztelet, hanem érzelemből s nem buta 
meghunyászkodásból, mint keleten történik. Szóval a hiibériség az 
ember jellemére azon mély nyomatot ütötte, melly a komoly elszi
geteltségtől j ö, s melly ama nagyságnak előjele, mellytöl a jövő szá
zadok haladása tételeztetik fel. 

Ám mégis, ha védetett is az egyéni szabadság és visszaveretett 
a külsö crö, a hübériségbcn semmi sem intéztetett állandó és rendes 
kormány megállapítására j nem jött létre sem monarchiai egység, 
scm szövetkezés, sem polgári rend ; és igy a táraaclalmi elem kevés 
haladást tehetett. A hübériség partra szállitá, hogy ugy mondjam a 
népvándorlás hajóját j hanem a mü;~.·eltség fejlödé~ét még igen sok 
gát akadályozá j a hübéri viszonyok nem a nép ohajától s annak a 
jövő iránti érdekétől tételeztettek fol , hanem a földbit·tok a szernélyi 
jogokkal járt j némolly tartományok végrendeletileg, vagy nászhozo
mánykúpcn idegenek kezébe adattak s el~;znkasztatva a tcrmét~zetes 
központtól, nemzetiségöket az önkénynek látták áldozatul esni. Ama 
törvéuy, hogy a nök nem örökösödhetnck, meg nem tartatott, s táma
dott ezernyi bonyodalom, mclly még akkv1· is tartott, midön a neme
sek már megállapultak. 

Maga a haza c~>zméje is idegen vala azon t·cud~>zcrtöl, melly egy 
földdarab mcllett személyhez köté az embert j azért nem is bélyegez
tetett gyalázattal, ki ~>Zülöfölde ellen mcrt fngyvert emelni. 

A hübérist1g telait nem rendezet gyanánt, hanem a Larbát·ságtól 
a müveWdéshczi átmenetképen tekintendő. A barbárnak személyes 
függetlensége képezi még anuak sarkát, hanem ö már szoktatja ma
gát bizonyos kötelességek, bizonyos erkölcsi s anyagi kötelezettsé
gek f'!lilnneréséhcz. ;\.mde ama fiiggctlen~>l-g még igen tulnyomó elem 
s a helyett, hogy összealakitná a társadalmat, azt szétot;zlatni s tulaj
don alapjait felforgatni látszik. Eleinte a hiibérek aprók s az urak 
sokan voltak j hanem a XL század közepén innen a kisebb birtoko· 
ook a nagyobbakat gazdagiták, alája vetvén magát a gyöngébb az 
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erősebbnek, hogy biztos védelmct s jobb igazságszolgáltatást ta
láljon. 

A helyett tehát, hogy a hübéri államok szilárd egészszé szövet
keztek volna, némellyek tulnyomó hatalomra vergődnek, s mig a hü
béri korszak kezdetén olly számos bárót látunk, annak vége felé csak 
néhány herczegséget s grófságot találunk, ruellyek amazokat hatal
muk alatt tartják. És igy az eredeti birtokegyenlőséget nagy egyen
lőtlenség váltja fel, mihez csa,khamar a jogok egyenlőtlensége is hoz
zájárul olly annyira, hogy mig a főbbek legmagasb vagyis átaJános 
hatóságot gyakorolnak, a kisebbek hatásköre tetemesen megszoritta
tik, hanem a nagyoknak ezen hatalom-gyakorlisa a parasztságot vé
delem alá veszi, és igy javára szolgál. 

Azonban mikép a politikai fejetlenség a közeégek megalapítá
sára, ugy a törvénykezési rendetlenség állandóbb törvények össze
gyiijtésére vezetett. A hasonranguakénál szabályozottabb törvényszé
kek állittattak fel; a felügyelők, adótisztek sat. kik előbb csak az 
adók, birságok s haszonbér beszedésével foglalkoztak, most egyszer
smind birákul alkalmaztattak; hivataluk a fegyvcrrcli szolgálattól 
elkülöníttetett és utat nyitott a tudósoknak a nemesuri társadalomba, 
biráikká tevén ezeket maguknak a nemeseknek is. 

A főurak nak, hogy hatalmukat biztosítsák, alattvalóikat szegény 
s gyönge állapotban kell vala tartaniok ; ekkép azonban a külsö tá
madásoknak nem ~Hihatt.ak volna ellen. Igy hát bent és künt két kü
lönböző erővel kelle harczolniok: a néppel, melly egység- s hatalom
ban növekedve községeket alapita, és a királyokkal, kik, hogy a bá
rók közt feloszlott hatalmat ujra magukhoz ragadják, a föurak meg
törése végett a néppel egyesültek s a birtokosok fejei helyett a nép
nek fejeivé lettek. 

A hübériség, bár kutforrása vala a fejetlenségnck, másrészröl 
mégis megmentette Európát a hóuitások ádáz dühétöl. Krisztus elött 
nehány századdal az északi népeket költözködési düh szállta meg, s 
még akkor sem csillapulva le, midön már a meghódított földeken le
telepedtek, a háboru s beütések hajlamát megtartották. Midőn azon
ban mindegyik azon földhez volt kötve, melly neki jövedelmet s jo
gokat adott, nem gondoltak többé annak elhagyására, s eidaraboltat
ván ekkép a hatalom, lehetlenekké lettek a közös vállalatok s hódi
tások, ·mellyeknek megszüntével, a nemzetek állandóan m~'>gala

kultak. 
Azon korban, midőn a szenvedélyek féktelenül uralkodtak, a 

törvény minden erőt nélkülözött, az egyezmény s békekötés nem tar-
x. 13 
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tatolt szcntnek, a fejedelem igen könnyen lehetett volna zsarnokká, 
mint keleten, hol a hatalom egynek kezéhen ponto~ul össze, és indit
hatott volna hódító hábornt, barbársá.got te1jesztve mindenütt, hová 
fegyvere elhatandott. A bárók azonban miudnyájan majd gyanusan 
nézték, majd vetélykedtek a királyi hatalommal; háborut csak az ö 
beleegyezésökkel lehete viselni, mintán ök adtak katonáknt, és kii.
lönben is szeretve az otthoni kényelmet és hatnlomgyakorlást és vo
nakodva a nagyobb költségtől, féken tarták a fejedelem hóditás· 

v ágyát. 
Minden hübémr jugokkal, szabadalmakkal birt; ezeket pedig 

sokszor megvitatni, védeni, vagy visszaállítni kelle, nmjd érvek majrl 
erőhatalom által ; s innen a jogi eszmék, mellyektl-il könnyü vala az 
átmenet n szabadság eszméihez. Az aristocrRtia mindig közvetítiinek · 
neveztethetnék a királyi palota és a nép között, tiuomulást terjeszt a 
legnépesebb osztály között, mellyel órintkezél'!ben áll. 

Hogy véget veasenek a vári dszigeteltségnek, a fiiurak, külö
nösen, miután nagyon elhatalmasodtak, magas hivatalnokok !l apródok 
egész seregével vették magultat köriil; és ez udvari személyzet nem 
szolgncsoport, hanem a vá1· urával vagy egyrangu, vagy kevéssel 
alantabb sortmakból álla, kik az udvari méltóságoknt hiibé1·be kapták. 
A leghatalmasb és legfényesb udvarokba a t:í.volabbi urak is odakül
dék fiaikat, hogy ezek n hatalmasak kegycit megnyerjék s eltvnulják 
a finom szokásokat, mellyek 1unaz udvaroktól u d v a r is á g n ak 
(c o r t es i a), mint hajdanta a városoktól latinul u r b a n i t as-nak 
(vagy c i v i l i t as , p o l i t i a) neveztettek ; hogy v ó gre részt vegye
nek az ott egym1ist kiivetö eseményP.kben. 'fünedezett ekkép az ere
deti elszigeteltség, barátságok köttetlek s fény és nemes-izlés teije
dezett ott, hol elöbb c~nk harcz és rablás tanyázott. 

Anyagi volt valóban a bi1-tokokon alapuló társadalom, mellyben 
az ember földbirtok nélkül semmi sem vala; hanem amaz anyagisá
gat pótolta némileg a kard hösisége. A becsületérzés s az adott szó 
szentsége, mellyet könnyelmüség által gyakran, de elvetemiiiten meg
szegetui gyéren látunk, helyrehozza a szaritb törvények hiányát. A 
dolgok ezen rendéből fejlett elö azon magas fogalom, melly ma a ne
mesbült katonai dicsőRég s becsületben nyilvánul, és a megvetés min
dcn hütlenségi vagy áruJási tett iránt, bármilly menteég legyen az, 
melly miatt valaki saját zászlaját elhagyva, egy másikhoz tér által, 
melly ellen harezra szállni öt vagy kötelessége, vagy érzelme hiv ta fel. 
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TIZENHARMADIK FEJEZET. 

O las zor sz ág. 

Gratiosus, Ravenna püspöke, kevéssel Nagy-Károly halála után, 
prófétai lélekkel, mint az ö kora hitte, vagy mély belátással, mellyet 
a mi korunk meg nem tagadhat tőle, bámulatos hüséggel jelentette 
meg előre a küzelgő szerencsétlenségeket szentirá1:1i alakban. "Amaz 
időben felbomlik a hirodalom leginkább saját polgárninak büne miatt, 
kik közt háboru fog kiütni. A világ föv1írosa meg fog szállatni s az 
ellenségtől lábbal tapostatni; mindcn részről támadás fog intéztetui 
cllene s ő a pusztulásnak adatik ldtal. Az idegenek kirabolandják a 
szomszéd Yárosokat, megszcntsógtelcnitik a szcntek ogyházait s ki
fosztják az apostolok sirjait; a nyugati tartományokból szakállatlan ') 
férfiak fognak segélyére sietni, hanem ~:t.intolly pusztítást visznek 
véghez, mint az ellenség. Amaz időben sz.iirnyü éhs~.g s halandóság 
fog uralkodni ; a fiild nem termcud WbLé gyümöle~:;öt s az emberck
nek ezen anyja mostoluivá leszen. Akkot·un a keresztények más ke
resztények adózóivá let-~znek és senki 8elll érzfmd könyörületet fele
barátja iránt. Előjele leeud ez inségncl< az, hogy a papok kincsvágyók 
és gőgösekké leszuek; az egyház kineseit, mint sáját vagyonukat 
fogják azétosztogatn i, s tuiután azt kifusztották, eltékozolják a java·· 
dalmakat is; a lll''llot-~torok lerontatnak, az egyházak elpusztulandnak, 
az Isten szolgái elrabolandják a tömjént a szent oltárról s kötelessé· 
geiket be nem töltik többé; az egyház épületei lerontatnak, a papok 
szétoszolnak, a szüzek megszeplösittetnek. Ismeretlen nemzetek fog
nak a tenger felöl jőni s leöldöBik a kere;;ztényeket és a földeket el
pusztítják; a ki a halált elkerüli, rabszolgává leszen, és a nemes ró 
maiak mint foglyok idegen földre elhurczoltatnak. Róma, kincseiből 
kifosztva, lángok martalékává leend. Agar fajzata elökerekedik ke
letről, hogy kirabolja a tengermelléki városokat é8 nem lesz senki, a 
ki visszaverje öket, mivel a királyok mindenütt érdemetlen emberek 
s népeik ~!nyomó zsarnokai lesznek. A frankok birodalma oda lesz, 

') Earbira~~aa, a frankok, megkiilönzésül a longobardoktól, kik hos8ZU s 

begye;re nyirt szakállt vii;eltek. 

13* 
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s a császári trónra a királyok ülcnonek j minden l'oszaLbra fog for
dulni, a szolgák uraik fölé kerekednek s mindenki csak saját kard
jában fog bízni. Nem élend többé a régi intézmények emléke, s min
denki csak az istentelenség utjain fog járni. Az igazság elfclcdt~tik, a 
törvényszékek megromlandnak11 1). 

Nem ugyanazon boldogtalan rajz-c ez 1 mellyet Nagy-Károly 
utódainak történetében láttunk? Azon események folytán többször 
tértünk át Italia sorsára, mellyet most a császárság- és pápaságga!, a 
középkor történetének ezen két sarkpontjávali összefüggése miatt 
feladatilag tárgyalandunk. 

Nagy-Károly (mint már mondatott) meghóditva a félszigetet 
(810), azt fiára Pipinre, aztán ennek fiára Bernárd1·a bizta, kit Ke~ 
gyes-Lajos is megerősített. A Karolingoknak mint Francziahonban, 
épen olly állásuk volt Olaszországban is, csak azzal a különséggel, 
hogy emitt a császár alatt álltak, ki valahányszor az Alpeseken átkelt, 
felsőbbségét mindig igénybe vette j aztán a nagy hübérek birtokosai, 
a megmaradt longobard főurak és az ujak, kiket a frankok helyeztek 
be, továbbá a fópapok, kik a frank- és német papság példájára a po
litikába is beleavatkoztak, a Nagy-Károly által behozott rendes kor
mányt nem jó szemmel nézték. Különösen Anselm és Valpold, Milano 
és Cremona püspökei, Bernárdot lázadásra készteték (817 -18), 
melly ennek életébe, nekik pedig méltóságukba került; a fülkelésben 
résztvevő papok és nagyok monostorok- s börtönökbe zá1·attak. Lajos 
akkor Olaszországot saját fiának, Lotharnak adta, ki utóbb császári 
kormánytárssá lett, s az olaszokat atyja és tivérei elleni háboruival 
sanyargatta, mig végre elnyerve a császári trónt, a verduni egyez
mény (843) szerint birtokait fivéreivel osztotta meg s Aachenbe 
költözött. 

Olaszországba fiát, Il. Lajost helyezte be, azon meghagyással, 
hogy a beleegyezése nélkül pápát választó rómaiakat büntesse meg, 
a beneventumi longobardukat féken tartsa s az arabok ellen hadat 
viseljcn. Teljesité e meghagyást a fiu, bauern a békének tartósb ered
ménye nélkül. Midőn aztán atyja halála után császárrá lett (855), a 
rómaiak nem is titkoiták többé az északiak elleni gyülölségöket s 
összeesküdtek, hogy kihrgetik öket s a görügöket hiják be. M i t 
t e s znek é r e t t ü n k e z e k a fr a n k o k? sz ól tak ök, n e m v é
d e l m c z n e k c I I e n s é g e i n k t ö l , h a n e m i n k á b b e r ö s z a-

1) Agnellus, Lib. pontif. ]':tg. 180. Rer. l!al. Se1·. 
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k o t t e s z n ek b i r t o ka i n k b a n ') Gratián, a katonai parancsnok, 
ki illyen beszédről vádolta ték, rölmcntetett; Lajos, megfékezvén e moz
galmat, eltávozott; és Olaszország ismét azon ruggetlenségi időközök 

egyikét élte át, mellyek ama honban mindig olly rövid ideig tartottak 
s szerencsétlenül intéztettek. 

Bent a Karolingok által hozott törvények csak Nagy-Károly 
ren<lszerét vitték tovább, megszabva a jogokat és kötelességeket, 
megfékezve a püspökük kiiveteléseit, mig az egyházak széles szabad
ságot és ki váltságokat nyertek. Miután Nagy-Károly a longobardo
kat s rómaiakat egyenlökké tette, a régibb származatu olaszok, kü
lönösen a barbárok által el nem foglalt vidékeken, elnyerték a fegy
verviselés jogát és kötelességét az azzal járó méltóságok- és szaba
dalmakkal együtt. A javadalmak intézménye tehát itt is használatba 
vétetett, különösen, mióta a lázadóktól elkobzott javak a f1·ankok kö
zött osztattak el. A nagy hübérurak, mikép Francziaországban, itt is 
függetlenekké tették magukat, annyival inkább, mivel a királyok 
erőtlenek, sokszor pedig távol is voltak j a kisebb hübéresek védelem 
nélkül állván a püspökök- és grófoknak vetették magukat alá j a ke
vés szabad-osztályuak a hatalmasbak védurságát keresék. És ekkép 
mint Francziaországban, itt is eidaraboltatott a hatalom annyi ura
dalom között, a hány magánhatóság állott fenn. Azonkivül a pápák a 
királyi hatalommal szemben, az övékét törekedtek megszilárditni, mi
nek folyhin a vapság, a gazdagok, a nagyok !l. királyétól különböző 
érdekek által vezettettek j és Lajosnak a kardot szüntelen kezében 
kelle tartania, hogy a frank fels<ibbséget megvédje és meggátolja ama 
szétbomlást, mellyel Olaszhont a szabadalmas hat<'lságok fenyegették. 

Oln~zhon iallnpota. 

KépezMk az olasz királyságot az Alpesek és Po közötti tarto
mányok, továbbá Parma, Modcna, Lucca, Toscana és Istria. V eleneze 
és Genua önmagát kormányzá. A ravennai exarchatus a pápáké volt, 
kik Rómát is maguk kormányozták s el nem ismerék az olasz kirá
lyok felsöbbségét, csak ha császárokká megkoronázták öket. Délen a 
görögök uralkodtak Nápoly-, Gaeta- és Amalfiban, de csak inkább 
névszerint; kormányzókat kiildöttck Bariba, Otrantóba, Calabriába 
és Sieilia keleti szélére, mig ezt a saracenok megengedték, kik, mi
kép !:ittuk, Sicilián ki v ül Maltát, Corsicát és Sardiniát is elfoglalták. 

N érneily herczegségek már igen elhatalmasodtak, vagy legalább 
nem sokára ollyanokktí lettek. Friaul lstriát, a trevisói és veronai ha-

•) Aoastaa. Bibl- rita Sugii. 



198 

tárgrófságot zárta magába, határiott a szlávokkal s a magyarok bc
ütéseinek ki vala téve. Spoleto herczegei, kik a Camerino határgróf
ságot is bírtAk, a pápákkal és császárokkal örökös harczban álltak, 
miért ez utóbbiak fiiggetlenségöket Yeszélylyd fenyegették. Ivrea 
határgrMság, mellyet a longobardok gátfalui a frankok ellen állitot
tak fel, Piernontot és Montferratot zárta magába j flnsa herczegsége 
a Savoyaiház birtokában vala j Vasto herczegsége az A penni nek, ten
geri Alpesek és Po között te\jedett el j Montfermt pedig az Apenni
nek, a Po, Tanaro és Tortona közt; s Vusto és l\fontferrat között Asti 
grófsága teJjedt el. A Garda-tó és Carniolia (Krain) határgt·ófsága kö
zött 'l'rento, Verona s Aquileja; Lombardiában Milano, Vercelli, No
vara, Como, Bergamo, Ereseia és Cremona nagy hübérbirtokok fe
küdtek. A Po bal par~ján Pavia, a jobb parton pedig Tortona, Parma 
és Piacenza kiilön grófságokat képeztek, mellyekkel gyakran ugyan
azon városok püspökei felrnhAztattak. Toscana grófjai, kik Lucca 
herezcgségét is magukhoz ragadták, kitüntették magnkat Kegyes
Lajos alatt Corsica-és Sardiniának az arabok elleni védelmében. Tos
canának délre Clusiumtól és Sabina-tartománytól, aztán Latiumtól 
Fondi-ig és Sora-ig való terület Szent-Péter-Örökségének nevezte
tett * ). Latiumtól keletre a régi Spoleto·herczegségben s Toiwanától 
észak-nyugatra Romagnaban majd nem valamennyi város ugyanannyi, 
a helybeli püspöktől fiiggö herczegséget képezett. Romagnától délre 
a központi Apcnninek és Adriai-tenger között, Pesarótól Osimóig 
Guarnerio határgrófság, Osimótól Pescarai g C'anwrino és Ferrno, in
nen Triventóig Teate nyult el. 

Leghatalmasbak voltak Beneventum herczegei, kiket mát· }l"agy
Károly nehezen tudott fékezni s kik enuck utódai iránt negéd megve
téssei viseltettek; s mig előbb fiaiknak öröködhetésére a longobard 
kinUyok beleegyezését vették igruyLc, most a szabad longobanloktól 
s az egykori longobard kir~Uy ti:-;ztjeitöl választattak, miben viszúJkodá
sok magva rejlett s minduntalan folyt a harcz, majd nagyravágyásból, 
majd függetlenségért; s mig az ország fólütt az arab emirek, a 11ápolyi 
herczegek, a görög helytartók, pápai kiivctek s római nemesek egy
aránt vetekedtek, a beneventumi herczPgek nön~kedtek eJ'PjökbPn s 

*)Patrimonium S, Petri, ~~hent-Peter-Üriikst'>g·•·, 11,1 ng-at. ft> l~ CM•t.ro lter

ezegség·{·vcl, kelet felt> Campag11a ui Roma-1·al és SahiHa-t.nrtumAnynyal, l·szak 

felé Spoleto herczegségével • ÜJ'Vi~>tano-t.aJ·t.om:ÍH,VH,Yal, Ml fel<'> v{:grc n Toscanlli

teng-P.rrel hat:ír_oR. HiilmP!'S Ct~nVPI'.~ntion.~-T.e:cicon. HPgeuslm1·g· Ltnil \Vi~>n 17fi."J. 

S-ky. 
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már Salernót is hatalmukba keriték, si)t a Minerva hegyfokn által el
különített két tengeriiböl felett is uralkodni vágytak. 

IV. Grimoald (Storezais), Beneventum herczege (806), hoss:.:as 
harczot küzdütt egy, választásába bele nem egyezett nemesi párt ellen, 
miglen Sico, Spoletónak longobard herezege, ki onnan a frankok el
leni gyülölete miatt elüzetve Grimoaldtól barátságosau fogadtatott, 
barátságát orgyilkossággal viszonozta s utódjává tolta fel magát (827)· 
Ehhez folyamodott 'l'heodot·, Nápoly görög herczege, kit egy lázadó párt 
futni kényszeritett; adott is neki Sico segélyt Nápoly ostrornlására, 
mit Beneventum herczegei régen ohajtottak; ruidön azonban a városba 
már bevonulni akart, István herezeg a nápolyiakat az egyezkedés 
megszegésére izgatta fel, hanem azért, hogy embereit ujra fegyverhez 
nyulni látta, hallállal adózott, Sico pedig mindössze is csak évi adót 
csikarhatott ki. Midön azonban ez t!em fizettetnék meg, utódja Sicard 
(833) ujra Nápoly ellen ment, hogy azt engede)m",sségre szoritsa. 
Sicard az ereklyéknek szenvedélyes gyüjtője vala, s nem elégedett 
meg, hogy szent Januárt, Ná.poly védszentjét magával vitte, hanem 
elragadá Lipariból is szent BertHiant; hogy pedig szent Tt·yphomene 
ereklyéit megnyerhesse, hadat üzent az amalfibelieknek s legyőz

vén öket, az ereklyékkd egyiitt Beneventumba s:.:állitá. 
Midö!l azonban alattvalói, kormányát s büneit megunva, megöl

ték öt s helyébe kincstárnokát, Radelehist választották (8-!0), az amal
fibeliek fellázadva, elraboltak a mü csak tudtak s hajókra szállva, 
visszatértek hazájokba; helyreálliták erösitményeiket s évenként uj 
tisztvi~elöket választva, boldog köztársasági életet éltek ; áruik- s ter· 
rnényeikkcl csakhamar az egész világ megtelt, s ök szerezték a tengeri 
törvénykönyvet, rnelly mint hajdan a rhodusi, a középkorban teljes 
tekintélyre emelkedett 1). Egyetértve Amalfi polgáraival a salernóiak 
is felmondják Radelehisnek az engedelmességet s kereskedöknek öl
tözve beveszik magukatTaran to várába., hol Siconnlf,Sicard fivére, fogva 
tartatott, kiszabadítják ezt s herczegöknek kiáltják ki. Ekkép külön
válva Salerno és Beneventum folytonos harczban álltak ; a saracenok 
segélyül hivatva, elpusztítják a tartományt; Guido, Spoleto berczege 
majd az egyik, majd a másik résznek adja el terhes védelmét; Lan
dolf, Capua gró(ja, mind a httőtöl elszakad s igy a Zotto által alapi
tott herezegség három küliinbiizö államra oszlik. 

'J 'Su./ la ''"'YÜJ lowjJles argento, vestibu.s, auro. 
Partifm.9 innun!fl·i~, hac plurimU8 u1·be moratw· 

.\'aula, maris coelique vias aperire pe1·itns. 
Huc et Alexandri dívusa fP1'1Winr ah nrbe 
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Nyers erő által keletkezve csak is az által tarthatták fenn ma
gukat, zsoldjokba fogadva még a saracenokat ÍR j s minthogy sehol 
rend, hanem mindenütt erőszak uralkodott, mindenki cRak saját vé
delméről gondoskodott, melly egyf,dül a városokban vala biztosítható. 

II. Lajos alászállt többszi>r Olaszhonba a saracenok kikergetéJ:tére; 
hanem a konstantinápolyi udvar, melly Calabriában saját birtokaira 
is olly kevés gor1dot fordított, hogy hajóival ama partokat odahagy atta, 
ekkor féltékenykedni kezdvén a miatt, hogy Lajos a b as i l e us czi· 
met ha::~ználta s magát a byzanti császárral egyenlőnek tartá, fP-Iizgatta 
Lajos ellen a városokat, azon gyanut terjesztve el, hogy ö azokat 
urasága alá akarja hajtani. Ezek tehát a helyett, hogy Lajost vállalatá
ban, mellyre önmaguk hivták fel, gyároolitották volna, tömegestül 
ellene támadtak. Adelchis, Beneventum herczege rajta ütött a franko
kon s nem tisztelve a császári méltóságot, elvette nem csak a sereg 
zsákmányát, hanem a császár társzekereit is, sőt körül is fogta s be
zárta a császárt saját palotájába (43. lap). Három napig ült Lajos egy 
torony tetejP.ben; végre az éhségtől kényszerítve leRzállt s esküdött a 
szent ereklyékre, hogy sem boszut nem áll, sem vissza nem tér többé. 
Azonban alig, hogy megszabadult, fölmenteté magát a pápa á.ltal a 
kicsikart eskütől s hatalmat kérvén a római tanácstól ama herezeg 
számkivetésére, megtámadta öt, esküdve, hogy vissza nem tér Bene
ventumból, mig a lázadót kézre nem kerítette. Ezen esküjét sem tart
hatta meg, miután Adelchis a görög császár védelme alá helyezte ma· 
gát és VIII. János pápa a táborban megjelenvén kibékítette é)ket. 

E kedvezőtlen események megakadályozák a császárt az arabok 
kiüzésében j nem sokára azután pedig, fiat nem hagyva, meghalt Ber
gamóban (875. aug. 12.) s a milanói Ambrus-egyházban temettetett 
el 1). A most alakult két p<'.rtban egészen fcltünik az egyházi és világi 

Regis et Ant,:uchi. Gen.f haec freta plurima transit. 
Hic Arabes, Indi, Siculi nascuntm· et Ajri. 
Haec gens est totum1 prope nobil-itata pm· orbem, 
Et mercanrlo ferelUl et amans me1·cata l'e/el-re. 

Apuliai Vilmos. m. 
t) II. Lajos tiirirata, melly a Sz.-Amhrns cgyhá,lJan még ma is olvastatik, 

ucm olly rosz, minö a~on korL61 y{u·l•atb volna. 
Hic cubat aeterni Ill1tdovicus Caesm· lwn01·is, 

Aequipamt cujus nulla Thalia deru.• ; 
Nam ne primct dies ·regrw sulioque vaca1·et, 

llesperiae genilo •ceptra reliquit avu.,. 
Quam sic pacifico, sic forti pectore rexit, 

Ut purn.1m b1·evitaa vinceret acta aenem. 
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főurak hatalma. Az egyik párt erős védöt kivánván, Német·Lajost 
ohajtá királynak j a másik Kopasz-Károlyt hívta, ki mint tehetetlen, 
szabadalmaik. s önkényüket meg ne szorilsa. Károly azonnal átkelt az 
Alpeseken; hanem csakhamar követte öt Vastag-Károly, vetélytarsá
nak fia, ki megelöztetve látván magát, elpusztítá Bergamo és Ereseia 
vidékét. Azután, minthogy nagybátyja öt Barjorhon megtámadásával 
fenyegette, visszatért; KopaBz-Károly pedig Rómábament s mint egy
kor Jugurtha, épen ugy eszközölte ki a rómaiak hódolatát sa császári 
koronát ( decz. 25.), Paviában pedig a longobardokét. Ezután mikép 
Francziaországban, ugy Ola8zlwnban is elnézte a nemesség hatalom
bitorlását j a főurak P-s püspökök magukhoz ragadák a királyválasztás 
jogát s már csak ugy esküdtek neki hüséget "ha az ö javukat és az 
egyházét elősegíti" 1). 

Inrrnimn rnh·er ne, fidem cultwtve sacror~tm, 
Ambigo, virtutü an pi~tatis opu~. 

Iluic ubi firma virum rntmdo produxerat aetcu, 
Imperii nomffl snbclit.a Roma dedit. 

Et Sar11cerwrum crebra perpe.Ma aecnrea, 
Libere t..anquillam vexit ut ante togam. 

C'aeaar erat coelo, populua non Caeaare digmM, 
Compoanere brevi atamine fata diea. 

Nunc obitum lugea, infelix Roma, patroni, 
Omne aimul Latium, Gallia to/a dehinc. 

Parcite, nam vivua meruit quae praemia gaudet ; 
Bpú-itns in caelia, r.orporis extat honos. 

') Olaszország nagyai királylyá választJák Kopasz-Károlyt. 
nGloriosisHimo et a Deo ~oronato magno ct pacifico imperatori domino no

stro Carolo perpetuo augusto. Nos qni<lcm Auspertus cum omnibus episcopis, ab
batibuo, comiti bus, ac reliquis, qui nobiscum convenerunt Italici regni optimates, 
quorum nom i na generalitcr subter habentur inserta, perpetnam optamus prospe
ritatem et pacem. 

Jam quia divina pictas vos, heatornm principum apostolorum Petri et Pauli 
interventione per vicarium ipsot·um, <lominnm videlicet Joannem snmmum ponti
ficem et universalem paparn vcstrnm, ad proferttim sanctae Dei Ecclesiae, nostro

rumque omnium iucitavit, et ad imperiale cnlmcn Sam•ti Spiritns judicio provexit: 

Nos unanimiter yos pt·otectorem, dominum ac <lefensorem omnium nostrum, et 
Italici t'egni regern eligimus, cui et gandentcr toto cordi~ alfedn snbdi gaudemus, 
et omnia, quae nohiscum ad profectnm tot.ins sanC'.tae Dei Ecclesiae, nostrorumque 
omnium sll.lutcm decernitis et sancitis, totis viribus, annuente Christo, concordi 
mente et prompta voluntate ohHervare promittimus. 

Anspertus sanctae mediolanensis ecclesiae anhiepiscopus subscrip~i. 
Joanocs sanctae aret.inlle ecC'.lCHiae hnmilis episcopus Hubscripsi. 
Joannes <"piRcopns ~anctae ticinensis ecclesiae snbRcripsi. 
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Elsö a világiak közt, ki a választási okmányt aláirta, Boso, Pro
vence grófja, a császár biztosa s a pápai udvar fötisztje vala, kinek 
ama tartomány kormányzása, Pá via herczegének czimével együtt 
adatott át; a beiktatáskor korona tétetett fejére, melly aztán a her
ezegi czimerbe is bevésetett. A király kevés hatalommal, helytartója 
még kevesebbel birt; a főurak s kiilöniisen a püspökök annál nagyobb 
tekintélyre emelkedtek, mivel a kisebb hübéresek, nem találván má
sutt védelmet, az li védmságnk alá helyezték magukat; csak a nagy 
városok nem tették ezt, mivel ott a szabad osztálynak egyesült erővel 
könnyebben védhették magukat. 

Benedictus cremaneusis episcopus subscripsi. 
Thendulphns tortonensis episcopus subscripsi. 
Adalgandus vereellensis episcopu~ subscrip~i. 
Azo eporediensis episcopus subsc.ripsi. 
Gerardus exiguus in exigua laudeasi ecclesia episcopus snbscrip~i. 
Hilduinus a;;teusis ecclesiae episcopus snbscripsi, 

Leodoinns mntinensis episcopus subscripsi. 
Hildradns albensis episcopus subscl'ipsi. 

Ratbouus setlis augustanae episcop11s snbscripsi. 
Boda humihs sanc.tae aquensis ecclesiae episcopus snbscrip~i. 
Sabhatinus janneusis eccle~iae episcopus suhscripsi. 
Filibertu~ comensis episcopus snbscripsi. 
Adelardns servns servorum Dei veroneusis episcopus subscrip8i. 
Ego Paulus sanctae piacentinac ecclesiae episcopus subscripsi. 

Ego Andreas sanctae floreutinae ec.clcsia.e episcopus subscrivsi. 
Ragnicnsis ahbas subscripsi, 
Signum Ro~onis inclyti <lucis, et sacri palatii archiministri, atque imperí-

alis missi. 
Signum Ricardi comitis. 
Signum \V alfre<li com iti>'. 
Signum Lnitfredi comitis. 
Signum Alberici comitis. 
Signum Snpponis eomitis. 
Signum Hardingi comitis. 

Signum fio<irarli r.omitis s. palatii. 
Signum Cuniberti comiti~. 
Signum Bernardi coroitis. 
Signum Airholdi comitis. 
Juraroentnm Ausperti archiepiscopi : 
Sic promitt.o ego, quia, de isto <lie in a.utea, isti siuiori mco, quamdin vixero, 

fidelis et obediens et adjutor, <(11a11tumc1tmquc vlns ct melius sciero et potuero, ct 
t~onsilio et a11Xilio 8CCuntlum meum nlinisterium in omuihus ero, absque fraude et 
malo ingenio, et absqne ulla tlolosit.ate vel scdnctiunc seu <icceptione, et ahsque 
respectu alicnjns persanae: et. neque per me, neque per literas, sed neque per 

emissRm vel intramissam personam, vel quocumque modo, vel significatione contra 
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Carlmann, Német-Lajos másik fia, beütött Olaszországba (877) 
s mint apai örökséget magának követelte azt. Megjelenésére Kopasz
Károly futásnak eredt s utközben meghalt, mire Carlmann Olaszhon 
kit·ályának ismertetik el, habár a császári koronát soha sem nyerte el. 
Nem sok idő mult, hogy Carlmann a folytonos zavarok miatt eiked
vetiened ve, vagy megfélemülve Olaszországot mindenkorra odahagyta. 

VIII. János, az ingatng természetii pápa, vezette ekkor Olaszor
ország ügyeit; a !~poletói herczeg, a koronára ál'litozva, megrakta Hó
mát bérenczeivel, s azt is beszélt1\k róla, hogy a tarentumi arabok
kal egyetértésben van. A pápa tehát Ariesbe ment, hogy kikét:je Da· 
Jogó-Lajos segedelmét, mellyet azonban ez megtagadott, mivel a pápa 
sem akarta volt megáldani Lo.jo~nak Adelhajddali házasságát, midön 
elsö neje még életben vala. Rzintugy utasitotta vissza svá.bföldi Károly is, 
kinek a pápa előbb J urán inneni Burgundiát megtfimadni meg nem engedé. 
Az egyház feje akkot• Bosóhoz fordult (879), kinek a provencei király-

snnm hono1·em, et suam ecclesiae at.q!le regni Ribi commissi quitotem et tranquilli
tatem atqne soliditatem machinabo, vel machinanti consent.iam, ncqne aliquod un

quam ~candalum movebo, quod illius prae~enti vel fntUI·ae saluti contrarium vel 
nocivum esse possit. Sic me Deus adjuvet ct patrocinetur. 

Quod rex Carotus juravit Ansperto arehiepiscopo, atque optimalibus regni 
Italici: 

Et ego quantum sciero ct rat.ionabiliter potuero, Domino adjnvante, te, 
sanctissime ac revcrendisRime archiepisrope, et unumquemque vestrum, secundum 
suum ordinem et personam, honorabo et ~alvabo, et. honoratum et salvatum absque 
ullo dolo ac damnatione vel deceptione conservabo, et nnicuique eompctentcm le
gem ac justitiam conservabo, ct qui illam neeesse hahuerint, et r at ionabiliter peti
erint, rationabilem misericonliam cxhibebo. Sicut fidelis rex suos fideles per rectum 
honorare et. salvare, et. nnicuique eompetentem legern ct justitiam in unoqnoque 
ordine conservare, et in<ligent.ibus et ratiou:tbiliter peteutibus r:ttionabilem mise
ricor~iam debet impenrlMe, et pro nullo homine ab hoc, quantum dirnittit humana 
t'ragilitas, per stndinm, aut malevolentiam, vel alicnjns indchitum hortan1entum 
ueviabo, quantum mihi Deu• intelleetum et possihilit~ttcm dabiti et si per fragili
tatom contra hoc mihi sunP-ptum fuerit, r.um recognovero, volnntarie illuti emen

dare stndebo, sic etc. 
In nomine Patl'is ct Filii et Spiritu~ ~ancti. Inci]'innt capitula, quae domnus 

imperator Caro ln>< Hinclovici piae mcmol'iae filins, nna c nm comemu et suggestione 

reverendissimi ac "anctissimi domini Ansperti arehiepiscopi sanctae mediolanensi8 
ecclesiae, ne" uun vene1·abilium epis<~opornm ct illnstrinm optimatum, rcliquorum
'lue fidelium snoruw in regno Jtalico, ad honorem •anctae Dei Ec.clesiae, et ad 
pacem ac p'i·ofeetnm tot in• imperii sni, fecit a11nn lucarnationis dumini nostri Jesn 
Christi DCCCLXX V II i regni vero ~ui in Francia XXXYI; imperii autern sui 

primo, indi~tione IX, monse februarii, in palatio ticineusi, ecc. ecc." 

Rer. Ital. Sc1·ipt. t. I. 
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ság megalapításában segedkezet nyujtott, aztán pedig magaval Lom
bardiába vitte, Itt a paviai püspök Bosónak mint királynak hódolatát 
mutatta be, mellyet a milanói érsek épen azért megtagadott, A pápa 
akkor Szász-Lajost hivta meg a császári korona átvételére j ez azonban 
a normannok és frankok által fcnyegetve, késedelmeskedett j dEt mi
dön a pápa egyházi átokkal fenyegetöznék, Rómába mcnt s folvette 
a császári koronát. Nem sokára az ebrrsdodi. csata ut:l.n szivfájdalom
ban meghalt (882), Vastag-Károlyunk hngyva a koronát, ki is mint 
császár s mint Német-, Olasz- és Francziaország királya, visszaegye
site Nagy-Károly egész bir,Jdalmát, habár annak fenntartásál'a épen 
semmi tehetséggel sem birt. 

Vastag-Károlyhoz VIII. János levelet intézett, mellyben előadja, 
mint teszik magukat a fóurak naponként függetlenebbekké, és hogy 
a kereszténység fóvárosát nem csak a hitetlenek, hanem saját háladat
lan fiai is vészszel fenyegetik. Ezt is mondja a többi közt: A z Is
t e n é r t! m e g n e t a g a d j a a s e g e d e l m e t; h o g y n e m o n d
h ass á k a n é p ek: h o l v a g y o n a z ö cs ás z á r jok? 1) Károly 
eljött, s a paviai országgyülesen a püspökök, apátok, grófok s más 
országnagyok elválaszták öt s hüséget esküdtek neki; ö pedig viszont 
megigérte, hogy tisztelni s védeni fogja mindegyiköknek méltóságát 
és jogait. A királyi czim azonban hatalmat nem kölc~;önze neki. Guido, 
spoletói herczeg, dulásait még nlindig folytatá, daczára az egyház át
kának és a császári biztosoknak. Inkább még al'fa kényszeríté a csá
szárt, hogy neki és czinkostársainak az elkobzott kiváltságokat visz
szaadja. Károly tehát nem birván illy viharok közt kormányozni a 
hajót, Liutwardra, Vercelli piispöké1·e bizta azt j ez azonban csakha
mar mindenki előtt gyülöletessé lett, sőt a király előtt is gyanuba jött 
a királynöveli botrányos, csakhogy ellenei által kürtölt viselete miatt. 

Mindez megvetést gerjeszte Nagy-Károly családja iránt; e miu
tán ennek birodalma egészen fölbomlott, s Francziaországban Eudes, 
Némethonban Arnulf, a Provence-ban Boso tette föl a koronát: az olasz 
főurak is elég erőseknek érzék magukat a gyámnokság nélküli kor
mányra. Ugyis megértették már, hogy a császárok védurakból korlát
lan urakká akarnak lenni j a bresciai püspök egy német főpaphoz azt 
irja az olaszokról, hogy z s e ll é r ek é s h as z o n b é r l ö k s a z 
e r ös e b b n ek ma r t a l ék a i sajá t h a z á jok b a n j és a német 
fópap szánja válaszában a földet, rnelly gazdagságaival egyedüli for· 
rása a száraz és szegény Germaniának t). 

1) Johann. epist. ad. Car. 1·eg. 882-böl. Recueil des histoil·es. Tome IX, png. Hl!\ 
2) Recueil dea hist. tom IX, p. 293-94. 
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Mint választú királyságban, minö az olasz vala, a főurak nem 
érzék magukat lekötelezve a Karolingok utolsó s törvénytelen sarja, 
Arnulf némethoni király iránt s nemzeti fejedelmet kértek. Azonban 
várható volt-e a választási egyesség azon korban, midön az egyéniség 
volt a túlnyomó sa fiíuri pártok, sokszor azt scm tudva miért, küzdöt
tek egymás ellen és változtatva pártjokat minden évszakban, hajla
maik,vagy a pártvezér ereje szerint pillanatnyis közvetlen érdek rabjai 
voltak "l 

Az olasz főurak között négy vitte az elsőséget. Adalbert, Toscana 
határgrófja, igen gazdag s főnemes család fia, akkoriban még nem lé
pett a csata síkra. Beneventum longobarel herczegét az előbbeni hadak 
kimeriték, s még most is a calabriai városokkal s az arabokkal szem
közt fegyverben kelle állania. Berengar, Friaul herczege, salifrank 
eredetil s anyjáról Kegyes-Lajos unokája, előbb a Karolingok pártján 
vala, hanem olly óvatosan és ingatagan,hogy azok buktával ö fennma
radt és megtartotta hatalmát. III. Guido, Spoleto herczege, kinek 
anyja, Pipin olasz királynak egyik lánya vala, állásánál fogva az ara
bokkal és a pápával fogott kezet, ugy gondolkodván, hogy mig ama
zoktól fegyveres erőt kaphat, a pápát mint vágytárs megfélemliti, 
vagy mint védnök maga részére nyeri. Ekkép olly hatalomra vergő
dött, hogy a langrosi országgyülés (888) Francziaország koronájával 
kínálta öt meg ; miért is Olaszhont Berengárnak engedé. Midön azon
ban látná, hogy Francziaországban Eudes által megelöztetett, visszatér 
Olaszhonba egy franczia csapattal, melly az olaszokat mindeddig 
megvetéssei nézte '), s egyesülve unokájával, a toscanai Adalberttel, 
megtámadja Berengárt és Veronába zárja. Ekkor az ország püspökei, 
kik most a fóhatalmat magukhoz ragadák, összegyültek Paviában, s 
átgondolva: Me n n y i t sz e n v e d e t t O l as z o r sz á g N a g y-K á
r o l y h a l á l a ó t a, a n n y i t, h o g y a z e m b e r i n y e l v k i 
s e m m o n d h a t j a, elhatározták véget vetni az iszony u csapások-

t) A költő, ki Derengárt megénl!kelte, egy Guido seregebeli franczia száza
Jost eld{ép beszéltet: 

Quid ine,·tia pectora bello, 

Pectura, UbertU8 ait, duris pmetenditis armis, 

O Itali ? Potu.a vobis, sacra pocula cordi, 

Saepiu.a et stmuachum nitidi.t laxw·e saginia, 

Elataaque domoa 7"tttilo (ulci1·e metallo. 

Non eadem Gallos, 6Ímilia vel cura remoi"Clet, 

Vicinas quibu.a est studium devince?·e te~·ras, 

Depresaumque la1·e11t apoliia hinc inde coactia 
Sustentare. Lib. II, v. 200. 
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nak, a szentségtörések- s 1'1\blát~oknak, a mindennemü gazságnak, 
melly az égnek boszuját vonja magára; mindezeknek megszüntetésére 
el választák Guidót, a legistenfélöbb 11 legkitünőbb férfiut (889). Ez 
tehát elismertetett azon föltét alatt, hogy a római egyház sérthetlen 
kiváltságait s uradalmát feuntartsa, "rn i n t h o g y a z fe j e a 't ö b
b i n e k, e n y h h e l y e a sz e n v e d ö k n e k és m i n d e n ek n e k 
ü d v e" ; a püspökségeket , apátságokat s jótékony intézeteket meg 
ne terhelje uj adókkal s jogaikban ne háborits:t; utjában maga visel
je a költségeket s ne is engedje, hogy a vidéket az idegen zsoldosok 
kirabolják; a köznépnek s az egyház minden fiának engedje meg sa
ját törvényeivel szabadon élhetni; kötelességükilo kivül ne kivánjon 
tőlük semmit s 11e nyulUja el öket; ha pedig f'Z történnék, a helybeli 
gróf, méltóságainak vesztése alatt köteles az elnyomottakon törvénye
sen segitni; a király pedig, ha et·öszakot klivet el, vagy elkövettetni 
enged, a helybeli püspök által átok alá vettessék 1). 

') A paviai zsinat Guidót Olaszorsug királyava valaszlja s megerösiti. 

.,PoRt bella horribilia cladc~<J\lll nefandi~Hilnas, quae mCl·itis faeinorum no
~trornm acciucnmt h uic p•·ovinciac, disponente jura regni hnju~ cum tranquillitate, 
sopitis hostibus suis, insigni rege et seuiore nostro Witlonc in aula ti<Jinensi, nos 
humiles episcopi ex rliver•is partibus Papiac cunveaicate~, pro cc.-.lesiarum nostra
rum (•.rcptione et omni~ dtristianitatis salvatioue, •J u ae peu e jam a<l interitum de
solationis inclinata erat, annuente nobis e01lP.m pdncipe, in uno congregali sumus 
collegio, p,a viilelicet rat.ioue, ut his, pe•· qnos homidrlia, sacrilegia, rapinac ct cae
tera facinora perpetrats eraut, dignam poenitentiam ad eapicnclam salutem, sub
tractis eis a male coepto nPgotio, per vnram confessionem, Deo atljuvautc impone
remus. Ac"" nltel"ius tantum nefas excresce•·e, aut vi1·es snmere valeret, pastorali 
provisione et auxilio regio compesccnr!nm decrevimus. 

ln prim is oramus, op tam ns, operamque rlamus, ut mate r nost.ra oaucta Ho
mana Ecclesia in Rtatu et honore suu, cum omnibus pl"ivil11giis et auctorit.atibus, 
sicut ab antiquis et nwdcrnis imperatoribus atqne regibus suhlimata e~t, ita habe
atur, teueatur, et pereuniter cnstouiatut· illaesa. Nefas ~.st enim, ut haec, quae toti
us corporis Ecclesiae eaput est et ~:oufugimn, ai.<Jue relr-vatio in1irmantinm, a quo

quam temere p•·opulsari vexarive permitta tur, pracsertim eum sauitas ipsi11s nostro
rum omnium sit salubritas. 

Ipse quoque summus poutifex a eunct.•~ principihus, et christiani nomi
nis cuitodbus digno semper veueretur honore, debitaque pra€cellat reverentia. 

Singulorum eJ'ioCOJ.lurum ecclesiae cum suis pdvilegiis et posseosionibus 
tam iuterioribus, quam exterioribus, iuconvulsae et incorruptae aboque aliqua 
oni deruinoratione, vel quorumlibet pravorum hominum injusta vexatione per
maneat, sic. ut praecepta regum et imperatoruru si b i collata contineut. 

Rectoresque earum libcre pontificaJem exerceant potestatem, tam in di
sponendio ecclesiasticis negotiis, qull.m in comprimeudis legis Dei transgresso
riuus univer>i~. 
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Az igazt~ágnak leghatalmasb gyámolitása volt ez, mellyet a 
püspökök nem a fajok, vagy rangok különségével, hanem mindnyájak 
jav1h·a vettek föl, mivel lllindnyájak az egyház fiai. Habár e részben 
a sikeresités esközei nem mindig ildornosak, mégis a vallásinak neve 
alatt a polgári egyenlőség is már itten kikiáltva találtatilc. 

Saucimu~ ~Jtiam, ut uequc in epiocopatibuH, necpw in abbatiis
1 

vd xeno
dochiis, aut uli is Deo ~acratiM loci~ ulla violeutia, a•1 t u cn· ae couditionis gra
vamina imponantur; serl Hecund um autiq•1am cousuetu,]iiJPrn OliilleS in suo Htatu, 
suoque pdvilegio perpetuo maucaut. 

Ut sact>rdotum omnium, et ministrorum Christi tmusquisque in suo or
rline condigno venen~tur honore et revereutia, et <'.Jlln omnibus rebus ecclesi
nsticio, ac familii~ ac! oc jJcrtiueutihus, snh potestate proprii epi:;copi qnietus 
ct iucoucussus permaueat, salva ccclc~iastica. discipli11a.. 

Picbei hornines et universi ecclesiae filii libere suis utantur legibus; ex 
parte publica, ultra <JUam IegiLuH 6anciturn est, ab eis nou exigatur, nec vio
lenter opprirnautur: quod Hi fachun fuerit, legaliter per c.ornitem ipsius loci 
emendetur, si suo volnerit cleinccps potiri honore; si vero ipse ncglexerit, vel 
fecerit, aut facienti praelmerit assensum, a loci episcopo usque ad dignarn sa
tisfactionern excommunicatus ha beatur. 

Palatiui, qui in regio rnorantur obsequio, pac·ifi~c sinc deprnedatione rcgi 
deserviant, suis content.is stipendiis. 

Hi vero, qui temiJOl"e Placiti, iliversis ex partibus conveniunt, nullarn 
pertranseuntes in villis sen civit.atihus rapinam exerceant, sibi necessada, an
tiqna cousuetudine, rligno pretio cmentes. 

Quicumque ab exteris provindis adventaut~s, depntedationcs atque ra
pinas infra regnum hoc exercere praesumunt, hi cum qnibns morautnr aut ad 
audientiam eos aclduc:mt, aut pro eis ewcndent, neqne eos nlterins in talibus 
ausis sna potestate defendere andeaut: qnorl ni fecc1·int, iutcr excommunicatos 

habeantnr, <p1ousque resipiHcaut. 
Praeterea qnia gloriosus rex Wido diguat11s est nobis prumittere coll

servatm·um se praescripta cajJituln. ueces~itate nun minima eonfecta, et quae in 
eis continetur, curlim habcns, Deo inspirantll, suae nostraeque salutis, sicut 
apertis indiciis jam tlemou•trat: irlco nobis omnihut< compiacui t eliget·e illum 
in regem. ct seuiorem atque defensorem, quateuun amodo et rleinceps illo nos 
secundum regale ministerium gubernante, sing·uli nostrum in suo ordine oLe

dieutes et adjutores pro posse existamus illi ad suam, regni'JIIe sui ~alva

tionem. 

Dec1·etum eledionia. 

Poot obitum recordanrlae memoriae dorniui Caroli gloriobi irnperat01·is et 
,;eniori,; nostri, quot quantaque pericula huie italico reguo usque in prae,;ens 
tewpu~ sup~rvenerint, nec lingua potest evolvere, uec calamu~; explicare. lpsis 
denique di~bus quasi ad certum signum superveneruut, qui pro hoc reguo ut 
sibi volentes nolentesque adsentiremur minis diversis et suasionibus inretito~, 

furtive ac fraudolenter adtraxerunt. Sed quia illi, 6nperveniente perspicuo priu
cipe Wiclone, bis jam fuga lapoi ut fumus evanuerunt, nosque in amhiguo reli-
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GuiJónak Rómában az arany koronát V. Istvau tette fol (801), 
hanem utódja, Formosus pápa, inkább hajolván egy távoli császárhoz, 
mint ezen közeliekhez és veszekedökhez, Arnulfhoz húzott, kit Be
rengár sajat jogainak védelmére hitt meg azon országba, mellyért ö 
mint hübérése fogna neki hódolni. Arnulf, mint egyetlen Kar<tling a 
sok uj tnínkövetclő között, azt követelte, hogy Gel·mania legyen a azét
vált államok lelke, s felfogta jól, hogy, ha Berengár bukik s Guido a 
frankok- és longobardokkal tulnyon1óvá lesz, ö a császári méltóság
nak minden csillámát elveszti. Azért Le is ütött Olaszországba (892), 
hanem a kik elöLb maguk közt verekedtek, most iszonyodva az ide
gen uralomtól, fegyvert fogtak cllene s visszatérni kényszeríték. 

Lambert. 

A veszély eltüntével Bcrengár és GuiJo a polgári háborut ujra el
kezdék; meghalván pedig Guido (894), fia Lambert királylyá kiálta
tik s Berengárt ismétVeronába szoritja. Arnulf ekkor ujra beüt s egyene
sen Olaszhon szivének tart, hogy a spoletóiakat megfenyitse j Beren
gárt Olaszország királyává tette,hanem elvevé tőle a Pon-túli tartomá
nyokat, Gualfrid, Verona herczegének és Maginfrid, Milano grófjá
nak adván azokat által. Ez elkcdvetleníté Berengárt, míért hogy Ar
nulfot Rómától elz:í.rja,Lamberttel és a toscanai határgróffal szövetségre 
lépett. Arnulf mégis bemegy erővel (896. febr.) j lefejezteti ott, a 
Jük ellene voltak j a pápa megkoronázza öt, a nép pedig engedelmes
séget esküszik, Fo r m os u s p á p a i r á n t i h ü ség é n ek fe n n
t a r t ás a m e ll e t t. Egy járvány, me Ily az olaszokat sokszor meg
boszulta, Arnulfot Bajorhonba visszasietni kényszeríté. 

qnerunt tamquam ove~ 11011 halJentes pastorcm, uecessaritun duximus •ul run
tuum colloquiuru Papiae in aula regia cuuveuire, ibique ole eoruUlai salute et 
statu Intjus regni ~ullicite pertractartt.eH, t!ecrevimus uuo auiruu eadem<JUC seu
tentia, praefatum n1ag-uauimum priucipem \Vicluncm ad prutegenclum, et regali· 
ter gu!Jernanduru nos in regcm et senioreru uo!Jis eligere, ct in regni fasl;igium, 
Deo miseraute, praeficere, pro eo quod iisdem maguitiens rex, divino, ut credi
mus, protectus auxilio de hostibus potenter triumphavit, et hoc non suae vir
tuti, sed to tum divinae misericurdiac pruucutcr attribu it. Iusn!Jer etiam sau· 
ct.am romanam ecclesiam ex corde ~e diligerc ct cx1.ltare, et ecclesiastica jura 
in omnibus observare, et lege~ proprias singulis quibUSCJUB sub sua ditione 
positis concedere, et rapinas de suo regnu peuitus extirpare, et pacem refor· 
mare et custodire se velle, Deo test~:~, professus est. 

Pro his ergo, et aliis multi>~ ejus bo11ae voluntatis indiciis ipsum, ut 
praelibavimus, ad regni hujus gubernacula adscivimus, eique toto mentis nisu 
adhaesimus, seniorem pii;;simum, et regern excel!entissimum pari consensu, ex 
hiu c et in pusterum decernentes." 
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Fia Ratolf, kit Lombardiában hagyott, nem fékezh~tvén a füg
getlenségi mozgalmakat, sz inte N emetországba tért vissza j Verona 
beereszté Berengát·t; a milanóiak megölték Maginfridot, ki egészen a 

némethez állott s a város fölött korlátlanul uralkodni oltajta; Rómában 
az Alpeseken-túliak iránti gyi.ilölet, leginkább a botrányos elját·ásban 
nyilvánult, mellyet az uj pápa, V I. István, Formosus hullájával követett, 
kinek a nép valódi vétkül tulajdonitá, hogy idegent koronázott meg. 
IX. János alatt az egyházi zsinat megerősítvén Lambert császárt, Ar
nulf választását törvénytelennek s b a r b á r n ak nyilvánitá. Észrevé
vén ezután a vágytársak, hogy a külföldiekhez fordulva, mindketten 
megbuknak, elosztották magnk kiizt az arszúgat (898); Berengár Lom
barcliát kapta a Po ésAdda kiizt, a többi a császári koronával együtt Lam
berté maradt. Hanem a főurak s egyháziak birtokait a folyók nem különi
tették el s meg-megujul bk időnként az összeütközések. Lambert nem 
sokára fegyveresen ment a toscanai Adalbert ellen, s fogságba ejté; 
őt magát is azonban csakhamar orgyilok ejtette el a marcngúi erdő
ben, mind mondják, Hugó, Maginfrid grófnRk fia által. 

Bet·cngár. 

Berengár most egyedül maradván, megszabadítja Adalbertet, de 
tme ellene jön ek a magyarok, kikkel az olasz hadsereget olly sokszor 
siker nélkül állítja szembe. Elkedvetlenitve ez által, vagy tán követve 
azon politikát, hogy két fejedelem létezvén, egyik a másikat fél1en 
tartsa 1), a főurak egy része a provencei királyt Lajost hija meg, ki is 
III. Lajos neve alatt király- s császárrá koronáztatik (899-901). Ez 
azonban nem tud erőre kapni j Berengár végre is elfogja öt s kiszuratja 
szemeit, mivelhogy hamisan fogadta, hogy Olaszhont többé meg nem 
háboritja. 

X. János pápa egyességre kivánván hozni az olasz föurakat,hogy 
egyesülve a hazát az araboktól megszabaditsák, megszilárdithatni vélte 
a keresztény egységet, ha Berengárt császárrá karomizza (915); ha
nem a pártokat evvel sem csendesitbette le, és Lambert, milanói érsek 
és Adalbert, Ivrea határgrófja, Berengár veje, II. Rudolfot, Jurántúli 
Burgundia királyát hivták meg, ki is segittetve Burkhard sváb her
czegtöl, Firenzuola mellett megverte Berengárt s Olaszhon királyává. 

1) ~ j6 Andrá~ pap, a B•·eve Chroniccn szerzöje Menken-nél, Scr. rer. 
Germ. I, 100., midöo Német-Lajos és Kopasz-Károly választásáról beszél, ezt 
moodja: Pravum egerunt co718ilium, quatenus ad dwa manda1·ent 1·egnun~. Sokkal 
világosabban sz ól Liut.prand püspi:l k : Italier1-aea semper gen1inis uti domini! vol unt, 

quatenus alte1·um alte1·ius ter•·u·e coe1·ceant. Li b. l, :W. 
X, 14 
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koronáztatta nntgát (\122). Epen ekkor ütött be ujra egy ma~yar had
sereg, mellyet Berengát· l'avia ellen huszitott, melly város c~akugyan 
rablás és lúngok martalékává lett. A esászc'tr !Jelll sokára ezután Vero
nában egy javadalmaRának orgyilka által meghalt (!12!), olly igazság 
es kegyességnek cmlékét hagyva hátra, hogy szentnck tiszteltetett. 
Annyi bizonyos, hogy uralko!lása a lc~szet'(·nc"étlcneLb i!Wbe esettt). 

llngo. 

Rudolf uralkodását h1\rom dzvegy tuiboritotta tneg, kik akkoron 
Olaszország sorsát kecscik s fegyveres erejök által is kezeikben tar
ták: Berta, a toscanai határgróf özvegye; ennek leánya Hermenganl, 
hrea határgrúfniijc; ós mcnye Marozia, Alberich tusculumi gróf s 
camerinói határgrúf özvegye; - szerencsótlen kor, mellyben az ural
kodás fölött hitvány érzékiség határozott! Ama három n ö végre a 
provencei Rugót, Hermengard fivérét választotta el (926), ki meg is 
koronáztatott s erélyesebben uralkodott, mintsem az olasz főurak 
o haj tották volna. Rudolfot azzal nyugtatta meg, hogy átengedte neki 
a .Jnrán-inneni Burgundiát, mellyt·c a megvakitott LnjoH fia, kinek ö 
gyámatyja vala, tartott igényt; a két Burgundi;t ekko t· A r l es i ki
r á l y B á g czime alatt egy gyl~ olva~;ztatott (HP.:-l). ::;züvetségre !t'·pett 
ezután Madarász-Henrikkel,Némethou kírálylíval, s a konstantimípolyi 
udvarral is kezet fogott. az arabok kikergetégére; V elenezének s X . 
• János pápának uj biztosítékokat engedett; a kéjencz és ármányos MarQ
ziát nöül vette, ki az Angyalvárban Jakott s onnan Rómával s a rápaság
gal kénye kedve szerint rendelkezett. Ugyancsak neje segélyével 
megalázta Hugo Hermengárdot s különfélo ürügyek alatt. elvette Tos
canát azon családtól, mellynek fölemeltetését köszönhette. A nagy hü
béresek gyanakodni kezdtek; az clégületleuek nagy száma elösegité a 
függetlenségi vágyat, melly az olaszok közt mindinkább nyilvánnini 
kezdett. Ezek azonban, ha ohajtották is a személyes szabadságot, a 
politikait kevésbbé ismerék, és bogy az elsöt elnyerjék, feláldozták a 
másikat, midön többnyire két urnak szolgáltak. 

l\Iarozia param~solta egyszer első férjétöli tiának, Alberichnek, 
nyujtana a királynak vizet; mit is rnidön AliJerich iigyetlenül telje
sitett volna, Hugo arczon c!lapta öt (f13:::!). Bántván a fiút e meggya
láztatás, összeesküszik a nemességgel s elüzctvén mo'ltoila atyját Ró
mából , maga kormányozta azt hm;zonkét éven át, eonsul, sena-

1) Reá nézve vála.,ztannnk ·lehet szem,qyc~ ellensÍ'gc,· Lint.pmndnak IP.g
heve:sehh nH·~·tám:11lá-;ai s maga·-;7.ta.lóinak nl illllen ~st" t. J·•~ tnJ~•Jtt rli<"shP~:d~dPi 

között. 
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tor es tribun neve· alatt. A régi rómaiak utóclai köztársasági 
kormiinyzót véltek látni a hatalmas népfőnökben , ki ollykor olly
kor XL Jánosnak, az ü tivérének pápai tisztét is bitorolta, Hugo az
alatt, ki mint ember e1·kölcstelen és fajtalan, mint uralkodó pedig 
hitszeg\:i ~olt, folydHt ingerkedett a föurakkal, a nőket és szüzeket 
megbecstelenité, az egyházi javadalmakat saját teremtményeinek, a 
nöi kolostorokat kéjhölgyeinek osztogatta j s ha ki is űzte az arabokat 
Fraisnayból, a havasok közt megerősödni hagyta öket, hogy azon ol
dalról önmagát biztositva lássa. V égre elűzte magától Maroziát, mid{)n 
előnyöshnek találta Bcrtával, Rudolf ö:r.vegyével s a burgundiai király 
anyjával házasságra lépni. 

Megunván mindezt az olaszok s különösen a miatt, hogy o. hi
Yatal0kat idegenek kezeiben látták, magukat pedig roppant adóval 
tel'heltetni érzék, mellyel Hugo a magy111·ok visszavonulását megvásá
rolni kényszerült, Derengárhoz, Ivrea s l\Iilano grófjához, Berengár 
császá1· unokájához fordultak, ki, hogy nz orgyilkot clkerülje, Ottóhoz, 
Németország királyához menckült vala. Leereszkedék most Etsch völ
gyén (945) s a főpapoknak jobb javadalmakat, a nemeseknek hivatali 
méltóságokat igérve, barátaivá tette s Milanóig hatott. Hugo Paviába 
vonult, hanem fia Lothar megjelent a milanói országgyülésen s magá
nak követelte a koronát (94 7), me Ilyet a nagyok meg sem tagadtak; 
Hugo ekkor reménytelenül kincseivel együtt visszavonult apai örök
ségébe, Arlesbe, hol meg is halt. Kevés idő mulva kimult rögtön ha
lállal Il. Lothar i", talán megmérgeztetve attól, kitől a koronát elra
gadta vala. 

ll. Bcreugar .. o\.delbajde. 

Berengar most királynak kiáltatott fiával Adalberttel együtt 
(950). ~linthogy pedig attól félt, hogy Adelhajde, burgundiai II. Ru
dult' lánya s Lothar özvegye, keze odanyujtásával jogait is valameily 
férjnek adja, elfogatta őt s kényt:izerité, hogy fiához menjen fórjhez. 
Adelhajde állhatatosan vonakodott, miért is Villa, Berengar neje 
megverte, lábbal taposta s végre a garda i várbörtönbe záratta (D51 ). 
Itt a szép szerene:>étlen iránt szánalom gerjedt. Egy Márton nevü pap 
;1z ő szenvedését a környékkel mcgisme1·tette, m6dot nyujtott a meg
~zökésre s menhelyet is készitett neki Azzo hübéresnél Canossában, 
ama történ~tileg nevezetes várban, melly az Enza mellett, hol a reg
giói hegyláncz kezdödik, fekszik j azalatt pedig Nagy-Ottótól is kiesz
köz lé, hogy boszulná meg a szép nőt, és Otto kedvesen kapott az al
kahwm, mellyel Olasr.hont Németor:;zághoz csatolhntta. 

14* 
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Ezen pártdühöngés, ezen kisebb államokrai eidaraboltatás bün
tetienséget biztositaminden gazernbern ek, miután a szomszéd birtokos 
földére vagy sérthetlen menhelyre olly könnyen futamodhatott Ugyan
ezen menedékjog végetlen viszályokat szült a g1·ófok, püspökök és 
monostorok között. A főurak mindig dölyhscbbekké lettek, végr~ még 
a szemérem is elveszett s minden bűn szabadon űzetett. Királyok, pápák 
s herczegek nem fékezhették meg az illyen embet·el;;et, hacsak zsar
nokokká nem lettek, vagy ravaszságot s nyers erőt nem használtak. 
V égre felbomolván a Iongahardok és frankok katonai rendszere, Otto 
az egyházzal egyetértve, némi jobb állapotba helyezte az országot. 

TIZENNEGYEDIK FEJEZET. 

Németország.- Nagy-Otto. -Az olaszok. 

Nagy-Károly birodalmának felosztásakor Német-Lajos Német
országot kapta, mellyben hétféle népség lakozott: frankok, szászok, 
thuringok, svábok, friesek, tiszta teuton vér; aztán a bojok és lotha
ringok, fél celta vérü népek. A frankok, kik akk()ráig uralkodó fajnak 
tekintettek, most a rajnai Francziaországra (ma H cssen-D a r m
stadt, Rheinpfalz, és Franken) szoritkoztak s törzsük csak 
is ott maradott fenn. A szászok, kik a többieknél számosabbak voltak, 
a Rajna és El be között laktak, érintve a V\T erránál a f1·ankokat, s 
Hartz tAján a thuringokat, melly harmadik népség a Saale mellett 
csakhamar a szászokkal vegyült össze. Eltiass-, Svábföld- és a nem 
burgundi Schweizban az alemannok vagy svábok a többi törzsek 
közöl az eredeti jellemet és nyelvet leghivebben tartották meg. A ké 
söbb Alföldnek nevezett részeken a friesek laktak, kik a többi Né
metországgal kevésbbé voltak összekötve s különzetes müvelődésben 
haladtak elő. A bojoktól, kikkel a herulok, rugiak s más teutonok is 
összevegyültek volt, származtak a bajorok, kiknek különzetes nyelvjá
rásukban a teuton elem tulnyomó. A Maas és Rajna között a frankok 
és gallok vegyületéből támadtak a lotharingok, kiknek egy része fran
cziaul, más része németül, mások ismét keverék nyelvet beszélnek, 
me ly flamandinak ( flandriainak) neveztetik. 

Azonkül a Duna partjaira legalább kilenczféle nép költözött: 
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góthok, hunnok, gépidák, avArok és bolgárok, magyarok, pecsenégek 
(besenyők), uzok, kunok; ezekhez kell még vennünk a Traján által 
Daniába szállitott régi rómaiak maradékait, s k~pzetünk lesz a népek 
sokféleségéről a birodalom hntárain. 

A német birodalom gyönge alapokon feküdt, mert hogy elball
gassuk a franczia-és olaszhoni Karolingokkal viselt háborukat, aRajna, 
El be es W eser torkolntain a normannok hajói nyomultak be, az or
szág szivét pedig az egyesiitt szlávok fenyegették. Lajos, kinek, mint 
a függetlenség megalapítójának emléke a németek előtt mindig kedves 
leend, a Jpgháborítottabb vidékeken, N11gy-Károly terve szerint, el
mozditllató grófokat állitott fel, kik azonban nem sokára örök()ssé tet
ték hatalmukat, s igy nem lehetett többé királyi biztosokat (m is si 
d om i n i c i) küldeni ellenök, kicsapongásaik megfékezésére. Lajos 
épen olly vitézül mint ügyesen védte népeit.: önzéstelenül, vallásosan 
s igazsággal I) kormányozta őket ; hanem fivérei s egyik fia ellen is 
folytonosan háborút kelle viselnie: biintetésül az atyja elleni láza
dásért. 

Miután Frankfurtban, melly rendes székhelye volt, meghalá
lozott (876. aug. 28.), az országot három fia épen ugy osztotta f'öl egy
más között, mikép a Merovingok es Karolingok tP.ttek. Miután Kopasz
Károly igényei az andernachi győzelern általmegsemmittettek,Carlmann 
Regensbm·gból Bajorországot kormányozta; Szász-Lajos a rajnai Frnn
cziaországot, Thuringiát, Szászhont, Friesiát, Alsó-Lotharingiát vagyis 
Hessent ; Vastag-Károly pedig Alemanniát s a Mosel melléki Lotha
riogiát vette által. Ekkép a kiilönféle gemtán törzsek visszanyerték 
egyédiségöket; hanem V nstag-Károly, fivérei hnlála után (880-82), is
mét egy hatalom alá hajtá azokat,Francziaországon,Italián és a császári 
koronán kivül. Milly tehetetlen volt a kormányra, már láttuk; azért 
is a treburi országgyülés a Rajna mellett (887) trónvesztettnek nyil
vánitotta öt. 

t) Igy it• róla H<)gino : Fuit iste princeps chl'istianissimus, fide catlwlicus, 
non solum saeculw-ibus, ve1·um etiam ecclesiaslicis disciplinis sufficienter irutruetus ; 
quae religionis sunt, quae pacis, quae justitiae, a;·dentissimus executor; ingenio calli
dissimus, consitio providentissirmMI, ·in dandis sive subtrahendis publicis dignilatibUll 
clisr1·etionis mod~ramine temperatua ; in praelio victoriosidsimua, armorum quam con
viviarum appamtu studiusior; cui ma.ximae opes erant instrumenta bellica ; plus di
ligens fen·i . rigorem, quam m•ri (ttlg01·em ; apud q•tem nemo inutílis valuit, in cujua 
ocul is pP-rra~·o utilis displicuit; quem nemo muneribus co;·rumpere potuit; apud quem 
nullus pe•· pecuniam, eeclesiasticam sive mundanam dignitatem obtinuit; sed magis 
er.c/esiasticam cum p1·obi.• m01·ilnu Pt sanrta r.onvrr.,atione, mun.da.nam rlevoto aervitio 

•t sincera fidelitale. 
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Utódjává Arnulf, Carlmann természetes fia választatott meg, ki 
mint vitéz és Nagy-Károly ivadékai ki:izt legérd~m~sebb fédiu 1), mint 
német király elismertetett s alatta Némethon Francziaországtól ismét 
s mindenkorra elkülöníttetett A normannokat, kik l\Iaas folyamán 
Hasloffig ereszkedtek, s Lő wen mellett le is teleped tek, megveré(891 ), 
s olly hírre kapott egész Európában, a milly mértékben ama merész 
kalózok rémületet terjesztettek volt el. Szvatopluk, Mo1·vaorRzó.g leg
hatalmasb szláv fejedelme, kit Arnulf cseh herezeg czimével ruházott 
fel, hadat inditott ellene, de legyőzetett; Rudolf, a J urán-tuli Burgund 
királyság megalapítója is, hogy kiterjeszsze uralmát Lotharingiára iR, 
daczára hüségi esküjének, hadat üzent Arnulfnak, de épen ugy, mint 
Szvatopluk, legyőzetett s hűséget esküdni s a másik Burgundiát La
josnak, Boso fiának biztositni kényszeríttetett. Egy párt a frauczia 
trónra is Arnulfot hívta meg, ő azonban miután Eudes ajándokokat 
és hódolatát mutatta be neki, egy arany koronát küldött ennek, mely
lyel későbben Együgyü-Lajost ékesítette föl: annyira képviselöjeül 
tekinté ő magát azon császárságnak, mellynek czímét nem viselte. 

V égre ezt is megajánlotta neki Formosus pápa; mire Arnulf 
megfékezve saját nagyhübéreseit, Olaszhonba ment, hogy a koronát 
fölvegye; azt azonban csak egy második hadjárat által nyerbette el 
(8!:)6), a nélkül, hogy hatalmában vagy méltóságában legkevesbbé 
gyarapodott volna.Visszatén·én betegen, Regensburgban feküdt, s mi
dőn a rakonczátla.nkodó morvákat meg nem fékezhetné, azon szel·en
csétlen gondolatra jött, hogy segélyül bivá a 111agyarokat, ismét egy 
százados nyomort készítve elií birodalmának. 

Gyet·mek-Liljos. 

Amulf Lotharingiát és Burgundiát természetes fiának, .Zvendi
baldnak adta (895), ki Rudolftól a J urán-tuli Burgundiát is elragadni 
o hajtá; erre azonban nem volt ereje, 8 Öt saj1H birtokában is a grófok 
föllázadtak, a püspökök megtagadták a segélyt s hosszu küzdelem 
után csatában esett el. Az ő országrésze fivérének, Lajosnak adatott 
által, kit atyja már előbb Németország királyának választutott, s kit, 
bár gyermek volt még, Arnulf halála után (899), hogy az ország szét 

') .... magnani?ntu, cle~1,ena, p1·ompttuque labor~ 

Pe111igili, lapaum C011-igit :mpe1ium j 

Francorumgue 11WIIet veteri virtute laxatoa 
Atgue vocat reaides rurstu in anna viro' j 

Sed mole.r immen.ra, diu guae COITUit ante, 
Non rutaurn.ri •P .91tbito patitur. 

Poeta Saxo lib. \-'. 
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ne daraboltassék, az országnngyok elismertek. Mentették rongnkat a 
pápa előtt, hogy a nehéz idők s bajos közlekedés miatt az ö beleegye
zése nélkül fogtak a választáshoz1 mellynek most megeröslttetéseért 
könyörögtek 1

). 

Mindenki erötlf'n kormánynAk nézett eléje; azonban bár a csá
szári koronának Németországgali egye!';itésének reménye elveszett, 
Hntto mainzi érsek és Otto s:r.á!'z herczcg, a kiskoru fejdelem gyám
nokai, erősen turltnk a szlávoknt é~ n01·mannoknt. f('ken tlwtani, mint. 
szinte a viszálkodó nagyol~:at Í!';1 kik Lotharingiáb:m a mngánharl jo
gait (a z ök ö lj o g o t) követelték. Lajos A:wnhRn, ki GermRnilibRn 
RZ utolsó Karoling vAln, mielött nagykoruvá lett volnn, meghalt (911. 
jun. 20.). 

Nagy-Károly , hogy a kirlllyi hatalmat megszilárditsa, a régi 
herczf'!geket, mint egész nagy tnrtományok urait leverni törekedett, 
szükebb batáskörii ldrályi tisztviselöket nevezve ki azok helyébe. 
Erőtlen utódai azo n ban megengl'dték, hogy a föurnk nj hatalomra 
vergödjenek s hogy az önvf\delem tekintetéböJ minden egyes törzs 
egy főniiköt vlllaszszon, ki azt a folytonos hlibornkban vezérelje. Igy 
jöttek létre F'ranconia, Thuringia, S:>:á~z- é~ Bnjot·, kevé1:sel utóbb 
pedig S\'1\,b, Lotharingia és Ktu·inthia lH'rl'zegség~k. Eininte mint a 
király tisztviselői, am.nk nevében gynkoroltnk az igazságszolgáltatást 
és a hadvezérséget, nem sokára azonban felmondták l\7. engedelmes
séget, s Gyerm<>k-Lnjos halála ntán épen úgy mint a grúfok, határ
gt·ófok, püspökök s átalában a világi 8 egyházi fiíurak, könnyen 

') Bövliluek laHban a lörténet.i kútforrásolt. Ditmá1· mcr•eburgi püspök 
a németek történetPit 876-tól JOlB-ig beszéli el; soltltal !Jaszno~abb Hermannus 
Contractus,- Vehring·eu gTMjáualt, reich('nllni henczésnek luónikája 1000·töl 
l054.ig, mellyet. fol~'ta!ott <'g~•z llOO·ig <'onstnntiai Bemol!l. Vgyanazon idö
böl bremai AdRm fontos tnflósítá~oknt. ltd a:-. éRzaid egyházaltról R IV. Henrik 
uralkodásáról egész 1072-ig. N ag,von ellenségesen ír ugyanezen fejdel~mrBI 

Bruno: De bello saxonico. Sali·Konrnd életét, házi papja Wippo irta le, ki az 
e~eményeket jül ismerte, s irá•a dagályos, gonrlollwdása éles. A szászok törté
netét 973-ig Widukinrl, corbiai apát. írta le; az Ottók mag·asztalását pedig 
Hroswitha ltöltönö. Fennmaradt továbbá Sicgbert g·embloursi; Marianus Scotus 
fuldai barát króniklija, melyet. 1083-tól 1200-ig Dorleehin folytat.ott; Ekkehard, 
nr a ui apátnak évkönyvei 1126-ig; hanem a mely leggazdagabb, legfontosabb, s 
a n1ellett igaz, világos, szép modoru s irályu, az asehaffenburgi Lambert, hers
feldi barát krónil<ája 1077 -ig. Lásd még : 

Mentel, IWmetlw.>t törUnete a frankoniai ház alatt. (német!il) 1827-28. 
Ranke, A német birodalom évkönyvei a 8zdaz családi c.tdazárok alatt. Berlin, 

18.l(). A m<:>st megjelent hal'mlldik k3tetben Il. és III. Ott6 története s a Chro

nicon Oorvejen.~~e foglaltatik, 
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függetlenekké tellették volna magukat, ha különben az egyesüles 
szükseget be nem látták volna. Ez okból megegyeztek, hogy a koro
nával Otto he1·czeget kínálják meg, ki azt mindakkoráig olly 
szerencsésen védte B ki önzetlenségét lemondássRI bizonyitotta be, 
ajánlván maga helyébe frankoniai Konrádot, Ah1ó-Hessen grófját, ki 
anyai ágon Nagy-Károly ivadéka vala. 

J. Kotm'ul. - JlndnrAsz-llt>nl·lk. 
Ez bá1·milly ügyesen s vitézül törekedett a ki1·ályi méltóságot a 

hübé1·esek megfékezésével helyreállitni, Lotharingiát még sem tudta 
engedelmességre hozni s azt is belátta, hogy a Fnldáig s Elsassig elő
nyomult magyarokat nem képes visszaverni. Ez okból B egyszersmind 
mivel beteges Yolt, felszólította. fivérét Eberhardot, hogy a régi kirá
lyok köpenyét, lándsáját, kardját és koronáját Szász-Henrikhez, az ö 
jótevője fiához s a maga örökös ellenségéhez vigye, miután a kor
mányzásra egyedül ezt találta méltónak. 

Eberhard elhozva a királyi diszjeleket, Henriket vadászaton 
találta, miért is öt M a d a r á s z n a k nevezte el. A fritzlari ország
gyülésen (919) a frankok és szászok kéz-fölemelve egyértelmüteg 
királynak kiáltották őtet; de midön a mainzi érsek a. szent olajjal kö
zelednék, Hemik ekkép szólt hozzá : N ek e m e l é g am a. d i cs ö
ség, hogy nemzetemből első emeltetern a trónra; 
a szent olaj tartassék fel nálamnál méltóbb ural
k o d ó s z ám á r a. Személye tiszteletet parancsoló, nevelése az idők 
szerint gondos volt, habár sem irni sem olvasni nem tudott. Annyira 
ájtatos volt, hogy Arnulffal gyalog zarándokolt Rómába, s minthogy 
fáradhattanul tevékeny volt, medve- s szarva!lvadászatot, hadijátéko
kat és szinlet csatákat tarta, s a mellett mély belatásu biró s ildomos 
kormányférfiu is volt. A sdbokat és bajorokat, kik, mivel válasz
tásában részt nem vettek, hódolni nem akartak, engedelmességre szo
ritá, sőt megkegyelmezés által egészen hiveivé tette. Lotharingiát 
visszacsatolá Németországhoz, mellytöl hét századon át el sem válasz
tatott többé. 

Megszilárditván a belbékét, a külvédelemröl kezde gondoskodni. 
A német gyalogság nem tudott ellenállni a vitéz és jól begyakorlott 
magyar hadseregnek; miért is Henrik ettől békét vásárla (924), melly 
alatt elökészité magát a gyl:lzelemre; megnövelte s jól begyakorolta 
a lovasságot, rendszerezte az egész hadsereget s miután a magyaro
kon Merseburgnál gyözelmet vivott, Szászország és 'l'huringia hatá
rain védvárakat állita. A szlávok ellenében is mindig fegyverben álló 
határgrúf,ágokat szcrYezt-,tt; e]yette a csehektől Prágát s felsöbbségé-
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nek elism~résé1·e kényozel'ité öket. Gormot, a jli.tek királyát, a bálvá
nyozás és emberáldozás elhagyására s a ke reszténység hirdetésének 
megengedésére szoritá j s kieszközölte, hogy Germánia sorsa fölött 
nemannyira a csaták határozzanak többé. Hogy rávegye a vonakodó 
németeket a megerősített városokbani maradásra, az illyeneknek ki
váltságokat, czéhrendezési szabadalrnat s nyilvános gy üléseket engede. 

Na~y-Otfi1 936. 
Miután hatvan éves korában meghalt, az aa cheni országgyülés 

fiát Ottót nevezte utódjává. Ennek koronázásánál jelennek meg elő

ször azon méltóságok, mellyektöl utób b a német országnagyok czíme
iket kölcsönözték. Gisilbert, Lothnringia herezl:'ge, kinek területén 
Aachen feküdt, az udvari szállásról, élelmezés r ö l s az idegenek ellá
tásáról gondoskodott j frankoniai Eberhard asztalnok, sváb Hermann 
pohárnok, Arnulf bajor herezeg pedig tábornagy volt. A koronázási 
jogra a trieri érsek azért tarta igényt, mivel az ö egyházmegyéje leg
régibb vala, a kölni pedig azért, mivel Aachen az ö megyéjében fe
küdt j e jog azonban most az egyszer a mainzi érseknek, mint Német
ország primásának engedtetett. Ez tehát Ot tót az oltárhoz veze té, 

l 

mellynél a kard, a kö})eny, karkötők, jogar és korona állott. Atadva 
a kardot, az érsek igy szólt: V e d d á t e fe g y v e r t, me ll y 
arra van rendeltetve, hogy vias zaverd Krisztus 
ellenségeit és békétbiztosite az összes keresztény
B é g n ek. Ugyanilly alkalmi beszéd kiséretében adta át a többi disz
jeleket is. Méltó is volt Otto azok átvételére. Ő derítette föl ujra Ger
mánia s a birodalom elhomályosult fényét; folytonos hadai közöl 
egyet sem viselt nagyravágyásból, hanem a birodalom fenntartása vé
gett j nem törekedett az üres h ü bérjavakkal saját családját gazdagitni; 
a lázadóknak megkegyelmezett s a németeket első nemzetté emelé. 

Némethon állapotai. 
A német korona tehát nem volt örökös, habár az uralkodó csa

ládja különös tekintetbe vétetett ; hanem az országnagyok választását 
a különbözö törzsek tetszés nyílvánitásával erősíték meg. Igy adtak 
időnként majd a frankok, majd a szászok, majd a svábok uralkodó 
házat, mellyek mindegyike népRzerü hőssel kezdödött, kinek törekvése 
s viselete nemzeti irányu vala, végződött pedig olly fejedelmekkel, 
kik a régi müveltség felé hajoltak. 

Meghatározott székhelyet nem tartottak a német királyok, ha
nem kiki kedvencz városában lakott, melly ekkép virágzáera emel
kedett, s támadtak apró székhelyek, R nélkül, hogy egy hatalmas fó
város alapittatott volna. A Karolingok mindig egy udvari gróf által 
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ki,gértctte k magukat, ki igan;á.got szolgáltatott; a következett fejedel
mek alatt a fökanezellár ve gezte e tisztet, ki utóbb mindig a mainzi 
érsek volt, A főbb méltóságok, mellyek eleinte személyiek voltak, 
utóbb bizonyos harcz egsegek tulajdonaivá lettek. 

Kormányzat. 
A közigazgatás nem irott törvények, hanem ősi szokások szerint 

intéztetett, a nélkül, hogy a különféle politikai hatáskörök szorosan 
meghatározva lettek volna. A király ekkép, ha erélyes volt, sokat 
tehetett mind az egyházi, mind a világi dolgokban, a herczegeket és 
grófokat választhatta s letehette; mig ellenben, ha megereszté a gyep
lőt, ö maga. szorittatott korlátok közé. Habár a herczegeket nem a 
nép választotta, mint régen, hanem a király nevezte ki, méltóságu.k 
mégis nemzeti vala; ők védték az egyes néRtörzsek jogait és szabau
ságait, mikep a király az egész nemzetet. Ök megakadályozák a ki
rályt, ha kényurrá akart lenni; miért ez a püspököket és városokat 
mindig jobhan kegyelte. 

Midön a királyi küldöttek a herezegak fölötti hatalmukat elvesz
tettél<, udvari grófok nE:veztettek ki helyökbe, kik rendes birái voltak 
mindazoknak, kik nem a herezegak hatósága alatt álltak. Mint ülnö
kök foglaltak hely et a harczegek mellett, midön ezek fejbenjáró per
ben ítéltek. Nekik nyujtattak át a herczegi itélet elleni fülebbezések, 
ök ügyeltek föl a királyi elöjogokra s az adók beszedésére. A felség
sertés vádja a népgyülés helyébe behozott országnagyok gyülése elé 
terjesztetett; az urak egyéb bünei fölött a király ítélt. 

A nagy hübérek azonlum lassanként már örökösekké lesznek ; 
a királyi jogok sokak által bitoroltatnak; a mainzi, kölni és trieri ér
sekek a szász, bajor, frankoniai és sváb herczegekkel egyenlő rangu
akká lesznek i az egyházügyészak a főpapoktól, a herezegak az ud
vari grófoktól függetlenekké teszik magukat; a rajnai udvargróf III. 
Henrik után Németország első fejedelmévé lett. 

Papság. 
A papság növekedik számban és hatalomban s terjeszti amive

lödést. Künt, láttuk, mennyit tett a térités«!k ügyében i bent a püspö
kök kötelezve voltak megyéjökben évenként körutat tenni s a gyülé
sen (se n d) a papok viseletet vizsgálat alá venni. A send összeállitá
sára a püspök hét, jó hirben álló s tiszteletre méltó személyt választott 
s megesküdtette öket, hogy az igazat el nem rejtik előle. Ezek tehát 
összegyülve kérdezték egymást a kerületekben történhetett nagyobb 
bünökröl : nem öletett-e meg valaki? nem állott-e lesbe, hogy elfogja 
s rabszolgává tegye az utasokat? nem adatott-e el kereElztény ember 
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z~idónak? fi(> Ul boszvt·kánykodik-e mh\ki? v ugy nem tesz-e áldoza
tokat források, fák és kövek mellett? Nem hirdeti-e valamelly nő, 

hogy ö képes varázslat által szerclmet, vagy gyülöletet getjeszteni , 
vagy hogy éjjel az ördögökkel van dolga s hogy valameily állatokon 
nyargal ? Ime, mennyi maradványa a régi bálványozásnak ! A biínö
sökre böjt s imád~ág, vagy pedig pénzbeli büntetés szabatott. Egy 
hónapi kenyér 8 vizeni böjtöt föl lehete váltani ezerkétszáz, térdelve 
- vagy ezerhatszáznyolczvan, állva elmondandó zsoltárral. Az egy
házi átok ritka eset, hanem 9Z általa sujtottat kizárta a többi kere8z
tényekkeli evés, ivás, beszéd, vagy bármelly má~ közlekedéstől; és 
Arnulf azt is elrendelte, hogy a ki nem akarja magát a kiszabott bün
bánatnak alávetni, a grófok által perbe idéztessék. A királynak érde
kében feküdt a püspökök javait 8 előjogait gyarapítani, hogy bennök 
támaszt találjon a világi főurak ellenében, azért székvárosaikat, sőt 

néha összes birtokaikat is a grófok hatósága alól kivették. Olly nagy 
hatalomra vergödtek a fíípapok, hogy II. Konrád választásánál az el
döntés három püspökre bizatott. 

Szeméi~·I állapotok. 
~agy-Károly felfogván, hogy az orszt\g vedelme s becsülete a 

szabadok fennmaradásában áll, gondoskodott azok fenntartásáról, mi
dön öket a hallseregbe fölvevé; azonban az ö klilsii hadai terhesekké 
lettek az arimannm nézve, ki is nem fedezhetve a költségeket, kény
telen volt magát, mint alhübéres, vagy épt>n millt Rzolga egy hatal
masbnak alávetni, megtartva saját birtokát, de elidegenithetlenül és 
adó és tes ti szolgálattételre kötelezve; ő eszerint szabadságát vesztve 
családja- s utódaival együtt azon füld-darabhoz köttetett. Mások azért 
vállalták el c disztelen állást, hogy védve legyenek a normannok rab
lásai ellen s élelmet találjanak az azok által elöiuézett drágaságban. 
Egy rész áhitat, vagy nagyobb biztosság tekintetéből az egyháznak 
vetette magát alá, mások azonban a tulhatalmas főurak szolgáivá let
tek. A szlávok között telflpitett gyarmatok eltanulták ezektől a földé
szeket elnyonmi, miután a szlávok rabszolgának tartottak mindenkit, 
ki nem volt nemes. Igy tehát a helvét Alpeseken és Svábföldön kivül, 
hol mégis az eredeti germán alkotmány nyomai fennmaradtak, a sza
bad földészek kivesztek, jövén helyökbe a városi községek, mellyek 
épen ez időben kezdtek alakulni s utóbb egy harmadik rendet ké
peztek. 

Eleinte a szabadbirtokok tulajdonosai megyei (G a u) községet 
képPztek, s a gróf (G a u g r a f) hatósága alatt álltak ; mig a szolgák 
s a főurak emberei ezeknek voltak alávetve s általuk képviseltettek 
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a mcgyei törvényszéken. Miután azonban az ellenséges járatok és 
magánhadak miatt biztosságot csak a várak s városok falai között 
lehete találni, a nép lassanként a király s püspökök udvarai köré te
lepedett. Némellyek szabad birtokosok voltak; mások sz~tbadok, de 
bérfizetök; mások ismét az urnak telkén kivül, mellyen laktak) saját 
földdel is bírtak. Ezek képezék a megyei községet, kizárva azon sza
badol<at, kiknek csak kegybeli birtokuk volt, vagy pedig egészen 
másnak földén laktak. Annyival kevesebbé tartozbtk a községhez a 
földhöz vagy telkes házakhoz kötött (mans i o n a r i i, H u fn e r; 
c as a t i, Ko ss a t e n) szolgák, vagy a kik a király ügynökeinek 
személyes szolgái, vagy mcsteremberei voltak. A fel11zabaditott rab
szolga, ha szabad birtokot nem kapott; ura hatósága alatt maradott. 

A püspöki székhelyeknél, hol a szabadok mellett püspöki szol
gák is találtattak, amazok a megyei hatóság, ezek pedig a föpap által 
választott birák alatt álltak. Néha azonban illetőségi viták támadtak, 
mire a püspökök a megyei gróf tisztét önmaguknak megszerezni ipar
kodtak, s maguk neveztek ki ügyészt (Kas t e n v o g t), ki mind a 
szabadoknak, mind a szolgáknak igazságot szolgáltasson. Az igy ala
kult közönség v á r o s nak (Burg), mivel a püspöki v á r lak (Burg) 
körül terjedett el, tagjai pedig v á r os fe l eknek (polgároknak, 
Bürger) neveztettek el. Ugyanez történt a királyi paloták körül lakó 
szabadokkal , kik fölmentve a megyei gróf hatósága alól, községi 
ügyésztől (V o g t) függtek. Ekkép a király és püspök egyesült szélt
helyén két-két község, tudniillik püspöki és királyi alakult. Az eszmék 
fejlődésével e községek intézményeket, rendtartást és tanácsot hoztak 
be s így eredett aztán a helyhatósági jog. Legfőbb érdeme van ebben 
l. Henriknek, ki számos várost épitve, az odaédesgetett lakosságnak 
törvényhatósági, egyleti s vásár-tartási jogokat engede, s a fegyverfor
gatást is gyakoroltatta, hogy az ellenség előtt tekintettel bírjanak. 
Az egyesülés gyarapította az ipart, és a munka több több részre 
osztatott. 

Szoká!!ok 

Ha az egykorú olasz iróknak igazuk van, a németek részegesek, 
veszekedök s tudatlanok voltak ; erre látszik mutatni, hogy ök aszinte 
alsó fokon álló olasz müveltséget bámulva csodálták_ A magánviszá
lyokban durvasághoz szoktak, melly a háboruban vad kegyetlcnséggé 
fajult. Az ököljog gyakorlata a ~azdagnak legmagasztosb foglalkozása 
volt; mula.tsága az ünnepélylyel rendezett vadászat; s így a kard, 
vagy sólyom vesztesége legérzékenyeLL veszteség vala, mellyet a 
német er!lszakkal, csalással, sőt esküszegéssei iR kész lett· volna 
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elkerülni. 1\Iiután azouban állandó birtokaik voltak, a vadászatnak 
szentelt elöszeretet.et a földmüvelésrc fordíbik, s a medvék s a többi 
vadak, mellyekkel a roppant erdök bövelkedtek, barmoknak engedtek 
helyet, mellyeknek tenyésztése a parlag földek müvelésénél jobbnak 
találtatott. E munka a szolgákra {ls a szegényebb szabadosztályuakra. 
bizatott, mint szinte a kézi munkák és mesterségek ; I. Henrik azon
ban az iparosokat szabadnlmak oszbisával v~H·osokha éclcsgette. 

fílazdagság. 
A nagyszámmal emelt v:í.rosok, hahár a király megszorításai 

miatt az olasz városokkal ver:senyt nem futhattak, mégis ök képezék 
Germania életrevalóságát. Az Európában leggazdagabb bartzi ezüst
bányák, mellyek J'rmlescn l. Ottú alatt kezdtek müve ltetni, s a gosinri 
arany bányák roppant kincsct nyujtuttale A kereskedést a lombardok 
vagyis olaszok üzték, selyem- és füszereltkel; azért Német- és Angol
honban is még most is olasz, vagy fűszerárus egyjclentésü szavak. 
Ipar~·a nézve :;zászországban Bardewyk, 1\Iagdeb urg és Brema tünt 
ki. A vend-szlávok, kik Né111etor::zág északi határain laktak, a Balti
tengeren Scandinávia- sOroszországgal közlekedtek ; miért is Wineta, 
Odera torkolatánál, G-ermánia legszebb kereskedő városainak egyikévé 
leve. A dánok lerontották utóbb ( 1043), hanem helyébe Go th land 
szigetén Wisby emelkedett. 

Azonban a folytonos háboruk s a hübérrendszer félbeszakiták a 
belkereskedelmet ; a mi kevés maradt, az a mindig üldözött s mindig 
keresett zsidók által üzetett. Ezek megvették a normannoktól és szlá
voktól a foglyokat, hogy a spanyolhoni araboknak adják el öket, vagy 
a váltság-díjból nyereséget huzzanak. A Nagy-Károly által vetett mag 
a zavarteljes időben ki nem kelhetett; ám mégis a szépmüvészetekben 
nem épen szereucsétlen kisérletek tétettek, sőt a német irodalom 
is első fejlődésnek indult. VIII. J·ínos pápa a freisingi püspöktől jó 
orgonát s embereket kért, kik azt készíteni s hangoztatni tudnák. 

Hogy azonban a német müvelödés elöhaladhasson, szükséges 
vala bent a főurak önkényének, künt az ellenséges beütéseknek gátat 
vetni. Otto csakugyan rajta volt, hogy a nagy hübéreket családjaba 
olvaszsza j de nem i!Íkerült neki megalapítui az egyedurságot, sőt a 
szász herczegségről le kellett mondania, hogy a bizalmatlan főurakat 
megnyugtassa j ámbár maga is bizalmatlan lévén, a herczegeket az 
udvari grófok, a püspököket az egyházi ügyészek fölügyelete alá he 
lyezte. Mindez a hübérrendszer kinövéseinek fékezésére intéztetett, 
a mi ha sikerült iH, csak addig tartott, mig Otto erős keze ta1·tá a 
gyeplőt. 



Ennyi beltevékenység vissza nem tartA Ottót a külvallalatuktól. 
A hódolni nem akaró bHjor herezeget, Eberharclot letevé; Lotharin
giát fellázító saját fivéreit pedig elnyomá, s minthogy ezeket a fran
czia király segítette, bcJ·unt ennek országliba s némellyP-k által a ko-

·' ronát látja n1agának még ajánitatni (~HO) ; hanem ö IV. Lajossal ki-
békült. Hm;szu hadat viselt a szlávok ellen s a kegyetlen Boleslavot, 
Csehország herczegét négy évig ostromolta (!:l4G-49) ; aztán a wilzi
ket győzte le s megtörte Lengyelhon her{'zegét, bchozva oda a keresz
ténységet s Havelberg·, Bt·andenburg· s Pósenbcn püspfikségeket ala
pítva. Schleswigbe szászokat telepített s minthogy ezeket a dánok há
borgatták, beütött a cimberi félszigethe s II. (vagy VII.) Haraltlot a 
keresztség fülvét0lére s Hípen, Schle~wig- é . .; Anrlmusban püspöksé
gek alapítására kényszeríté. 

1\Iidiin a magyarak uj hadat indítva egész Svábföldig nyomititak 
elö, Ottó átaJános fölkelést rendezett s Lech vize mellett mPgverte 
öket (955. aug. 9.) Elvette aztán töliik Avariát s Bajorhonnal kap
csolta össze, melly tartomány keletinek (A us t r i n) neveztetett el s 
egy határgróf kormányzásám biztltott, ki fejévé lett az ausztriai Ba
benberg-háznak. 

Az iránt, hogy Olaszországot birodalmába olvaszsza, reménynyel 
kecsegtette ma-gát, midön a gardai vát·ból Canossába megszökütt szép 
Adelhajde, védelmeért könyörgött 1). Elindult tehát (951.) s belesze
retvén a szép Adelhajdba, nöül vette, azután megkoronáztatvAn ma
gát, II. Berenga1· legyőzését vejére Konrádra, Franeania s Lotharin
gia herczegére bizta. Berengárt Konrád rábirta, hogy Ottónak Olasz
országért hódoljon, s e ezéiból meg is jelent Ágostában; de Otto há
rom nap Yá.rakoztatta, ekkor pedig üzente neki, jöjön egy esztendő 
mulva; amikor is csakugyan átadta neki az arany jogart az olasz
honi uralom jelveiil, de Aquileját s Veromit, mint a havasok kulcsait 
magának tartá meg. 

Konrád, kinek ö megigérte, hogy •1z ellenséggel, ha meghódol na, 
nemesen fog bánni, és Ludolt~ Ottó fia, kinek az uj Mzasság nem tet
szett, nyilt lazadásban törtek ki s Ottót Olaszhuntól sok ideig elvon
ták. Ezalatt Berengár gyUlöletessé tette magát, megbüntetve azokat, 
kik nem az ö pártján álltak, az adót fölemelve s az egyházakat ki
fosztva, hogy a magy1rokat kifizethesse, s az liltal, hogy a püspöksé
geket szeszélye szerint osztogatta. Meghivaték tehát Ottó, ki is 1\Iila
nóba jöve (nfll), Berengárt t1·ónvesztettnek nyiiváni tá, aztán nem 

1) L. föuebh a :!ll. lilp"t. 
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sokára elfogatván öt, Bambergbe külde, hol Villa gonosz nejével 
együtt meghalt. (966). Ottó Milan6ban az ottani érsek által sok püs
pök segédszolgálata mellett t) királylyá koronáztatott, Rómába ment 
s miután a szokott esküt letevé, hogy az egyház kárúra semmit sem 
teend 2), megerösité Pipin és Nagy-Károly ndományozását, melly Ró
mára s a római herczcgségre terjeszkedett, s Kegyes-Lajos oklevelét 
Rieti-, Amiterno-s még más öt lombard várossal n !ivel te, fe n n t a r t v a 
a ma g a s u t ó d a i j o g á t; ezek után csAszám ak koronáztatott 
meg. (9G2. febr. 2.) 

Midön pedig már elutazott, oc~mány dolgok jöttek fülébe XII. 
János fiatal páp:\rbl, mint szinte ennek fondorkodásai Adalberttel, 
Bercngar fiával. Azert visszatúrt (9G3) és zsinatot híván össze letette 
a méltatlan p:"tpát, V Ill. Lcút emelvén helyébe. A római nép azonban 
vagy János által izgatva, vagy a németek ir{mti gyülöletből tellázadt; 
János letette Leót s megh-zdette boszuállásait, de félbe kelle azokat 
szakítnia, mirlőtl egy megsértett férj által agyonveretett. Ottó ismét 
ott termett (96J), visszahelyezte Leót s törvényt hozatott egy zsina
ton, melly szerint az ulasz királyok utódjai kinevezésének, a pápa 
Yálaszt:isának s a püspökök me gerősitésének joga az egész hirodalom
ban a császárt illesse. Ez által Olaszot·szág a birodalomhoz csatoltaték, 
és a császároknak a pápa fiilötti felsöbbségök elismertetett Gyümöl
cse volt ez a szörnyü crkölcstelenségnek, mdly az olasz társadalom 
összes rendcit anyagi szenvedélyck örvényébe sülyeszté, a kötelesség
érzetet végkép kioltá s az uralkodókkal némi rendnek fönntartása 

l) ~Valperto mystr1·ia divina celebmnte, 11wltis epÚicopis cú·cwnslantib·U&, t•ex 

omnia regalia, lanceam in quu. cla•·u.9 Domini habebatw·, et e11.Sent regalem, bipe"nem, 

&althewn, clamyden• imperial~nt, omnesr1ue ?"e!JI:as ~·e.•tes super alla.re bea/i Ambt·osii 

depos•tit, perficientibu8 atque celcbrantiúus clericis omnibuaque ambrasianis 01·dinibu.a 

dit"tnarum solmnnitatwn myste1·ia. Wal/Jertua 11wgnanimua archiepiscopus, omnibus 

,·egulibus inclumenlia cum man·ipulo subdiawni, c01·ona superimposita adstantibus beati 

Ambrosii suj)i·ayaneis univP-rsis, multisque ducibu.s atque tltal'chionibua, decen/isaime 

et mirifice Otlwncm ?"<~qem collaudatu.m et pet· omnia COiljirmatum, indnit rtlque pc?·

•uu·it. Landulph. Sen. lli.st. Med. II, IG. Rer. ital. scr. IV. 
2 ) Si, pennittenie Domino, Romam vene1·o, sanetam t·omanam Eccle•iam el te 

Reclo1'!>.rn ipsius exallabo secundum posse mewn ; et nunquam vitam a.ut nteli!ln·a, et 

ipsum honorem quem habes, mea voluntate, ant meo consilio, aut meo wnsen.su, aut 

mea exhm·tatione pe1·des. Et in t"o1nrma w·be nullum piacitum aut o1·dinationem faciam 

de omnibus, quae ad le aut ad RomanoH pertinent, si né tuo c.unsilio. Et quidquid in 

?>ostram pol~slalem dP- terra saneli Pet1·i 11e1·vene?·it, tibi 1·eddam. Et cuicumque 1'B.'JI!U11t 

italic"U?n commisero, jurare facimn Wnm, u.t adjutor tibi sit ad dejendendam teJTam 

Raneli Pet?~i secundum .<"mtm l'o.9.Ye. Baron. o.tl o.nn. llfl2. Fiilvél.et~tt a C'm-p>M jur,·• 
r·nlll)l/l:ci-'':t L;. 
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·végett vas szigort alkalmaztatott; a nép ezalatt délczcg rakonczátlan
ság s a külerötöli nyomorult Welern közt hánykódott, eröszakot s 
gyávaságot sajátítva el, mellyek a szabadságnak leghatalmasb ellen
ségei. Az ezenkori német s olasz történetet a két nemzetnek kölcsö
nös engesztelhetlen gyiiliilete lengi át. 

Alig utazott el Ottó, uj lázndások hívták öt vissza Rómába, hol 
is a lázadás fejeit felakasztatta, az általa kinevezett XIII. János pápát 
visszaállítá s oly rettentövé tette magát egész Olaszhonban, hogy 
még a heneventumi, salernói és cnpuai longobard herczegck is meg
hódoltAk neki. l\Iég csak a göt·ögök voltak haJra, kik a nyugati csá
szárok mint bitorlók ellen folyvást tiltakoztak. Ottó tehát ki akarta 
iiket kergetni, hogy azt<ln az arabokat is kiirtba~sa; c végre megtá
ruadással fenyegeté a calabriai görög birtokokat, mellycket ugyanak
kor nászhozomány ba igéuylett Niceplwrus Phocas leányával, kit Ottó 
fia, Germánia királya, jegyzett el (968). Az e tárgybani követséggel 
Liutprand, cremonai püspök, ama kor legeszesb történetirója külde
tett el, kinek nagy kedve telt benne, ha a királyok- éH pápákról bot
rányos adomákat szedett Öi!sze s ki a byzanti udvart s annak elvete
mültségét élénk szinekkel festi. A ltövetség sikertelenül járt el, sőt 

némelly tagjai meg is gyilkoltattak; Ottó tehát kimondá a háborut, 
hanem az uj császár, Zimisces János, bekét eszközlött ki (969). Otto 
pedig haza térvén1 nem sokára rueghalt (973), és az utókor iit Nagy 
névvel tisztelte rueg. 

Az olaszok. 

~Iidön Nagy-Károly Olaszország földére lépett, csupán a longo
bardok, mint egyedül fegyverviselö s egyedül uralkodó nemzet álltak 
ellene; a legyözöttek, jog, birtok és név nélkül, számba sem jöttek. 
Most Otto egészen megváltozva talalta a dolgokat. A frank és longo
bard nemesség mellett hatalmasan állt a papság és a városok, a hübér 
kevesebb vala mint a szabadbirtok, a kereskedeleru élénkebb, a lel
kek jobban fölrezzentve. A mult harczaiban a királyok javadalruak 
osztásával szm·eztek barátokat, melly javadalmak az adományozó 
megbukása után szabadbirtokokká lettek, s a rajtok lakó földészek 
szintolly kiváltságot élveztek, mint a püspökök s egyházak alattvalói. 
Az igaz, hogy a magyarok hadjár:?.tai s más okok is némelly szaba
dokat odavittek, hogy hatalmasb urak hübércseivé legyenek; ez azon
ban csak a vidéken történt, a városok lakói pedig elég erősek voltak 
önmaguktól ellenállni, s igy a városi szabadok községei fenntartották 
magukat. Egyébiránt a városokban püspöki, főuri s kit·ályi alath·alók 
is laktak. Ez utóbbink a gt·Mok hatósága. alatt álltak ; han(:m a püs-
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pökök, kikuek hatalmuk olly nagygyá növekedett, hogy· kizárólag 
ök \·álasztanák az olasz királyt s felségi jogokat gyako'rolnanák; ni in X 
a védfalak épitese 1) s a hadak vezetése; hogy hatóságuht szélesbre 
terjeszszék, folytolJOB harczbon álltak a grófokkal, kik méltó~águkat 
örökössé igyekeztek tenni. A királyok a piispököknek kedveztek, ré
szint hogy a gt·6fokat megaláz1..ák, rél!zint hogy barátjaikká tegyék a 
püspököket, kiktől nem kelle félniök, hogy hatalmukat örökössé teszik. 

Itt tehát, mint másutt, a társadalom egy király alatt etti:H függö 
bárókból, ezektől függl:í kisebb urakból, a grófok hatósága alatt álló 
szabad községekböl, papságból s kiv:Ut.ságos emberekbiSI állott. A 
szilnjvad, harczias, dicsöség-, h:ttnlom- s uralomra vágyó bár6k, vár
lakjaikat erösségekké tevék, s hegya.ltorolva alattvalóikat a fegyver
forgati\.sban, részt vettek a pártoskodásban, folbátorodva a viszálko
dások s idöközi kormányok alatt. A fegyver- s ildotnmal egyaránt 
erös Ottó, miután a főurakat nngynehezen megféltezte; tapasztalnia 
kelle, mikép azok, távozása után legott ujra kicsapnak; és látván azt 
is, hogy /:Iket kiirtáni, vagy hatalmukat egy csapással lesujtani lehe
tetlen, a többi hatalmakat kezdé kegyelni, mellyek a föuraké mellett 
emelkedtek, tudniillik a papságot és a községeket. Némelly városok; 
mint Lucca, Verona, lvrea1 'l'urin, a grófok alatt maradtak; Felsü
Olaszhonban mégis Ottó, vagy utódai a legtöbb V'árost egyházi ki
váltsággal ajándékozták meg, vagy legalább a gróf tisztét a helybeli 
püspökre ruházták. Igy a város a környékkel együtt a püspöktől 
vagyis a fóegyház védszentjét.öl iuggött, e a királyok ezen urahnat 
annál is inkább szerették, hogy örökössé nem lehetett és védve volt 

•) Leodoinról, Modeua pUspölteröl, 890-beu a sirirat igy szól: 

Rio tumulum p01·ti1 et e1·ecli1 aggl!ll'e vallia 

Firma.vit, politY ciroum la.eitantibiUI a.rmil, 
Non contra domino• ereetin corda aerenos, 
Sed civu prop1-ios cupiem defendere tectos, 

Ans]nlrt milallói érsek~ pedig 881-I.Jül ekkép : 
Moenia a()llicitua · commissae reddidit urbi 
Dinda.· 
Gwaldo, Como pUspöke ll64-hen megvíja Coma~ina szigetet s .ler.ontj.o. 

azoo az .eréísitményeket. Ammulus, 'l'urin püspöke, Lambert kir.ály idejéhen 
ejwdem civitatil muros et turres perver1itate ING ckatru::r:it. Nam inimicititJm . ,e::r:er
cen• cum ~ruil cit~wu•, qui continoo illum a civitqte extw·barunt, ... pace pe1·acta 
rece1·.nu et'" m.nu valida ciilctus, dest1·uzit, 1icut diximus. Fuerat' haec siquidem 'Hví·
ta• cónd.emüsimill tuN'ib'tu bene rtdimita, et arcu. in circuitu per totu·m detJmbtda

torio•, cum pi'Opugnaculia duuper atque alllemuralib!U'. Cllron. lto.vallclenle. RP''· 
Ital. Scrip. Il, 2. 

x. 15 
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a vallás által, melly szents{>gtörésnek nyilvánitá valameily szentnek 
birtokához nyulni. Nem is volt annyira terhes ezen uralom, miután 
igazságosabb s erkölcsösebb volt, mint bármelly más. 

A városok tehát a püspökök, a vidék pedig a grófok alatt~álla, 
melly azért c om i t a t us n ak ( contado ), gróf.;ágnak neveztetett. A 
püspökök hatósága alatt eltünt a régi külüubség longouard, frank, 
olasz és német között, s láttuk, mikép ök a páviai országgyülésen az 
összes lakosok egyenlöségét kiáltották ki, habúr a bit-tok és szerzö
dések módosulataira nézve a régi szokások meghagyattak ; elég az 
hozzá, hogy a kiilönfaju polgárok illyetén egyesületei szabad embe
rek vagyis birtokosok községciv'é alakultak. 

Ezzel azonLan nem akarjuk, mint más történészek, Ottót a 
helyhatósági alkotmányuk alkotójaul tüntetni fel. Az idő lassu gyü
mölcsei voltak azok, mellyeknek Ottó csak érlelését siettette, nem 
közeégi levelek által, mint l!'rancziaországban, hanem kiváltságok 
engedése vagy megerősítése által egy házak és községek rész'ére. Már 
Ottó előtt virágoztak némelly olasz városok, hadat viselve s békét 
kötve; a milanói érsekek pedig a politika első mozgatói voltak. Meg
erősítve uralm uk bau vagy függetlenségökben császári határozatok 
által, saját városuk s kerületök jóllétét clömozdítni törekedtek, s a 
helyett, hogy a királyválasztásnál átalános befolyást kerestek volna, 
a főurak és püspökök inkább at·ról gondoskodtak, hogy saját ural
mukban megerősödjenek s védhessék magukat a szomszédok- és sza
badosztályuaktól, kik ellen ollykor-ollykor a császár gyámolítását 
vették igénybe. 

Következtek ezután a föli'Uházvlínyok (investitura) körüli viszá
lyok, mellyek magukban a városokban császári és pápai pártokat 
idéztek elő; hanem a küzdelemben a városok saját P.rejöket tanulták 
ismerni. Sok helyt pápai és eretnek piispök is székelt, s a lakosok azt 
sem tudták jóformán, mellyiket kelljen törvényesnek tartaniok. Igy 
történt, hogy a polgárok egyiket is a másikat is elpártolással fenye
getvc a püspöki elöjogokat megnyirbálták s kivívták lassanként a 
maguk szabadságát, a nélkül, hogy azt véres forradalom borzasztó 
árán szerezték volna meg. 

Ime a birodalom Ottó által eszközölt visszaállitásának egyik 
eredménye! a másik pedig az volt, hogy Olaszország Németországgal 
kapcsoltatott össze, melly körülmény odakényszerité, hogy saját mü
velödését bár esekély s inkább csak névszerinti, de luégis idegen be
folyás mellett eszközölje. 

Egyébiránt a frank tulnyomóság wegszünte után sem lehet 
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mondani, hogy a régi olaszok kl'rekedtek felül, hanem inkább a lon
gobard eredetűek, kik a földbirtokot kezeikben tarták. A grófságok 
és határgrófságok még mindig fennálltak, 11őt ujak is állíttattak fel. 
A friauli longoba1·d herczegség I. Berengár halála után szétdarabol
tatott. Treviso-, V crona-, Este-, Modena- s talán Montferratban és 
másutt ie grófok vagy katonai határgrófok helyeztettek be, melly 
grófságok utóbb, midön II. Konrád a hübP.reket örökösekké nyilat
koztatta, herczegségekké lettek. Aztán ide kell venni az egyházi ura
dalmakat, minö volt a friauli patriarchatus, mellyet Ottó herczegséggé 
emelt, és a ravennai érsekség, melly a pápai hatalommal vetélykedctt. 

Rómában nagy akadályokat gördíte a pápa elé a nemesség, 
melly régi czimeit megtartva, az uj hübéri eszméket is befogadta. 
A régi latin rendszer csak a videken maradt fenn, hol a birtokok vagy 
nagyok s tömegesek (mass a e), vagy eidarabolt urodalmak voltak, 
mellyeket földészek müveltek, kik uraiknak a termesztmenyek egy 
részével és személyes azolgálattal, vagy évi bérrel tartoztak s minden 
polgári képviseleten kivül álltak, miként a városokban a legalsóbb 
osztály a gazdagok és főpapok alatt. 

Alsó-Olaszországban ll. Lajos hadjárata óta két párt képződött, 
a frank és görög tudniillik, mellyeket nem a haza jólléte, hanem sze
mélyes érdekek, gyiilölség s boszuvágy vezéreltek. Bariban P-gy gö
rög parancsnok székeit, a hatalom fölött különben négy párt versen
gett : a görögök, a beneventumi longobardok, a némét császárok, kik 
Theophania örökségét követelték , és az arab Aglabita fejedelmek. 
Ide járulnak még a köztársasági városok s a pápa igényei. 

Né.poly, melly, mint Ravenna is, görög modorban igazgattatott, 
egy berezeg alatt álla, ki gyakran a nép által választatott s a biroda
lomtól, mellynek csak látszólag hódolt, elszakadni törekedett. Ugyan
ezt kell mondani a gaetai herczeg~kröl is. Ezek, hogy lételöket biz
tosítsák, majd a görög, majd a nyugati császárra, majd az arabokra 
támaszkodtak. A kereskedelem által előidézett jóllét Bari lakóiban·a 
szabadság vágyát kelte föl a campaniai városok példájára j azonban 
a beneventumi herczegek megtámadták s elfoglalták a várost (887). 
Bölcs-Leo, konstantinápolyi cdászár, Sympaticust Beneventum meg
fenyitésé~e küldé, ki is sikert aratva, négy évig fenntartotta magát, 
s bár kifizetett utóbb, Beneveutum régi fényét vissza nem nyerbette 
többé B kénytelen volt majd a. keleti , majd a nyugati császárra tá
maszkodni. Annál nagyobb hatalomra vergödtek a saracenok rová
sára a capuai herczegek. 

ló* 
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Tt'ngerl klizlárl!la~;agok. 

Más olaHz Yárosok vir:igzó kereskedés segélyével népuralmi 
kormanyzatot alapított:tk meg. A szárazfölui utak olly bizonytalanok 
voltak, hogy midiín VIII. János p:tpa Fr~ncziaországba ment (&78), 
Chalons.sur-Saöne mellctt lovainak egy rés..:étiJI mcgmboltatott, Fla
vigny mellett pedig Sz. P é t c r ezüst cs és z é j e vétetett el tőle, s ö 
mindössze is csak annyit tehetett, hogy a rablókat egyházi átok alá 
vetette. Annál fontosabbá lett a tengcrhajózáe. Az amb~k birtokuk
ban tartva a Földközi-tengernek igen sok pal'tját, régi szokásuk sze
rint kereskedést üztck s ott, hová fc.\;'yverrel nem mentek, rabszolgá
kat, épületfát, szurkot, gy:tpjut, kendert s bőrkeiméket vásároltak. 
Ugyanazon előnynek örvendeztek az olasz városok, különö~en Amalfi, 
Pisa, V eleneze és Gemm. Amalfiban idegeneket lehete látni minden 
országból, s a nép kajfossága gyakori zendülésben s azon hajlamban 
nyilvánult, hogy hazáját távol tartományok zsákmányával szerette 
ékesítni. Amalfi már a keresztes hadak elött Jerusalemben két IDO

nostort s egy kórházat állitott fel. 
Gcnua első consnlait, tanácsát, népgyülé~cit s helyhatósági in

tézményeit tí88-ban hozta be, mellyekct IL Berengár ~158-ban elis
merni kényszerült. Megtámadtatva s 934-ben kirahoitatva a saracenok 
által, ellenök 1015 ben Pisával szövct8égre lépett; de mivel Corsicám 
mindketten igényt tartottak, hosszu hftboruba keveredtek, mclly Pisa 
romlásával végzödött. 

Pisa kereskedelem által nyert kincseit arra fordítá, hogy az 
Arno és a Tyrrheni-tenger partjai által képezett deltát müvelhetövé 
tette, s mikép Genuát a felsö-olaszországi menekiiltek, ugy Pisát az 
arabok eiül futó szá.rdok népetiítették meg. Ösztönöztetvén ezek által 
Sarilinia megszabadítására, már elmondók (46. lap), milly szeren
csésen harczolt a musulmanok ellen, kiket ki is kergetett. A pisaiuk 
s genuaiak ekkor a szigetct polgártlirsaik között osztották fel, B igy 
keletkezett az ottani öt helyhatóság, vagyis: Cagliari, Logudoro, Ar
borea, Gallura s Ogli:u;tra. Kevésbbé dicsöségesek Pisa hadai szotn
szédai ellen, s az (1033), mellybt!n a luccaiakat Acc1ualnngánál le
győzte, első, mellyet olasz városok viseltek. 

V eleneze az ö választott szcntjének védelme alatt önálló kor
mányzattal önálló hazává emelkedett, s belátva a nyugati császárok 
csekély hatályát inkább a l>yzanti udvarhoz ragaszkodott, melly mel
lett legalább szinleg a régi felsöbbség tekintélye állott s melly leg
alább a kereskedelemben könnyebbséget szerzo neki. Nem átallotta 
tehát legalább látszólag hódolni, köwtckct s ajándékokat küldeni, 
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hajóhadat szolgáltatni, rnit különösen akkor tett (857), midön az ara
bok ellen az olasz partok védelmére küldött hadat hatvan hajóval 
növelte. A keleti császár kérelmére a calabriai normannok ellen is 
harczolt 1) 8 jutalmul a Dalmatia fölötti főbatalmi jogokat nyerte. A 
dogét a császár H y p a t os (consul) és P r o t os p a t n r i o s czirnrnel 
ruházta fel; Komnen Elek a velenezei hajókat a görög kikötCikben 
minden adó alól fölmentette, mig az amalfii hajók, ha kikötöttek, sz. 
:Márknak három p e r p e r i v e l adóztak. 

Hová más keresztények áhitatból zarándokoltak, a velenczeiek 
ugyanott Yásárt ütöttek, különiisen saját városnkban, Paviában s Ró
mában, elhordva mindeniivé a keleti árukat, rabszolgákat, ereklyéket 
8 mindent, mi hasznot hajthatott. Megi~:~met·kcdtek az arabok fény
üzésével, megvették ezek kézimunká.it s velök versenyezni !igyekez
tek. Barmokat is Öl:lszevettek s minthogy saját legelövel nem birtak, 
elhajtották azokat Friaul és Istt·ia havasaira. Még az idegen tarlomá
nyak vámait is haszonbérbe vették, ugy szinte a tengerparti német- s 
horYátországi sóbányákat is birtokukba keritek s kieszközlék, hogy 
a sót mindenki büntetés alntt csupán tőllik vásárolja. 

1flegháboríták mégis kereskedelmöket az istriRi s kiilönösen a 
narentini kalózok, kik egész a velenezei szigetekig kalandoztak. Ezek 
megtudván f'gyszer (935), hogy gyertyaszentelő napján elökclö leány
kák fognak oltárhoz vezettetni, megtámadták a menyasszonyokat a 
templomba laclikázáskor s ékszet·eikkel együtt elrabolták ; de Can
diana Péter~ kinek atyja ezen kalózok elleni IJarczban esett el, üldö
zőbe vette öket s a hölgyeket a zsákmánynyal együtt visszafoglalta. 
Ennek emlékére örökös ünnep rendeltetett, mellyen néhány roany
asszonyt gazdag nászadománnyal a köztárs!l.sllg adott férjhez. Ez ese
ményekkel olly sok költöi hagyomány f"üzéídik össze, mellyeket a régi 
V eleneze féltékenyen őrzött, a mai V eleneze pedig feleclésnek ad ú Ital. 

t) Ez albiomra írja Apuliui Vilmo~ It velenc;r,éscko·öl: 
.~.\"on ignara qv.iclen, belli naval-is, et auda:r. 
Ge-r1s erat haec: itlam poptúo•a Venelia mi8it, 
IntpeTii p1·ece, dive.r opum, elivesque vi1·orum, 
Qua simu adriaeia inter titus ultimu.t undi., 

SuhJacet arcluro. Snnl hu}1M maP-nia gent·is 
Cir·cun~repta mari ; nec ab aedibU8 alle1· ad aedes 
AlteriU8 transú·e poteBt, n in lintra vehatu1·. 

Semper aquiB habilant, geM nulla valentior Í8ta 
.4.equore;.M helliB, ratiumque pl!?· requora ducta. 

Re1·. l'al. Scrip. V. 
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Az illyr-parti görög városok védelmetleniil hagyatva a byzanti 
kormány által a horvát és dalmát fejedelmek ellenében, a velenczeiek 
védelmeért könyörögtek; azokhoz csatlakoztak a dalmát városok is 
a. kalózoktóli szabadulás végett, kiket csakugyan megtörtek, elfog· 
lalva Cnrzolát és Lesinát s Jerontva a narentini rablók meohelyét. 
V eleneze azonban a szövetségeseket is meghódítá s a köztársaság 
elnrike Isten kegyelméből V eleneze s Dalmatia dogejának czímezte 
wagát. A meghódított de azért saját helyhatósági kormányzattal bírt 
Zara, Raguza, Spalatro, Trau, Sebenico s Belgrád városokba előkelő 
család beli velenezei tisztviselök küldettek. 

A hübériség a földtér nélküli városba be nem vehette magát; & 

magas papság mindig a nemesekből választatott; miért is ezek az 
egyháziakkal egyességben éltek, Szent Márk és állam egyjelentésa 
nevekké lettek, mi által a kormány némi vallási jellemet öltött 11 a 
közszolgálat nem urbér, hanem ama szent iránti hódolatnak tekinte
tett. Nem egy doge mondott le méltóságáról, hogy életét sz. Márk 
tiszteletére a monostorban végezze. Némelly dogék azonban meghá
boríták a köztársaság békéjét, örökössé akarván tenni méltóságukat. 
Már tizenkétszer történt, hogy a doge még atyja életében választatott 
meg i mig végre törvény hozatott (1040), melly ehiltá a fiut kormány
társul venni, vagy az utódot még az elnök életében jelölni ki. 

V eleneze mcgkim~ltetett az Olaszországot szaggató pártviszály
tól, s IuL támadtak is holmi féltékenykedé.sek, a veszély közeleatével 
azok is eltüntek i miét·t is Pipin, Italia királya s a magyarok haszta
lanul kisértették meg V eleneze meghódítását. Ám mégis midön aMo
rosini és Caloprini két vif>zálkodó család közül amaz ez utóbhit kiüzé, 
a megbukott párt segélyért Il. Ottóhoz fordult (982); ez ostrom alá 
vette V elenezét épen ugy, mint Napoleon Angolországot, hogy tudni
illik a velenczéveli kereskedést egész birodalmában eltiltotta. E ve
szedelemtöl csak Ottó halála szabaditotta meg öket. Az utóbbi csá
szároktól mégis még kiváltságokat is nyertek, minö n só- és sóshallali 
egyedárusság vala. 1) 

Növekedvén védelmi s kereskedelmi hajóinak száma, V eleneze 
csakhamar a Földközi-tenger umBjévé lett; alkotmányát s törvényeit 

') Azon oklevélben, mellyel ll. Ottó a velenczeiek jogait megerösít.i, 
felsoroltatnak az olasz királyság népségei, kBvetkezö városokban : Pavia, Mi
lano, Cremona, Jo'errara, Ravenna, Comacchio, Rimini, Pt•saro, Cesena, Fano, 
Sinigaglla, Ancona, Umano, Fermo, Pinne, Verona, Gavallo, Vic~nza, Monse
lice, Pa!lna, Treviso, Cenecla, Forli és Istria. (983. évllíll.) 
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leginkább a kereskedelem felvirágdsára irányozván, magához édee
gette az idegeneket szabadalmak, biztosság, jó péDz s gyors igazsag
szolgáltatás által. A doge .kereskedő lehetett s némelly határozatok 
az ö áruit világosan adómentesekké nyilvánitják j késöbb mégis el
rendeltetett; hogy a ki a legf'óbb méltóságra emeltetik, köhllezettsé
geinek eleget tenni tartozzék. 

Igen fontos érdekében álla a tengeri városoknak barátságos 
lábon állani Konstantinápolylyal, melly még mindig a müvészetek, 
csín és fényűzés központja vala. A görög(ik kereskedést üztek Indiá
val Alexandrián által j hanem miután az nrabok Egyptomot elfoglal
ták, más utat kelle keresni. Az indiai árúk tehát Indus folyamán vi
tettek addig, a mig ez hajózható vala; innen szárazon szállittattak 
Oxus partjaiig, melly folyón aztán a Kaspi-tengerbe lehetett hajózni. 
Ezután felhajózva a Volgá.n, ismét a szarazon egész Tanaisig mentek, 
melly a Fekete-tengerbe hömpölyög j itt konstantint\polyi hajók fo
gadták az érkezőket. 

A hosszu és fáradalmas szállftás megdrágitotta az árúkat, miért 
is az olaszok a helyett, hogy Konstantinápolyban vették volna azokat, 
inkább Tripolis, Aleppo s más syriai kikötökbe rnentek, hová az árúk 
Indiából az Arab-öblön, vagy Eufrat és Tigris folyamon Bagdadig, 
vagy a palmyrai pusztaságon a Földközi-tengerig hozattak. Miután 
azonban az egyptomi suitán az Arah-öblöt ujra megnyitotta, a velen
czeiek központja Alexandria lett, hol ök a masulmanok bántásait s 
iszonyú zsarolásait önmegadással törték; s a rnit összevásároltak, el
szállították a Földközi. teoger, Spanyolorsz:íg sőt Németalföld s An
golhon összes kikötöibe. 

Az így szerzett kincseket a tengeri városok az öket díszesitö 
nagyszerü épületekre forditák, mellyek közöl elég legyen a velenezei 
Szent-Márkot és a pisni székesegyházat fölemlftni. 

TIZENöTöDIK n:.n:zn. 

Az Ottók. -·A frankonini ház. 

ll. Otfó. 

II. Ottó alig tizennyolcz éves korában vette át az uralkodást 
(973)7 mellyet, mint atyjáét is, családi viszályok za~artak meg. Hogy 
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reábírja Francziaországot a Lotharingió.róli lemondásra, előnyomult 
egész Párizsig s leégette ennek egyik elövó.rosát (980). A római zen· 
diilés Olaszországba hitta öt (981), hanem az egyháznak nem békét, 
hanem csak fegyverszünetet eszközlött, igényt támasztva Görögor
szágnak alsó-olnszhoni birtokaira, mellyeket Theophania feleség'ével 
nászhozományba követelt. Be is vette Salernót, Nápolyt és Tarantót, 
hanem a görögök az arabokat híva segélyül, megverték öt Besentello 
mellett (983), s már fogságba ejtik, ha tengerbe ugorva uszás által 
nem menekül. Uj eereggel jött ö e gyalázatot lemoeni, de most az 
olasz ég büntette meg a beütöket, annyira, hogy minden föur egy 
vedret szerze, mellyben a magas elhunytak hamvl\i a hazába vissza
vitessenek-•). 

lll. Ottó. 

Ottó, mint minden szá!lz hereze g, Olaszországban halt meg (983. 
decz. 13.), három éves fiut hagyva, ki császár- s királynak elismerte
tett. Hosszu kiskorusága alntt Hz olaszok nem gondoltak arra, hogy 
más császárt válaflzszanak, mert a főurak közt nem a politikai felsöbb
ség végett többé, hanem a nagyok, püspökök, grófok és szabadosztá
lynak közt a polgári szabadság fölött folyt a harcz. A főurakat külön· 
ben féken tarták a felvirágzó közeégek is. Háromszor volt Ottó Olasz
országban, s miután göt·ög anyja, 'l'heophania, a régi müveltséget any
nyira megkedveltett~ vele, hogy ezt a németnek eléje tenné, arra 
gondolt némeUyek szerint, ·hog-y székllelyét Rómába tegye át. Ezt 
azonban a németek bűnül tulajdoniták neki, a rómaiak pedig nem 
csak, hogy nem örültek a német császárnak, hanem még nz általa 
kinevezett pápák ellen is fellázadtak. Egy kiiztársasági mozgnlom 
elnyomása után Ottó a fop.radalom vezetőjét Crescentiust elfogvn, ki
végeztette, hanem e szabadsághősnek neje, Stefania, vagy talán az 
ol:~ sz ég, az alig huszonkét éves császárt nem sokára a sírba vitte (1002). 

ll. Sz. Jlenrik. 
Midön Nagy-Ottó utolsó ivadékának hullájn Németországba ho

zatott, Henrik bajor herezeg s az Ottók távol rokona, n gyá~z menet
nek eléje ment, a hullát kisérő katonaság közt élelmet osztatott, s a 
koporsót egész Ágostáig maga is vitte; aztán a császár lelki üdveért 
mondandó misékre száz telek földet adományozott. g kegyele! meg
szerzé neki a koronát, mellyet olly sok követciii s lázadó ellen kelle 
védenie. l. Boleslaw, lengyel herczeg, elfoglalta Csehországot s Ilen
riket Morva- és Rzilezia odaengedésére kényszeríté. Az olaszok az 

') Scbmldt, III, 423. 
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Ottó családnak igért hüség alól feloldozottaknak Itivék magukat. 
Harduin, Ivrea határgrófja, kit Ottó egykor egész Lombardia gróf
jává nevezett, da ki utóbb számüzetve, erővel tartá fenn magát, most 
egész Olaszország királyává kitiltatta magát, részére vonván nehány 
püspököt nagyszerli kiváltságok engedése által, mig másokat üldözött, 
sőt mint a vercelliit és bresciait, meg is ölt. A páviai püspök koro
názván meg Harduint, ez elé~ ok volt arra, hogy Arnulf milanói ér
sek ellene legyen, ki is igen sok alattvalóval birván, ezétverte az 
ellenséges csapatot s IL Henriket Olaszországba hívta (1004. má
jus 14.) 1). EI is jött ez s a paviai Szent-Mihálybnn megkoronáztatott, 
hanem németjeinek baromisága lázadást támaszta Paviában, hol meg
támadtatva saját palotájában, csak ugy menekülhetett, hogy az abla
kon ugrott le, minek következtében sánta is n1aradt. Serege, melly a 
falakon kivül tanyázott, betört erőszakkal s Paviát lángoknak s mé
szárlásnak engedte által. E város, hogy megbosz1Hja magát, annál 
höhben pártolta Harduint, ki ujra fogyvert fogva védelmezte magát a 
császál"i koronáért jiivö Henrik ellen ; végre mégis megtörve betegség 
s.a hosazú küzdelem által, tizennégyévi viharos uralkodása után Ivrea 
mellett kolostorba vonult, életét ott Levégzendö. 

Az ö ellenkedésa Henrikkel, Olaszország szabadsú~át nagyban 
elömozdítá, miután Harduin, hogy párthíveket szerezzen, kiváltságo
kat s szabadalmakat engedett. Henrik kénytelen volt ezeket megerö
sítni, ha hiiséget akart; azért a grófok Rt s lultárgr6fokat, kiket hatal· 
maskodásukért megbiintetni akart, még ujabb adományokkal kelle 
elbocsátnia 2). A városok majd ennek, majd amannak pártján állva, 
megtanulták a fegyverfot·gatást, hogy azt nztán a ki ellen akarják, 
használhassák. 

Alsó-Olaszországban a besentelltii győzelem ben felfuvalkodott 
görögök több uj helyet foglaltak el, miért is Henrik haddal ment el
lenök; de seregét a betegségek megtizedeltélc Tevékenysége s bátor
sága Henriket a derekabb fejedelmek közé; a papság iránti bökezü
sege' a kereszténység terjesztősének buzgalma s magánerényei a 
szentek közé emelik öt, nejével, Kun.igundával együtt, kivel mint 

l) Atlelboltl, U. Hem·ik életírójR, me~novezvén awn fö olaszokat, kik 
e fejedelmet meghívtál{, IL világiak közöl csupán a t.oscanai hAtárgrófot, aztán 
tiz egyhá~ főurat., u. m. két érseket N nyokz pilspiiköt említ. 

') Mat-chionea et episcopos, duces et comites, nec f1Dn etiam abbatea, quO!·um 
prava erant itinera, corr~qendo multum emendavit. Marchianea au.t!l'Tn italid regni 
sua callidilate capiena, et in cualodia ponena, quorum nonnu/li fuga lapai, alios vero, 
posl cm-reetionem, ditat•Js mu.neribu• dimisit. Chron. Novnl, az iclézett helyen. 
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téstvér élt. Bement egyszer Henrik a Sai nt-V anne ap1í.taágba V erd un 
mallett 1 felklá.lta a tsoltárossal : Im e a n y u g h e l y , tn e ll y e t 
v á l a s z t o t t a m m a g a m n a. k , a z é n l a k á s o m m i n d e o

k o r r a j s mondá az apátnak, hogy le akar mondani a világról, hogy 
a klastromban az Istennek szolgáljon. Az apát kérdé: I g é i' e<d- e, 
hogy a. mi szabályaink 8 Krisztus példájaszerint 
n ek em , h o l t i g l a n e n g e d e l m e 8 k e d n i fo g s z 't midőn a. 
fujtldelem igent mondott, az apát folytatá: J c), é n sz e r z e t e 8 n ek 
fogadlak, elvállalom a lelkedröli gondoskodást, 
te pedigamit parancsolok, Isten félelmében fo
god teljesítni. Én tehát parancsolom, hogy térj 
vissza az Istentől reád bizott birodalom kormány
z&sára, s egész erővel, félel~mmel és rettegéesel 
örködjél országod üdve fölött.t) 

Sall Konrád. 

Kihalván benne a szász uralkodóház (1024. jun. 15.), az öt né
met nemzet először gyült össze trónutód választására. Herczegek, 
grófok, piispökök s más nagyok, kik közt Németország felosztva vala, 
a Rajna egyik ~zigetére jöttek (szept. 4.) Worms és Mainz között; a 
folyó jobb partján álltak a szászok s thuringok, csehek, keleti frankok, 
bajorok, sváhok és karinthok; a balparton a nyugati frankok és a 
lotharingok. A felkiáltás a sali-frank II. Konrádot emelte a trónra, ki 
Mainzban, Nagy·Károly sirjából előhozott jelvényekkel feldíszítve, 
meg is koronáztatott. Körülutazta országát,· hogy igazságot szol
gáltasson, mellyet elsö kötelességnek tartott, és hogy tekintélyét meg
erösftse, pénzt szerzett a püspökségek s apátságok eladásából; ki
szabta Nagy-Kanuttal a határokat Dánország felé (l 032) s biztosí tá 
magának az ariesi királyságot, melly által Németország .Marseille-s 
Toulonnál a Földközi-tengerrel jiitt összeköttetésbe; a lengyeleket 
német hatalom alá. hajtá; István magyar királytól békét eszközlött ; 
az Eibe és Odera észa.ki partjain lakó vend-szlávokat megzabolázta, 
helyreállítva az általuk lerontott Hamburgot. 

Pavia örvendezve a föWtt, hogy a németektal megszabadul, le
rontotta a császári palotát j egy másik párt azon ban, mellyet Hugo 
és Albert, az Este-htíz törzsei, továbbá a toscanai és susai határgró
fok bujtogattak, az olasz koronát a franczia Robertnek, aztán az 
aquitaniai Vilmosnak ajánlá, olly föltét alatt, hogy a püspököket az 
8 tetszése szerint tegye le, s az :Utain kijelölel'\döket emelje he-

1) Vita fancti Ri~hat·di, Su. RH. Fr. X. 373. 
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lyökbe. Azok el nem fogadták a koronát ismervén az olaszok azeszé~ 
lyét, kik független~get akarnak, a nélkül, hogy azt egyetértés által 
biztosítnák. A pápák a német királyokhoz huztak, mivel ezek Nagy· 
Károly utódaiul tekintettek. A királytól kinevezett püspökök, tőle 

függetienekké kivánták magukat tenni. A nép és papság egyaránt 
rosz néven vette, hogy főpásztorai idegen által neveztettek ki. 

Arlbert. 

Aribert, Milano érseke, első helyet foglalt Lombardia nagyai 
közt j B midön valameily herezeg vagy határgróf valakitől elragadott 
valamit s ez Aribarthez folyamodott, a fópap oda küldé fdpásztori 
botját s leszegeztette a vita alatti helyen vagy birtokon, s azon percz. 
től kezdve senki sem mert eröszakoskodni, miglen a kérdés igazság 
szerint el nem döntetett •). Konrád, ki a koronát neki köszönhette, 
Lodi gróf11ágot ill neki adta, mire Aribert az itteni püspök kinevezéld 
jogát magának követelte s az ellenszegülő .polgárok birtokait hadja
ratilag pusztitatta el. Tiszteltetve egész Olaszhonban, a szomszéd 
hübéreseket leigázni kivánta j ezek azonban a birodalom alattvalóinak 
vallván magukat függetlenekké lettek, s különösen még azok is, kik
nek hűbérbirtokuk az egyházi javakhoz tertozott. Ezek nem türvén 
az érsek hatalmaskodását, ö~s~eszövetkeztek maguk közt s a milanói 
szabadosztályuakkal, kik a nyert kiváltságok folytán a püspöki kor
mány alá jutottak, az érsekkel ·dühös c~:~atáha ereszkedtek ( 103ö ). 
Legyözetvén, a városból nagyszámmal menekültek ki s összeszövet
kezve a vidéki s különösen a comói s lodii fcgyvercsekkel, az érs~ket 
a Milano s Lodi közötti csatában megverék. A főpap, hogy fegyelmet 
s rendet hozzon be a parasztok és mcsteremberek közt, kik vele a 
nemesség ellen harczoltak, feltalálta a c a r r o c c i 6 t vagyis t á b o ri 
sz ek e r e t, mellyet, miutá,n kereszttel s a községi zászlóval feléke
síttetett, ök1·ök huztak, s mclly a csata előtti misénél oltárul, a csata 
alatt a sebesültek szekereül használtatott. Minthogy a szövetség ezen 
szentélyének elvesztél'e legfőbb gyalázatnak tartatott, a katonák a 
helyett, hogy rendetlenül elszéledtek volna, roindig e köré csoporto
sultak; s igy a szent szekór által, melly egyesülési pontul 1\!Zolgált, a 
menetnél s különösen a visszavonulásnál a rendet fenntartá, az érsek 
őszhangzatos erőt s egyesitett védelmct hozott létre. 

E mozgalmak közepett ment Konrád először Olaszországba, 
véres, kegyetlen pusztítást vivén Paviaba, Ravennába, söt :I;tómába is, 
mintha a német uralmat még gyűlöletesbbé akarta. volna tenni, s 

') Landulph. Sen. TI. 29. 
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miután király- és császárrá koronáztatott (1027), hatalma alá veté 
Felsö-Olaszhon hiibéreseit s Capua és Reneventum herczegeit. Azon
ban alig hogy ~!távozott, ujra kiütött a belháboru, s Konrád vissza
térvén czélul tűzte ki a püspökök 8 különö8en Arihertnek megféke
zését, ki a császároktól ny~rt régibb s ujabb engedmények meHett 
majdnem egész Olaszhon urává tette magát 1). Konrád tehát öt a többi 
püspökökkel együtt őrizet alá tétette j hanem A•·ibert, lerészegítvén 
a német őröket, módot talált az elszökésres örömzajjal fogadtatván 
Milanóban, ott hosszu ostromot álla ki; Konrádnak kudarczczal kelle 
visszavonulnia, mire még nagyobb fokra hágott a németek elleni in
gerültség, kik is mindig fegyverben lenni kényszerülvén pusztitottak, 
rontottak mindent, különösen pedig Parma városát. 

A roncagliai síkság, bá1·om mérföldnyire Piacenzától, a Pó és 
Nura között, gyakran szolgált majd t~supán a nagyok, majd a császá
rok által vezeLett gyülések helyeü}. Midön ez utóbbiak Olaszhonba 
akartak menni, oda hívták össze a határgrófokat, püspököket, apáto
kat, nagy és kisebb hiibéresekct. A sílcság közepén üttetett föl a feje
delmi sátor, me Ilyet a póznára akasztott czímeres paizs tett kitiinövé; 
a hirnök a nagy hübéreseket, ezek a Wlük függöket szólították fel a 
sátor melletti éji örállásra, mit a ki elmulasztott, hitbérét vesztette. 
Mindenelött a városok követei hallgattattak ki, aztán a köz- s magán
ügyek tárgyaltattak s végül a nagyok beleegyezf.sé\·el alkalmas tör
vények hirdettettek ki 2). 

UjJbéri rt>ndelt>t. 

Konrád már előbb tartott Paviában udvart, hol igazságot szol
gáltatott, azaz sokaknak szemeiket szuratta ki, másoknak kezeiket 
vágatta le j ezután Roncagliába h{vta össze az átalános gyiilést (1037. 
máj. 28.). A császárok politikájához tartozott a gyöngéket a hatalma
sak ellenébe emelni; azért iátjuk öket, hogy a községeknek ked>ez
nek, a püspökök jogait szélesbítik 8 a grófukat helyettesitik általuk. 
A püspökök ekkép olly hatalomra emelkedtek, hogy Olaszországot 
egyházi aristocratiá.vá tették s Aribert péld1l.jára még a korona köz
vetlen hűbéreseit is maguk alattvalóivá akarták tenni. Másrészről a 

1) Omne italicl/.m 7"e!lnum ad s1w.m diaponebal nuium, IIHlll<ljn egy azon 
kol'beli okmány. 

2) Otto Frlalng. de gestis F1·iderici II. - Radev. Frislng. IV. l. ~at. sat. 
Máskor a gyilléijek Pontelongo· mellett Pavia és MiiRno közt tartnttak, inikép 
1004-ben If. HP.nrik Rlatt történt. Azonkh·iil nlindc11 városnak volt brolo-ja, hol 
sz11lHt<l ég Rlatt. köz~l-gi g~·líl{.,~it tnrtot.ta. 
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főurak azt követclték, hogy a kisebb hübére~ek a jó.ozágokat csak 
kegyadomány gyanánt bírhassák, ugy hogy azok bármikor vissza
vétethessenek, és a hübéres halálával mindcnkot· reájok szálljanak, s 
ekként módjuk legyen a hü szolgálatokat uj adományozásokkal ju
talmazhatni. Konrád tehát, hogy a piispökök s főurak ezen követelé
seit elnyomja e a l(isebb nemességet mcgvédje, egy a régi szukásokat 
uj érvényre hozó nevezetes rendeletet bocAátott közre 1), meghagy
ván, hogy a hűbéres csak a hasonranguak törvényszékének itélete 
következtében veszíthesac cl birtokát; a tönényes fiu vagy unoka, 
atyjának vagy nagyatyjának rendes örököse legyen; kivéve az ala
csonyabb sorsu anyától sziilctctteket s 11zon esetet, midön a házasaági 
kötésben nyilván kitétetik, hogy a születendö gyermekek nem örökö
södhetnek 2) ; továbbá hogy gyermek hiányában a fivérek öröködhes
senek s a föur a hiibért alattvalója beleegyezése nélkül el ne ad
hassa 3). 

1) Eiaque legern, qua•" et p1'WribUII habuerztnt temporilnts, 11cri1Jto ro'lwravit. 
BermaDB. ()ontrac:t. ad 1037. 

2) Ad nWI'[Janaticmn. Ez ollynemíi ~zerzödvény, mcllyben kivaelk<\p az 
átai:Íuos ~:tal.álytól a nő s a születendö gyermekek jogai meghatároztatnak; 

hogy pl. a nii nem vi~clcn<li a férj czímét, a gyernll'kek pedig nem fognak a 
törvény s:teriut örükö:;ötlui, sat. 

3 ) Ime a IIP\'ezetes rell(lelet : ],. no1ninru aanct<e et individua Trinitatis, 
C'hwm audit ,r.;laJ·ws,iaaimu.a lmpemtur Aug,ustua. 

OmnibUll saneire Dei EcdeH'Ím fidelibua, nosii''Í•que prrusP-1ttilnu. scilicet et futu
ris, 1wtum esse volunms, quod nus ud 1·econciliandos animoa senim·um et militmn, ut 

ad i1wicem int:eniantm· concorde.•, et ttl fideliter et pe1·aeverante,. nobi$ et suis aenio
rilnts aeM~iant devote, prll'cipinnts, el jirmiter statuimtu, ut nullus rniles epi.acoporum, 
abbatum, abbati.uat•~tm, wd marchionwu, vel C07ltÍtum, vel omnium, qui beneficium de 
nostria TJUblicia bl'm,is, a,ut de eccles,ÍaJ'Urn prrediis tenet mmc, mtl tenue1·it, vel hacte
ltUli inju.ate perdidit, tam de nostris l'ltlljorilma walvassoribu,•, quarn et e01-urn militibu.a, 
sine ce~·ta et cDftvicta ntlpa suum benejicittm perdat, nisi 1ecundum constituli011ent 
antecesso•·um nuslrO!'ztm et jutiiciunt parium sucn'Um. 

Si t:ontentio fueJ·it iutu seniu1·es c·t milites, quamvaJ pm·es adjudicaveri-nt illum 
suo beneficio cm·e•·e debere, .vi ille dixe•·it, id inJuste vél odio factum esse, 1:pae suunl 
beneficium teiteat, tlunr•c senior, et ille quem culpat, Cit711 pal''ibua suia ante prresen
tiam nostt·ant ven,ia.,t, et ibi cauaa JW~te finiatw·. 

Si aulem pm·es calpati in judicio se?IÍ-Oribu.a defecerint, ille qui culpatur, !Uum 
beneficium~ teneat, donec ipse cum suu aeniore et paribua ante nodram prtEse,ntiam 
~·eniant. 

Seni.u1· a,utem, wd miles, qui culpatu•·, qui ad 'IWB venit·e decreverit, sex 

hebdomadaa, antequctm ite1· incipiat, ei cum quo z,tigavel'it, innoteacat. 

lfuc autem de ma}o1·ibua walvasaol'ibua 008el'VCtur. 



238 

Szent Henrik megtörte a meltóságok viselőit, a grófokat és ha
tá.rgrófokat ; Konrád pedig a nagy hübét·eseket a kisebbek fölemelése 
által alázta meg, mi által az egyedurság diadalt látszék kivivni; azon
ban mig Némethonban, hol hasonló politikát követett, a királyi, ha
talmat egy időre megerösíté, Olaszhonban megakadályozták ezt a 
községek, mellytlk csakhamar köztársaságokká alakultak által. 

A mellett Konrád itteni set·egének száma részint betegségek, 
részint az által, hogy a hübéresek a azoigálati idö leteltével odahagy
ták, tetemesen leolvadt. A makacs Aribert ellen a pápai átkot is igénybe 
vette; de hübéreseitöl még sem nyerhetett ki többet azon igéretnél, 
hogy a milanói területet minden évben egyszer haddal pusztítják le. 
Ezután Németországban a koronát családjában örökössé tenni s a 
nagy hübéreket ennek számára biztositani törekedett, hanem Utrecht
ben történt halála félbeszaki tá terveit (l 039.). 

lll. lleurik. 

Fia Henrik 1), ki atyját bátorság és tevékenységben utolérte, 
müveltségben pedig felül is multa, legtöbb idejét a lázadók elnyomá· 
sára kényszeríttetett fordítni; közben-közben igazságot is szolgá.lta-

De mino1·ib·U8 vero, in regna, aut ante seni.ores, aut ante nostrunt misrum 
eorum caU8a finialur. 

P1·recipimU8 etiam, ut cum aliquis miles, sive de majo1·ibU81 S'ive de minorilnu 
de hoc sreculo migraverit, filius e,jus henPjieium habeat. 

Si ve1·o jiliu•n non habuerit, et abiatieum e:z: masculo jüio reliquerit, _pan 
modo beneficium habwt, •ervalo U8U majorum walv(UBOt'Um in dandis equi• et armis, 
wi• senioribus. 

Si forte abialicum ex jilio non 1·eliquerit, et f ralrem legitimum ex parte palm 
habuerit, si seniOI'ent ojfen:tUm habuit, et sibi vult aatiafacel·e, et nAiles ejw efjici, 
beneficium quod palrit sui fuit habeat. 

Insu.pe1· etiam omnibus modis p•·uhibem·~~o~~, ut nullus senim· de benelieia BUOrUm 
militum camb-ium, aut precariam, aut libellum, aine eurum consen:tU facere pt·aauma.l. 
Illa vero bona, qure tenet prop1·ietario jw·e, aut per prrecepla, aid pe1· t•ectum Ubel· 
lum, sive per precariam, nenw injuste eos disve•tire audeat. 

Fod1·um de castellis, quod nostt·i anter.esso!·es habuerunt, habere volumus; illud 
vem quod ·non ha.buerunt, nulla modo exigimU8. 

Si quis ha·nc jussionent injregerit, aUI·i tibraB centum C011tponat, medietatem 
canterre nost1·re, et medietatem illi cui dampnu1n illatum est. 

Signum do.nini Ohuonmdi aet·enisjimi liomanarum Jmperat01ia Augmti. 
Kadalohus cancellarius vi~e Herimanni at·chicancellarii recognovi. 
Datum V kalendaa junii, indielione V, anno Dominiere IncarnationÚI MXXXVII, 

anno autem domini Ohuonradi ·t"egis XIII. intperantis X. 
Actum in obsidione Mediola;ni jelicite1". Amen. 
1) A németek Ill-iknak nevezik, az ola~zok mint c~ászárt li-nak. Épen 

í g· y jelöltetik fia is. 
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tott személyesen, mikép ez, rendes közigazgatás hiányában sa királyi 
biztosok megszüntéYel, l!zükséges is vala. Ekkép Német- s Olaszor
szágban a rendet erélyesen tudta fenntartani. Péter magyar királytól 
s ennek híveitől, mivcl a nemesség egy pártja ellen 1i1egsegité öket, 
hűségi esküt csikart ki (1043); Csehország, Burgundia s Lotharingia 
wozgalmait elnyomta; a birodalmi ru éltóságokat kénye-kedve szarint 
osztogatta s a kisebb hübéresek öröködését előmozdította. Épen olly 
ájtatos mint vitéz lévén, ha a koronát föl akarta tenni, előbb mindig 
meggyónt s gyakran az egyházi nyilvános bünbánatnak is aláveté 
magát. Gosslarban, melly kc<lvencz városa volt, fel\'áltva, majd vadá.-
8zattal, majd szellemi foglalkozással töltötte idejét, kegyelve mindazt, 
ki ügyességet, vagy tudomáuyt tanusíta. 

Olaswrszágbnn a. pártviszályt a legnagyobb fokon találta.. Ari
bertet azonban, a mennyire atyja ingerelte, ö épen olly mértékben 
kedvezett neki s el is érte, hogy a M o t t á-val ( érsekellenes párt) 
kibékíté, s'ez bebocsáttatott a városba, mellynek már községi kor· 
mányzata vala. Ám mégis az alsóbb nemesség csakhamar harczot 
kezde a fóurak ellen, kik a magasb egyházi méltóságokat, mióta a 
fópapok herczegek is voltak, mindenképen magukhoz ragadni töre
kedtek. Az egyházba ekkép botrány és nagyravágyás hozatott be. 
Henrik segíteni akart a dolgon, de rnidön Rómába jött, itt hasonló 
zavart talált. Császárrá koronáztatott (1046) s négy pápát nevezett ki 
egymásután, kik mind németek voltak. Ama botrányok s ezen egy
háziatlan pápaválasztás viszályt idézett elő, mellyröl alább, a pápák
róli részletes értekezésben, bövebben szólandunk. 

TIZENHATODIK FE.JBZET. 

Az Egyház. 

A rómaiaknak nem tetszett, hogy a pápa a császárral Nagy
Károlytól kezdve egy uton jára, miért is ama császár halála után 
(814) lázadást ütöttek, mellynek fejeit III. Leo elfogatván elitéltette. 
Ezt azonban Kegycs-Lajos az ö felségi jogainak megsértéseül vette; 
de rniután unokáját, Bernardot vizsgálattétel végett Rómába kuld6, 
elégedettnek nyilvánítá magát s nem csak megerősite az előbbeni 
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a.dományozásokat, hanem még meg is növelte 1). A c~ászári beleegye
zés bevárása nélkül szenteltetett föl IV. István (81G), ki a népet leg
ott Lajos hűségére esküdtet é, aztán személyer:!en ment a császárt meg
koronázni; Halála után a rómaiak I. Pascalt választák meg (817), 
ismét a csliszár tudta nélkül, ki is panaszt indítván tiszteltetni kivánta 
a.maga felsőbbségét. Pascal császárn~ koronázta Lothart, hanem alig 
hogy ez elment, a római egyház két tisztviselője, kik a császár iránt 
buzgó ragaszkodást mutattak, meggyilkoltatott; miért is midön csá· 
szári biztosok számot kérni jöttek, a püpa harmincznégy püspökkel 
ártatlannak esküvé magát. 

:Midön egy főuri párt II. Eugeuiust Pmelte a púpai székbe, Lo
thár (824), a zavarokat lecsendesiteudö, Rómába jött s esküformát 
írt elö, mellyel a nép a császárnak htiséget esküdjék, aunak fenntar
tása mellett, mellyel a pápának tartozik; kinek utóbb egyházilag, de 
a császári követek előtt sa császár beleegyezésével kellendett válasz
tatnia. Valentin mégis a császár tudta nélkül választatott meg (827); 
azonban csak negyven napig uralkodván, utána IV. Gergely szabá
lyosabban iktattaték be. :Midőn Kegyes-Lajosnak viszálya fiaival, a 
legdühösb fokra emelkedett, Gergely Francziaországba ment azt le
csendesítni, de nem mutatta magat elég t·észrehajlatlannak s nem gyá
molítá kellően a megsét·tett atyát. A franl•zia püspökök nem akarván, 
hogy a pápa prszáguk ügyeibe avatkozzék, ijesztették, hogy kiátkozva 

l) • Én Lajo~ csiÍ~zár átengedtm 6Z. Péternek é:~ utóJaina k Rómá.t a 
herczeg8éggel, a tengeri s hegyi területtel, partokkal, kikötökkel, az ö~szel! 

városokkal, várakkal és falukkal; a toscanai földekkel, mellyekhez tartoznak: 
Porto, Civitavecchia, Ccrvctri, Todi, Perugia a Maggiore, Minore éli Polvese 
három szigettel s Lago, Narni és Otricolival együtt. Has011lóképen Campania 
részeiböl, Segni, Anagni, Ferentino, Alatri, Pat1·icio, Frosinone-t és Tivoli-t. 
A ravennai helytartóságat (exarchatus) is, mellyet Pipin é8 Károly HZ. Péternek 
visszaadta.k, az a.z : RaYenna., Roma.gna, Bobhio, Cesena, Forlimpopoli, Forli, 
Faenza, Imola, Bologna, Ferrara, Comacchio, Adriá:t és Gabelló-t Ö8sze~ hatá
rai- s ~zigeteivel sat. U gyszinte Peutapolist, azaz : Arimino, Pesaro, Fano, Si
nigaglin, Ancoua, Umana, Jesi, Fossombrouc, Moutefeltrú-t, Urbinó·t s a valvai 
területet, Caglio, Luccolo éli Gubhió-t. Nemkiili:luben a Sabina vidéket ~ Tos
cana lougabard részéböJ Castello, On•ieto, Bagnarea, Fereuto, Viterho, Maria, 
Toscanella, Populonia, Soana, Rosella, Corsicá.t, Sardiniá.t és Siciliát. Campania 
rhzeiböl még Sora, Arce, Aquino, Arpino, Tiauót és Capnát, végre beneven
tumi, salernumi, nápolyi, felsö s alsó calabriai s Rkárhol má.Hutt, Istentöl reánk 
bizott birodalmunk részeiben találtató összes örökségeinket." Labbe Ccmc. T. 
VII. p. 1515. - Megjegyzendő, hogy ez oklevél minden idő rend nélkül van 
s a mallett hiányos és nem hiteles másolat, melly sze·rint a császár azt is oda
ajándékozta volna, a mi nem az övé volt. 
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küldik el azon országb61 1 hová 8 egyházi· átokkal fenyegetőzve jött. 
A pápa viszont panaszkodott, hogy a püspökök testvéri czimmel szó· 
Htották, melly helyett azon idUtöl fogva a tiszteletesb atyai czim kez· 
dett haszná.ltatni. 

Utódja (844), ki alázatból saját Péter nevét II. Sergiusra vál
toztatta, ismét a császártól függetlenül választatott el, miért is ez fel
boszonkodva, fiát Lajost, a pápai állam feldutására küldé. MidBn 
Sergius szemeit behunyta, az arabok Rómát fenyegették, sőt ltülvá
rosait s avaticant ki is rabolták (847) j a rómaiak tehát a császári 
beleegyezés bevárása nélkül 1 megválasztották nagy sietséggel IV. 
Leót, a hős papot, ki, midőn más fejedelmek csak futni vagy a bar
bároknak fizetni tudtak, a sereg élére állt s felbuzdítva az olasz vitéz
séget, a vallás ellenségeit zászlai el6tt futni látta. 

Róma, amint egykor az egész világ nemzeteit magába nyelt~;~, 

ugy most valamennyinek ruenedéket nyujta. Nagy-Károly szászokat 
telepitett oda; aztán a szárdok-, fr1zek-, korzok- s longobardoknak 
különös városrészök, tanodáik vagy inkább egyleteik voltak •) j még 
ma is az ö nevöket viaeli oémelly egyház, Jll{)Dostor, kórház vagy 
míivészetek akademiája. A TiberiaCJJ tullaktak volt el$ek, ~.t~ aposto
l()k fejének vaticu.ni sírja körül; s mikép IV. Gergely Ostiát, ugy 
Leo ezen külvárost fallal vette körül s eröaitette meg a.~ arabok és 
magyarok ellen. A pápa, ki azt kardjával vMte, meg ia. áldotta azt; 
mez1tláb járván azt körül paPf!ágá.va.l együtt; a bála e v.áro~ri~U..eo 
városának (Citta Leoni~a) n~vezte el. 

Igy hai!Zilá.lta. fel a római egyhá.z a kinesek.et, tneliyek IFI. Leo· 
alatt csak ájtatos adományokban több mint nyolczszáz font aranyból 
s huszonegyezer font ezü8tb81 átltak. IV. Leo, midön a szent Aposto
lok egyházát helyreállítá, bArom ezer nyolczszázhatvanegy font ez!is
töt 8 kétszáz tizenhat font aranyat ékesítésekre fordított. 

J OlallllUft U 6 pápa ~3. 

Itt föl kell emlitnünk, a mit a krónika bes~él, hogy egy mainzi 
leány, ki A thenében neveltetett, 8 Uómában férfinak öltözve angol
hoDi János neve alatt tartózkodott a tudománya és erénye által olly 
nagy hirre jutott, hogy végre pápának választatott el, hanem két év 

1) Ana~tasiu~uál (in Vita Le011is lll. et IV.) cmlittetik uiaua Sa:umum, 8ar
<lol·um1 Frifonum, Oct~·sarum, aztáu scitOlllAl peregriflorum ~TiBonl.lAI'1 Saxonum, Lu11go-

x. l ö 
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mulva rosz viselete fölfedezte asszonyiságát. Olly mendemonda, rnelly 
botrányra s fecsegésre igen alkalmas, de az ítészetet ki nem állja. 1) 

Leo egy zsinaton bizonyos Anastasius oevü papot, mivel köte
Jességének meg nem feltJlt, hivataJától elmozdított. Ez Leo halála után 
III. Benedeknek vetélytársaut lépett fol s részére vonván a császári 
biztosakat, amazt főpapi dís?::jeleitöl megfosztotta. Benedek, ki aka
rata ellen emeltetett a pápai székre, egy panaszszót sem hallatott, 
azonban hosszú viszály után a rómaiak választása végre diadalt vívott 
ki az idegenek bitoriása fölött. Benedek szcnt Péter helytartójának 
nevezte magát, melly czím a XIII. század után Jézus Krisztus hely
tartójáéval váltatott fel. 

Miklós (858) volt az elsö pápa, ki Il. Lajos császár jelenlétében 
megkoronáztatott ; Lajos tartotta a pápa lovának kantárszá1·át, söt 
mint mondják lábát is megcsókolta. V al6ságos erőszakkal huzatott ki 
a klastrombó!, mivel érzé a neki ajánlott szék méltóságát, hanem 
miután egyszer elfogadta, hajthatlan szilárdsággal tartá magát fenn, 
melly szigorú erkölcsei s tiszta szándékaival tökélyesen összehangzott 
"U r a l k o d o t t k i r á l y ok é s z s a r n o k o k f ö l ö t t s a z o k a t 
saját hatalma alatt tartá, mintha az egész világ
n a k u r a l e t t v o l n a. A l á z a t o s - , k e d v e s - , á j t a t o s - , 
jóakarónak mutatta magát a szentéletü s az Úr 
parancsainak engedelmeskedő piispökök és papok 
iránt; hanem a jó utról eltéröksistontelenekiránt 
rettent() szigoru vala, annyira, hogy uj Illésnek 
mondathaték, kit feltamasztott lsten szava, nem 
.ugyan testben, hanem lélekben és igazságban"' 2). 

Megtörl1etlen határozottsággallépett föl a törvénytelen konstan
tinápolyi patriarcha, Photius ellen, s a házasság szenttségét még a ki
rályi fajtalankodás ellenében is fenntartotta. 

1) Elö~zör Marianus Scotus XI. századi krónikairó cmliti meg az asz
szonypápát, utána Martimts Polace us, ki ll pápák történetét l 277 -ig ir ta meg. 
Azonkivill, hogy t: lwtfök későbbiek, ugy hi~zik, hogy ezekben is az illetö helyek 
be vannak csusztatva. Anasztasius!Jan is mcgvan, hanem világos jeleivel a be· 
csusztatásnak. Mert ugyan ö IV. Leó utódjául III. lleneucket cmliti; s hozzáauja, 
hogy a választÁs tudtára adaték I. Lotharn:~.k, kiről turljnk, hogy 855-i szeptember
ben meghalt. Találtatott aztán egy 855-i J>énz 1\lna császár és pápának arczképé
vel; mi minden kétséget eloszlat. 

Aztán nagy nyomatékkal bir, hogy mig a latinok a görögöknek azt is sze
mökre vetik, hogy herélteket emeltek patriárcbaságra; a latinok ellen viszout a 
nöpápa-féle botrányt sem Photius sem senki más azon korszakiJól föl nem hozza. 

") Re9ino lcr&nikája 8ó8 . .;vhe11. 
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Thtlutbl'rga ügye. 

II. Lothar, Lotha.ringia. királya, saját nejét Thenthergát vérfer
tözet- s házasságtörésről vádolá, hogy összekelhessen Valdrádával, 
Gunthar kölni érsek nővérével s Theutgaud trieri érsek unokahugá
vaL A vádlott 'l'heutberga egy zsinat elött forróvízzeli bizonylat által 
ártatlannak mutatta magát; de Lothar álli tá, hogy csalás történt s a 
szerencsétlent szörnyü bánásmód s fenyegetés által bűnvallásra kény · 
szerité. Monostorba záratva módot talált az elszökésre s Kopasz-Ká
rolyhoz menekülvén, vallomását visszavette; az egész ország ártat
lannak nyilvánítá a nőt s felzúdult Lothar ellen; de a püspökök vagy 
csalód va, vagy rábíratva a két nagyravágyó rokon fópap által, Theut
bergát két zsinaton is elitélték s felhatalmazták Lothart, hogy V al
dradát nöül vehesse. Az eltaszított ekk,or a pápához, mint az ártat
lanság védőjéhez s a házassági ügyek legfóbb birájához folyamodott; 
hanem a pápai követek által Metzben tartott ujabb zsinat a két előb
biéhez hasonló határozatot hoza (863). Miklós végre fölfedezte az ér
sekek fondorkodásat s letette őket, hason büntetéssel fenyegetvén 
mindazon püspököket, kik alá nem vetnék magukat az ö határozatá
nak. Tiszta öntudata s népszerüsége érzetében bátran lépett a világi 
hatalmak ellen is, ekkép írván a metzi püspökhez : V i z s g á l d m e g, 
h a v a j j o n am a k i r á l y o k s fe j e d e hnek, k iknek a l a t t
v a l ó j u k u I v a ll o d m a g a d 1 v a l 6 b a n k i r á l y o k é s f e
jedelmek-e? jól kormányozzák-e önmagukat és a 
népet? Mert a ki önmagáhan gonosz, mikép volna 
jó ro ás o k r a n é z v e ? V i z s g á l d m e g , t ö r v é n y s z e r i n t 
uralkodnak-e; minthogy különben nem királyok, 
hanem zsarnokok, kiknek mi nem meghódolni,' ha
nem ellenállnis ellenök fölkelni tartozunk; mit 
ha elmulasztunk, bűneiket jóváhagyni, elllsegítni 
l á t s z a n á. n k. 

A kölni s triel'i él'Sekek panaszt emeltek, hogy a pápa velök, 
kik m é l t ó s á g r a n é z v e h o z z á h as o n I ó k 1 mint alattvaló
ival bánt, 11 elsietvén II. Lajoshoz, Lothar fivéréhez, ki akkor Beno
ventumot · ost1·omolta 1 azt Róma megtá.madásá1·a ösztönözték. El is 
érkezett Lajos serege épen, rnidön a pápa szent menetet tarta, hogy 
Isten a császár szándokát megváltoztassa j a franczia katonák mégis 
nekiestek a védtelen rómaiaknak, megverték s kínozták öket, s a 
kereszteket és zászlókat összetörték. Miklós azonban Leo városába 
(Citta Leonina) zárván magát (8G4), olly buzgó imákat tarta, hogy a 

l ö* 
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népen s ellenségen kivül végre Lajos szívc is meglágyult, s elhagyván 
érsekeit, vi5szavezcttc seregét. 

A kereszténység meggy8z6dve, hogy a pApa itélete esnihatat
lan 1), határozottan Lothar ellen nyilatkozott, ki is végre engedni 
kényszerlllvén , követet 'Itülde a pápához, ígérvén, hogy ité\et~nek 
aláveti magát. Azonban nngyon csalódott, midön Mikl6st ez által az 
igaz utr61 eltérfthetni hitte. A pápa tudniillik parancsolta, hogy The
utberga visszafogadtassék, Valdl'áda pedig, mint a botrány oka, Olasz
országba küldessék. Ez megszökött, Thenthergát pedig rávette Lothar, 
hogy elválást kivánjon j de Miklós kijelenté, hogy, ha Tbeutberg:\.tól 
el is választatnék 1 Valclradával még sem lesz szabad összekelnie. 
Utódja II. Hadrián Ü; ez ügyben épen illy szigorú vala, hnbár leköte
lezettje volt Lothárnak, kiRómát a saracenoktól megszabaditá. Midön 
végre Lotbar az Oltári-szentséghez járulna, a pápa, midön épen a 
szent ostyát neki nyujtaná, illyen sr~:avakat intéze hozzá: Ha l ernon
dottál a házasságtörésr8l és Valdradával semmi 
k ö z ö d t ö b b é 1 a k k o r v á l j é k ü d v ö s s é g e d r e e s z e n t· 
s é g j d e h a sz f v e d m é g m o s t i s r o m l o t t, ak k o r b ü n
t e t é s e d i' e s z o l g á l j o n. Hogy Lotbár nehány nap mulva meg
halt, Isten itéleteül tekintetett. 

Részletesen keHe azólannnk azon perről, melly az egész keresz
ténységet mozgásba hozta és felt!intette a pápák hatalmát, megnm-

t) Miután az emberek és tények fölött legjobban lehet ~aját koruk eszméi 
szerint ítélni, nem letiz f6Hl8leges hallanunk, mint nyilatkozik e tárgy ltilrül Hinc
mar reimsi érdek s mint Já~tuk, a Karolingok bnziJ6 pártfogójn.: "MomJ.ják né
mely bölcseit:, hogy a fejedelem, mint király, Istenen ki.viil, ki öt királyly• tatt,e, 
senki tilrvénye s itéletének 11incsen alávetve, s hogy akármit tegyen, ne.m sujtat· 
hatik átokkal pUspöltei által, s csak I~tentöl, ki neki egyedUl parancsol, ítéltethe
tik meg. Illy heszM nem jöhet katholikust61, mivel tele Vl).ll káromlással s örd!íg 
szelle!OOveJ. Az apOt;tolok tekintélye mondja, hogy a királyok alá legyenek vebve 
azoknak, kiket ö az Ur nevében ren<lel, hogy lelkeik fölött örkildjenek. &ent Ge
laiÜIL'I pápa ezt írja Anastaijius császárnak: Két hatalom kormányozza a világot: a 
pápai és a királyi ; amaz magasztOlla'bb emennél, mivel számot tartozik adni az Urnak, 
még a királyok lelkeikré/l ia. A ki azt mondja, hogy a kirAty csak az lsten itélete a 
tilrvényének van alávetve, igazat mond, ha a ldrály .(latin) nove szarint valóban 
király. A rex uév tudniillik re!Je!·e (k~yozm) igétől jö; ha ilumagát Ititen aka
rata szerio t kormá~;~yozza; ha a jókat a j 6 uton vezé.rli, a ro~zakat a j 6 u tra visll
szatériti, ugy valőrli kormányzó (rex), s csak bteu itéltJtének van a!Avetve, mivel 
a tll~vények nem a jók, hanem a gonoszak ellen hozattak •••• Ámtle ha a király 
hAzaseágtörö, gyilkos, rabló és igazságtalan ; ekkor meg kell ítéltetnie titkon vagy 
nyilván a piispökök állal, kik az llltennek tr6ujai." Op. tom. I. pag. 693. De di'IJor 
tiu Loth. et Theutb. 
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tatva, mikép egyházi ügyekben a királyok is ezektől filggnek. Fa 
elvben a királyok magok megnyugodtak; a népek pedig and.l is in• 
kább örültek, hogy létezni lAttak egy fels(Sbb hatalmat, inellyhez a 
nagyok elnyomása ellen folyamodui lehetne. 

Rothad ü~ye. 
Rothad soissonsi püspök és Hincmár reimsi érsek közti czivódás 

is alkalmat nyujta a pápai hatalom feltüntetésére. Rothad egy me
gyéjebeli papot rosz erkölcsci miatt elmo~ditott; Hincmár pedig ig.az
talannak nyilvánitván az eljárást, a papot visszahelyezte, Rothadot 
pedig mint engedetlent, átok alá vetette (861). Ez a pápára hivatko. 
zik, mit a többi püspökök nem is találtak helytelennek ; de midön 
Rothad Rómába indulna, Hincmár elfogatja, egy zsinat által letéteti 
s monostorba zára~n. Megtudvé.n a dolgoltat L Miklós, roazalta 37; 

eljárást s maga elé terjesztetvén a~ ügyet, Rothadot visszahelyezte 
(864). Midön Miklós az ö határozatát azza1 támogatná, hogy a zsinat, 
miután azt nem a pápa, kinek egyedill jogához U!.rtozik egy püspököt 
letenni, hitta össze, tilrvénytelen, a franczia f'dpapok különösnek ta
lálták a dolgot; de a pápa az általa védett íigy igazsagara s a köz
véleményre támaszkodva, Rothad ügyében diadalt viveitt ki a püspö· 
kök fölött, ruikép Lothar ügyében a királyi hatalom fölött. 

Kopasz-l<.árolyhoz s a franczia püspökökhe:l' irt levelében, mely· 
lyel a Lajos császár elleni háborúnak elejét akarta venni, fgy szól: 
v· a j h a n e k é n y s z e ri t t c t n é k a c 6 á s z á r a h i v ö k ell e n 
fo r d it n i a z o n k a r rl o t 1 m e II y e t s z e n t P é t e r h e l y t a r
UJ j á t 6 l a h i t e t l e n e k m e g s e m m i s i t é s é r e n y e r t. ~ n· 
godtessék meg neki kormányozni az örökségkép 
reá szd.llt országokRt, mellyek fölötti hRtalrnát a 
szentszék s azon korona erösité meg, mellyel öt a 
r Ő m a i p á p a d i s z e s it e t t e fe l. 

Miklós utódja (867) azonban, az elaggott s gyenge jellemU II. 
Hadrián, meg nem tudta mag:ít tartani azon fokon, mellyre a pápai 
hatalmat nagylelkü elBdje emelte. Megkisértette ugyan II. Lajos vé
delmét Kopasz-Károly bitortása ellen, hanem a fonnevezett Hincmár a 
franozia püspökök nevében ekkép felelt : "A pápa neU~ lehet püs
pök is, király is egyszersmind; kormányozza ö az alatta álló egyhá· 
zst, de nem államot, melly nem tartoZlik boázt\.. Ha békét akar, ne 
tetjeszszt.'n eretnek tant, hogy a ki az ákata behelyezett kirMyt el 
nem fogadja, nem üdvözülhet. Hol van az megirva1 hogy a kirá.ty, 
kinek a gonol!zakat megbüntetni kötelessége, a törvényesl:ln elitélte
ket Rómába küldeni tartozzék? A franczia királyolt nem a püspökök 
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helytartói, hanem a f'óldnek urai." Igy kezdett megalapuini azon kor
látlan királyi hatalom, melly franczia szabadságnak czimeztetett. 
Épen illy kevés sikerrel védelmezte Hadrián Karlmannt, kinek tekin· 
télye annyira sülyedt, hogy a püspökök, mit sem hallgatva a pápa 
fenyegetéseire,letették őtet 1). Egy másik Hincmár,laoni püspök, riteg
tagadván a reimsi érseknek az engedelmességet, letétetett a donzy
les-prés-i zsinat által, melly fenntartotta a pápának a sardicai zsinat 
által elismert jogát, melly ezerint a letételt megerősíthette, de meg
tagadta azon jogot, hogy a letett püspököt a per megvizsgálása előtt 
visszahelyezhesse, vagy az egész ügyet maga elé terjesztetui követel
je. A pápa a Rómába felebbezés joga mellett küzdött, de Hincmár 
érsek olly határozott hangon irt neki, hogy követelésétöl elálla s nem 
sokára, még mielőtt az ügy bevégeztetett volna, meghalt. 

Még gyengébb volt VIII. János (872), ki Photins patriarcha 
által rábíratva a fegyelem némelly pontjait megtágitá; azonkivül ár
mányos és szenvedélyes volt; a tettek erkölcsiségét roszul i tél te meg ; 
az egyházi átkot minden kis alkalomnál használta s a nyilvános bün
bánat helyett zarándoklatot rendelt. Meghalván Il. Lajos, VIII. János 
volt az első pápa, ki a birodalom bukása után, a császá1·i trón köve
telöi által elhatározó ítéletre kéretett föl s kijelenté, hogy, mikép 
Nagy-Károly Isten kegyelméböJ s a pápa által lett császárrá, ugy ö 
e méltóságot a frankok királyára ruházza 2) Talán igaz az, hogy Ko
pasz-Károly a pápának hálából, Róma f'ólött teljes felségi jogokat en
gedett, hanem valószinübb, hogy a pápát s a római népet csak azon 
hódolattól mentette föl, mellyel azok a császároknak tartozának. Ró
mát azonban nem tudta védeni a saracenok ellen, kiknek a pápa adót 
fizetni kényszeríttetett. 

A toscanai II. Márton (vagy Marin) (882.) csak tizenhat hónapig 
uralkodott. Utódja III. Hadrián volt (884), kinek egy határozat tu 

t) Midön K&l'lmanoak olasz királylyá választása Lombar·diáhan n1unkába 
vétetett, a pápa irt Anspertbez, Milan6 érsekéhez, s akarta, hogy a vál&sztás ellen 
legyen, mondván ; "Senkit se fogadj el a mi beleegyedsUnk nélkül, minthogy an
nak, kit nekünk kell esászárrá kennUnk,Altalunk kell elilbb elvAiasztatnia."Labbe, 
VIIL 103. 

1) Nevezetes Kopasz-Károly megválasztatásának VIII. János által használt 
formulája, a 887-i r6mai zsinat irataiban: "Mi elválasztottuk öt igaz~IÍggal e meg
erösitettUk a mi testvéreink-, a pUepököknek s a r6mai szent egyház többi szolgái
nak, a nemes tanácsnak, az egész r6mai népnek s a polgári rendnek beleegyezté
vel, és esászárrá tettük !It llnnepélyesen a régi Rzoklls ~zerint, é~ a Feuégee ~ziru
mel díszítettUk öt fel." 
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lajdonittatik, melly a császárokat a pápa választásából kizárja. Az 
elődje által kiátkozott Photius visszahelyezését megtagadta ; mi mel· 
lett szilárdan maradott meg V. István is, tanítást adva a byzanti cd.
szárnnk a pápai és császári hatalom közötti határok fölött. 

Formosns. 
Formosus, portói püspök, kit Miklós a bolgárokhoz küldött volt, 

VIII. János által nem tudni, rni okból letétetett, II. Márton által visz
szahelyeztetvén, V. István halála után a pápai székre emeltetett (891). 
Utána csak rövid ideig uralkodott VI. Bonifácz, aztán VI, István, ki 
példátlan botrányt követett el az egyházban, midön Formosus holt 
testét kivétette a sirból s pápai ruhában trónra ültetvén, elmarasz
taltatta öt azon bünben, hogy első nejét elüzve, ennek éltében máso
dikat vett. Levágatta tehát fejét s Mrom ujját, melylyel az áldást 
szokás adni, aztán a Tiberisbe vetteté, s elvette mindazoktól 8 papi 
méltóságot, kiket Formosus ezentelt fol. Megboszuland6k e méltat
lanságokat Formosus barátai, fellázadtak s megfojtatták Istvánt 
(897), kinek Romanus összes rendeleteit megsemmisité ,· némellyek 
azonban ezt is csak ellenpápának, törvényesnek pedig II. Theodo
rust tekintik. 

Illy zavar uralkodott a kereszténység központján ! A bárók, 
kiknek erejök Rómában nagy lett, belülről dolgoztak azon hatalom 
ellen, mely kivülről olly messzire terjedt el ; s maguknak lekötele· 
zett pápákat választva, elháritni igyekeztek azon gátat, mellyet elé
jök a méltóságánál fogva tisztelt, batalma miatt pedig rettegett pápa 
görditett. Egy párt alakult 8 német királyok befolyásának kizárá&ára, 
nem annyira nemzeti érdekből, mint azért, hogy saját uralmokban 
senki által no háboríttassanak II. Adalbert, Toscana határgrófja ál
lott a pártnak élén Theodorával, ki neki rokona volt, s kincsei és ke
csci által uralomra vergödótt, segittetve két leánya által, kiknek e
gyike a hasonnevü, Gratián consuinak neje, a másik pedig Marozia, 
Alberich Camerino határgrófjának s Tusculum gr6fjának, Róma vi
déke leghatalmasb urának n~je volt. ') Marozia föltevé magában, 
hogy IX. Jánost kizárva, a pápai székre kedvesét ~ergiust emelje 
(900), banern a kisérlet meghiusuJt s még János halá1a után is IV. 
Benedek, ezután pedig V. Leó választatott (903). Ezt a római Kristóf 
fogságra vetteté s elfoglalta a pápai széket (904), melyet nemsokára 
Sergiusnak kellett átengednie, ki bünt és házasságtörést hozott ama 
trónra, mellyen annyi erény ragyogott vala. 
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Illy nyomora állapotra juttatá az egybásat a főuraknak a vá
lasztásba al€!gyedése s az emberi azenvedélyek kicsapongása l Sergius 
lekömlnettje lévlm azoknak, kik által fölemeltetett, átadta nekik az 
Angyalvárat, mi által Róma a fóutak lialalmába jutott, kik mega
kaszthatták volna azon lánczolatot, melly által a pápák az aposto1ok
kal füzetnek össze. Ők azonban megelégedtek azzal, hogy & pápai 
saékre •~át teromtményeiket ültették, különösen III. Anastázt (911), 
aautánLaqdót (913) s végre X. Jánost (914), a fiatal Theodora szere
töjét. Ez dereklisabban viselte magát, mintsem várható vala, s fel
fogva kötelességeit, egyrészrol a saracanokat verte meg, másrészről 

a főuri családok gonosz szövetségének megtörésa által a pápai szé
ket gyaláantos zsarnokiástól szabaditotta mog. 

Nem tetszet~ ez Maroziának, ki miután Guido toscánai herczeg
hez ment férjhez, a toscanai s tusculumi házak k özötti köteléket még 
azoroaabbá tette sa két család Rómát egészen hatalmába ejté. Maro
zia mindenelőtt meggyilkoltatta a hajthatlan Jánost s helyébe ernelé 
egymásután VI. Leót (928), VII. Istvánt (926) s végre saját fiát XI. 
Jánost (931), ki mint roszul nevelt ifju, fajtalankadásnak adván ma
gát által, s az egyházi s világi ügyeket nagyravágyó anyjának s Al
berich fivérének engedé által. E& utóbbi elkergetvén Provencei Hugót, 
Ol~zország kirá.lyát1 Jánost börtönre vetteté B rákényszerité, hogy 
követeket küldjön Konstantinápolyba, kik ama pátriarchasá.got az ö 
alig 15 éves fiának, Theophylactusnak kérnék ki Meghalván János, 
Alberioh egymásután négy pápát (VII. Leót, VIII. Istvánt, III. Már
tonts II. Agapituat) választott (936-46), sajá.t hatalmát pedig ŰQta
viánnak hagyta, ki mint 18 éves ifju, XII. János neve alatt pápává 
tette magát (956). 

Ez fölszabadította végre a pápai hatalmat a toscanai uralom 
alól, s min• Közép-Olaszhonnak leghatalmasabb ura, a pártok viszá
lyát folyvást melengette. ll. Berengár ellen Olasz.országba hivta s 
császá1Tá koronázta Nagy-Ottót; hanem a helyett, hogy hive mara
dott volna, Adalberttel, Bercngár fiával ellene szövetkezett össze. 
Midön azonban Ottó Rómához közelednék, megszökött sz. Péter k.in
osei\lel, a császár pedig zsinatot hitt össze, a a pápa ellen vizsgálatot 
rendelt. ReUentö vádak emeltettek ellene: hogy a Lateranumot kéj
hölgyei bordély házzá. változtatták; hogy bíbornokokat s püspököket 
megcsonkitott a meg is öletett; hogy a misét áldozás nélkül tartá; 
hogy egy papot istállóban szentelt föl; az egyházi móltóságokat pén
zen adta el j Todi városának tiz éves püspököt adott; gyujtogatást 
eszkrizölt s a tiizveszólynél v értte!, sisakkal s kardosan jelent meg j 
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hogy végre az ördög s pogány istenségek tiszteletére poharat ürített. 
A tulzás eléggé bizonyítja, hogy e vádakat eBenség augalta ; de Já
nos meg nem jelenvén önigazolé.s v~tt, letétettnek nyilvánittaték s 
a pápai székre a még világi VIII. Leo emeltetett (963). Ily bitorláao· 
kat gyakoroltak a világiak ! s a gyümölcs, az elvetett magbozhasonló 
vala. Alig hogy Ottó eltávozott, János egy musulman csorda élén meg
jelent s örömrivalgásokkal fogadtatott a néptől, melylyel a hatalmas 
idegen iránti gyiilölet János fajtalanságát elfeled tette. Ez hozzálátott 
a véres boszuáll.áshoz, miglen egy megsértett térjtlil maga is agyon
veretett (964). 

A rómaiak nagy sietséggel V. Benedeket választották meg, de 
Ottó Leót, az ellenpápát helyezte be, a nép választottját pedig Német
országba vitte j Leo halála után pedig önmaga XIII. Jánost válasz
tűtta (965), erőszak s vérpad rém ei köz t tartván azt fenn a pApai 
széken. 

eresoon tius. 

Elterjedvén Ottó halálának hire, a pártok fölemelték fejöket 
(973). Crescentius, ifjabb Theodorának fia, elfogatá s megfojtatta Vl 
Benedeket, az uj pápát; VII. Bonifácz egy hónap mulva egy másik 
párt által úzetett el j a polgárháború dühösen tört ki. A tnsculumi 
pút II. Ottót kérte meg, gondoskodnék uj pápa-választásról, mire 
csáezá.ri biztosok elött a sutrü püspök választatott el (976) VIL Bene
dek neve alatt 1). Ennek halála után Ottó a pápai székre Canapanova 
Pétert, Pavia püspökét s az olasz királysá.g kanczellárját.emelte XIV 
János neve alatt (983). Ezt azonban Crescentius föléledt párlja u 
Angyalvárba zá.rván, meghalni hagyta, s a pápai méltóságra az elü
zött Bonifáczot hid meg, ki nehány hónap mulva bekövetkezett ha· 
lá.la után az utczákon hurczoltatva, temetetlenül hagyatott. 

Crescentius, hatalmába keritvén szegény Rómá.t, eliizte XIV. 
Jánost, de visszahivta il!!mét, midön III. Ottót közeladni hallá. Utána 
XV. János foglalta el a pápai széket (985). Ennek itéletére bizta Ua
pet Hugo, franczia kitály, Arnolfot a reimsi érseket, az u j J u d ás t, 
ki felségárulásról vádoltatott. Maguk a franczia püspökök is nem 
akarván olly ügybe bocsátkozni, melly fölött szabadon nem ítélhet
tek, a pápához fordultak, elismerve ekkép az I. Miklós által követolt 
s általuk megtagadott jogot. A pápa késlekedett az ítélettel, miért is 

•) Ha talán oem egy személy V I. Benedekkel, klröl azt hiszik, hogy a bör
tönbeo halt meg. Amnz aunyirn zavart korsliakból a pápák ren•l~o\"11 n legbonyolo. 

dottabb tárgyak egyike. 
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Hugo, ki időközben a trónon megerösité magát, Reims mellett Saint
Baslaban zsinatot tartott, mellyben a pápa részrehajlásr6l vádoltatott, 
az érsek pedig letétetett. János megsemmisité e végzéseket s a zsinat
ban részt vett püspököket felfüggesztvén, az érseket visszahelyezte 
11 az ügyet.egészen maga elé terjesztetni kivánta. A piispökök ~nem 
adtak ugyan a pápának igazat, de a ezerzetesek oda vitték a dolgot, 
hogy Hugo j6nak látta engedni s kérte a pápát, vonná vissza határza
tát; mire egy uj abb reimsi zsinat, elismervén az ál Izidor Decretale
seit, a püspökök összes ügyeit a pápa elé tartozóknak itélte 1) 

A pápa, kinek hatalma künn illy nevezetes gyarapodást nyert, 
Rómában a büszke Crescentius szeszélyétöl függött, ki öt végre is elüzé. 
III. Ott6, ki annak visszahelyezésére jött, megballván utközben J án os 
kimultát, elhatározá, hogy az olasz romlottságnak egy német pápa 
választása által fog véget vetni, s ez Brúnó, a huszonnégy éves ifju, 
Frankonia herczegének fia vala. (996). V. Gergelynek nevezte ez ma
gát s megkoronázván Ottót, mint mondják azon határozatot is hozta, 
hogy a németek választott királya egyszersmind Italia királya s római 
császár is legyen.A halálra itén Crescentius számára kegyelmet eszköz
lött, hanem az, alig hogy Ottó elment, vissza.tértszámkivetéséböl (997) 
s hálátlan haragjában a calabriai Filagatus Jánost (XVI. János) tette 
pápává, azt is, magát is a konstantinápolyi császár védelme alá he
lyezve. Visszajött Ottó is V. Gergelylyel s kézre kerité Crescentiust 
s az ellenpápát, ki is megcsonkittatva a nép gúnyolásának tárgyaként 
egy szamáron Róma utczain végig hurczoltatott, Crescentius pedig 
tizenkét fóczinkostársával együtt felakasztatott Ottó azonban elbájol
tatui hagyván magát Stephania., Crescentius özvegyének kecsei által, 
ennek nát Jánost római parancsnokká tette, ki is mindjá.rt Ottó halála 
után (1002) (némellyek szerint Stephania által megmérgeztdett) Ró
má.t, mint atyja, önkényesen kormányozta. 

Gergely II. Robertnek Francziaország királyának azt paran
csolta, hogy Berta nevii nejétöl, mivel az közel rokona volt, váljék 
meg, s minthogy a király nem engedelmesked·ett, a pápa felfüggesz
tette az ama házasságot megáldó vagy csak jelenvolt püspököket is, mi
által félbeszakadván az isteni tisztelet, a nép annyira zúgolódott, hogy 
Robert meghajolni kényszeriilt, uj diadalt szerezve a pápák király fö
lötti hatalmának. 

r) János alatt Róma 40 fé1·6- d 20 nöi és periig csupa He11edek rend ü monostort, 
aztán 60 egyházat. Rzámlált kanonokok kal. Az el~i; •·endszereR szentek közé soroz áH 
lJ93-ban tilrt.éut, szent Ulrik ágnstai p!iRp6kkel, ld hnRz évvel elöhb halt volt meg. 
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Gerbert 
Gergelyt e tette körül Gerbert ösztönözte, ki mint auverb"'lei 

szerzetes utóbb bobbiói apát lett, honnan Reims ba ment tanodát nyitni 
s a többi közt magát Ro bertet is tanitotta 1). Egy baráthoz ekkép ira: 
"Tudod, milly hévvel keresem én mindenütt a könyveket; tudod, 
mennyi sok legjelesb munka találtatik Olaszországban elszórva ; tedd 
meg tehát, hogy lemásoltasd nekem : Maniliust D e as t r o l o g i a; 
Victorinneból D e r h e t o r i c a és Demosthenesböl az O p h t h a lm i
c us t." A rehnsi érsektől Julius Caesar müveit kéri s jelenti, hogy 
Boethiustól nyolcz kötetet fedezett föl a csillagászat körül. Giselbert 
apátot kérdi, nem birja-e történetesen Cicerónak P r o r e g o D e j o. 
t a r o czimü bes~dének végét; egy másikat Josephus Hispanus 
kéziratának megküldésére, egy harmadikat Cicero apróbb rodveinek 
megkeresésére· kéri ; útközben ott ül minden tanodában , min
den bölcsnek szájáb6l akar tanulni. Jártas lévén a mennyiségtanban 
órát talált fel, talán billeglivel már; ll hozta be az arab számokat; s a 
ki dolgozó azobájába lépett, ottan csillagtávméröt, földgömböt s külön
féle ezereket talált, mellyekért ö csillagj6tmak tartatott. Sőt még ezt 
is beszélte a nép, hogy midé:ln Spanyolországban tanult, az ördöggel 
czimborált s ott tanulta. ama szép találmányokat s a m6dot, melly ál
tal pápaságra emelkedett. E mód azonban korát meghaladó tudomány 
vala, mellyért a reimsi fé:lpapi székre emeltetett, mellyet midé:ln Arnulf 
visszahelyezésekor elveBztene, kedvetlenü! ment III. Ottóhoz, ki neki 
tanítványa volt, kité:ll a ravennai érsekséget, s azntán a pápaságot 
nyerte el II. Silvester neve alatt (999) 2). 

Csak négy esztendeig uralkodott s utána a római parancsnok s 
a tusculumi párt a pápai székre X VII. s XVIII. Jánost (1003), majd 
IV. Sergiust ( 1009), végre VIII. Benedeket emelte (1012) a tusculumi 
házból, kinek hadi vitézsége Luniból a saracenokat kikergette. Erő s 
pénz által fivére, a még világi Romanus (1024) lett utódja, ki XIX. 
Jánosnak czimezé magát, s hogy adósságait kifizethesse, a papi mál
tóságokat pénzért osztotta. Ugyanazon tusculumi párt utóbb Romanus
nak tizenkét éves unokaöcscsét Theophylactust tette pápává, IX. Be-

•) Birjuk töle sz. Adalbe•·t prágai érsek életét, 149. levelet s nehány mennyi
ségtani mlivet. Nem régiben Pez Thuaurua .Anecdotorum-jában (T. I, pag. 2.) tette 
közzé Ge~bertnek egy dialecticai munkáját. 

2) Az adományozást, mclyet III. Ottó Silve~ter pápának tett volna B melly, 
mint mondják, Assisiben 1139-ben találtatott meg, Bok&n hamisnak állítják; leg
utóbb Wilmanns is (.A birodalom évkönyvei III. OUó alatt. Berlin 1840.); Hock é~ 
Pertz azonban (Monutn. legwm T. II. p. 162,) hiteleenek tartják. 
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nedek neve alatt (1033.), ki is mindennemü fajtalansága által becste
lenséget hozott az egyházra; a közboszankodAs két~zer üzte öt el s 
llL Silvestert tette helyébe (1043), de ő a császár segélyével mi.nd a 
kétszer visszajött, aztán pénraért engedte át a pápaságot XX. Já.nos
nak (1045), de fJ&oldosokat bérelve a pénzen, ismét vieszafoglalta aEt. 
Három pápa volt akkor egyszerre, kik nem az egyházat kormányoz
ták, hanem csak a jövedelmet osztották fel. Gratián János föáldozá.r, 
ki mint közbenjáró lépett föl, olly ügyesan tudott költeni, hogy a pá.
paságot VL Gergely neve alatt végre magának nyerte el (1044). 

III. Henrik meghivatván e zavart ügyek rendbeaaedésére, Su· 
triban zsinatot hitt össze ( t046), mellyben III. Silvester B XX. J'nos 
betoltakul nyilvánlttattak, Gergely pedig bevallván, hogy nem jó esz
közökkel szerezte méltóságát, lemondott róla s Chmyba vonult el. A 
oeászár ekkor Bamberg püspökét, Sugert vála~tja el, ki is II. Clemens 
neve alatt elfoglalván a pápai széket, megkoronliata Henriket B jobb 
rendet hoz be, ha egy évnél tovább uralkodott volna. Halála hirére 
IX. Benedek visszatér, de Henrik Brixen püspökét, Poppót küldé oda, 
ki IL Damllz neve alatt buszonhárom napig uralkodott ( 1048) j utána 
a wormsi gyűlés Bruno touli püspököt válas~tá meg. E szerint, hogy 
" ·kettő& és botrányos válae~táwk elkerültesaenek, szükségBiQek tar
taték, hogy a királyok adjanak az egyháznak fej~t, és pedig inkább 
németeket, kik nem olly romlottak Eis a pártoktól is idegenek voltak. 
Rómába menvén Bruno utközben Clunyban Hildebrandnak, a nagytu
dományú s ~rényü ezerzetesnek véleményét ltérte ki. Ez oda nyilat
kozott, hogy Brunónak világiak általi megválasztatása igen méltatlan 
a hogy tehát váltsa fel pápai ruháját zarándoköltönynyel s vtbja be, 
mig R~ában a papiág és .a nép maga kiáltja ki. 

Elbeszéltük titkolózás nélkül a legrútabb eseményeket, hogy 
az olvasó lássa, mikép az egyház egyrészről isteni hivatását betöltve, 
hatalmában gyarapodott j ·másrészről romlottságba sülyedt, miutAn a 
hivők s a papság általi választását a pártok s császárok öllkéQye vál
totta fel. Mindennapi imájának tárgya, melly szeplötlen tiaztaságát 
egyedü.~ képes megőrizni, a biztos szabadság és ezzel mioden rend, 
fegyelem, jó erkölcs s tudomány elveszett vala. 

A római birodalom alatt az egyház az államtól el vala különitve 
s némillly részletes intézkedéseket kivéve, a kereszténység a külélet
töl függetlenül álla. A hatalomnak a kereszténységtiB el'edt felosztása 
világira és egyházira a pápák által helyesen fogatott fel s határozta
tott meg. Azért Gelasius pápa Anasztáz giirög császárhoz ekkép Írt: 
"A világ a pápák tekintélye s a fejedelmek hatalma által kormányoz· 
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tatik. :t. két hatalom közöl magasztosabb a papi, miután ez taitozik a?.O 
Istennek számot adni a királyok lelkeir81 is. Habár te meltó&á.gra 
nézve fölötte állsz az egész emberi nemnek, a lelki dolgok feje el8tt 
mégis hajtsd meg magadat alázatosan a tőle kérd azt, a mi lelked üd
vére sziikaégeltetik; és lásd be, hogy a szentségek s vallási rendre 
nézve, a hely-ett, hogy fölöttük állnál, inkább alájok kell magadat 
vetned ; a hogy az illy dolgokban te függsz az 8 itéletöktöl, nam hogy 
te vond 8ket a magad akaratára. Azt4n h6 a vallás fejei, a mi á köz
rendet illeti a te törvényeidnek engedelmesen hódolnak, mennyivel 
inkább tartozol te nekik engedelmeskedni, kik szent vallásunk ma
gasztos titkait kezelik. ?1• t). 

Több helyet is idézhetnék az illy megkülönzés be bizon y ft á
sára i de a birodalom felbomlása után a germánok, kik az ö öserdeik~ 
ben a polgári hatalmat az egyházi foglalkozásokkal összezavarni, pap
jaikat nemzeti gyülésaiken kinevezni a 6ket birói a más nyilvános 
tiszttel azokták volt felruházni1 átvitték e zavart a kereszténységbe is, 
meg nem különftve az élettlll a vallást. Cassiodor 534-ben II. János
hoz ekkép ir: "Te a keresztény népnek öre vagy j atya neve alatt 
minden dolgot intézesz. A népnek biztosaága tehát hozzád tartozik, 
kire a népet az Isten bizta. A mi kötelességünk némelly dolgok fölött, 
a tied minden fölött örködni. Te lelkileg legelteted a g~ndviselésedre 
bizott nyájat, de azért el nem hanyagolhatod azt sem, a mi a testhez 
tartozik j mert kettBs természettel hfr az ember; a jó atyának pedig 
kötelessége mindakettöröl gondoskodni. '1 

A két hatalom tehát átalában roszul határoztatott meg. A pápák 
kénytelenek voltak maguk biztosaága végett birtokokat szerezni, mi
ntán minden hatalmat csak a foldbirtok tételezett föl i a miböl ismét 
az következett, hogy ök a népek öntuda.ta által nekik tulajdonitott 
erkölcsi b~talmat any$gi értelemben vették. A császárok határozatlan 
követeléseik s Olaszhonrai igéljlyeik által ártottak nem csak az ország 
függetlensé.gének, hanem a korona mélt6ságának is. Azért is nehéz 
meghatáro:10ni, meddig terjedt mind a két r~znek joga s mellyik pont
nál kezdödött a jogtalanság; mi azért nem készitünk védiratot egyik 

•) B. Gelaeii papae ~p. Ap. Labbe, IV. 1182. 
") Ep. 2. A 881-i macrai zsinatou határoztatik : Sicut in sat:ris legim'l!-8 lite1-ia, 

(l uo sunt, quibua principaliter mundw hic regil.ur; autoritas sacra pomijkum, et regia 
potestcu. SolUJJ eni•m dominus nQ8ter J. C. vere (ieri potuit rex et sacerdos : poal i~~eama

tionem et l"e8ul"'"ectionem et aacensionem eju.11 in coelum, nec rex pontificis auctoritate1n, nec 

Jluntijex l'cyiam sibi U11Urpa1·e prae.rnmsit. Labbe, lX. 33!;. 
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rész mellett sem, hanem csak azt mutatjuk fel, mikép álltak a. dolgok, 
viszonyítva a korral és az eszmékkel. 

Az egyhazl javnk gyarnpodá!ia. 
Istent vagyis az igazságot és igazságosságot hirdetni az embe

reknek s öket ahhoz téríteni, átalános, másithatlan tiszte a pap'ság
nak ; habár az események részletes kötelességet is szabhatnak eléje, 
minö volt a barbárok müveltségre hozása, s ennek első eszköze, a 
földmüvelés megkedveltetése. Az egyháziak tehát mikép a téritésben 
semmi veszélytől vissza nem ijedtek, ugy a szorgalmas f"óldmivelésnek 
is példáját adták saját birtokaikon, ugy, hogy egy-egy monostor szom
szédságának azépen müvelt földek valának ismertető jelei. E azorga
lom számos vizboritotta s parlagon fekvő vagy ollyan vidékeket, me
lyeknek lakóit az öldöklő kényurak vagy más csapás kiirtotta, ujolag 
müvelt s termékeny földekké változtatott; a nem mindig észszerű s 
mérséklett áhitat mindinkább gyarapitá az egyház birtokait, s mint
hogy ez az er.őszak ama korszakában is biztosságot volt képes nyujtani, 
sokan jószágaikat neki ajánlották fel, hogy azokat örökhűbér vagy 
kegybirtok czime alatt nyerjék vissza. Midőn a püspökök összes alatt
valóikra nézve sérthetienséget eszközöltek ki, az ebbeni részesség vé
gett a szabadok közől sokan az egyháznak ajánlták fól magukat; mit 
l.s Olaszországban olly sokan cselekedtek, hogy Lothar kénytelen 
vala elrendelni, miszerint a ki szükség nélkül az egyháznak ajánlaná 
fel javait, a hadiszolgálatra s egyéb közterhek viselésére továbbra is 
lekötelezve maradjon. 

A tized, mely eleinte csak ajánltatott, utóbb kötelező parancs
csá lett: a birodalomban Nagy-Károly rendelete által 1), ki annak 
még a királyi jav::tkat is alávetette j Angolhonban Ethelwolf, Alfred s 
Eduárd parancsa által ; s a babona a tized megtagadóinak földein a 
kalászokat az ördögök által látta kihuzatni. Ha nem volt elég a birtok 
után szedett tized, az a munkára is kiterjesztetett. Ide járul még az 
afféle adózás, minőre az egyház irányában egész országok kötelezték 
magukat, illyen volt a Rómába fizetett sz. Péter pénze Angolországban. 

Azonkivül amaz átaJános hiedelem uralkodék, hogy az ezere
dik év beteltével vége lesz a világnak j és igy azon nemével a csügge
tegségnek, mint a ki a következő napról scm bizonyos, mindenki csak 
lelke üdvéről gondoskodott, de nem annyit•a erkölcsösebb élet, ha
nem inkább az által, hogy javaikat, ruellyeket mindenképen itt kel
lendett hagyni, az egyháznak adományozták 

•) BalurJus, C'apit. tow. I, pag. 196. 
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A Itatóság tovább t•ril'sztt'se. 

A leggazdagabb birtokosok e ezerint a monostorok, az egyhA
zak s a püspökök lettek; s minthogy a hűbéri társadalom a f'óldbirtoki 
tulajdonon alapult, az egyháziak a világi hierarchiában magas állást 
foglaltak el s tovább terjeszték hatóságokat, mellyet tisztább utakon 
szereztek vala. 

A vallásban a gondolatnak lényegileg azon gyakorlati czélja 
van, hogy az egyént, s8t néha a társadalmat kormányozza; miért is az 
egyház jelleme a tevékenység, mclly oda irányul, hogy eszméinek va
lósítására hatalmat szerezzen. 

A római birodalom felbomlásakor a püRpökök általvettkk nzon 
államügyeket, mellyek vitelére a polgári hatalom képtelenné leve, és 
igy túlnyomóságra vergödtek nem bitorlás, hanem azon társadalmi 
törvény által, melly a hatalomra azt jogosítja fel, ki arra méltó és ki 
azt tettleg gyakorolja. Rendszeres kormányzathoz szokva akkor, mi
d8n az másutt mindenütt hiányzott, jó példát adtak n. barbároknak, 
kik a közügyek vitelét vagy egészen vagy legalább egy részben rájok 
bízták. Magukhoz vevén minden ügyet, mellyhez némileg vallási esz
me is társult 1), hatóságukat nagyszerüen kiterjeszték ; a minth9gy a,z 
átalános jogfogalom szerint ugyanazon ~ünért senkit sem tehet két
szer büntetni, a püspökök a papokat egyházi büntetéssel fenyíték, ki
vonván öket ekkép a köztörvényszék hatósága alól. 

A pll!!pökök hataltnft. 
Azt már láttuk, milly hatalmuk volt a püspököknek Spanyol-, 

Angol- és az északi országokban. Francziahonban a második uralkodó 
család alatt a főpapok épen ugy mint a herczegek vagy grófok részt 
vettek a közügyekben, mikép viszont a herczegek és grófok az egy
házi gyülésekben. Nagy-Károly határokat ügyekezett szabni az egy
házi s polgári hatalom között; miért is tanácsában külön osztályt ké
pezett a világi nemesség és a papság, melly amazzal majd egyetér
tttsben1 majd ellentétben állott. 

A nemesség részén volt az erő, a papság a·észén a müveltség. 

•) Az egyházi híró~ág el<'• tartozott o~etek következő versekloe foglaltattak : 
Hae.-et.icus, aimon, fuemUI, pe~jut'U/11 adulter, 
Pax, privilegium, tJÍQÜntus, aacrilegwque, 
Si v ac at imperium, ai negligit, arnbig it, aut 1it 
S~U~pectm judex, ai 11tbdita ten·a, vel UIUI 

Ruaticm, et 1ert1UJ11 peregrinus, feuda, viator, 
Si quia poenitena, miaer, 071mil cauaafJUe 1nixta, 
Si !lenunciat ecclesiae !l ui a, judicat ipaa. 
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Amaz kardja élével az ~szaki szoká.sokat, szabadságokat s becsületet 
védé ; emez szeliditette az erkölcsöket tudomány, rend s fegyelem 
által~ nem os upán egy népre, hanem az egész emberi nemre terjesztve 
gondjait. Ám e két résznek külön· külön hatásköre, mollyben mind
kettö östhangzatban, de megis különválva segité elő a müveiMést, 
csakhamar összeolvadt j s Vala szerzetes már Kegyes Lajos uralko
dása alatt, midön kérdeztetnék a Mrsadalnii felbomlás okáiról, kettőt 
bozott fel: az egyháziaknak a világi, a világiaknak az egyházi ügyek
bei tulságos beavatkozál!át; és hogy emezek az egyházaknak f'ölöttébb 
sokat adományoztak, az egyháziak pedig a közterhek viselését meg
tagadták 1). 

Midőn a meghatalmatJodott bár6k a királyi hatalmat veszélylyel 
fenyegették, s a községek, mellyek a király és a nemesség között 
egy harmadik rendet alkottak volna, még nem léteztek, a fejedelmek 
hasznosnak látták a ffiurak ellenéhen az egyházi aristocratiát hasz
niUni fel. S nevezetes körülmény, hogy a leghatalmasb királyok azok 
voltak, kik a papságnak legtöbb jószágot s legszéles b hatóságot en
gedtek, tnint Nagy-Károly, Nagy-Ottó, Alfred és Hóditó-Vilmos; mert 
a naogy·ember nem ugy emelkedik, hogy környezőit elnyomja, hanem 
magához' vonja öket tervei szerint, mellyek mindig nagyszerüek és 
messzeterjcdllk. 

A püspökök birói hatósága utóbb nem. kegy volt többé, hanem 
jog; s Nagy-Károly megállapítá, hogy az egyháziak minden ügyben 
itélhessenek, ha mindjárt csak az egyik fél terjesztette is azt oléjök. 
Az egyházi törvényszék aztán annál keresettebbé lőn1 minél kevesebb 
vala a világiak közt a tudomány és az igazság. A püspök ellenben 
fölmenté magát minden törvényszék alól, mihelyt a pápára hivatko
zott j ba nem tette ezt1 csak tizenkét püspök által ítéltethetett el s 
csak hetvenkét hiteles tanu eskütétele mellett. A Rómábai fölebhezés 
hosszas és költséges lévén, a vádlók panaszoktól sokszor önkényt el
álltak; másrészt azonban ekkép őszintébb igazságszolgáltatás volt 
biztositva, mint a minö a szomszéd mctropolitáktól várható vala. 

Miután pedig a püspökök s apátok mint hübéresekr ezekkel 
egyenilS vagyis pénzverési, adókivetési, halálböntetési s más efféle 
jogokat nyertek, mint főpapok s egyszersmind bárók, nem csoda, ha 
a nagyok között első helyet foglaltak ; azokkal a törvényhozásban s 
a királyválasztásban egyenlő részt vettek, sőt Qé]ta egyodül maguk-

•) Ratbert, Vitu Vcdae. U. i. 
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nak tulajdoniták Az Arles királyság-i piispöki5k a föhatalmat Bosóra 
rululzták j sz. Dunst~tn és társai Angolhonban választottak királyt j 

Capet Hugó, mig föl nem kenet~tt, csak leendő király czímét viselte ; 
J II. Lajoshoz egy püspök ekkép írt: N em ö n v á J as z t o t t e n
g em a z e g y h á z ko r mán y z ás á r a, h a n em é n és t á r
s a i m v ú. l a s z t o t t u k ü n t, h o g y i g a z g a s s n a z o r s z á g o t 
azon föltét alatt, ha a törvényeket megtartandja; 
és a tismesi zsinat }(eims nH'gyében Dadogú-Lajos alatt kijelenté, 
hogy a papság fülebb áll a világi kormánymU, mivel a papokat nem 
a király, de a királyt igen is a papok szeutelik fel. 

Sokat javítottak a püspökök a polgát·i igazsngszolgáltatáson is, 
uliután jogukban állott felt=~zólalui tnindeniitt, a hol rendetlenséget 
láttak, és az igazsággal meg nem egyezii töt·vényeknek eltörlést:t vagy 
meg.változtatását követelni. Azért véuelmük alá vették a nőt, melly a 
királyi szenve dél y ek játékszere volt, és fentartották a luízasság szent 
kütelékeit; gátat vetettek az e~küveli visszaélésnek s az itéleti párba
joknak s ha nz istenitéleteket, mivel aszokásokban mélyen meggyöke
rezve Yoltak, ki nem irthatták, legalább magnk elé vontak és szertar
tásokkal kötötték azokat egybe, módot nyuj tv án sok ártatlannak meg
mentésére. 

lslt'nbtlk('. 
Minthogy a föm·akat az általok legdrágábbmak tekintett jogtól, 

a magánhad jogától megfosztani lehetetlen vala, a piispökök ezen, a2. 
idők szerint, mégis segíteni törekedtek. A szent menhelyek jogát a 
világi hatalom által is elismertetni láttuk j miért is az c•gyházakhoz 
gyakran menedék-szoba volt hozzáépítve; az oltár mellett a béke 
köve állott, melyre az üldözött leült j az egy házon kivül a falakon 
gyűr ük voltak, a ki azokat megérinté mentve volt. A clermonti zsinat 
kijelenté, hogy a ki valameily kereszt mellé menekült, az egyház bé
kéjét élvezi; ha pedig erőszakkal hurczoltatik el onnan, bezáratik a 
templom s mcgszünik nlinden istentisztelet, mig az üldözött vissza 
nem adatik. 

Aquitániában, midön ott a döghalál dühöngene (1031), némelly 
ájtatos személyek azt hirdették, rnikép lsten az ö szavuk által ren
delé, hogy minden szerda-estvétöl a következő hétföig minden boszu
állás és magán had megszüntettessék. E rendkivüli sP,gédszer a rend
kivüli baj()k ellen elfogadtatott, s az Is t e n b ék é t (Treuga Dei) 
mind a világi főurak, mind pedig az egyház kihirdette, búcsut engedve 
a. törvény megtartóinak, ellenben egybá.zi és világi büntetéseket 
;.;znbva az áthágókra. TJtóhb a mngánhnchziimt az egéf:z U1jövet (a d-

x. 17 
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v e n t) és Vizkereszt közti - továbbá a septvagesima és a busvét
utáni elsü vasárnap küzti időre terjesztetett ki, azonkivül a papok, 
barátok, megtértek, zarándokok, földmüvclük, a gazdasági barmok s 
a mezei vetések örükös békét élveztek. Azok tehát, kiket semmi tör
vény, semmi erubel'i hatalom nem védett, az istenbéke alatt rejtekeik
ből cliíjövén, családaik ölébe visszatérhettek s az egyház védelme 
alatt folytathatták utjokat vagy muukájokat; és a túlhatalmas bá.ró, 
meg a legdiihíisebb ellenség egy njjal sem merte bántani azt, kit az 
istenbéke védett. 

A püspökök, mint választó ik a királyoknak, tanítást adtak nekik, 
melly különbözött azon elvektöl,mikkel a kicsapongó hatalmu fejeaci
mek telve voltak. Egy aacheni vegyes zsinat meghatározza mindazt1 

a mi a püspökök életére, tanitását·a, a király személyére, gyermekeirc 
s udvari fittisztjeire vonatkozik: a királyi czhnet csak az érdemli 
meg, ki istenesen, igazságosan és kegyesen uralkodik j a ki nem ugy 
viseli magát, az zsamok. A császár al'ra van rendeltetve, hogy az 
egyházat védje j a király pedig, hogy a népet békével kormányozza; 
az ö kötelessége fiaival s a nagyokkal a papság nevét, hatalmát, ere
jét s méltóságát megismertetnis meg nem engedni, hl)gy a hivek a papo
kat botrányosan gyanusítsák, a püspököket könnyelmüen vádolják, vagy 
hogy a világiak az egyházi birtekokat megtámadják; kötelességök 
továbbá minisztereik- s tanácsosaikat okosan választani, s gondos
kodni, hogy lelkipásztoroknak s apátoknak dicséretes erényü férfiak 
neveztessenek; fiait isteni élelemben nevelni; a püspökök szabadal
mait az ország javára nevelni s nem bocsátani papokat az udvarhoz 
csak fölebbvalóik engedelmével. A spanyol- s olaszhoni választó zsi
natokon láttuk, mikép állapíttattak meg az alattvalók szabadságai s 
a királyok igazságos kormányzása. Különöscn a koronázáskor a ki
rálynak windenelőtt hitvallást uztán esküt kelle tennie, hogy az ország 
szabadságait s az egyház jogait fenntartandja. 

A pápa hatalma. 
Miután a püspökök országnagyokká lettek, fejöknek az állam 

rányá.ban olly állást kelle elfoglalnia, melly lényegileg hivatásához 
nem tartozik, hanem azzal nem is ellenkezik. A pápa, ki mát· a legré
gibb időkben is gazdag jószágokkal birt, részint saját díszes állása, 
részint kegytettek gyakorlása, részint uj egy házak ainpitása vagy a 
hanyatlók helyreállitása végett, utóbb, midön az ot·szag fóembereinek 
élén látta magát, birtokait szükségkép tovább terjesrtette. Pipin és 
Nagy-K:I.roly jónak látták a szent-szék birtokait gyarapítani, részint, 
hogy a lougob:u·u•1k fiiliílt tulnyonHÍS<tggal Lírjon, részint mi\·el Le-
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látták, mennyit segithet rajtok az egyház a fegyelem s a törvények 
tiszteletének vissz:ul.llitása által. 

A pápa Nyugat fontosabb ügyeiben mát· előbb is mint kiegyen
lítő vagy eloöntö bit•ó lépott föl ; miután pedig Károly kitetjedt biro
dalma, több kisebb, egymást ellensulyozó országra oszlott, annál inkább 
gyakorolhatta azon ernheriségi tisztet, hogy a hábornkat megakadá
lyozza, az erőtleneket védje, és a zsarnok uralkodók ellenében az 
igazság viszhangja legyen. Valóban, valami magasztos van azon gon
dolatban, hogy a fegyvertelen, világi érdekektől ment pap a fejedel
meknek maguk közti vagy népcikkeli czivódásaiban mint bíró hatá
roz, és az inkább vélemény, mint politikai töt·vények által kormány
zott Yilágban becsület- s kötelességről beszél azoknak, kik jog gya
nánt csak szeszélyöket s erejöket ismerik el. Hogy ho az eszmének a 
való nem mindig felelt is meg, ama rendszer mégis elönynyel birt az 
utóbbink fölött, mellyekkel n nyugati népek közt szabad szövetség 
fenntartása kiséreltetett 

A mit tehát pápai zsarnokságnak neveznek, az a gondolaton ala
pult B alázott, hogy felvilágosítson s nem, hogy lealacsonyítson. A 
pápai hatalom gyarapodását ravaszság- v agy nagyravágyásnak csak 
tudatlanság vagy esztelenség tulajdoníthatja; mert ha lángeszüek 
voltak is némelly pápák, mások csak jósággal birtak ; némellyelr to
vább terjeszthették volna államukat s politikai hatalmukat mint a 
többi fejedelmek, de azt még sem tették B egy talpalattnyi földet 
sem szereztek1 mint a királyok, hódítás által. Különbözök lévén jel
lem, szenvedélyek, hajlamok s tehetségekre nézve, mindnyájan egy 
czélra törekesznek, csak az eszközökben térnek el egymástól. A ma
gasb dolgokban állhatatosan egy akarat jellemzi öket, csak n földiek
ben, mint emberek, ingadozó politikát követnek; azért is amazokban 
hatalma ellenállhatatlan 1 mig emezekre nézve alig tudja mag!'1.t a leg
gyöngébb ellenség ellen meg v édeni. Földi uralomra nézve a pápával 
egyenhatalmú bárók, vagy lázadó népek, vagy tulhatalmas királyok, 
elveszik a pápa birtokait vagy fogságra vetik személyét; szava mégis 
a legtávolabb részeken félve s tisztelve hallgattatik ; a népek öröm
mel telnek el, hogy a hatalmasok fölött még egy másik hatalom áll, 
ru ell y meggátolja öket a bün ök utján s lehetlenné teszi a zsarnoksá
got, melly valósággá csak ottan lehet, hol a királyok meggyözödnck, 
mikép az .ő véknél magasb hatalom nincsen. 

Zsarnokok voltak a keleti csá::;zárok1 kik jogukhoz tartozónak 
hitték alattvalóiknak még a vallás dolgában parancsolhatni, s azért 
p:í.1·tolták a konstantinápolyi patriarL"há.k kiiveteléseit1 kik idiíröl iuöre 

l 7 ;t. 
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a pápai felsőbbség ellen küzdöttek, miglen bekövetkezett a teljes 
szakadás (sc h ism a). Nyugaton többé-kevésbbé miudenütt el vala 
ismerve a római püspök elsősége. ~panyolut•szligban pápa ellenes flig
getlenítés kisérdletett meg, nlillön Vitizn a R,íuuiv.ali küzlekedést 
megtiltá s a pápának, mint idegennek 1) rendeleteit kötelezi; el·ejök
től megfosztotta; utóbb uj események következtek be s a pápai hata
lom ~panyolországban az arab uralom alatt nehezen gyakot·oltathatott. 
Angolországban, láttuk, mini) hatalmat gyakorolt a pápa a közvetle
nül általa küldött téritöktől álapított egyházak fölött; ugy szinte Ger
maniitban is, hol azok alapításuktol fogva föltétlen alávetéi!re voltak 
szoktatva. Francziaországban Nagy-Kát·oly az egyházi hatalom it·á
uyában igen szalmdon műküdik, azonLan barátja Alcuin mégis igy 
ir : E d d i g h á r o m l e g fe l s ö b b s z em é l y t i s m c r ü n k : e l s ií 
az apostoli felség, melly az apostolok szent fejc
d e l m é n e k s z é k é t h e l y t a r t •í g y a n á n t k o r ru á n y o z z a ; 
aztán a császár, vég1·c a kinily méltósága 2). A III. 
Leo biráiul választott főpapok kijelentik, hogy az egyház feje fölött 
semmiféle ember sem biráskodhatik :;). Il. Sergius az Alpeseken innen 
helyettesének Drogót, a metzi püspüküt, Nagy-Károly természetes 
fiát nevezi ki s igen tet·jedt hatalommal ruházza fel, mellynek gya
korlásában ezt személyisége is elösegité. Még magasabbra emelkedett 
a pápai hatalom, midön Narbonne, Bourges, Arles és Vienne érsekei 
peres ügyeiket Rómába tm:jesztették fül; egy zsinat pedig oda nyi
latkozik, hogy az érsekek a pápától a köpenynyel együtt nem nyer
nek egyszersmind püspök-felszentelési jogot is ·•). A patriarchai czi111, 
mellyel a pápa a magdebUl·gi püspököt felruházta, a többieket is en
gedelmességre intette ; a franezia- és spanyolhoni föpapok maguknak 
akatták tulajdonitani a szent-szék helytartóságát; a trieri érsek azznl 
kérkedve, hogy székét szcnt Péter alapitá, megkülönböztetések után 
kapkodott, hanem a pápa a mainzi prímást eléje tette. 

Olaszországban a ravennai érsek, ki a rómaival vetétkeuni mert, 
átok alá vettetett. Az aquilejai patriarcha, midön a H á t' om fe j e
z e t vitája folyna, a vele egyvélemény ü püspökökkel ellenszegült 
egyideig a pápának, hanem végre ö is meghajtott. A köpeny át
vételekor eskiit kelle tennie (1079), welly utóbb a többi érse-

1) lllarlana, Hi>t. yea. ll, ?147. 
')Ep. II. 
') Anastas. t. I, (Jag·. iöi. (LA,,1 IX. kön)"l'. 77 i -i.!. l11p.) 
') Con.:il. To·ic:tp. IL cau. :1. 
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keltre s a közvetleniil H.r)mában kincvellett püspökökre i:> kitet·· 
jedt. Ezen esküvel a püRpökök, mikép a hiibét·esek az m·nak, hűsé
séget fogadtak a pápának, s hogy össze nem esküdnek a pápa ellen; 
hogy titkait cl nem át·ulják; a római egyház elsöségét s sz. Péter jo
gait mindenki előtt védelmezni fogják; a pápa által összehívandó zsi
natokon megjelennek, követeit tisztelettel fogadandják, az átok alá 
vetettekkel nem érintkezendnek. J{(~RőbL még nz is befoglaltatott az 
cskiibe, hogy a püspök minden három évben meglátogatja Rómát 
vagy legalább helyettest kiild oda, ki számot neljon az egyházmegye 
konnányzatáról; hogy az apostoli intézmények- s parancsokat szem előtt 
tnrtandja sa sz. Atya beleegyezése nélkül a piispöki ja val( ból semmit 
f'! nem idegenítend. A milnnói érsek is felfuvalkodva azóta, hogy az 
olasz h:irályokat ö koronázta, függetlenné akarta magát tenni a római 
pápától; de a pápai követek, Anselm luccai piispök és damiuni Péter 
be bizonyiták a Rómátóli mindenkori fiiggést; a nép elismerte a pápa 
felsőbbségét s az érsek a római zsinnton első helyet nyert s a pápától 
vette azon gyűrüt, mcllyet eddig mPghatalmazás jelciii ezen ér
;;cknek nz olasz királyok adtanak. 

l'npni kö,·cll'l;.. 

l\leg;;zilárdíttatott a római felsöbb~:;eg a vápai követek átalános 
beltuzatala által. A l a t e r e czímet viseltek azok, kik nagyobb meg
hatalmazással kiildettek, mivel a páptt oldalántil felállított gyülekezet· 
hi í) (c o n s i s t o r i u m) választattak. A tübbiek a római egy lu\ z püs
pökei vagy diaconjai voltak s a királ,yuk es csá~:~zárokltoz a szent-szék 
ügyeinek vitele végett kiildettek ; u~;í.:;kot· ismét a piispökök ~; érsc
kek saját litegyéjök vagy tartományukLan tágabb hatahmunal ruház
tattak fel. l'émelly IJCiyt e meghatalmazAs nem a személyhez, hanem 
az állásboz vala kötve; igy volt at~ ariesi piispök a Galliúk követe, a 
pisai Corsieáhan, a canterburyi Angolor.szágban. 

Biz ·.osíttatva a pápai védelem :'d tal, fennen beszéltek a fejedel
mek- és föpavokkal. Az nngol kit·ályhol. egy páp::~ i követ ekkép szólt: 
Hagyj fel a fenyegetússel, mivel én azon urlvartól 
.i ö v ök, me l l y a ki r á l y ok é s cs ás z á r oknak p a r a n
cs o l n i sz ok o t t 1) Nem igen szerettettek tehát e követek sem a fe
jedelmek- sem a püspököktöl~ miv('l háborgották azok hatalmát s ál-

•) thatianu.'J fjl'<llio!c rcspowlit_l[clHik l<ir;\ly,,ak : DVi•linr,noli ulil!ari,no.t enilit 

nu.llas mina• timenws, ryuia rlP. ln/i c>tri" swnu-•, 'l"a~ •:11nmevit imzJel·m·e ;mper(l/ori

l,us. S. Thomae Oantuar. Bp. p:nt. 1. !ih. III. 
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lásukl{al néha vissza is éltek 1). Azért is sok ország rajta volt, hogy az 
illyen követektől megkiméltessék. II. Orbán megengedte Vilmos ki
rálynak, hogy Angolországba csak ollyan küldessék, a ki Vilmosnak 
is tetszik; Franczia- és Némethon szabadulni tudtak e követektől; 

Siciliában maga a király volt pápai követ ; Skót- és Spanyolországban 
a pápa csak nemzeti férfiut nevezhetett ki. 

A ruetropoliták, mióta hatalmukat csak a Rómából kapott köpeny
nyel nyerték, egyszerüen a pápa megbizottjaivá lettek, ki is e szarint a 
püspököket közvetlenül maga szentelhette föl; az egyházi hatóság min
den ügyeibe beleava.tkozhatott, anélkül, hogy ellene felszólalás történt 
volna; csupán ö hibatta össze az egyetemes zsinatokats erősíthette meg 
azok végzéseit ; a szentek közé sorozáR egyedül hozzá tartozott. A föl
mentést (dis p c n sa t i o) eleinte minden püspök a maga. magyéjében 
szabadon gyak01·olta1 VII. Gergely kijelenté, hogy azokat egyenesen 
Rómából kell kérnis végre határozá,hogy magának a pápának legyenek 
fenntartva. Az által is meg lőn szoritvn a hatalma, hogy a püspökök ügyei
ket Rómába fölebbezhették. Néha még a kisebb papság is, vétségéta 
római itélüszék elé ta1·tozónak nyilvánítva, kivonta magát a püspöki 
hatóság alól. 

Annak, hogy a pápa a püspöki hatóságban osztozott, következ
ménye lőn, hogy a javadalmakat is ö adományozta leginkább a me g
e l ö z és (p r a e v e n t i o) által, melly szarint a javadalom adományo· 
zására az nyert jogot, ki a megürülésről legelőször értesült. Következés
kép, a kik Rómában haltak meg, azoknak utódokat a pápa adott, ugy
szinte a távoliaknak is követei által. Eleinte c~;ak ajánlott valakit a 
püspököknek, késöbb az ajánlat p a r a n cs cs á vált, s a még meg 
sem ürült ja vadalmakra is elölegesen adatott (g r a t i a e e x sp e
c t a t i v a e). ldövel kizárólag a pápának tartatott fenn minden kine
vezés a székesegyházak 1 apátságok-, I?erjelségek- s a többi egyházi 
méltóságoknál ésjavadalmaknál, mellyek az úgynevezett pápai nyolcz 
hónap alatt betöltedenek maradtak. 

Némelly monostorok is a ptispököktöl szabadulni s csupán a pá
pától függni törekedtek; igy a távolbani felügyelés annál szabadabb 
tért nyitott a rendetlenségnek. Má:> monostorok ismét egész fejedelmi 
díszre emelkedtek. Szá:Jzhoni Ludolf Gandersheimban nöi monostort 
alapított, mellynek első hát-om fejllclem:Lsszonya az ö három leánya, 
a következök szinte herczegnijk volta!{, II. Ottó e kolostort a körülötte 
emelkedett város fölötti hatósággal, késöbb pénzverési, adószedési s 

') A latcraui zsiuat akarja, l1ogy a J·IÍpa környezetéuöl (a late1·e) kinevezett 
llövetek csalc hmzonöt lónyi kisét·ntet víhe~senck lllagl!klca J. 
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vásártartási joggal ruházta fel j II. Agttpct pedig kivonta azt a püs
pök hatósága alól. Ugyanezt mondhatni a quedlimhurgi nöi zárdáról is. 

Az egyes lelkészségek javai szinte függetlenekké tették magu
kat a püspöktől; a jövedelem, melJyet előbb a püspök kezelt, egye
ncsen az istentiszteletre s a lelkész eltartására fordíttatott. 

Püspöki városokban vasárnaponkint csak a székes egyházak· 
ban tartatott szentmise és szolgáltattak ki a szentségek. Obert, Verona 
püspöke panaszt emelt egy zsinat előtt 095-ben, a monostori papok 
ellen, hogy a fóbb finnepeken templomukban misét mondottak ; és a 
zsinat ezt a szerzeteseknck ut6bbra megtiltotta. Azonban a népesedés 
gyarapodása és a bekövetkezett javítások, a városi lelkészségek felállí
tását is cszközülték, minthogy számos hivők, tartózkodva a szakadás
vagy simaniáról vádolt püspököktől, a szentségeket m1ts egyházaknál 
vették fel. 

Kaptalan ok. 

A káptalanok, meJJyp.k az előbbi korszakban a világi pMpság
nak közös életrci egyesítése végett lillittattak fel vagy inkább csak 
mcgujíttattak, a plispökökkel, kiknek most tanácsukat képezék s 
kikkel magukat egyenlöknek tarták, csak hamar vetélkedni kezdet
tek; maguknak tulajdonitván az egyházmegye igazgatásának jogát, 
káptalanuk tagjainak kinevezését, határozatok hozását s a javadal
masak választ:i.sát; egy szóval egyhúztnegye i aristoeratia képzödött, 
melly magához ragadta a püspök kinevezését s ekkm· is föltéteket 
szabott eléje. l\lcgt<igult ekkor a fegyelem, amint várható is vala, mi
után a javakat megtartva7 a közös lak- s élettel fölhagytak; a jöve
dclcmböl mindcgyik egy-egy részt húzott j az előbbi szcrzctesuemü 
rendszabályt a l(özi:is zsoltározásra sz•H·íták, söt néhol még ebben is 
mások által helycttesí ték magukat. 

SrgédpüsJttll.:öJ.:. 
Puppo, trieri érsek a pápától egy helytartót kért i n p o n t i fi

c a l i bus, az az püspöki jogokkal fcll"Uhó.zva; melly példának után
zása orcaetet ada a sc g é d p ü sk ök ség n ck. Ezek száma nö
vekedett, midőn a hitetlenek hódítása megfosztott némolly föpapokat 
székeiktöl, kik is i n p a r t i bus i n fi d c l ium czim alatt segéde 
kül más mcgyés püspökök mcllé adattnk . 

. .\1-lzidnr Dr~n·tnlt•!·Wi. 
.J1indczek által gyarapodott a p<Ípai fchsöbb;;ég a mctropoliták 

rovására, megszilárdíttntott aztán az ál-lzidor Dccretalcsei által. A 
IX. század közepe táján, nem tuclni honnan, egy Izidorus Mereator 
vagy Peccatornak tulajdonított tiirvénygyiijtemény került elö, melly 



az első harmincz pápától ötvenkilencz rendeletet ( dect·etales ), aztán har
minczöt oklevelet más pápáktól, Sil vestertől kezdve Gergely ig, mellyek 
hitelesek de elferdítve voltak, végre koholt zsinati irományokat tm·tal
mazott.Némellyek csalásnak vették az egészet, mellynck egyenes czé\ja 
lett volna a metropolit.ák tekintélyének elnyomása, a püspökök, .. pri· 
mások sa pápa hatalmának emelése ru ellett. "Egy m etropolita sc köve
telje magának - mondatik benne-- a prímás czímét. A ki a püspökök 
gyülésében saját egyhá~a ügyein kivül más tárgyakat mer sziínyegre 
hozni, intessék meg, s ha mégis teszi, jelentessék fel Rómába. A plta
pökök az Isten szemei, s csak az Isten és a pápa által ítéltethetnek 
meg. Vádoltatásukra hetvenkét tanu, elitéltetésökre pedig saját vallo
másuk szükségeltetik." 

l\lások azt hitték, hogy ama gyüjteményt elsősége megerősítése 
véget.t maga a pápa készíttette. Azonban azonkivül, hogy a pápai 
felsöbbség akkoriban már meg volt állapitm, az emlitett Decretale
sekben jobban kifejtve ;; tágabb határok közt kellett volna annak vi
tattatnia j mert még csak az annyira fontos píispökfelszentelési elö
jogról, sem az áthelyezésről, sem a palliumról, melly pedig állitólag a 
metropoliták korlátolás1ira hozatott volna be, nem tétetik bennök em· 
lités j sőt inkább a metropoliták hatalma formaszerint ki van fejtve 
s a tartományi zsinatok mint annak támaszai ajánltatnak. 

Sokkal valószinilbb, hogy a szerzö a korszerU egyházi törvény
könyv hiányát akarta pótölni j hanem n1Unkája közben régi, itt-ott 
hamis czímekct is fölvett, némollyeket a történetirókbtll, az egy ház
atyáHól vagy későbbi gyíijteményekből kölcsönzött, t;\,vol azon cz~l
tól, hogy uj jogot hozzon be. 

A kérdéses gyüjtcményben némelly pontok a 829-ben tartott 
párizsi és a 836-ban tartott aaeheni zsinatok határozataiból, ugy sz inte 
a 845-ben Benedek Levita által készített törvénygyüjteményböl is 
számos czikkely találtatik ; miért is az <il-I z i d o r féle gyüjtelem· 
nek ezen időköz alatt kelle késziiinic •). Az itészet ujjásziiletése után 
Baronius, Bellarmin s mús egyháziak nem kétkedtek hamisaknak nyil
vánítni ama rendeleteket; hanem a kortársak az egy ház elvei- s intéz
ményeivel olly összeegyezök nek találták azokat, hogy a nagyobb rész 

1
) Leferviu•·e nr n Revue tle légi.,fation et jnrispl·udenceLau (18-t3. nov.) Íll

litja, hogy a gyUjtemény nem régibb 8i31l-u:íl s u~m késiíiJui 877-m~l, a milwr is 

a. quiercyi zsinat nyih,ánosan hasznltlj:t, s hngy Bcn.,rlck L·"·ita által l[{,szÍt· 
tet.ett. 



Yakoll !.itt Lenuök, zsinatok é·s pápák hivatknztak rájok, a ké~iíl,bi 

tiirvénygyiljti:ík pedig alapul vették 1) 

Hivatkoztak rájok különiisen I. Miklós utódai, hogy kimutussák 
mikép a pápai rendeletek az egész keresztény egyháznak törvényei ; 
!.ogy a törvényhozó s alkotmányozó hatalom a pápáé, az ö jogához 
tartozván a püspökök kinevezése; miórt is i) egyetemes püspök, ki 
nemcsak elülját·ója minden egyes egyháznak, hanem gyakorolhatja is 
mindegyikben a piispöki s metropolitai jogokat. Tetszett ez ér
telmezés a piispököknek, kiknek ekkép rendes fölebbezés utja 
nyittatott meg, saj:ít mrgyéjökben pedig fiiggetlenség biztosittatott; 
a népek szinte kedvc:'len vették, miután a hatnimaskodú királyok a 
vallást ollykor az elnyomá~ eszközciii haszn:Uták fel. Igy a nonnandok, 
midi.in Angolhont meghódíták, párthiveikbiíl piispököket helyeztek 
he, kik gyülötve :-; gyanusítva a bensziilöttekct, rögtön egybizi átok
kal sujták öket, valahányszor a h6tlít6knak ellenálltak, vagy midön 
ezeknek kedvök jött az elnyomottakat ujabban kizsákmányolni" 2). 

Igy tehát az eri)sektöl elnyomott, a papságtól elhagyott, testi s lelki 
halállal fenyegetett r::zenvcuiiknek mi vigasztaMsuk mamdott volna, 
ha Rómába nem folyamodhattak volna ·? ha nem ismertek volna egy 
távoli független hatalmat, melly zsarnokoskodó hajthatlan maikat is 
megfékezni képes vala? 

A püspökök és pápák illy roppant tekintélyének a világi hata
lommal összeütközésbe kelle jönie. Az egyház mindig fé-ltékeny volt 
arra, hogy szolgáit önmaga szttbadon válaszsza s már a legrégibb 
rendszabályokban letétettnek nyilvliníttatik az, ki világi hatalom ál-

') Diony,ins Exig·uus t'!:, ~cvillai Izidor g·y!ijteményciu kiviil még tiil>h j, 

k<'•sziilt. Az, mellynelt czíme Codex vetus rauonmn s njáulva van beatissimo S·ilveslro 
~8. fejezetből álls némellyek által az V. szÍizadra, másoktól ismét l•ésiíl!bre téte
tik. Sok egyházi tá1·gyu császári ren<lelctet tartalmaz. Van egy másik kiadatlan, 
melly bizonyára Ola~zhonban l•észült a ajánlva v:lll bizonyos Anselm hseknek, ki 
alkalmasint a rnilanói 88:3-tól 897 -ig. Regin o p rumi apát (9lf1) az egyhá?. i fegyelem
riil szedett össze két kiinyvet. Van meA' ki~ebh törvény-gyiijtem(•ny Ahbo, tleury-i 
apáttól (-1004); Burghardt wormsi apát.tól(-102!'i);Anselm,ln('cai p!ispiiktöl (-1086); 
Deus<le<lit hibornokt(l) Pannormia, 1\s Ivo chartrP-si piispölctöl Dec1·etum czím 
alatt(- 1115). 

2) Egy, Ilf. ~ái1•lorhoz int,\zctt felszólamlilshan a gallok ezt monrlják: Nec 
terras nostras, neque nos d·iligunt; sed sicuti innato odio cm'Pm·a pe1·sequtmtm·, nec 
ani>llflrwn lt.cra qurerunt .... Qu.asi partltici,, a tCJ·go et a longe sagittis nos, quoties 
}ubentw·, excommu.nicant. Quoties AnfJlici in terran~ nostra.m et nos insurgunl, sta
tim .... nos qui pro pat1ia solum et libertale tuenda pugnanw.s >wminatim, et gen
tem sententia exco>nmMi~ationi.~ involmmt. Anglia sacra, t. JI. pag. fJ74. 
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tal választ.Rtnék 1) A konstantinápolyi VIII. egyetemcs zsinat (869) a 
fejedelmeket a választásból nyilván .. kizát:ja 2); s hát• ezek a beavat
kozást mindig megkisértették, sőt néha a zavar és botrány elkerülése 
végett segélyül is hivattak s), az egyház mégis egész figyelemmel 
rajta volt, hogy méltóságai ne fondorlat és pénz, hanem érdem szo'rint 
osztogattassanak. 

lm·esUfurn. 

Miután azonban a hivők áhitata s a fejedehnek politiltája a püs
pököket s apátokat a főbb birtokosok közé emelte s az idők rendszere 
hűbéresekké tette öket, a királyok alkalmat vettek magukunit lckö
telezni a fópapokat az által, hogy a javadalomra a felruházvanyt (in
vestitura) ök adják nekik. Az uj püspökölt s apátok tehát hódolni 
tartoztalt a fejeddemnek s a birtokok- és hatóaágbani megerősítést 

tőle kémi, ki is a gyürü s főpásztori bot átadása által igtattatta be 
ök~t. S minthogy a hűbérrendszer minden hatalmat a földbirtoktól 
származtatott, az egyházi is csak attól vétetett, meg nem különöztct
vén a hűbér a méltóságtól. 

Megszokván a királyok a főpapokat kinevezni, lassanként más 
egyházi ügyekbe is heleavatkoztak s mig a papokat világi kötelezett
ségekre szoríták, ~ apátságokat gyakran világiak védelmébe aj á n l
t á k (c om n1 c n d a e), átengedvén nekik nem magát a jószágot, ha
nem a jövedelmet. Es így azon uraknak, kik elégtételül biíneik- s igaz
talanságukért jav aikat az egyluíznak adták, fiaik csalárdság által 
ügyekeztek azok at visszaszerezni, a többet igéröknek adván oda a 
védurságuk alá helyezett egyházi ~\.llomásokat és rnéltóságokat, míg 
másrészt a fejedelmek azokkal kegyenezeiknek kedvt:skedtck. 

1) Si quis episcopus, srecularibus potestalibus usua, ecclesiam per ipaoa oblineat, 
deponalur, et segregenlttr omnea qui illi contmunicanl. Can. A poH t. XXX. 

2) Jure promulgat neminem laicorum, principum vel potentium semel inse>·e,·e 
electioni nec prQ7notioni pat1·iarchre vel rnetropoliüx aut cuJualibet episcopi. Can. XII. 
Labbe, vm. 141. 

3) IX. János rendelete a 900-i római zsinatból : Quia sancta 7'omana Ecclesia, 
cui Deo auctore prresidemua, plu1·imrn patitu7' violenticu pontifice obeunle, qu.re o b hoc 
in(erwntu1·, qv.ia abaque impemto1·is notitia, el suomm le!Jalorwn pnesent·ia, pontifris 
fit eonaecratio, nec, canonico ril1~ et co718uetudine ab impe1·atore dii'ecti interaunt nmuii, 
qui vialentiam et acandalu?lt in ejua consecratione non pe1·mitta11l jie1·i; volumua ut 
deinceps abdicetur, et ctmstit·uendua po1úijex convenientib1'-Y epiacopis et univerao clero 
eltgatur, expetente senalu et populo, qui ordinandu.a est; et sic in r-onspectu omniun& 
celebe1'Time electus, ab omnibus, praesenlibus le_gatis imperialibtt8, conaeC'I·etur. Can. X, 
l.abbe, IX. 505. 
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A troslei zsinat So ifisons mellctt III. Set·gius alatt (909) így nyi
latkozott: "Mikép az elsi) emberek törvény s félelem nélkül, szenvedé
lyeiknek á.tengedve éltek j ugy most mindenki kénye kedve ezerint 
cselekszik : a püspökök rendeletei megvette t nek ; a hatalmasak el
nyomják a gyöngéket j a szegények mindenképen zsarnokoltat
nak j az egyházi javak szétraboltatnak. És mi, kiknek másokat 
javítnunk kellene, mi, kik nem tettleg, hanem csak névszerint püs
pökök vagyunk, elhanyagoljuk a prédikálást, elnézzük, mikép a 
reánk bizott juhok eltérnek az lstentöl s a bűnbe marülnek; s 
ha feddjük öket, igy szólnak az evangeliom szavaival, hogy el
viselhetlen terheket rakunk rájok, míg magunk egy ujjal sem 
nyulunk hozzá. A monostorok egy része Jerontatott s fölégettetett 
a pogányok által j más része javaitól megfosztva semmivé lett j a me
lyek még fennvannak, a szm·zetesi életnek alighogy némi jeleit mu
tatják j a szerzetesek-, kanonokok- s apáczáknak nincsenek többé 
törvényes elíiljáróik, s meggyökerezett a szokás, öket idegeneknek 
vetni alá. Az Istennek szantelt monostorokban világi apátokat látunk, 
családjok-, katonáik- és vadászebeikkel. Hogyan tarthatnák fenn a 
rendszabályokat azon apátok,kik azokat még csak olvasni sem tudják?" 

A felsö-olaszországi papság rohanva sülyedt a romlottsá.gba. 
Paulus DiacQnus már a Iongahardok idejében panaszkodik, hogy a 
monzai sz. Jánost már senki sem látogatja, mivel papjai ágyastartók 
és szentségárulók ( simoniaci). B reseia környékén 790. táj~ín egy ba
rát a világ végét közeledni hirdette a szerzetesek romlottsága miatt, 
s prófétául adván ki magát, követöit angyalok karaira osztá, mellye
ket fóangyalok vezéreltek j ezekkel üldözni kezdte a barátokat, mig 
végre maga is elfogatott s kivégeztetett 1) 

Hatalom és haszon nézvén ki a papi javakból, pénzzel, bizei
géssei s mindennemü eszközzel megkíséreltetett azoknak megszer
zése. "A fejedelemnek csak hízelegni tudnak, kiJesik minden ohaját, 
minden intésének engedelmeskednek, megtapsolják minden szavát j 
s mindenképen tetszését kiérdemoini ügyekez n ek. N em dr ágán véte
tik-e a méltóság illy hosszu szolgasággal, midön valaki tányérnyalót 
s udvari bolondot játszik, hogy piispökké lehessen? ~)" 

Igy tehát a papságnak épen roppant gazdagsága valódi leala
csonyitására szolgált; azért Hatto, V erecUi püspöke 3) megsiratja a 
_____ ,:_, __ 

1) Ridol. Robnil lliat. re1·. B1·ix. p. 17. 
").Petr. Damlani, ()pu8c. XXII. 
') De p1·essuri.9 Ecdesiot. 
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piispökiil{ön elkilvetett zsnrnoks:lgot, s hogy iil<et akárki bevádolhatja s 
eskü s párb~~;j általi védclemt•c kényf;zerítheti. A fejedelmek bitorolva 
ezelőtt a papsá.g és nép által e'Yakorolt "álasztál"t, nem az érdemre, 
hanem rokonság-, szolgálat- s gazdagságra tekintettek. E szcrint gyer
mel{ek lettek föpapoklul., mcllyek alig tudtak egy hitágazatot, l1a 
épen formaszerint valami kis vizsgálatot kelle tenniöle Tiz éves piis
pököt, kilencz, tizenkét éves páp{tt már emlitettíink, ezeken kiviil 
még másokat s különösen Vermandois I-Tugót hozhatjuk fel, l< i öt éves 
k01·ában reimsi érsek volt. Apja, ki a fiut kaijain vitte oz érseki székre, 
ennek nevében kereskedést üzölt a hivatalok- és javadalmakkal, bc
szedte a tizcdot s a misék árát s kardosan garázdÁ.Ikorlott az egyház
megyében, miut saját hűbéresei kiizött 1). 

A derék, józan fél'fink ue1n lehetvén illy rnódon főpapokká, 

kénytelenek voltak helyet engedni a gazcmberekn('k 1 kik természe
tesen nagyon távol estek azou tökélytöl 1 mellyet Hz egyház mrgki
vánt volna. Mikép lehettek volna a nép s az Isten emberei, kik kény
telenek voltak a király emberei lenni? éi'! mikép nem lettek volna a 
király emberei, mi dön ez saját érdekei szerint választotta őket'! Né
hány főpapnak s az alsó papságnak szentebb élete felHintette ugyan a 
különséget a világi s papi viselet és foglalkozások között, hanem a 
magas születésii fiípapok az egyházban is folytatták az akkori nemesi 
életet, s ugy hitték, hogy méltóságukkal a hittudomány- s békés eré
nyeknél jobban összefér a fegyverforgatás, pártoskortís és udvari 
fényelgés. A néme t püspiil{ök letetté){ a mainzi t, mivel h ék é H é ~ 
n em e l é g g é v i t é z v o l t, A hildesheimi vi:;zályban r:Jvén a ful

dai apáttal, fegyverrel kivánta a. dolgot kiegycnlítni; pünköst napján 
tehát embereket rejt el az oltár mögött, kiket is az apát megjelenése
kor eWrohantat s a fulllai hii.béreseket erőszak kal ke1·getteti el. Ezek 
azonban összeszedik magnkat s nagyobb m·,'ívcl témek vissza; az 
egyház csatatérré lesz s a fópap, piispöki ruháj1iban ntldig tüzeli 
ilvéit, miglen a fuldúlkon véres gyiizö!lelrnet vettek. 

Innen a romlottság é:> gya);\.zatos fnjtalamHíg a szcntélyckben ! 
Az évkönyvek s a jobbnk és a zsinatok pana!<zai olly erkölcstclrmsé-

l) Theutrmici reges, Jle1"Ve1'sum dogma sequenle~. 

Templa dabant summi J!omini srepissime nummis 
Prresulibus C!tnctis, sed et omnis episcopu.• nrl,ii 

Plebes vendebat, quas sub se quisque 1'ege1Jat. 
Exemplo qu.o1-um, munibus ner non lairm·nm 

Ecclesire Christi vende'hnntm- malPilidia 

Presbytel"ia. Donizo. Vita com. Mathiltl. 



get lllUtatnak fel, melly ben az egyház isteni oredetének ujabb bizony
ságát kelllátnuuk, minthogy különben mulhatlan elenyészett volna. 
"Aranyat szorojaznalc a főpapok! - kiált fel Damiáni Péter ·- s a 
hová érkeznek, első gondjok, a szobákat bámulatos szép szövetü füg
güllyukkel ékesitni fel. :-lzékeiket nagy szűnyegekkd húzatják be, 
mdlyekrc szümy-alakok vannak hímezve; maguk fülébe széles drága 
kelméket aggatnak, hogy egyetlen porszem sc essék rájok j ágy uk 
többet ér, mint nz egyház ékszerei, s fenségre felülmnlja a püspöki. ol
tárokat; az egyszinü királyi 1Jibur nem elég nekik többé, hanem ván
kosaikat mindenuemii legmgyogúi.JL színezetnek kell bodtnia. A bel
fiilJi készitmények durv:ik s rútak, nekik tengcrcntúli,sok pénzbe ke
riilűk kellenek; a b!iránybűr megvetés tárgyfl, csak a róka, hcilgy
mcnyét, nyuszt és ezobol)·biir kedves előttök. Undon>dom, midiln el
beszélem e fényüzést, me ll y, az igaz, ucvutésre késztet, Je e nevetés 
sirást idéz eW, miuön lát0111 a csodálatos giígüt s megfoghatlan eszte
lenséget, a csillog(, d1·é\ga ktivelwt s az amny csatok.'lt a mpapok m
h:í.in !" 1). 

Midőn Arnulf~ a milanói érsek, a görög udvarhoz követs<'·gbe 
ment (1010), roppant egyhi1zi s viiAgi kiséretet vitt magával, a többi 
küzt három herezeget s igen sok lovagot, kik küzt legdrágább nyuszt 
•!s hermelingereznákat osztugatott ki, maga pedig leggazdagabb szer
szúmu lovon ült, mellynek patkói aranyból ezi.ist szegekkel voltak. 

E pazarlás honnan telt volna, hacsak nem az egyházak s szegé
nyek kirablásából s eladásából a kisebb papi hivataloknak is, elölve 
ekkép az életerőt még a legszélsöbb részekben is. Távol levén egy
házmegyéjöktől sokszor egész életökben, vadászat közben csatára ed
zék magukat a püspökök, s udvaronczkodva a fejedelmeknél, maguk 
is elromlottak s az alsó paps:igot is a legfőbb mertékig erkölcstelenné 
lenni cngedélt. A nagyok példájára a világi pártfogók áruba bocsáták 
a javadalmakat és lelkészségeket, míg más részröl a zárdáknak szinte 
világi véduraik a fegyelmet itt is végkép elveszni engedék. 

Ratherins, Verona érselee leghevesebben kel ki különösen az 
olasz papsúg ellen, melly a fajtalankodás vágyát borral s ételekkel 
segité elő. Ggyanazou főpap, midön zsinatot hína össze, úgy találta, 
hogy sokan még a e r c d ú t (hitvallás•) sem tudták2). Farfában Campo 
és Hildebrand megmérgezik az apátot s Campo a pénz segélyével el
nyeri a p1élt6~8got j az c miatt elégületlen HildPbrand azoubun fellá-

1) Petr. Damian. Opu.,c. XX'\!. .-. 6~1. 

') em1cil. o IX. l:iit. d!f"o. 
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zítja a szomszéd C1unerino lakóit, elüzi Campót s urává lesz a monos
tornak; Campo erre még nagyobb csoportot bét·el föl s visszafoglalja 
állomását és fiakat nemzvén a monostor javaival gazdagítja meg öket. 

A világiak az egyházi átokkal mit scm gondoltak többé, tudván, 
hogy a kik öket azzal sujtják, maguk is átkot érdemelnek. Sz. András, 
a vallumbrasai apát igy kiált fel: "Olly bünös elfajulásba merültek az 
egyház szolgái, hogy papot saját lelkészségen találni nehéz dolog 
vala: ki karvalyok-a kutyáktól környezve vadászni ment, ki gazda
ságot, ki uzsorát űzött; mindnyájan pedig nyilvános kéjhölgyekkel 
gyalázatos életet éltek, mindnyájan szentségárulók voltak, annyira, 
hogy a legkisebb papi állást s a legnagyobb méltóságot egyar~\.nt csak 
pénzen lehetett megvásárolni mint valameily barmot. A pásztorok, 
kiknek a szörnyüségen segítniük kellett volna, ragadozó farkasok 
valának." 1) 

Nem akarunk részletekbe ereszkedni, sem ismételni a fájdalma
san emlitett római borzasztóságokat 2), hanem Damiani Péter iratai
ból 3), a pápák leveleiből s a zsinatok intéseiből kitűnik, hogy a pa
pok még a természet elleni büntől sem tartózkodtak. Még csak az 
hiányzott, hogy a papi kényelmet ne a nőtlenség árán kelljen meg
venni s a javadalmak birtokát a családélet kellemeivel leheszen ösz
szekötni. Igy végre az egyházba is becsuszott volna az átöröködö 
méltóságok képtelensége, a püspökség s a pápaság fiuról fiura szál
lott yolna. Nem is sok hibázott mát· ettől, miután némelly egyházme
gyékben a papok házassága már behozatott vala. 

Kizáratván a választásból a papság és a nép, az ismeretlen vagy 
erkölcstelen főpapok nem találtak többé engedelmességre, a miböl 
zavarok s lázadáaok következtek. A florenczi püspök Paviai Péter 
szentségárulásr61 (simonia) vádoltatott. Több vádlói közé tartozott 
sz. Gualbert, a vallurubrosai monostor alapítója, és Tenz6 barát, ki öt
ven évig kis cellába zárkozottan élt. Ezek· állíták, hogy a vádlott 
püspök nem azoigáitathat ki szentségeket s sz. Damian i Pétertismint 
büntárst vádolák, mivel azt állitá, hogy a püspök felfüggesztésével az 
isteni tisztelet egy idöre félbeszakittatnék. Paviai Péter a San Salvo 

l) Puricelli-nél : De a. A1-ialdo II. 3- 4. 
2) Az igen vallá~os Haronius fclkiúlt : Quam frediasima Ecclesire romanre 

facies, quu.m Roma. domina1·entur potenti~simw ac sOl·didiss·imre mere_t1·ices! quarum 
m·bitrio muta1·entw· sedes, darentu1· episcopi, et qu"d awlitu lton·endum ct infandum 
est, int,·udereNtur in seclem Petri ea1·um amaaii psewlo-ponli.fices, qui non sunt nisi 

ad consignam/a tantum tempora i11 catalogo l'OillalWl'Wll pontifiwm acripti. Ad, :um. 
~12, N. 14. 

'J L. fíikÍ·JlPll (Jont"i-r!.P.u.v/. 
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monostort, mellyben a vádlók tartózkodtak, megtá.madtatni s az elfo
gott barátokat megöletni parancsolá (10G7). Annál nagyobb hitelre 
talált az életben maradtak vádja, kik tűz általi bizonylatra hivatkoz
tak, hogy megmutassák,· mikép Paviai Péter ama püspökségre érde
metlen. Egymás mellctt két máglya állittatott fe l s gyujtatott meg; 
János barát mezitl{tb mindcn ártalom s fájdalom nélkül ment át a tü
zijn j Paviai Péter egy monostorba vonult vissza, J án os pedig, ki I g
n c u s (t il z es) mcllékncvct nyert, alLanói piispökké s biborook
ká lett. 

Simoniáról vádoltatván egy franczia érsek is, Hildebrand pá
pai követre bizatott megitéltetése, s midön a váu.Iott nagy Liiszkén je
lennék meg s mondan:í.: H o l a z é n v á d l ó i m? l é p j e n e l ö, a 
ki e l é g me r é sz e n g e m e l i t é l n i nk a r n i. HildcLrancl reá 
szegezte tekintetét s parancsolta neki, ruondaná el : D i cs (í·s é g az 
A t y á n a k é s a Fi u n ak é s a S z. L é l e k n e k. A simon i a a 
harmadik isteni személy clleni bűnnek tekintetett j miért az 11rseket a 
lelkismeret annyira elfogta, hogy a Sz. Lelket nem merte kimondani, 
hanem birája lábaihoz borulva bűnösnek s a szent azoigálatra méltat
lannak vallá magát. E példa sokakat megfélemlített, annyira, hogy 
huszonhét lelkész s számos püspök lemondott pénzen vásáriott méltó
ságáról. 

Illyen romlottság közepett sok dolguk volt a zsinatoknak ismé
telt erkölcs i s fegyelmi rendeletek kibocsátásáva1, mellyek ha egy
részt n bünökröl tesznek bizonyságot, másrészt vigasztalást nyujta
nak, ha elgondoljuk, hogy mégis csak voltak, kik szót emeltek azok 
ellen. Tiltották a zsinatok, hogy a pap ne viseljen fegyvert, ne láto
gassa a kocsmákat és az asszonyokat j ne esküdjék, uzsorát ne űzzön, 
hamis mértéket ne használjon j a világi dolgokba ne avatkozzék j ma. 
darakkal s ebekkel ne vadászszon, ne játszék j igazságtalan pert ne 
folytasson j az apátok és püspökök, asztalaiknál a bohóczokat meg ne 
türjék, hanem inkább szegényeket s zarándokokat ültessenek oda s 
szent olvasásokat tartsanak j a ki az {tjtatoskodóktó] ajándékokat 
csikar ki, egyházi bűnbánatnak vettessék alá. A püspök, vendégei
nek a józan élet példáját adja; körében jóhirü papokat tartson, kik 
öt éjjelezni, imádkozni s tanulni lássák s tetteik által kövessék. A 
szentségárulók (simoniaci), csalók, fajtalankodók s azok, kik háboru
ban vért, ontottak, a papi szolgálattól fölfüggcsztessenek, mig csak 
annyiszor negyvennapi biinbúnatot nem tal'tanak, a hány embert meg
ültek j hogyhn. pedig ezt ném tuu nák, egész éltökön át hetenkint egy 
napot büjtii1jenck. Az apácz:'tk, kik férfirulnit ültcnok, vagy hajukat 
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megrövidítik, ha áhitatból történt, intessenek meg; lm pedig· g·onosz
S<ígból, zárassanak ki az egyházból. Azokat, kik biínbánat szinenlatt 
rosz élctet élnek, a püspök egyetértve a hatósúgokkal, büntesse meg. 
Ha a házasságtörésről vádolt nö a pü8pökhöz menekül, ez beszélje rá 
a fétjet, hogy nejét meg ne ölj~, ha petlig ez nem sikerülne, akkot· az 
asszonyt ki ne adja. A fét·j, ki neje mellett ágyast is tart, átokkal 
sujtassék. 

Á m:hwdok monzoni zsinat (V95) kárhoztatjn azon püspököket, 
kik, hogy a királynak hizelegjenek, egyiitt j<h·tak vadászni, s házaik 
nem szegényekkel, hanem karvalyok- s vad<íszebekkcl voltak telve 1). 

A vihtgi ruhát rnúr előbb egy római zsinat (H3) tiltotta meg, esak 
hosszu utazás alkahnával adván ana cngctlelmet. 

Jn\·ítás. -·· nun~. 

Illy kisérletek tétettek a romlottság meggátlására és javításán 
az erkölcsöknek, irtogatYa a konkolyt, mit a tiszta buza közé a fajta
lanság és aimonia hintett vala. Szigorú életií szerzetesek példa s renll
szabályok által ügyekeztek az egyházi t:1rsadalmat megjavítni. Bcl'llo, 
a burgundiai grófok egyike a Beaume és Gigny monostorokban, me
lyeknek apátjok vala, sz. Benedekféle rendszabályt hozott be s Vil
mos, Aquitania herczegének kérehu6re, átvitte azt (!HO.) a Cluny mo
nostm·ba is ~). E rentlszaLály olly tekintélyt vívott ki, hogy Odo apát, 
utódjának Airuarnak kétszáz-Iletvennyolcz adományozási oldevelet 
hagyományozott, mellyek Cluny oltárára harmincz év alatt tétettek 
le. A negyedik apát Hugó tiz ezer szerzetest vett föl a rendbe, melly 
a XII. században kétezer monostort számlált a). Számos gróf apát fo
gadta el ama rendszabályt; szent Maj ol us mcssze terjesztette azt, ha
bár a szarzetesek az uj ~;zigorhoz nem szivesen alkalmazkodtak. Ama 
rendszabály a szerzetesi élettel a földmü vel és t, tanulást, elmélkedést 
s a nép oktatását kötötte össze. Keresztény ezeretet rnenhelyei, gyá
rak s ltönyvtárak állítattak fel, zsinatok tartattak s az Is t e n b é
k é j e hirdettetett. Az erkölcsi javítás(\n kivül, a rnonostorok, mellyek 
addig elszigetelten, a világi s egyházi hatalomnak kevésbbé állhattak 
ellent, most külön böző fokú függédsel - így némellyek maguk vá
lasztának elüljárót, másoknál meg a cluny-i apát által neveztettek ki 

1) Canone Ui. 
') P. Lorain, Eaaai hialorique ~nw l'a,bbaye de Utuny. Dijon 18J9. 
3

) A clunyi roonostort négyszáz lwLvau szen-.ctes !akta, é~ mégis eg·y 

"zobát sem kelle változtatui, midöu l~-!5-beu IV. Iucze pápa. a !Jibornokokkal 
é~ püspökökkel, aztán a franc.zia király családostnl, a konotautiuápolyi császár, 
C'ast.ilin (., A1·ng·oni1t kiníl,,·ánnk iiai, nl:nol"_djau '"'j:ít urL·araildutl .iötte.], rHia. 



-- az anya-monostornak vetették magukat alá. Ez idöszakban kezd
ték magukat a szerzeles társulatok rendeknek nevezni. 

A ramaldnlensek rendjll. 
Sz. Romuald, a ravennai legnemesb családok egyikének fia, mi

után III. Ottónál nagy kegyben álla, Camaldoli (c am p us M a l d u l i) 
kedves magányába vonult s az Apennineket koszorúzó legszebb bük
kesek és fenyvesek között egyházat s barátok számára kis cellákat 
épített s követőit folytonos böjtres hosszas hallgatásra kötelezte(1012). 
Prédikált mindenütt a simania ellen s fegyelemre térité a papságot. 
~ok simoniacus fópap látogatta meg őtet, d e - mondja Dami~ni Pé
ter - n e m t u d o m, m e g t é r í t e t t - e c s a k e g y e t i s ; m e r t 
o ll y m e g r ö g z ö t t a z a z e r e t n ek s é g , o ll y n e h é z a n
nak orvoslása, hogy zsidót megtérítni könnyebb 
fe l a d a t v o l n a. Száz huszonhárom évig élt Romuáld, és pedig ki
lenczvenet a magányban töltött. Rudolf, a negyedik prior, alantabb 
a völgyben a Fontebuona monostort alapítá, mellynek szerzetesei a 
hegyen lakó remetéket szegényes élelemmel tartoztak ellátni. A tár
sulat azonban, megerősíttetvén II. Sándor által (1072.), utóbb épen 
olly gazdagságra vergődött, a milly szegény 8 alázatos volt eleinte. 

A vallumbrOt>fti rend. 
Megöletett volt Florenczben egy nemes ember, kinek is egész 

családja baszura érzé magát lekötelezve. Nagy szorongattatásban élt 
tehát a gyilkos s összeakadván egy nap a rokonok egyikével, Gual
bert Jánossal, olly keskeny uton, hogy lehetetlen volt menekülnie, ki
terjesztett kezekkel földre borul s kegyelemért könyörög. János tisz
telvén a keresztet, mellynek alakját a fekvő előtünteté, megbocsáta 
neki s aztán nemes tette édes érzetében belép sz. Minias templomába 
s ott ugy tetszett neki, mintha az egyik kereszt feléje hajlott volna, 
hálálva mintegy az irá.nta tanusított tiszteletet. Meghatva a csoda ál
tal János·lemond a világról, melly az ö ifjuságát annyi élvvel kecseg
tette 8 atyja ellenére, lenyiratván haját, barátruhát ölt s nagyobb tö
kélyre vágyva, az apennini Vallumbrasa völgy magányába vonul el 
(1060) s megujítja ~>z. Benedek szabályait eredeti szigorukban; durva 
fehér s barna posztóba öltözteti szerzetestársait, és a mi uj .intézmény 
vala, előkelő világiakat is tartott a társulatban, kiknek meg vala en
gedve beszélni s müködni a roanostoron kivül. 

E világiak kezől, bár nemesek voltak, sokan olvasni sem tudtak 
s nem is értvén a latin nyelvet, melly közéleti nyelv lenni már meg
szunt vala, a zsoltárokat nem mondhatták el sikeresen, miért is bizo
nyos számu :M:iatyánkot kelle elimádkozniok. A számlálár-rit egybe-

x. tR 
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füzött golyócskákat használtllk, melly szokás más rendeknél s végre 
az apáczáknál is divatba jött. Ennek nem jó következménye lett, mi
VPI a monostorok tagjai közti egyenlőség eltünt, s azok, kik a zsoltá
rokat olvasák, a többit durva népnek tarták s maguknak d om n us 
(ur) czímet igényeltek. Kézi munkával foglalkozván a világi szerze
testársak, a többi nem csak fölmentettnek tartotta magát attól, hanem 
lealacsonyitó dolognak is nézte ; a tudományt nem lelki éleménynek, 
hanem a kiváncsiság tárgyának tekinté; néha aztán ezt is abba hagy
va, elmélkedés czíme alatt, hivalkodásnak adták magukat által. Illy 
könnyen teremhet a jó mag is gonosz gyümölcsöket. 

TIZENBETEDIK FEJEZET. 

VII. Gergely. 

Gualbert János és sz. Nilus calabriai remete s mások is ama 
korban valóságos téritési csodákat müveltek. Sok tagja a papságnak 
az átaJános romlottság közepett is szeplőtlen erkölcsü maradt, hanem 
szavuk s példájok átaJános hatásra nem vergődhettek, legfölebb amo
lyan zavarteljes forradalmakat idézhettek elő, aminők rendszeres 
javítás hiányában elkerülhetlenekké lesznek. 

Olly megfenésedett sebek csak tűzzel-vassal valának orvosolhaták 
s a javításnak sikeresen csak felülről, azon székről lehetett intéztetnie, 
mellynek magasságára fejedelmek és népek tekintete vala függesztve. 
Mig az egyházak pénzen árultattak, mfg a méltóságok kincs és fondor
lat által voltak elnyerhetők, mig a fajtalan püspökök inkább a király
hoz, kitől a méltóságot vették, mintsem a pápához hajoltak, addig 
nem is volt várható azon független püspöki hatalom, mellyel az er
kölcsök tisztasága megőrizhető vala. Megromlott vala az egyház, mi
vel elvilágiasodott, miért is az egyházi rendszabályokhoz kelle annak 
visszatérnie, a papság- és szarzetesi életbe uj erőt lehelnie s a világi 
hatalmaktól független erkölcsbirót állítni fel, ki a gonoszokat rang
különbség nélkül megitélje s megbüntesse. Illyen erkölcsbiró csupán 
a pápa lehetett, miért is ennek választatását a világi befolyástól meg
szabadUni s a papokat a hűbéri köteléktől megoldani s ekkép a csa
ládoktól ciszigetelni első szükség vala. Azonban, ki merte volna azét
tépni a földbirtok, család s hatalom hármas kötelékét, mellyel a pap
ság n t~rsrdnlomhoz filzve valn? Az illy merésznek előre kelle látnia 
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ellenállását a királyoknak, kiknek hatalmuk veszélyeztetett, s n. papok
nak, kiknek szenvedélyeik szabad menete vala megfékezend ö, és végre 
az elpuhult szokások hatalmas ellenállását. Olly merész tehát csak egl 
hős lehetett ; a hősnek léptei pedig, ezerencsétlen korszakban, nem a 
békes idők közönséges emberének mártékével mérendők. 

Hildebrand. 
·Hildebrand Szajna mellékén Soane-ban született (1013 ?) sa 

clunyi monostorban neveltetett föl. A világi s egyházi tudományok
bani nagy jártassága, feddhetlen erkölcse, egyenes szive, alapos, mély 
gondolkodásas a cselekvésbeni ildoma és szilárdsága által csakhamar 
kitüntette magát. Fájdalomtól eltelve az egyház eikorcsuiása miatt, 
apátja Hugóhoz ekkép ir 1): 

"Vajha adhatnAm tudtodra, mennyi gyötrelem fog körül engem, 
s milly folytonos aggály nehezül reám napról napra nyomasztóbban! 
Már sokszor kértem az isteni Megváltót, venne el e világról, vagy 
engedné, hogy lehessek hasznos a mi közös Anyánknak. Kimondhat
lan fájdalom s mély szomor szállta meg lelkemet, midőn látám, hogy 
a keleti egyházat a setétség szelleme a katholika hittől elszakasztá. 
Ha nyugatra, délre vagy északra fordulok, alig látok egy pár főpa
pot, ki a püspökségre az egyházias uton emelkedett, ki ugy él, mint 
püspökhöz illik s nyáját a szeretct szellemében s nem a föld hatalma
sainak zsarnoki dölyf&vel kormányozza. A világi fóurak közt egy 
sincs, ki Isten dicsőségét a magáénak, . az igazságot az öDérdeknek 
eléje tenné. Azok, kik között élek, rómaiak, lombardok s normannok, 
roszabbak a zsidóknál és a pogányoknáL Ha magamat tekintem, tet
teimet olly ige:p. gyarlóknak taló.lom, hogy üdvösséget csak Jézus 
Krisztus irgalmából remélek. Ha azon remény nem éltetne, hogy jobb 
időket várhatunk, s hogy én az egyháznak hasznos lehetek, Isten 
látja lelkemet, nem tartózkodnám többé Rómában, hol husz év óta 
mintegy lelánczolva élek, mindennap megujuló fájdalom s egy távoli 
ah! igen távoli remény között. Az én, ezer vihartól hányatott életern 
nem egyéb folytonos haláltusánáL Minthogy pedig kötelezve vagyunk 
a gonoszokat egész erőnkből einyornni s midön a fejedelmek köteles
ségöket elmulasztják, az egyház lételét is védeni, azért kérlek testvé
rileg, légy segélyemre imádságaiddal s buzdítsd mindazokat, kik sz. 
Pétert igl),dn szeretik s igazán akarnak fiai s katonái lenni, hogy ne 
tegyék eléje a föld hatalmasait, kik c:~ak hitvány s mulékony kegyel
met tudnak osztogatni, mig Jézus valódi s örök jutalmat igér. u Itt ki-

') Ep. II . .t:J. 
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fejezve látjuk azon eszméjét, hogy a világ csak az egyház javításá
val, mely annak feje, javíttatbatik meg. "A mi egyetlen ohajunk -
mondja másutt - hogy a gonoszok magukhoz térjenek; hogy a leta
posott, megzavart s eidarabolt egyház előbbi diszét nyerje vissza; 
hogy az Isten dicsőittessek általunk, és mi, testvéreinkkel együtt, söt 
azokkal is, kik minket üldöznek, az üdvösséget elnyerhessük. A ka
tona hitvány zsoldért veszélyezteti életét, és mi télnénk szembeszállani 
az üldözéssei az örök dicsöségért ?" t) 

Ama jajok s e föltét olly férfiut mutatnak fel Hildebrandban, ki 
egyenesen czélja felé törekszik, a nélkül, hogy a közbeeső dolgokra 
ügyeine. És csakugyan az ö tevékenységát félbe nem szakiták az 
akadályok, sőt a veszélyek nevelték bátorságát. Müködését lassan 
kezdé, miut ki messzire akar haladni, hanem utóbb az események 
szerint, majd gyorsította, majd mérsékelte lépteit. Eszközökben gaz
dagon, nagy gon"ddal vigyázott, hogy az eseményeket hasznára for
dítsa; teljes mértékben birta azon tehetséget, mellycl az embereket 
kiismerte, részére nyerte s magával egygondolkodásuakká tette. 

Terveit már akkor nyilvánítá, midön pápai tanácsosul választa
tott el. Azon istentelenség, melly a pápaságat előtte egy idő óta át
lengé, meggyőzte öt, mikép minden rosz onnan van, hogy a legróbb 
méltóság az önző s megvesztegetett világiak választásának van áten
gedve. 1t'Iinthogy azonban a császárok követelését egy csapással meg
semmitui lehetetlen vala, Hildebrand eWször is oda vitte a dolgot, 
hogy a fejedelmi kinevezés a papság és nép ujraválasztásának le
gyen alávetve. Illy"czélból történt, amit fönebb láttunk, hogy ö a pá
pai székre elválasztott BrWlÓm~ok azt javasolta, hogy Rómába mint 
zarándok ruenjen el s ott kérje azoknak beleegyezését, kik annak 
megadásá.ra. e~yedül birtak joggal. Bruno (IX. Leo) csakugyan így 

•) Unum volumUII, vide.licet ut omnes impii 1'1ll1ÍpÍ8cant et ad Crealol'em suum 

revertantur. Unum deaidemmus, scilicet ut Ecclettia per totum orbem ccmculcata et con
fusa et per dive1·sas pOIT'tes dti8cÍ8sa, ad p1·istinum decorem et soliditaten~ redeat. Ad 
unum te'lldimus, ut Deus gúni.ficel:ur m MbÍ8, et 1108 cwm fratribus 110atria, etiam cum 
hil qui 110s peraequuntur, ad vitam rete1'71am perolfflire mereamur. Penaate carÍ8simi, 

penaate, tzwt quotidie militea 11eculm·es pro dominiB auu , vili mercede inducti, morti 
se t1·adunt. Et 110s quid p1·o summo rege et sempiterna gloria patimur aut agimua ? 

Quale eledecus et quale impl'opt:rium, qualiBque derisio o:nJiB 110strÍ8 ob}icitur, quod 
illi, velut p!'O vili alga mortem subire non metuunt, et 110s pro cmlesti thesau:ro et 
aeterna beatitudine etiam persecuticmem pati devitamUB l Erigite et'gO animos in vires, 
spem vivarn concipite, illud vexillum prae oculÍ8 habentes du.ciB nost1-i, scilicet regis 
aelerni, unde ipse dicit : In patientia VMira possidebitis animas vestras. 
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tett s kijelenté, hogy & pénzért lett püspököket leteszi ; Róma-, Reims
és Mainzban azoros vizsgálat alá vette o. fópapok viseletét 8 hogy mi
lyen uton nyerték el a méltóságot ; minden megvásáriott fölszentel 
tetést étvénytelennek nyilvánitott; hanem a roszat annyira meggyö
kerezettnek találta, hogy kényszerítve érzé magát szigorából engedni 
s a szentségárulásról meggyőzötteket ésak negyvennapi bűnbánattal 
fenyiteni. 

Halála után III. Henrik saját tanácsosát, a ragyogó erényü Geb
hó.rd szerzetest nevezte ki (1055). Ez II. Victor nevet véve föl, Hil
debrand segélyével a fegyelem megujitásán dolgozott. Utána egy párt, 
ruelly reá unt annyi német pápára, IX. Istvánt emelte a pápai székre 
(1057)- Ezt gyanusitni kezdék, hogy a császári koronát rokona, Gott
frid lotharingiai herezeg kezére akarja játszani s kiüzni Olaszhonból 
ruind a norruannokat, mind a németeket; István azonban nyolcz hó
nap mulva meghalt s hogy a császári hatalom megtörésének általa el
kezdett müve félbe ne szakíttassék, könyörgött, hogy utódját meg ne 
válaszszák addig, mig Hildebrand Németországból vissza nem tér. A 
tusculumi urak azonban fegyveres erövel kiáltották ki Jánost, V elletri 
püspökét, X. Benedek neve alatt (1058). Hildebrand tudva, hogy az 
egy párt által választott pápa még roszabb dolog, mint egy császári 
pápa, kezet fogott a nagyokkal s bibornokokkal, s Ágnes császárnőt 
uj pápa megválasztására kérte. Ágnes Gerárd, Florencz püspökét ne
vezte ki. A l1irt maga Hildebrand vitte meg s gondoskodott, hogy Ge
rard Sienában papi zsinat által ujra választassék, hol is II. Miklós ne
vet kapott, s hogy a választási zavarok többé meg ne ujulbassanak, 
rávette öt, hogy venné el a fejedelemtől s a néptöl a választási jogot 
s ruházná azt egy, püspök-bibornokok- s áldozár-bibornokokból álló 
zsinatra •) a papság jóváhagyásának s Henrik császár s utódainak tar
tozó tisztelet fenntartása mellett (1059). 

A fóurak ruegfosztatni látván magukat olly becses elöjoguktól, 
más pápátkértek IV. Henrik császártól. Ez összehívta a lombard fó
papokat Baseibe (1061.), kik is megsemmitvén Miklós határozmá
nyát 2), rendelték, hogy a pápa a z o l as z p a r a d i cs o mb a n 

') Pü.9pök-biborr.okok voltak : Ostia, Porto, Santa Rufiua, Ali.Jano, Sabina, 
Tuscui um~ P reneste püspökei, a pápá nak, mint Lateráni sz. János patriarchajá
nak vicariusai. Aldozdr-bibornokok pedig a többi négy római patriarchalis egyház 
lelkészei voltak. A jótékony intézetek elnökei diacon-bibornokok voltak. 

2 ) Romae, Nicoloo papa deju:n.cto, Romani coronam et alia munera Henrico 

1·eg i tra7lll'll'!iaerunl., eumque pro eligendo aumnw pontifice interpellave!"unl. Qui ad ae 
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vagyis Lombardiában válas-&taseék, hogy elnézéssellegyen az emberi 
gyarlóság iránt 1) s kikiálták Cadolast, Parma püspökét II. Honorius 
neve alatt. Ez szövetkezve a normannokkal is fegyveres erővel ment 
méltósá.gát elfoglalni j hanern Hildebrand a bibornokok által Ansel
must, Lucca püspökét kiáltatta ki II. Sándor neve alatt. Polgárhábo
rura került a dolog, melly csak akkor szünt meg, midön Hanno kölni 
érsek, IV. Henrik gyámatyja II. Sándort elismerte j s egy zsinat ösz
szeülvén Mantuában e választást törvényesnek nyilatkoztatta. 

Illy nagy hatalmat gyakorolva, maguk a pápák urául tisztel
tetve 2), - Hildebrand egy idö óta könnyen nyerbette volna el sz. 
Péter székét, ha vágyott volna re{\, De midön II. Sándor pápáért ( i073. 
april. 23.) gyászmise tartatnék, a nagy t6meg a lateráni basilicá-ba 
benyomúl, szünet nélkül kiáltozva, hogy sz. Péter Hildebrandot akarja 
pápának j s nem is csendesedett le addig, mig a bibornokok a nép és 
az apostol választottját ki nem kiáltották. Hildebrand r6gt6n tudó.;i
totta IV. Henriket ruegválasztatásáról, s kérte egyszersmind, mentené 
föl ama tehertől, miután előre látja, hogy 6ssze fognának koczódni, 
semmi kedve sem lévén neki, a császár kicsapongásait eltürni. Hen
rik dac;zára e nyilatkozatnak beleegyezett a választásba, melly ellen 
sem simOiiiát sem ármánykodást nem lehete felhozni. Hildebrand, ki 

. VII. Gergely nevet vett fel, ekkor saját nevében jelenté ki a hadat, 
mP.llyet eddig mások nevében viselt a simania és fajtalanság ellen, 
mik Krisztus jegyesét két század óta szeplösíték. Átutazta Italiát, ba
rátaivá tevén a jobb fllpapokat, B kedvesen bánván az engedelmesek
kel, de szi~orúan a makacsokkal; rajta volt ujjáteremteni a régi fe
gyelmet. Átkarolva figyelmével az 6ssze& kereszténységet, tudomás
sal birt a királyi lak B a barát cella legkisebb mozzanatairól j eiren 
delte, hogy minden püsp6k a maga egyhazában a szép müvészeteket 
tanittaasa a) i a hová maga el nem jutott, ott követei által működ6tt1 

eonvocatia omnibus Italiae epiacopia, ge-neralique conventu Ba.tiletU hohito, eadem im
poaita corona, patriciua rom.anw appellattu est. Deinde cum communi omnium coui
lio, parmenaem epiacopum ,ummae l'Omanae Eccluiae elegit pootificem. HerrmaDD. 
Con tr act. 

1) Labbe, Cuncü., IX. 1155. 
') Damiá.ni sz. P~ter. ezt irja hozzá : 

Papam rite oolo, aed te p1·oatratua adoro ; 
Tu facia hunc dominwm, te facit ille deum. 
Vivere via Romae 1 clara deprom.ito voce : • . . 
Plw Domino papae, quam D011aino parto papae. 

1) Labbe, x, 370. 
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nem félve semmi ellenségtöl, miután mindenbeu nem az emberi büsz
keséget, hanem a lelki üdvösséget hirdettette t), 

Egyik római zsinatban eltörölte az épen olly átalános, miut 
barbár szokást, melly ezerint a hajótörést szenvedettek kiraboltattak. 
Dalmátország királyának meghagyta, hogy a rabszolga-kereskedést 
akadályozza meg 2) s megtiltá az eretnek Berengárnak üldöztetését, 
meghagyva, hogy a megátalkodottak ellen elöször a szép bánásmód 
minden neme megkisértessék 3). Irt I. Fülöpnek s IV. Henriknek, 
hogy az egyházi méltóságokltali szemtelen kereskedésnek egyházi átok 

') Magia enim pro veat1·a 110lule deaidm-o martem aubire, quam toltWl mundi 
gloria1n ad vesirum interitum m'1"iper·e. Deum enim timemu1, et ideo superbiam et ob· 
leclamenla aaeculi parvi pendimus. Ep. VI. l. 

') L. Baronius az 1076- s 1078-ik évhez. Et quoniam Dei judieia nonnw
wa naufragio perire cognoacimUB, et eos, quasi l1!1Jali jam jure diaboli.co, uno imtin
clu, ab his quibUB miser·icord·iter aul>levari el ctmBolari debereiU, depraedari 00'118pici
mus i atatuimUII, et aub anathemalis vinculo, ut a praedeceasorilma noalria statutum 
est, jubemua, ul quicumque naufrag-um quernlibet et bona illius inveneri!, ser-ure tam 
eum quam ontnia sua dimittal. 

") Epist. ll, 6. GerarJ prágai érsekhez : Quod quidem tibi maxime pericu
losum eat, quoniam sicut beatWl Gregorius dicit, qui ·imontes ligat, sibi ipsi potesta· 
tem ligan.di atque aolvendi corrumpit. Unde te adntonemus, ut anathemalis gladium 
nunquam aubito neque temere in aliquem vibrare praeaumas, sed ,culpam uniuscujUll
qu-e diligenti pr·ius examinalione discutiM, et si quid est qtwd intm· te et haminea 
saepe fali fratris eme1·serit, r,um eo in prim is, ut suos ad justiliam CO'TTI!pellal, fraterne 
et amicaliter agas. 

Epist. V, 13, Gu isbert ravennai érse!; hez; Quoniam humanum est peCM.re, 
Deique peccantibus conversis ven·iam tribue1·e ; ·ipsa qnae ejusdem Dei et Dontini 
sanguine fwndata est Ecclesia, ad gremium suum redi1·e vos adhuc ul mater expeclat 
neqnaquam in vestra graasa1i desiderot nece, imo vesirae r,upit saluti occurrere • • • 
Sciatis etiam qUod apud vos null-ina nnquarn odium aut precea seu turpia jactantia. 
locum obtinere poterit, quo contra vos in aliquo jUlititiam exercere possit i imo rigarem 
justitiae (prout poasumu.a) te·mperantes, indulgere vobis quantun~ aine detrimento ani
marum vestr·arum et nostra pericuw poteri1111Ua, parati aumUII. Deaideramua enim potiua, 
Deo leste, !lestrae saluti et populi vob·is c·redit·i c0718ulere, quam nostra seculari com
modo in aliquo providere. 

Epist. III, 4. A mainzi érsekhez: Plurintas in luis litteris, frater, excusabi
lea, et quanlum ad humanum apeclat jud·icium, validaa protulúti l'ationea. Nec nobis 
quoque 'IJiderentur injirmae, ai hujWimOdi posseni in di'll'ino no8 examine ex~JUBare. Rata 
siquidem videtur ezeusalio t•egni motus ac pe1·turbatio, bella et Beditionea, inva.tiones 
hostium ae perditio rerum vestraru.m, inauper et formido necis, quam fl08tris dicti. 
fratribUll imminere principia oc!io, t·el ne hi, qui de diversis partibua invicem inimi
eantu1·, ai in unum conveniunt, uaque ad internecianis bella consurganl. Quae 11ane om
nia satis vidtntur cu}uapiam excuaationia idonea. Verum ai c0718ideremu.a quantum ab 
humania judieia distant divina, nihil pene J•eperimUB quod in :ruperno examine excu-
6abile prof~rnmus. 
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büntetése alatt véget vessenek. Ez intézkedés ollyannyira igazságos és 
szükségesnek ismertetett el, hogy senki sem állana ellen. Nem . olly 
könny~;n vethetett véget a papok házasságának. 

Papi nőtlenség. 
A szüzeség kezdettöl fogva Krisztus és anyja példájára tiszte

letben tartatott j s már az apostolok idejében szokás vala, melly utóbb 
törvénynyé emeltetett, hogy a ki fölvette az egyházi rendet, meg ne 
nősüljön, különben letétetnie kelle t). Gyakran mégis érdem tekinteté
ből feleséges emberek is szanteltettek föl, hanem ajánltatott nekik, 
hogy nejeiktől megtartózkodjanak. Az ancyrai zsinat megengedte a 
diaconoknak a nősülést olly föltét alatt, hogy ebbeli szándékukat a 
fölszentelés előtt nyilvánitsák. A nicacai zsinaton j avaslatba hozatott, 
hogy a nös papoknak hagyassék meg nejeiket többé nem érinteni j 
hanem Paphnutius egyptomi püspök kivitte, hogy ez mindenkinek 
lelkismeretére hagyassék, miltép azelőtt szokásban vala 2), s a gan
grai zsinat védte a feleséges papokat az eustathiánusok ellen, kik áta
lában ellenezve a házasságot, a nősültek áldozatait érvénytelenekül 
nyilváníták. 

Hogy a syriai s egyptomi egyházban a papi nőtlenség szigorúan 
megtartatott, bizonyítja Jeromos j Epiphanius az egész egyházra néz
ve állítja ezt, hol az egyházi törvények pontosan tartattak meg. Lát
tuk a), mikép Synesius, hogy meg ne kelljen vállnia nej étől, leköszönt 
a ptolemaisi püspökségről, mire aztán neje megtarthatására különös 
engedélyt nyere. Azon püspököknek tehát, kik Sacrates szerint fol
szenteltetésök után fiakat nemzettek, a konstantinápolyi patriarcha
tushoz kelle tartozniok; illyen volt a pontusi püspök, nazianzi sz. 
Gergely atyja j az ezen patriarchatus püspökei által tartott k ú p t e r
m i (T r u ll a n u m) zsinat a nőtlenségre csak a püspökök et szoritá j 
az áldozároknak meghagyá, hogy az isteni szolgálat előtt nejeiktől 

megtartózkodjanak, melly szokás a görög egyházban mai napig is 
fennmaradt. Nyugaton ellenben az elvírai zsinat 306-ban letenni pa
rancsolta azokat, kik fölszenteltetésök előtt vett nejöket el nem bo
csátják, és számos példa bizonyítja, mil(ép a római széktöl függött 
egyházakban mindenütt ugyanez kivántatott. Szent Ágoston olly pa
pokat említ, kik akaratuk ellen ezenteltettek föl, és mégis alávetették 
magukat a megtartóztatásnak j melly mindazáltal gyéren tartatott 

l) Ezt rendeli a 314-i neocaesareai zsinat első szabálya. 
2) Socrates és Sozomenes egyetértenek ez iránt. 

'J L. VII. könyv '21 fej. 
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meg, mikép ezt sz. Ambrus panaszai s a galliai és spanyolországi püs
pököknek a pápához intézett folyamodásaik bizonyitják. A veszély 
igen sürgetövé lőn, miglen végre megengedtetett a papoknak, hogy 
régi nejeiket, mint nővéreket, maguknál tarthassák. Hogy segítve le~ 
gyen e bajon, lassanként mindig kevesebb számu nlís emberek szen· 
teltettek fel papokká. A latin szertartásu egyház kiterjeszté a nőt
lenség szigorát már a IV. században a subdiaconokra. is. Spanyolor
szágban egész az 527 -i toledói zsinatig, Siciliá.ban II. Pelagiusig a 
papok házassága meg volt engedve. 

Miután a lelkészség s a fi:lpapi mélt6ság gazdagok hivataláYá 
lett, a nőtlenség, mellyet az ildom, disz l'l a papságnak szükséges ön
állóság megkivánt volna, nehezen tiiretett. Azért is midön Gergely 
(1074) a nőtlenség megtartását követelte, sokan az egyes egyházme
gyék szokására, különös szabadalmakra s már megkötött családi kötelé
kekre hivatkozta.k ; az egész nyugati egyházban átaJános panasz vala 
hallható. Ottó, Constantia püspöke, papságának a nősülést nyilván 
megengedte; példáját több püspök is követte; a mainzi érsek pedig 
azoknak, kiket ágyasoknak nevezett, hat hónap alatti elbacsátását 
parancsolván meg, az erfurti zsinatnál erélyes ellenállásra talált, sőt 

életét is fenyegettetni hallá ; ugyanez történt Passauban s még na
gyobb fokban a milánóiaknál. 

E városban a papság romlottsága gazdagságával s hatalmával 
egyaránt növekedett s a páviai zsinat hasztalan törekedett a papok 
házasságát akadályozni, ök sz. Ambrus engedélyére hivatkoztak. Meg
gyökerezve volt ott a simania is, s I. Pascal még 820-ban panaszko
dott, hogy a milanói egyházban a szent dolgok áruba bocsáttatnak. 
Talán innen eredt a milanói papságnak a szent szék iránti idegensége, 
melly ezerint attól majd nem két századig elkülönitve maradt, állit
ván, hogy sz. Ambrus egyháza semmivelsem alább való sz. Péterénél. 
Velatei Guido (1043), a káptalan előjoga ellen a király által tétetvén 
érsekké, árulta az egyházi állomásokat, saját kötelességeit másra 
bizta, maga meg idejét s jövedelmeit vadászat- s hadigyakorlatokra 
fordítá, A magas papság követte az érsek példáját, hanem az alsó 
papság s a nép megunta s megutáita a sok botrányt annyira, hogy 
midön az érsek misézett, valamennyien elmentek s egyedül hagyták 
az oltárnál. 

Azérsek elleneinek élén a föegyház áldozárja, a szigoru erköl
csü Anselmo da Baggio állott, miért is Guido, hogy eltávolítsa öt, a 
császár által luccai püspöknek neveztette ki. Hallván itten Ansel
mo, hogy Guido hét méltatlan személyt diaconná szentelt, Milanóba 
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siet s egyesülve Landolfo Cotta s Ariaido d'Alzata fó eh·barátaival, 
koczkáztatva mindent, nyiltan léptek föl az érsek ellen s annyival 
több párthivet szereztek, a mennyivel ismertebb vala a papság rom
lottsága. Legott két párt alakult az egyházmegyében; a n i c o l a i
t á k (miklóspártiak) pártja gazdag, nagyczimü, magas rokonságu s 
az erős hűbéruraktól támogatott papokMl álla; a másik, a p a t a r i
n us ok pártját a szegények B alrendüek képezék, kik mellett azonban 
a jó ügy s a sokaság rokonszenve állott. Fegyverre került a dolog; 
de ha találkozik, ki az igazat megmondja, lehet-e annak hangját el
fojtani? Róma azok mellett nyilatkozott, kiket a nagyok vasa fenye
getett s kiket a tart<>mányi zsinatok átokkal sujtá.nak. Damiá.ni Péter 
B Anselmoda Baggio, Lombardiában pá.pai követek (1059), ami
lanói egyhá.zat a római iránt hódolatra birták, meghagyva mégis Gui· 
dót érseki székén, nehogy letétele a többieket, kik amazzal egy bűn
ben fetrengtek, elrettentse. Illy sikert arattak Lombardia többi részei
ben is. 

Ez engedékenység azonball ki nem elégité Arialdót és Landol
főt, kik miután észrevették, hogy az ellenpá.rtiak csak szükségböl en
gedtek, még nagyobb hévvel küzdöttek ellenök, s Landolfo halála 
után még határozottabban foglalta el helyét fivére Herlembald, kit a 
szentfóldrőli hazatérte után a pápa az egyház zászlósaul választott el. 
Midőn azután Anselmo da Baggio II. Sándor neve alatt pápává lett, a 
buzgó papok pártját hatalmasan pártolá, mig más részről Herlembald 
a köznépet s az ifjuságot magához édesgetve fegyveres erővel hur
czolt~ el az oltártól az ágyastartó papokat. A papság erre hazafiui 
lelkesítéshez folyamodott, hirdetve, hogy Róma a mindig független 
milanói !!gy házat leigázni akarja. A nemesek kegyenczeik- s rokonai
kat fegyverrel védték, s innét napontai zavar és vérengzés, melly is
mételtetett a többi városokban is azon botrányokkal együtt, mellyek 
reá alkalmat adtanak. 

Meggyilkoltatván Ariaido borzasztó kegyetlenséggel (1066), az 
ellenségeskedés még nagyobb fokra hág, s Guidó és emberei elker
gettetnek. Az érsek ekkor eladja méltóságát bizonyos Gotfridnak, ki 
egyetértve a lombardiai püspökök- s főurakkal, magához veszi a gyü
rüt s a fópásztori holot, s a német királyhoz menvén, ajánlatot tesz 
neki, hogy kiirtja a pata1·inusokat1 ha az érsekségben megerősíttetnék. 
Elérte czélját; de Herlembald fegyverhez nyúl s rablás és gyujtaga
tás után hatalmába keriti a várost, s harmincz tagu tanácscsal igaz
gatja; elkobozta mindazon papok javait, kik tizenkét tanuval be nem 
bizonyíthatták, hogy semmiféle asszonynyal sem volt dolguk. Sokan, 
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nem tUrhetve az uj zsarnokságot, kiköltöztek ; az összeütközés Wbb
ször megujult, melly idő alatt mind a két párt azt tanulta, hogy érsek 
nélkül is, azaz köztársaságilag kormányozhatja magát. A visszatért 
nemesek elnépszerütlenftik a patarinusokat, s részökre vonják a né
pet azon igérettel, hogy szövetségök mellett a milanói egyház függet
lenségát biztosftni fogják. Herlembald (1075.) centában esvén el) vér-
tanúi tiszteletet nyere. -

Az átok alá vetettek egyike, Eberhard gróf, Henriktől ktildetve, 
deszehíja az olasz urakat Roncaglia mellé s köszönetet szavazván ne
kik Herlembald megöléseért, számüzi a patarinnaokat a uj érseket vá
lasztat. A nép azonban, mellyre a papság romlottsága annyi szenve
dést hozott, midön látná, hogy az egyházaknak a szegények támoga
tására engedett gazdag jószágok bünös fényüzésre használtatnak, és 
különben a nőtlenséget, mellynek a ezerzetesek szigorú példáját ad
ták, nagyobb tökély gyanánt tekintve, erélylyel karolta fel a pápának 
nőtlenségi rendeletét, az ellenálló papokat az oltár mellöl kergette el, 
s ama pápai rendelet mintegy százados küzdés után végre is érvényre 
vergődött. Olly igen fontos eredmény volt ez, melly feloldva a papo
kat a családi kötelékek alól, a pápának egy engedelmes s hatalmát 
szilárdít6 sereget biztositott s megakadályozli, hogy az egyházi mélt6-
ságok örökösekké váljanak a helyett, hogy érdem ezerint osztatná
nak, és hogy családi jószág gá legyen az, mi az egyházaknak a szegé
nyek á talán os öröksé ge gyanánt engedtetett által. 

lnvesfltura. 

Visszaadatván ekkép a papságnak azon hatalom, mellyet neki 
az erény biztosit, hogy bevégezteesék a mü s eléressék ·a független
ség, hátra volt elhárítani a fóakadályt vagyis azon jogot, melly szerio t 
a világi fóurak a fópapoknak gylirti s pásztori bot általi beiktatá.sát 
(investitura), melly a méltatlan választások és szentségárulásnak (si
monia) kútforrása vala, maguknak tulajdoníták. nM i t? a l e g n y o
morúbb nö országa törvényei ezerint szabadon 
v á l a s z t h a t v ö l' e g é n y t, é a I s t e n j e g y e a e, m i n t a l á v a-
16 rabszolga másnak kezei~öl fogadja azt!" Igy ki
áltott föl Gergely s erős lévén szilárd akarata s a nép rokonszenve 
által, mellyre minden tettében támaszkodék '), a mellytöl kölcsönözte 

t) Hogy még a. püspilkök s más fópapok letétele s elnyomása is népsze
di volt, bizonyítja. I V, Henrik : Rect07'e8 sanctae Ecclesiae, Ilidelicet archiepisco

poa, episcopos, p•·esbyte1·oa, sicut sel'l!OB pedibus t-u.Üt calcasti; in qu.oru111 CO'IIC'Ulcatione 
til,i fa~:o,·em ab m·p t•nlyi comparast i. lllansl, Concil. X X, 4 71. 
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a bámulatos erőt az eléje gördült akadályok legyőzhetésére, a szellem
nek az anyag fölötti diadala kivivására, és századának irányadó ve
zérletéré, eltiltá az egyháziaknak a világiaktól elfogadni az investitu
rá.t, méltóságvesztés büntetése alatt, a világiaknak pedig adni azt, egy-
házi átok büntetése alatt. -~ 

Olly időszakban, midön politikai jog szarint az állam feje hűbé
resei fölött csak mint a hűbér adója birt elsőséggel, a főurakat az in
vestitura-adás jogától megfosztani annyi vala, mint a főpapokat a fóu
raktól teljesen függetlenekké tennis az egész kereszténység birtokainak 
mintegy barmadá t a pápának vetni alá. Ha az egyház lemond mind
azon javak- s jogokról, mellyekre az investitura adatott, megfosztan
dotta magát minden világi hatalomtól s a fejedelmektől függött volna, 
mikép mai nap a protestana papság. Ha ellenben magának tartá azo
kat tenn, a nélkiil, hogy minden uj választás kor a megerösitést a világi 
hatálomtól kelljen kérnie, függetlenné leend~tt s hatalmát annyira 
terjesztendette, hogy még a fejedelmek is hűbéreseivé legyenek. Nem 
ijedt \'Íssza e következményektől Gergely, miután a társadalmat a 
kereszténység által akarta ujjáteremteni, ezt pedig elérhetlennek vélte, 
miglen a római szék a trónok folébe nem emelkednék. Ennek termé
szetes következménye vala, hogy Gergely a világi ügyekbe s a népek 
kormányzatába is bele avatkozott. 

Egyike ez a történet s nyilvános jog legkényesebb pontjainak; 
most azonban, midön a római udvar megszünt a világi hatalom fölött 
isteni vagy természeti jognál, közvetett vagy közvetlen felsőbbséget 
követelni, a világi s egyházi hatalom kölcsönös függetlenségéről bát
ran s szabadon lehet értekezni. Történeti kérdés ez tehát, s mi gyak
ran láttuk, hogy a lelki hatalom felsőbbsége nem csupán ollykor olly
kor a körülmények által behozott szokás, hanem a nyilvános jog lénye
ges részre vala. Mi azonban, kik annak sem magasztalói sem gyalázóf 
nem akarunk lenni, maga Gergely által fogjuk előadatni az ö, e tárgy 
körüli nézeteit. 

,.Az Isten egyházának minden világi hatalomtól függetlennek 
kelllennie; az oltár annak számára van fenntartva, ki szakadatlan 
rendben Sz. Péternek utódja 1). A kard a fejedelemé, mivel alatta van 
és mint emberi dolog tőle jő; az oltár s sz.-Péter széke az egy Istentől 
jőnek s csupán tőle függnek 2). Az egyház most bűnben fetreng, mivel 

l) Epist. lll, 18. 
') lll, 18. V III, 21. 
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nem szabad 1); rnivcl a világhoz és a világiakhoz tapad 2); az ö szól
gái nem törvényesek, mivel világi emberek által helyeztettek be j 
azért is Krieztus fölkentjein61 1 kik az egyházak felügyelőinek nevez
tetnek, böven találunk vétkes vágyakat és szenvedélyeket 9) és tel
hetienséget a földi dolgokban t), mellyekre különben minthogy a vi
lághoz ragaszkodnak, szükségök ie van, Innen van, hogy csak viszályt, 
gyülöletet,gögöt, pénzvágyats irígységet látunk azoknál, kiknek Isten 
békéjét kellene bírnak&). Az egyház azért sinlödik illy rosz helyzet
ben, mivel szolgái földi dolg okkal vannak elfoglalva, s a császártól 
függvén ennek kedvére cselekesznek; és mivel az államot és fejedel
met szolgálják, az egyházhoz idegenek maradnak. 

n Ennek pedig szabaddá kell lennie, és pedig az ö feje, a keresz
ténység elsö embere, a hit napja, a pápa által. A pápa helyettesiti az 
Istent, kormányozva annak országát a földön, nélküle nincsen ország, 
nélküle a monarchia mint az összetört hajó darabokra szakad, Mikép 
a világi dolgok a császárt, ugy az isteniek a pápát illetik. Illik tehát, 
hogy ez az oltárok szolgáit feloldozza azon békóktól, m~llyek által a 
világi hatalomhoz köttetnek. 

"Más dolog az állam és más az egyház. Mikép egy a hit, akkép 
egy az egyház j és egy a pápa., az ö feje és egy a hivőknek, az ö tag
jainak közönsége. Ha az egyház önállólag áll fenn, önállólag kell mü
ködnie is. Mikép a szellemi dolog csak földi alak által lesz látható, és 
a lélek test nélkül nem müködhetik, sem a két alkatrész fenntartó 
elem nélkül nem egyesülhet: ugy a vallás egyház nélkül, ez pedig 
lételét biztosító birtokok nélkül nem létezhetik 8). Mikép a szellem a 
testben földi szerek által táplálkozik, ugy az egyház földi birtokok 
által tartja fenn magát. A föhatalma.i kezelő császárnak kötelessége 
gondoskodni, hogy az egyház a szükséges javakat megszarezze s meg
tartsa j azért a császárok és fejedelmek szükségesek az egyháznak 7) 1 

melly csak a pápa által, mikép a pápa csak az Isten általlétezik 8). 

nAz egyház és világi uralom jóllétére tehát szükséges, hogy a 
papság és monarchia azoros összeköttetésben álljanak s egyesítsék 

•) I, 42. 
2) I, 35. 
3) II, ll. 
•) I, 42. Il, 45. 
5) VII, 2. VIII, 17. 
6 ) l, 7. 
7) I, 75. V, 10. VI, 20. 
") I, 39. 
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erejöket a világbéke fenntartására •). A világnak két világítója van i 
a nagyobbik a nap, n. kisebbik a hold. Az apostoli hatalom a naphoz, 
a királyi a holdhoz hasonlít. ~~s mikép a hold csak a nap által világít, 
ugy a császárok, királyok, fejedelmek csak a pápa által léteznek, mi
vel ez az Istentöljö 2), A római szék hatalma tehát sokkal nagyo'bb a 
fejedelmekénél B), és a fejedelem a pápának van alávetve 8 annak kell 
engedelmeskednie ~). 

"Az Istentől lévén a pápa, minden dolog neki van alávetve, a 
lelki s világi ügyek az ö törvényszéke elé terjesztendök &) ; mert ne
kie kell tanftani, büntetni B), javftni 7), itélui, határozni. Az egyház az 
Isten törvényszéke&), ö ad számot az emberek bűneiről, kimÜtatja az 
igazság utját, ö az lsten úüa. A pápa Krisztus képviselője s minde
neknél fölebb áll j és nagy és félelmes az ö hatalma 9), miután irva 
van : T e v a g y P é t e r, é s e k ö s z á l o n é p í t e n d e m a z é n 
e g y h á z am a t, s a p o k o l ka p u i n em v e 8 z n ek e r ö t r a j
t a. N e k e d a d o m a m e n n y o r s z á g k u l c s a i t j a m i t m e g
k ö t s z a f ö l d ö n m e g l e s z k ö t v e a m e n n y e k b e n i s, s a 
m i tm e g o l d as z af ö l d ö n, am e n n y ek b e n is me g l e e z e n 
o l d v a 10). Igy szólt Jézus Krisztus Péterhez i a római egyház Péter 
által létezik, övé a megoldás hatalma, és Krisztus egyháza Péteren 
alapszik. 

"Ezen egyház azokból alakul össze, kik Krisztus nevét vallják 
s keresztényeknek nenztetnek; miért minden egyes egyház, tagja 
Péter egyházának, melly a római. Ez tehát anyja a kereszténység 
összes egyházainak ••), mellyek, mikép a leányok az anyának, mind 
neki vannak alávetve. A római a többi niawennyinek gondját vise
li 12) 1 s magának tiszteletet, figyelmet s engedelmességet igényelhet •a). 
Mint anya, parancsol a többi összes egyházaknak s az. ezekhez tar-

•) Epiat. I, 19. 
1) II, 13. 31. 
1) VIII, 21. 
4) I, 75. Vili, 20. '23. 
6) I, 62. 
8) I, 35. 
7) I, 15.' II, 51. VIli, 21. IX, 9. 
8) I, 60. VII, 25. 
9) l, 53. 

10) Sz. Máté XVI, 18. 19. Ep. VII, 6. VIli, 20. 
ll) Ep. II, l. IV, 23 . .A.ppend. II, 15. 
t>) 11, 1. 
13) I, 24. 
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tozó tagoknak, illyenek pedig a császárok, királyok, fP-jedelmek, ér
sekek, püspökök, apátok s a többi hivők 1). A pápa ezeket, hatalma 
erejével behelyezheti vagy leteheti 2); rájok ruházza a hatalmat, nem 
saját dic3őségök, hanem a többiek jólléte végett. Ők tehát az egyház
nak alázatosan engedelmeskedni tartoznak 8), s midön a bűnnek ösvé
nyére lépnek, e szent anyának kötelessége öket a jobb utra térítni 4)1 
különben vétkeik részesévé lenne ~). Mindazok pedig, kik e gyöngéd 
anyára támaszkodnak, azt szeretik, hallgatják s védik, annak párt
fogását s nagylelküségét tapasztalják&). 

n Bármi ellenállásra talál Krisztus helytartója, k üzdenie, szilárd
nak maradnia s szanvednie kell Krisztus példájára 7); a fejtől kell 
erednie a ja vitásnak s ujjászületésnek 8); neki kell hadat üzennie a. 
bűnnek s kiirtania azt') s megalapitnia a világ békéjét to) ; neki kell 
erős segélyt nyujtania az igazságért üldözötteknek 11). Az üldözés s 
erőszak miatt meg ne félemiiijön 12) ; s minthogy az, ki az egyházat 
fenyegeti, erőszakot tesz rajta s keset·üséget okoz neki, nem oz egy
ház, hanem az ördög gyermeke, az illyet átokkal kellsujtania s elvág
nia az emberi tarsaságt6] 1a). Illik tehát, hogy az egyház független 
maradjon, hogy mindazok, kik hozzá tartoznak, tiszták s feddhetienek 
legyenek. E nagy müvet a pápának kell bevégeznie "). Az egyház 
szabad le!lz" 1&). 

Különféle időben irt leveleiből szedtük össze Gergelynek ezen 
nézeteit, mellyeknek valósításán folytonosan müködött, vezettetve a 
benső meggyőzödéstöl, ama l!lzabadság- s erélyHil, melly a kimerült 
századokat aggalom ba ejti; de a rendetlenségek ama korazakaba igen 
beleillett. Gergely tehát a azent széknek Sicilia1 Sardinia1 Dalmatia 

l) Epi8t. I, 60. VIII, 21. 
') 11, 18. 32. VII, 4. 
•) VIII, 21. 
•) II, l. V, 6. 
6) ll, 5. lll, 4. IV, l. Apptmd. l, 3. 4. 
6 J I, 58. lll, ll. 
7) IV, 24. 
8) IV, 28. V, 5. IX, 21. 
') II, l. 

lo) Vl, 1. VIII, 9. 
") .:VI, 12. 
u; .Append. Il, 15. 
ta) IV, 27. VI, l. 
~') l, 70. 11, 12. 
• •) VIII, 5. - Volgt, HildebJ·and und uin Zeitalte1·. 11. r.:·sz 5. foj. 
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és Spanyolország fölötti régi felsőbbségét ismét igénybe veszi s az illető 
fejedelmek bölcseséget, igazságot, tudományt B oltalmazó tekintélyt 
látván Rómában, hűbérképen ajánlják oda saját országaikat, védel
met biztositva ekkép mind maguknak, mind fiaiknak a szomszédok bi
torlásai s az alattvalók lázadásai ellen, kik is engedelmesek maradtak, 
midön a szent széknél uraik igaztalansága vagy hatalmaskodása ellen 
oltalmat találtak. Demeter orosz király, Gergelyhez küldé fiát, kéren
dö öt, venné Oroszországot sz. Péter hübérébe. Hódító-Vilmos töle 
kért zászlót, Angolhon meghóditásának szentesítésére j Zvoinimir De
meter, a horvátok herczege, kit Gergely Dalmatia királyává tett, hó
dolatot igért a pápai széknek s hogy örködni fog a papok, diaconok s 
püspökök tiszta nőtlen élete fölö~t, és védeni az özvegyeket és árvákat 
s megakadályozni a rabszolgakereskedési. Lengyelország Gergely ál
tal szabadult meg a teuton hatalomtól s miután II. Boleslaw a krakói 
püspököt, ki öt fajtalan életemiatt megdorgálta, az oltárnál megölé, a 
pápa letevé s átok alá vetette öt. Midön IX. Harald Dánország trón
ján II. Svenónak utódja lett, Gergely irt hozzá s erényre inté öt 1). A 
királyok valóságos atyja. 

Ö tehát ha igazi mált6 fejedelmekre talál, ujjá teremteodé az 
egyházat és a világot; a helyett azonban gonoszokkal kelle küzdenie, 
azért is, hogy mesterségeiknek ellenálljon, föl kelle használnia min
den fegyvert, mellyet neki kora s állása nyujtott. 

IV. Henrik. 
Germania trónján a már bölcsőjében király s hat éves korában 

árvaságrajutott IV. Henrik ült j kinek anyja, Ágnes által gyakorlott 
gyárnsága megháboríttatott a főurak követelése által, kik visszafog
lalták a herczegségeket, s Hanna kölni érsek által, ki ravaszság s 
hatalom által Henrik gyámatyjává lett, s az ifju nevelését a császári 
hatalom kisebbitésére intézte. Adalbert bremai érsek ellenben, az 
egész északot saját egyháza hatósága alá kivánván hajtani, Henrikbe 
a királyi hatalomról dölyfös eszméket, az egyházi hatalom iránt pedig 
megvetést csepegtetett. Ekkép az első szigorával, a másik engedé
kenységgel oda dolgozott, hogy az ifju jeles tehetségei rosz irányban 
fejlődjenek ki, s Henrik csakugyan huszonöt éves korában már a leg-

•) Monenw.a inauper, cariasime, ut tiM commisai a Deo regni honorem omni 
industria, solertia, periliaque custodiaa. Sit vita tua digna, sapientia rejerta, justitira 
miae1·icordire condimento saleque condita, ut de te vem sapientia, qure Deus est, dicere 
queat: Per me iate 1·ex regnat (Prov. VIII.). Pauperum et pwpillorum ac viduarum 
adjutr>r indejicieru esto; sciens pro certo quoniam ex his ope1ibus et r,ondimentia amor 
tibi reconcilialur De1'. 
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feslettebb zsarnok vala. Meggyaláztattak a családok, stit saját nove
rei is az ö bujasága által; erőszakot tett a nemes hölgyeken s kény
szerítette öket feslett pajtásaihoz menni fé1jhez. Hogy oka legyen 
nejétöl, Susai Bertá.tól elválni, megbizta egyik Ulhraronczát, hogy csá
bitaná el, ki is hosszu rimankodások után végre éjjeli légyottot nye
re. Henrik tetten akarván kapni s megszégyenítni feleségét, az udva
roncz által kijelölt helyre előbb magament el, hanem ime egy azoiga
csoport rohanja meg, rnellyet a hü királynő a szemtelen udvaroncll: 
megfenyítésére állita fel. Henriket a szolgák a setétben ugy elverték, 
hogy sokáig beteg volt ; az u d varonczot aztán halálra vitette, Bertán 
pedig gyalázatos 6érelemmel állt boszút '). 

Tanácsosai szavára beleegyezett, hogy a szászokat kemény féken 
tartsa, hosszúra nyujtá goslári tartózkodását, a vidék n-agy terhére, 
miutfm ott kevés jószággal birt. Thuringiát és Szászországot várak
kal töltötte be s ezekből küldözte katonáit az adó beszedésére, meg
engedvén nekik mindennemü kihágást. Mondják, hogy Henrik egyik 
magas várából nézvén az országot, felkiáltott: S z é p t a r t o m á n y 
S z á s z o r s z á g, h a n e m l a k 6 i n y o m o r n l t s z o l g á k ! 

A megsértett nép s az országnagyok is szövetségre léptek s ki
állítván hatvanezer embert, Henriktől azt kívánták, hogy a várakat 
rontaasa le, adja vissza szabadságát az ö leendő herczegöknek s az 
ország régi alkotmányát. Meg nem hallgattatva, megtámadták a királyt 
(1074) s békekérésre szoríták. Látván ekkor Henrik, hogy az elkese
rített nép féken tartására a várak még nom ell'gcndök, megnyerni tö
rekedett az előbb sértegetett német urakat, kiknek támogatásában 
bízva., a szászokat árré,l vádolá, hogy a várak le~·ontása közben az 
oltárokat és sirokat is megszentségteleniték. Ezen üritgy alatt egész 
Germániában fölkelést rendezett, megtámadta e legyőzte a szászokat 
(1075) és hitszegés meg vérpad által nyomta a lázadókat - olly név, 
melly sokszor azokat jelöli, kik saját jogaikért kelnek föl. 

A szászok ja jai egyesültek a panaszokkal, mellyek Henrik ellen 
minden részről emelkedtek B a pápához, mint minden bün é~ zsarnok~ 
ság elnyomójához és mint a kicsapongások elleni törekvések támoga
tójához fordultAk. Már fönebb láttuk, hogy Gergely, még rnielött fől
kenetett, Henriknek kijeleuté, hogy fajtalankodását s az udvaránál 
szemtelen ül üzött szentségárulást nem tii.rendi. Miután elfoglalta sz. Pé
ter székét, Gotfrid herczeghez ekkép irt : É n B e nk i á l t a l n om 

•) Brlillo, Ann. Saxon. 1\d 10<>7. 

x. Hl 
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hagyom magamat felülmulni a császár jelen BJOVÖ 

d i c s ö s é g é n e k e l ö m o z d í t á s á b a n s l e g k ö z e l e b b e s z. 
közölni fogom azt követeim s szaretetteljes atyai 
i n t e lm e im által. H a me g b a ll g a t, ö r ü l n i fo g ok ü d
v é n, m i n t sajá t ma g am é n, h a g y ü l ö l e t t e l f Q._ g j a 
o h a j im a t vis z o n o z n i, u g y I s t e n ő r i z z e n m e g e n g em 
a fe n y e g e t é s t ö I, m e ll y e t e s z a v a k k a l m o n d : Á t k o
z o t t l e g y e n, ki v o n ak o d ik ka r d j á t v é r b e már t a n i. 
Henrik azonban makacs maradt, miért is a pápa, mielőtt a bűnöst 
megbüntesse, magukat a bűnöket s a bűntáreakat akarta sujtani, s 
letette a b re mai érseket, a strassburgi, spirai s bambergi püspököket, , 
kiket mind simoniár61 győzött meg. Atok alá vetette Henriknek öt 
tanácsosát mindaddig, mig a szent széknek elégtételt nem adnak. Hen
riket azalatt köt·ülvétette rokonai s barátai által, s anyjának Agnes
nek sikerült tőle azon igéretet nyerni, hogy megjavítja magát s a pá
pát az eretnekség kiirtásában gyámolitni fogja. 

Gergely nagy öröme azonban rövid volt j Henrik csak azért en· 
gedett, mivel a szászoktól is félt; hanem alig hogy ezeket legyőzte 
(1076), azt kiv4nta, hogy a kezébe esett püspökök mint hűségtelenek 
letétessenek s a bambergi püspökséget egyik kegyenezének adta. 
Gergely panaszra fakadt, hogy Henrik, mig sz6val az egyház alázatos 
fiának vallá. magát, tetteivel ellenkezőt tanusita j azért kivánta tőle, 
hogy a letett püspököket elkobzott javaikba visszahelyezze j de Hen
rik nem hallgatott rá a körében átok alá vetett személyeket tarta j az 
általa fogságban tartott szász herczegek azalatt siirgették a pápát, 
hogy a máltatlan uralkodót tegye le (nem keresem, igazságos-e, elég 
az hozzá, hogy akkoriban elismert jog volt ez), s Gergely Rómába 
idézte Henriket, hogy igazolná magát egy zsinat előtt. 

Az inkább boszuságra gerjedt, mint félelembe-ejtett Henrik ezt 
felelte: "Henrik, nem erőszak, hanem lsten szent akarata. által ki
rály, Hildebrandhoz, nem a pápához, hanem a ravasz baráthoz. Illy 
üdvözlést érdemelsz te azon zavar által, mellyet az egyházban okozál; 
te rabszolgákként tiportad le a fópapokat s e kk ép sz erezted meg ma
gadnak a népszeriiséget. Egy ideig tűrtük ezt, mivel kötelességünk
nek tartottuk a szent szék becsületét megőrizni j de a mi tartózatunk 
előtted félelemnek tetszett 8 vakmerövé tett annyira, hogy a királyi 
méltóság fölé emelkednél s fenyegetnél minket, hogy elveszed azt, 
mintha te adtad volna nekünk. Ármányt s csalárdságot használtál j 
pénzzel kerestél kegyet, s kegy által fegyveres erőt, 8 erővel fogia
lád el a béke székét, mcllyröl a békét megzavartad. Te, az alattvaló, a 
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megállapitott méltóság ellen keltél fel, miután sz. Péter, az igaz pápa 
mondá: Féljétek az Istent, tiszteljétek a királyt. Te 
azonban mikép nem féled az Istent, ugy nem tisztelsz engem sem, az ö 
megbizottját Le tehát veled, vagy átokkal sujtatol; a börtönbe fogsz 
menni 1 hogy kiálld a püspökök s az én itéletemet. Le ama bitoriott 
székről l Én Henrik s öaszes püspökeink kiáltjuk neked: L e v e I e d, 
le veled!" 

Ime a két hatalom közöl mindaketto egymás megrontásával 
fenyegetőzik. Az egyik mellett van a nép rokonszenve, a másik mel
lett a nyers erő, és mindakettő felhasználta saját fegyvereit. 

A világi hatalmakra nézve, mellyeknek eredete akkoriban nem 
a hóditás- vagy örökösödésből hanem az alattvalók választása s az 
egyház fejének megerösitéséböl magyaráztatott, arra, hogy a népektől 
hűséget kö\·etelhessenek, első feltételül tekintetett, hogy a fejedelem 
igaz hitü-e. Minthogy pedig az igaz hit csak a kath. egyház vala, az 
ennek kebeléből kizárt fejedelem nem érdemelte meg az alattvalók 
engedelmességét. Ami korunk, melly szabadelmünek nevezi magát, 
alkotmányai alapjaul a király sérthetlenségét vagyis csalhatlanságát 
teszi s borzad a gondolattól, hogy a fejedelem az ö tetteiről felelős le
gyen. Amaz ezer év elötti tudatlan apáink ellenben csalhatlannak csak 
azt a sz. Pétert hitték, kinek Krisztus mondotta, hogy mindig vele 
lesz; és hitték, hogy a pápa kötelessége a királyok viseletére fel
ügyelni, ha vétkeznek, megjaYitni, ha makacsok, einyornni öket. A 
mai állambölcseség behozta, hogy a király tiltakozhassék a kamarák 
határozata ellen, ezek pedig a királytól követelt adót megtagadhassák. 
A kamarák azonban nem csak a ministereket vonják felelősségre, ha
nem egyszernél többször az uralkodóházak megváltoztatását követel
ték 5 a fejedelmet számkivetésbe vagy a vérpadra küldék .. A dolog 
egy; csak az eszközök változtak. 

Akkoriban még nem volt fellállitva amaz elv, hogy a kormány 
ne a közöns(ges erkölcstan ezerint intézze tetteit; akkoriban (és ezt 
ismételjük, hogy lássuk, mikép a 5 zabadság nem ma született meg) a 
király nem született, hanem választatnia kelle, vagyis az uralkodás 
foltétele volt, hogy a király arra méltó legyen. A király nem volt zsar
nok, hanem mérsékelte hatalmát a nemzeti gyülés ; a pápát legfőbb 
tekintélynek nem csak az egyházi hanem a német polgári jog is elia· 
mcrte. Azért is a teuton szokásokból összeszerkesztett S v á b Tük ö r_ 
előbeszédében ez áll: "Az •lsten, ki a béke fejedelmének mondatik, 
rnidön az égbe szállt, két kardot hagyott a foldön a kereszténység Yé
delwére s szent Péternek adta azokat, és pedig az egyiket a világi, a 
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másikat az egyházi biráskodásra. A pápa az elsőt a császárnak engedi, 
a másik magánál a pápánál marad, ki fehér lovon ül, hogy igazságo
san itéljen j a császár tartja a kengyelt, hogy a nyereg meg ne mozdul
jon. Ez annyit jelent 1 hogy minden, ki a pápának ellenáll, ha az egy
házi biróság által engedelmességre nem hozatik, a császár, király s a 
birák által kényszerittessék arra számkivetés által" 1). 

Azért is Eichhorn 2) a középkori német közjogot ekkép fogja 
fel: 11 A kereszténység, melly az egyház isteni rendeltetése ezerint a 
föld összes népeit felkarolja, egy egészet képez, mellynek jólléte bi
zonyos személyek gondviseletére bizatott, kiknek a hatalmat maga az 
lsten adta. E hatalom lelki és világi ; s mindkettö a pápának adatott. 
A császár, mint a kereszténységnek világi ügyekbeni látható feje, s a 
többi összes fejedelmek a pápától kapják a hatalmat, s e két hatalom
nak kölcsönösen kell egymást fenntartania. Minden hatalom tehát az 
Istentől van, miután az állam isteni intézmény ; a lelki hatalmat azon
ban a pápa csak részben közli a püspökökkel, hogy azt mint az ö se
gédei gyakorolják." 

A pápai hatalom tehát nzt eszközölte, a mit mainap az alkot
mányok; ellensúlyozta a királyt s fontartá a polgári szabadságot. In
nen a magas felsőbbség, mellyet a föld királyai fölött gyakorlott j kik 
ha meg nem akartak hajolni rendeletei előtt, a pápa rettenetes fegy
vert tarta kezében 1 melly, mikép hatalma, azon kornak sajátja vala. 

Egyházi áCok. 
Az egyházi átok már' a kereszténység első századaiban is némi 

világi következményeket is vont maga után , a mennyiben a lelki ja
vakon kivül némelly polgári jogoktól megfosztotta az illetöket B). A 
IV. századtól kezdve, miután az egyház az államba lépett, a nyilvá· 

r) Senckenberg, Juri& alemannici 8eu avecici praefanum. 
1) Deutsche Staau- und Rechtaguchichte. A negyedik kiadás U. köt. 358. 

lap. Az elöbbeni kiadásokban sokkal nyiltabban fejezte ki magát. E pontról s 
az egyházi átokról megtekinthető még Gosselin : Po-uvoir du pape sur le• aouve
rains au moyen tlge ; ou Recherrhea hiawrique6 BUr le droit public de cette époque 

relativement a la dépoaition du princ68. Párizs 1839. s böYÍtve 1845-bcn. - Ko
molyan, szöveggel B tényekkel vitatja e három kérdé~t : 

"Igaz-e, hogy a középkori európai" közjog a világi hatalmat a lelkinek 
annyira alárendelte, hogy a fejedelem bizonyos esctekbeo a p<Ípa vagy a ;-.sinat 
által letétethetett ? 

ftMik voltak alapjai vagy eredetc e közjognak? 
"Mik voltak eredményei ? 
8

) Nunc au~m ttCripai ooltia, non commiaceri, .ti is , qui fmttr nominatur, e.t 

fo,-nicalor, aui avarua , av.t idolia oe1-viena, aut maledir-uB , aut ebrioa-<LB, au/ 1·apa.x; 



nos hUnbánatnak világi következményei voltak; illyen volt a világi 
hivatal-, katonáskodáeJ és pervitelb<lli kizáratás; később. a barbárok 
törvénykönyvei kivétel nélkül intézkedtek a kiátkozottak iránt, meg
tagadva azoktól az igazságszolgáltatást; az egyház pedig kizárta öket 
a hiv<lkkeli áldozás és imádkozástól, megtiltotta ezeknek a velök la
kást, evést, s<lt a beszélgetést is. Csökkenvén az áhítatosság, az egy
házi átkot borzasztó szartartásokkal kelle kisérni a fegyyeres hata
lom megfélemitése , megfékezése végett 1); ég() gyertyák sujtatt.'\k 
földhöz azon átokkal : hogy akkép oltassék el a megátkozott előtt 
minden világfeny; későbben nehányszor az egyházi átok az oltári 
szentség borával iratott. 

Midön hatalmas volt a bünös, a tilalomparancs az egész városra, 
vagy tartományra, mellyben a megátkozott lakott vagy uralkodott, 

cum ej'U.B'tnOdi nec cibum lumeJ·e. I. ad Corinth. V. ll. - Si guil venit ad ~m, ee 
hane ooctrinam 11()11 affert' noliee ··ecipere eum in domum ' nec .Ave ei dixeritil; qui 
enim dicit illi Ave, cammunicat operibu~ ejUB malignil. II. Joann. 10, ll. - Az egy
házi átok következményei utóbb e verssei fejeztettek ki: 

01, orare, vale, cammunio, me111a negatur. 
1) lde iktatjuk a legborzasztóbb kiátkozá.sok egyikét, mellyel VIII. Be

nedek 1014-ben Provencei II. Vilmost s anyját, a saint-gillesi szarzetesek ja
vainak bitorlá.saért sujtotta : 

.Boba se tá.vozhassanak Judás, KaifáH, Annás, Pilátus és Heródes társa
ságából ; veszszenek el az angyalok átka által, a legyen társaságuk a sá
tánnal testök kárhozatában ; f'ólülröl is s az alattuk tátong6 mélységböl is 
átok háramoljék rájok ; egyesüljön bennök a mennynek h f'öldnek átka j 
testök , lelkök érezze azt egyaránt, s essenek a kárhozat gyötrelmei közé ; át
kozottak legyenek az átkozottak kal, s veszszenek el a gőgösekkel; átkozottak 
a zsidókkal, kik nem hittek az Urban s megfeszltni akartAk őtet j átkozottak 
az eretnekekkel, kik fel akarják forgatni lsten egyházát; átkozottak a pokol 
kárhozattjaival j Atkozottak a gonoszakkii.l és biínösökkel, ha meg nem térnek 
és el6gt6telt nem adnak Saint-Gillesnek. Legyenek átkozottak a vilAg négy tá
ján ; átkozottak keleten, elhagyottak nyugaton , kitiltottak északon , kizárvák 
délen ; átkozottak nappal, átkozottak éjjel j átkozottak ba. állnak, átkozottak ha 
ülnek j átkozottak midlín esznek, átkozottak mid<ln isznak; átkozottak midön 
dolgoznak, átko·zottak mid<ln nyugalmat keresnek j átkozottak tavaszkor, átko
zottak nyáron, &tkozottak öszsze!, átkozottak télen j átkozottak a jelenben, at
kozottak a jövő időben. Az idegenek rohanják meg javaikat; veszszenek el aaz
szonyaik, fiaik kard alatt essenek el; átkozott legyen ételök, és minden, ki azt 
megizleli, szinte átkozott legyen; átkozott legyen a pap, ki nekik az Ur testét 
s vérét nyujtaná, vagy ki meglátogatná öket betegségökben , vagy a ki öket 
eltemetnér tegyenek együtt megátkozva minden gondolhat6 átok által." Preuve.o 
de Z'hüt. de la ville de Nante1. 

Néha az egyházi átok még fenyegetöbb volt, felhasználván a CVIII. zsol· 
tArnak kiiltöi kifejezéHeit. 
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kiterjesztetett Az elsö példa Hincmar laoni püspökön történt i aztán 
998-ban V. Gergely tilalomparancsa egész Francziaországra szólott i 
a bourgesi érsek az egész Limoges grófaágra terjesztette azt ki i és az 
épen most emlitett városban tartott (1031) zsinat tilalomparancscsal 
fenyegette mindazon helyeket, mellyekben az istenbéke megsértetnék. 

Rettenetes volt e büntetés! A hivők megfosztattak a vallás vi
gaszaitól , roellyek az élet viharai közt a lélek erejét fenntartják. A 
templom, mellyben a láthatlan lsten felsége s örök országa annyi lát
ható jel által képviseltetik, ott állt ugyan a halandók !akai közepett, 
de mint egy hulla, életjelek nélkül, A pap nem áldozta. fel többé 
Krisztus Jézus testét s vérét a mennyei táp után sovárgó lelkekért i 
nem oldozta. fel a mardosástól kinzott öntudatot, és megtagadta a küz
delem s győzelem jeiét, a ezentelt vizet. Az orgona néma és a hym
nusok nem hangzának többé ; a lámpák halotti ének kiséretében ol
tattak el, mintha az élet és fény a halálnak és setétségnek adott volna 
helyet ; a feszületet s a vértanúk és hitvallók képét a méltatla.nok elöl 
fátyol takarta el. Az üdv szava nem hangzék le a szószékröl, s midön 
a ezentegyház utoljára volt nyitva, a szószékröl kövek hajigáltattak 
le, hogy a. sokaság lássa, mikép ötet is az Isten akkép vetette el, s 
hogy az élö Isten egyházának ajtaji, épen ugy, mint a földi egyházéi, 
elzáratának. 

Amaz épületes képek, mellyek a külsö által a belsőhez szólnak, 
nem önthettek többé a keblekbe vigaszt és bizalmat. Az élet, legfon
tosabb szakaiban nem szentesittetett meg többé, mintha nem is lett 
volna már közbenjáró a bünös és az Isten között. A kisded megke
resztelteték ugyan, de ünnepély nélkül, mintegy lopva i a házasságok 
megáldattak , de nem az élet oltá.ránál, hanem a sirok folött. A pap 
néha-néha bünbánást hirdetett, de fekete stolában s csak az egyház 
csarnokában. Csak ide Jöhetett avatásra a tisztulandó anya, és meg
áldatásra az utra indulandó zarándok. Az oltári ezentség a haldokló
nak titkon szolgáltaték ki, hanem az utolsó kenet s a ezentelt föld
beni eltakarittatás megtagadtatott töle. Ki voltak véve a papok, kol
dusok, zarándokok 1 idegenek és a keresztesek. Csak egynémell y 
monostornak volt megengedve könyörögni az Urnak, éjjel, zárt ajtók
nál, halk hangon, a világiak kizárásával, könyörögni, hogy malasztjá
val a kihalt lelkeket uj életre hozza. 

Az ünnepek, a. lelki élet ezen örvendetes napjai 1 mellyeken az 
ur és az alattvaló az oltárnál egyiitt imádkozott, gyásznapokká lettek, 
mellyeken a pásztor és a nyáj megkettőztette a siránkozás t, az átalá
nos bünbánat zsoltárait és a biijtöt i a kiátkozottakkal mindcn közle-
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kedés megszünt s az ipar ezen pangása a tartomány urának jövedel
meit nagyon megcsökkenté; a jegyzök az okmányokban meg nem 
emliték az emlitésre méltatlan fejedelem nevét i minden bal eset az 
egyházi átok következményciii tekintetett. 

A ki el nem tudja képzelni , minö hatást gyakorolhatott az illy 
fenyítés amaz istentisztelet- és hitsovár századokban, gondolja el, mi 
történnék a mi léha és hitlen korunkban, ha a szinhá.zak, mnlatóhe
lyek s kávéházak hezáratnának 1). 

Gergely mérsékelte az egyházi átok szigorát s mig eleinte min
denkire kiterjedt, ki a kiátkozottal közlckedésben állt, ö kivétel alá 
tette a nöt, a gyermekeket, szolgákat, hübéreseket, vagy a kik tudat
lanságból közlekedtek velök, végre a zarándokokat s utasokat, kik 
öket ki nem kerülhették. Az irgalmasság tetteit sem tiltotta meg irá
nyukba:n 2). A zsarnok királyokat különben meg nem kímélte Gergely 
az egyházi átoktól, és sujtotta vele a lengyel Bolesláwon kivül Guis
card Robertet, rnivel Siciliaért nem akart a szent széknek hódolni i ez 
azonban meghajolt, békét nyert, s védőjévé lőn az egyháznak. 

Cencius, római parancsnok visszaélt hatalmával, különösen mi
óta a pápa a világi hatalmakkal küzdött i Gergely tehát kiátkozta őtet. 
Épen oly gazdag s hatalmas levén , a minö haragos vala , mintbogy 
egyuttal IV. Henriknek is kedves dolgot remélett tenni 1 bernegy a 
templomba épen karácson éjjelén, midön Gergely az annyira megható 
ezertartásokat végezé, s megfogja hajánál'a pápát, és saját palotá. jába 
hurczolja. (1075). A nép, melly Gergelyben saját képviselöjét látta, 

1) Még korunkban sem fogja az egyházi átkot egészen sikertelennek mou
dani, a ki elgondolja, milly súlylyal nehezedett az Napoleonra, hatnlma s dicső
sége tetőpontján. 

Posen herczegség elnöke 1839-iki nov. 6-én következő köriratot bocsá
tott ·közre : "Értésemre esett, hogy Dunin urnak a király parancsára történt 
Kolbergbe szállíttatása miatt, a kath. papság nagyobb része az egyházi gyász 
egy nemét hozta be, és számos helyen az orgona ~s a harangok haszná.lat.a 
megs11üntetteték. Némelly lelkészek megtiltottak híveikn~k minden vigaimat ke
resztelés s menyegző alJtalmáv al , az áldás megtagadásának büntetése mellett; 
némelly hitszónokok pedig a szószékről azt merték hirdetni, hogy Dunin urnak 
átszállíttatása a kath. vallás elleni marénylet vala. Az illyen lelkészek ellen 
különös vizsgálat fog rendeltetni. A közeégek elégületlenségöket nyi!váníták 
ezen az egyház hagyományos azokásaival történt Bnkényes visszaélés irányában 
B elhatározák megtagadni a tizedet azon egyháziakt61 1 kik a hivek iránti kiHe
leeségeiket minden habozás nélkül be nem töltik stb." 

i) Labbe, X, 370. Quoniam multoa, peceatü nostria e:eigentibus, pl'o cawa ez
communicationü perire quotidie cernim11.1 ..•• devicti miaericordia, anathematia sente-n
tiam ad temp!U11 prout poasum!UI, opptYI'tune temperamua, etc. 
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tömegesen zajongva kelt fol s kiszabadítván a főpásztort, karjain vitte 
vissza, hogy este végezze a hajnalban félbeszakított misét. Cencius 
roszul járt volna 1 ha Gergely nagylelküen meg nem bocsát neki B 

meg nem mutatja 1 mennyivel fönnebbérzetü a nép embere, mint a 
fegyveres zsarnoké. ' 

Elbizván magát IV. Henrik Cencius pártjának támogatásában, 
zsinatot hí össze W orrosba (1076-iki jan.), hol Hugo, a Gergely által 
letett bíbornok, a pápa ellen dühös vádiratot olvasott fel. Nevezetes 
azonban, hogy a pápa erkölcseit a vádiratnak egy pontja sem támadja 
meg •). Volt, ki ellene szólt a vádnak, de mivel vagy a pápát kárhoz-

1) Ime a vádirat : I. Világi csapattól körülvév6 maga elé hozatta a püs
pököket, s fenyegetések közt nyilvánosan megesküdtette öket, hogy róla roszul 
gondolkodni, a királynak pártját fogni s más pápát eliamarni soha sem fognak. 

II. A sz. irást hamistm értelmezte. 
III. Törvényes és egyháziru vizsgálat nálkUI átok alá vetette a királyt, 

habár az átokiratot egy bíbornok sem altarta aláírni. 
IV. Összeesküdött a király élete ellen, s tudván, hogy ez a Santa Maria 

del Monte Aventine egyházba azokott járni imádkozni, Gergely egy gazembert 
bérelt föl, ki köveket függeszazen föl azon hely fölé , hol a király imádkozott. 
A ezerencsétlen gyilkos kiHetességének tartá bün~s tervét kivinni , de midön 
egy roppant követ már a királyra ereszteni akart., leesett maga is, s összezúzta 
magát az egyház talaján. A rómaiak megboszankodva e gaz tett miatt, a gyilkos 
hullAját három napig hurczoltAk az utczákon keresztUI. 

V. Bármennyire ellenkeztek is a bíbornokok, egy napon Urunk sz. test~t 
tüzhe vetette; mikép ezt János, Ostia pllspBke bebizonyíthatja. 

VI. Prófétai ihletteéget tulajdonított magának, megjilvendölte Henrik ha
lálát, s husvét ünnepén a szószékről igy kiálta fel: "Ha be nem valósul jöven
dölésem, aklwr hurczoljatolt el R7. oltár mellöl s ne tekintsetek pó.pának többé.• 

VU. Az eWre jövendölt napon a királyt akart.a meggyilkoltatni. 
VIII. Három embert hUnvallomás és itélet nélkiil felakasztatott. 
IX. Mindig egy b!ivös könyvet bord magával. 
E vádakat olvassuk az 1076-iki nsbergi krónikában, melly VII. Gergely

nek esitUdt ellensége, Bruno által irt életrajzára támaszkodilt. Ugyanezen Bruno 
a római egybózhoz két levelet _intézett, mellyekben Gergely hUneit sorolja elő. 
Állítja ott, hogy Gergely a varázslást Theophylact.ust61, az utóbb IX. Bene
dektöl, és Jánostól, az utóbb VI. Gergelytől tanulta, kik Gerhertnek vagyis 
IL Silvesternek voltalt tanítványai. Silvestertöl kezdve Theopbylactus méreg 
által v~gezte ki a pápákat s utódjokká lett ; a mikor is szentnek adta ki ma
gát, mivel k~pes volt rullaújjaiból sziluó.kat hányni. A k1\ntkezett hat pápát 
megmérgezte Brazu~ Gerard, egy zsidónak fia s Hildebrand barátja. Ez utóbbi 
(kinek erkölcsösségc- g Matilddali viszonyáról egy szóL sem emUt) legnagyobb 
varázsló volt valamennyi közBtt, s ha utazott is, mindig magával hordott egy 
bűvös kiinyvet. Egyszer, midőn Albanóból Rómába ment, elfeledte azt, s utána 
kiildvén két meghittjét, szivökre köté , hogy ki ne nyi~sák. Ezek épen azért 
kiváncsiakká lettek 8 kinyitván a könyvet, néhány AOrt elolvastak belőle, Legott 
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tatni, Yagy a királynak fogadott hüséget megszegni kellett, a föpapok 
kijelenték 1 hogy Gergely pá pát el nem ismerik többé. A lombard 
püspökök 1 kik a pápára 1 mivel fajtalanságukat megfékezte, szintén 
haragudtak, összegyültek Piacenzában s elfogadták a wormsi határo
zatot, mellyet is Roland sienai püspöknek kelle Gergelylyel tudatnia. 
Egy a pápa által összehítt zsinat előtt tette ezt, s az öröktől felkon
czoltatott volna, ha Gergely által meg nem mentetik. 

A viszály szakadással fenyegetőzött 1 mellyen rögtön segitni 
kelle. Henrik ingerlő levele a római zsinaton felolvastatott s az atyák 
egyhangulag átok alá vetették a királyt; a pápa a német s olasz ko
ronától megfosztottnak nyilvánitá ötet , feloldozta a kereaztényeket a 
neki adott eskü alól, megtiltotta neki mint királynak engedelmes
kedni, miután a hivök gyülekezetéből kizáratott. A W orrosban össze
gyült püspököket ft-lfüggeszté, s két követet küldött el, hogy a népe
ket s fejedelmeket az engedelmesség alól feloldozzák 1). 

egy csapat Brdilg jelent meg, kérdezve : Mit akartok, mié1·t l!dborltoUatok ~ paran
e.oljatok, vagy mindjd1·t hdtatokra ug1-unk. A két fiu 6ZÓ!ui hCm tudott, végre mégis 
az egyik, zavarábu.n ezt mondá: ()~,élek le ama magMjalakat, s Róma falai legott 
leomlottak. A két vigyázatlau erre keresztet vete s alig tudtak R6m!b11. be
vll.nszorogni. 

1) Mondják, hogy Róm:l.han az 1076-iki zsinaton VII. Gergely huszonhét 
szabh.lyt állltott , mellyek iomeretesek Dictatw Papae czím alatt. Sokan megtá
madják ennek hitcle~6égét, lt11.nem annyi bizonyo~, hogy az Gergelynek s elő

rieinek érzelmeit fejezi ki. Mi iclc ikt.atjtlk ugy, mikép Labbe-nál találjuk. Tom. 
X. pag. 110. 111. 

Q1t0d ron~.ana Ecclesia a 80lo Domino .• it fundata. 
Qv,od aolus roman11s pontifex jut·e dicatur universalis. 
Quod ille aolus posait deponere epi<tcopoa vel rercmciliare. 
Quod legattUJ ejua onmibus episcopi~ praeait in ~oncilio eliant injeJ·io,-ia gradtJ.JJ, 

et adverau~ eos sentent•:am depo.•itioni<t posait dare. 
Quod alJsentea papa posait deponere. 
Quod cunt excommunicati.• ah illo , inte1· caete1·a , nec eadll'llt domo debemua 

manet·e. 
Quod illi 1oli licet pro te·mporia neceasitate novaa lege.J cmldere , novas plebea 

eongregare ; de canonica aMatiant facere, et e wntt·a ; divitem epi<tcopatunt 
dividere, et inopea t•nit·e. 

Quod solus posait uti ÚnpeJ·ialibU8 iMigniu. 
Quod aolius papae pedes omne.t principea deoaculentul", 
Quod illius aoli·u.t oomen in eccle.Jii.t rer.itetur. 
Q®cl unicum est nomen in ntundo. 
Quod illi liceat intperawrea deponet·e. 
Qwx1, illi liceat de sede ad aedem , neceaailute cogente, epiacopoa trmwnutare. 
Quod de omni erdf'-lia qWJcumque ~:oluet·il clerÍC?•m valeni ordinare. 
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ÁtaJános örömzajjal s hadi szózatként fogadták sz e n t P é t e r t 
a szászok és thuringok, kik Henrik letétele végett a külfölddel érint
kezésbe bocsátkoztak. Henrik belátván a veszély nagyságát, a fogva
tartott herczegeket s püspököket szabadon ereszté j hanem ellene a 
szövetkezés egész Németországban létre jöve már, s Bajor- és Szász
ország, Svábföld, Lotharingia és Francania ióurai Trihurban uj király 
választása végett gyültek össze. Henrik észrevette, hogy s~rege nem 
elegendő a pápa által nyilvánult népakarat ellen, s egyezkedni kivánt, 
minek folytán határozt&tott, hogy az ügy eldöntése a pápára bizassék, 
ki is e végett az ágostai országgyülésre meghívandó leend j Henrik 
azalatt az átok alá vetetteket elküldi magától s búcsút véve a hadse
regtől, Speyerben 1 mint magánember fog élni j hogy ha egy év alatt 
az átok alól föl nem oldoztatnék, a iliurak uj vá.lasztáshoz fognak. 

A némethoni választó alkotmány jogot adott a ióuraknak, hogy 
a királyt letehessék 1 s tehát arra is, hogy mE!gitélése végett törvény
széket állítsanak fel. Igy választották most biróul a pápát, hogy ez a 
nemzet ohaja s az igazság értelmében itéljen 1). Mnga Henrik is a pá-

Quod ab illo ordinatua alii eccluiae praeesse potest, aed non militare ; et quod 
ab aliquo epiBcopo non debet 8'Uperiorem gradum accipere. 

Quod nulla synodus abaque praecepto ejWI debet generalia wcari. 
Quod nullum capitulum, nullusque liber canoniCWI habeatur absque illiWI aucto

ritate. 
Quod aententia illiWI a nullo debeat retractari, et ipae omnium aolWI retractare 

poaait. 
Quod a nemine ipse judicm-i debeat. 
Quod nullua audeat condemoore apostolicam aedem appellantem. 
Quod majores cauaae cujuacumque eccleaiae ad eam referri debeant. 
Quod romana Ecclesia nunquam errauit, nec in perpetuum, Scriptura testante, 

errabit. 
Quod romanUll pontifex, ai canonice fuerit ordinatU/11 meritia beati Petri indu

hitamter efficitur aanctllll, testante sancto &vnodio, papienai epiacopo, ei mul
tia aanctia patribWI fauentibua , aicut in decrelia beati Bymmachi papae 
continetur. 

Quod illiilli praecepto et licentia aubjectia liceat acCWiare. 
Quod abaque syrwdali wnventu posait epiacopoa deponere et reconciliare. 
Quod catholicua non habeatur qui non concordat romanae Eccleaiae. 
Quod a fidelitale iniquorum aubjectoa potest abaolvere. 
l) A letétel okai elsoroltatnak VII. Gergelynek csaknem egykorú életirója 

által. (Muratorinál Rer. Ital. Scr. III. 314.) Nemo romanum pontificem regea a regno 
deponere poaae denegabit , quicumque decrela aanctiaaimi papae Gregorii non proacri
benda judicabit. . • . Praeterea liberi haminea eo paeto aibi praeposuerunt in regem, 
ut electores suos ju,ate judicare, et regali prot•irlentia gttbemm·e salagerel; q'llod pac
tum üle postea praevuricm·e et contnnnere non Cl'~aavit etc. Ergo , et ab~tque Sedi a 
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pát nem nyilvánította illetéktelen birónak, söt belátván, mikóp be
várva öt az ágostai országgyülésre, csalt uj megaláztatásnak tenné ki 
magát, elhatározá inkább hozzámennis feloldoztatást kérni tale. Azért 
is mélyen megsértett Bertájával s egy gyermekével csikorgó télben 
Olaszországba indult. Ellenségei mindenütt elzárták el ötte az utat; 
Savoya grófja mégis átereszté, de csak Bugey, Arles-királyaági kerü
let átengedése mellett. Lombardiában a Gergely reformjaival elége
detlen fópapok s a bárók által, kiknek a szabadságra törekva nép fé
kezésére császári gyámolitásra volt szükségök, igen szivesen fogad
tatott. A többi Olaszhonban, Adelhajd susai határgrófna habozott a 
pápa és a császár, saját veje között j a normannok mind hűbéri köte
lezettség, mind függetlenségi vágyból Gergelyt támogatták. Mellette 
volt az alsó papság is , melly a visszaállitott fegyelmet örömmel fo
gadta, és a nép, melly a németeket kiverni s a helyható~ági kormány
zatot megalapitni sovárgott j de a ki Gergelyt leghathatósban védte, 
Matild grófna vala. 

Matild grófnő. 

Bonifácz Modena, Reggio, Mantua és Ferrara grófja, Sali-Konrád 
császártól a luccai harczegeéget s toscanai határgrófságot is elnyeré 
s tehát Olaszhon leghatalmasb s egyszersmind leggazdagabb s legna
gyobblelkü urainak egyikévé lett (1027). Midön a lotharingisi Bea
trixet nöül vette, Marengóban három hónapig nyitott udvart tarta, az 
urakat arany s ezüst edényen vendégelte, a nép számára zene, tánc.z 
és játékok közt ki nem fogyó boní hordókat veretett csapra. Midön 
III. Henrik Piacenzában jó cczetet nem találna, Bonífácz küldött neki 
jót, hanem ezüst hordókban s ezüst szekéren. 

Henrik, féltékeny lévén e hatalom- és gazdagságra, szerette 
volna megalázni öt j s minthogy a hűbérjavak elvétele után a gróf 
saj-át birtokaival is még elég nagy ur maradott volna, személye ellen 
tört, de nem mehetvén semmire, csak ellenségévé tette a grófot. Ész
revévén a többi fóurak, hogy a császárok a hatalmukat korlátoló her
czegségeket Olaszhonban is eltörölni akarják , határozott elleneivé 
lettek a németeknek , s a pápa mellé álltak. Meghalván Bonifácz or
gyilok által (1052), leánya Matild urnöjévé lan az olly terjedelmes 
birtokoknak j azonkivül anyjáról felső Lotharingiában is igen sok föl
det örökölt, s IV. Henrik- s a lotharingiai herczegekkeli rokonsága 

apo8tolicae judicio, priMipes eum pro rege merito refutare possent, cum paclU1n adim
plere cO'T!lem.terit, quo(t i is pm eleelione sua prorniseral ; quo non a(limplelo , nec rex 
e ne polerat. 
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által nngy tekintélyben állott. Toscanúban még ma is igen sok a ha
gyomány ezen urhölgyről; neki tulajdonitják a V al d'Era-i fürdöket 
Cascianóban; neki a cornocchiói nagyszerű sz. Ágota egyházat, neki 
az altopasciói kórházat s igen sok más intézetet i maga Dante is, pa
radicsomába véve föl őtet 1 halhattanná tette. Erkölcseirtil különféle 
hir szárnyal, de átalános a megjegyzés a fölött, hogy művelt, bátor s 
kitartó volt és nagy ragaszkodással viseltetett _az egyhá.z s különösen 
VII. Gergely iránt •), kit a császárrali küzdelmében egész erejéből 
támogatott. 

Hozzá menekült tehát Gergely Canossa várába, midi:Sn tél t, hogy 
a lombardok hajlama Henriket ujra felfuvalkodottá teszi. Ez azonban 
c8ekély kísérettel Canossa felé vette utját s a kapukhoz érvén, leve
tette királyi ruháját, hogy a bűnbánók öltönyét vegye fól i ezzel meg
nyeré, hogy a lakosok beeresztették. Gergely nem akarván öt egy 
ideig elfogadni, utasítván öt az ágostai országgyűlésre; Henrik azon
ban felelé, hogy neki a pápa igazságos itélete ellen semmi kifogása, ö 
csupán feloldoztatást kér, miután az év, mellyet a herczegek az egy
házbaj visszatérés végett eléje tűztek, már fogytán van. 

A feltünö nagy bűnöket rendkivülileg kivánta a pápa büntetni 
rettentésére a dölyföseknek s elégtételül az ítéletét felbiTó gyengék
nek. Kivánta tehát, hogy bűnbánó öltönyben jelenjék meg elötte s 
adja által a koronát, mint a ki érdemetlen annak viselésére i ezután 
megengedte neki, hogy egy kis udvarba menvén, ott várja be a pápa 
határozatát (1077. jan.). ~Iiután ott a tél kellemetlenségeinek kitéve 
három napig várakozott, Gergely elöbocsáttatá s föloldozta öt azon 
föltét alatt, hogy a 'német országnagyok gyülésén megjelenjék s a pápa 
itéjének bárminö legyen is az, alávesse magát, addig pedig sem a ki-

1) Bruno bíbornok ellenségesen irta le VII. Gergely történetét s némely
lyek az ö tekintélyére támaszkodva, rosz színben. állítják elő Gergelynek Ma
tildhozi viszonyát.. E vádnak azonban nem adnak alapot sem az egykoru irók, 
sem Aschaffenburgi Lambert , sem a wormsi zsinat; egészen meghazudtolják 
ellenben a levelek, mellyeket hozzá Gergely épen olly szellemben irt, mint az 
annecy-i püspök Chantal urnlijéhez. Ime egy mutatvá.ny: "Irok neked, kedves 
"leánya sze nt Péternek, hogy megerősítsem hitedet, az oltári szentség hatályá
nról; illyenek lévén a kincsek és ajándékok, mellye<ket arany és drágakövek 
.helyett mennyei Atyád nevében tölem kérsz, habAr sokkal méltóbb aldozártól 
.nyerhetted volna azokat. Nem beszélek neked lsten anyjáról, kinek téged kü
"Iönösen felajánltalak és ajánllak szünet nélkül, miglen min.Iketten meglátand
"jnk őtet .•.• , Felülmnlja ez jóságban , szeuteégben s kegyességben a többi 
.anyákat. Szünj meg tehát vétkezni s eléje bornlva folyasd könyeidet tilrödött 
.s alázatos szívvel stb." Ep. VII. 47. 
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ralyi hatalmat, sem a díszjeleket, sem a jövedelmet ne élvezze 1). 

Megigérvén ezt Henrik s kezes~ket is adván, Gergely kezébe vette a. 
szent o11tyát s kettétörvén azt, hivatkozott Isten itéletére az iránt, 
van-e réeze az ellene fölhozott bünökben; mt>gette ekkor az ostya 
egyik felét, a másikat pedig Henriknek nyujtá, hogy nyelné azt le, ha 
bünösnek nem érzi magát. Hanem olly nagy volt az öntudat hatalma, 
hogy Henrik, elkerülendő Isten ítéletét, az ostyát el nem fogadta 2). 

E megaláztatás mikép Kegyes-Lajosra, ugy Henrikre ·is az olasz 
nép megvetését hozta; miért is visszatérte alatt sok város meg nem 
nyitotta elötte kapuit s arról beszéltek1 hogy leteszik, B fiát Konrádot 
emelik helyébe. Megszégyelvén mindezt, felboszankodott Henrik, s 
azokott hirtelenségével a pápa ellenségeihez állott, elhatározva meg
szegni a német herczegektöli félelmében tett igéreteit s tapasztalat
dusan fogva azon háboruhoz, mellyet har111incz évig folytatútt s mally
ben túlélte összes ellenségeit. A németek tehát összegyültek Forch
heimban s letették a makacs Henriket, kinevezvén utódjául Rheinfeldi 
Rudolfot, Svábföld herczegét. 

Gergely látván, hogy ha a pártok egyikéhez szegödnék, csupán 
annak pápájává. lenne, holott neki érdekében álla tekintélyét mind a 
két párt által elismertetni, s a népek és királyok viszályaiban béke
biró gyanánt lépni tel, középet tartott, s ajánlkozott a polgári háboru 

•) Gergllly miLga írja ezt meg a n~met főuraknak , mentegetve magát, 
hogy olly engedékeny volt oly nagy bünBs irányában. "Miután erösen szemére 
"vetettük kicsapongásait, mint a kinek semmi rosE szándéka, csekély kiséreUel 
"Canossába jBtt. Itt három napig a kapu előtt maradt kBnyörületre indító hely
"zetben; királyi diszjelek nélkül, mezitláb, durva gyapjuöltönyben zokogva es
"dett az apostoli könyör ~egélye- s erősítéseért; annyira, bogy a kik jelen vol
" tak vagy beszélni hallották, megindultak rajta s közbevetették magukat érte 
"nálunk, csodálva. hallatlan kcményszivüségUnket. Némellyek felldáltottak, hogy 
.,ez nem apostoli szigor, hanem va.d zsarnok kegyetlensége. Miért is végre meg
"kBnyörültünk mély bánatán s engedve a jelenlevök kérelmének, elszakítottuk 
"az átok lánczát, visszafogadva öt az Anyaszentegyház kebelébe." Ep. IV. 12. 

1 ) A német és protestaus Leo így ír : "Nem hiányoztak német irók, kik 
a canossai jelenetet ingerkedésnek vették, mellyet a német nemzet irányábau 
egy nagyravágyó főpap követett el. Önvakitás , mely nem illik felvilágosodott 
néphez ! Tegyük le egy pillanatra a nemzeti büszkeség- 8 protestantismusból 
eredt előitéleteket 8 gondolkozzunk egészen szabadon , mint igaz prote8tansok
boz illik. Ott látjuk Gergelyt, mint ollyan férfiut, ki minden politikai fontosság 
nélküli osztályból emelkedve fdl, csupán elméje 8 akarata erejére támaszkodva 
elaljasult intézm~nyt (u egyházat) ujra fölemel s olly fényre hoz, minöben az 
előbb soha sem ragyogott. Henrik ellenben azon embert (ha ugyan érdemel illyen 
nevet) tilntcti elénk, kinek atyjll majdnem korlátlau hatalmat hagyott egy vitéz 
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megszüntetése végett Némethonba jőni s határozni a két trónkövetelő 
ügyében. Nem tetszett a szászoknak c habozás, és hogy a pápa a már 
kimondott egyházi átok után még uj vizsgálatot kivánt tenni 1) ; azért 
is sürgetéseikkel odavitték Gergelyt, hogy Rudolfot német királynak 
elismerné, A mi Olaszhont illeti 1 Gergelynek, ugy látszik 1 terve -volt 
közép· s északi Italiát a szent széktől függö egy országgá alakítani, 
mellynek Némethon alárendelendő vala. E nemzeti terv azonban nem 
valósult, mert míg a pápa minden lépését nagyon megfontolta, Henrik 
adva s ígérve s határozottao müködve sok barátot szerze, különösen 
a királyi érzelmü püspökök közt 1 miaö volt a milaoói, bolognai, ra
vennai és trevisói 1 kiken, mint Henriken is, egyházi átok nehezült. 
Henrik sereget gyüjtve s Mainzba 1 aztán Brcssanoneba zsinatot hir
detve, letétette ismét Gergelyt, Guisbertet, a ravennai érseket emel
vén helyébe, III. Kelemen neve alatt (1080). 

Háború folytatt~tott ezután változó szerencsével, hanem midön 
Henrik az Elster mellett már majdnem legyőzetett, a keresztes hábo
rukban annyira hires Bouilloni Gottfrid, Matild grófnö rokona a csá
szári zászló dárdáját, mellyet ö hordott 1 Rudolf ellencsászárnak mel
lébe döfte. Megszabadul va vágytársától, Henrik Olaszországba jött 
(1081) a Milánóban roppant fényü pompával királylyá koronáztatta 
magát 2), aztán az ellenpápát Rómába vezette 1 mellyet azonban csak 

B gazdag nemzet fölött ; B ki daczára a rendelkezésére állott roppant eszközök
nek, aljas jellemével a legrutai.JIJ bünök szeunyében ftltrengve, utóbb alázatos 
könyörg/l vé lesz, B míg előb ll lái.Jbal taposott míndeut, a mi az emberek közt 
szent, most ama szellemi hősnek szava megreszkelteti őtet. Nagy Bzűkkeillűsé
get árul el, ki elkábítva. a nemzetiségi llrjöngéstöl, nem örül a diadalnak, mely
lyet Canossában felséges elme egy Aljas, jellemtelen ember fölött vivott ki." 
llalias Gesch. IV •. könyv. 4. f. 5. §. 

1) Bruno, De bello aaxonico, pag. 216-224. 
2) Leírja Henrik koronázását Muratori (.A11élcdol. t. II. pag. 328.) és Mar

tine (De ant. Eccles. rit., 1. II. lib. 2). A milanói segédpüspökök, a biborookok 
vagyis a magas papság s száz más pap, karingekben , keresztekkel s füstölök
kel egész a királyi palota elé jöttek. Eiül mentek öreg emberek s asszonyok, 
aztán & száz pap, aztán a püspökök. A palotától a királyt a herczegek-, határ
grófQk- s más nemesekkel, ima s éneklés közt a sz. Ambrus-egyházig vezették. 
A főpapok a királyt az oltár lépcsőihez vezették, hol a díszjelek letéve voltak. 
Az érsek kérdezte tőle a keresztény igaz~ágokat , aztán: hogy beleegytlzik-e a 
törvények s az igazság megtartá.sába. Miután a király késznek mondotta ma
gát arra, két püspök megkérdezte a néptől: Meg van-e elégedve, hogy a koro
názandónak alattvalója legyen. Igent mondván a nép, elkezdödtek a szertartá
sok. A király s a püspökök keresztalakban leborultak az oltár előtt s litániák 
énekeltettek. Az érsek olajjal kenvén meg a király vállait, átadta a gylirüt, 
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három év mulva vehetett be 1 a mikor is Kelemen je által császárrá 
kenette magát. 

Komnen Elek 1 hogy a Durazzót ostromló Guiscard Ro bertet 
visszavonulni kényszerítse 1), Henriket Apulia megtámadására kész· 
tette, küldvén neki sugaras arany koronát, drága kövekkel kirakott 
keresztet, egy kis ereklyegyüjteményt 1 kristályedényt, balzsamot, 
száz darab hibort a száznegyvennégyezer bizanti aranyat, igérvén neki 
még kétszázhatvanezeret 1 mihelyt az ellenség földére tenné lábát. 
Robert megtudván a dolgok állását, rögtön Olaszországban termett B 
egy maroknyi normán s siciliai arab segélyhaddal megszabadHja An
gyalvárában Gergelyt, s a Lateranumba helyezi által. Itt a pápa 
ujonan átok alá veti Henriket s az ellenpápát, 8 aztán a fegyvere
sekkel együtt Salernóig megy s ott fájdalommal látván barátai hflt
lenségét s hanyatlását az ügynek, mellyhez reményét soha sem vesz
tette volt el, meghalt (1085. máj. 25.), felkiáltva : Sze r e t t em az 
i g a z s á g o t ; a z é r t m i n t 8 z á m k i v e t e t t h a l o k m e g. 
Már el 8 bb Castiliai Alfonzhoz ekkép írt: "Elleneim irigysége s bal-
71itéletei nem onnan vannak, hogy nekik roszat tettem, hanem, mivel 

71 védtem az igazságot s ellenszegültem az igazságtalanságnak. Köny
"nyen tehettem volna öket Bzolgáimmá, s nyerhettem volna még gaz-
71dagabb ajándokokat 1 mint elődeim, ha az igazságot elhallgattam B 
"gonoszságukat elnéztem volna: hanem azonkivül, hogy az élet rövid 
"s a világ javai megvetendlík, én azt tartottam, hogy nem érdemli a 

71 püspök nevet, ki az igazságért nem szenved. Azért inkább akartam 
"Istennek engedelmeskedve elleneimmé tenni a gazemberekct, mint-
71sem ezeknek tetszve, Istennek haragát vonni magamra."' 

Megszünt a harcz Henrik és Gergely közt, de nem az általuk 
képviselt elvek között. Nem csoda tehát, ha e pápáról, mint minden 
nagy férfiu lölött az i téletek ~Ily igen különbözök. Hanem egy későbbi 
nagy ember, ki képes vala felfogni egy, saját századát uralkodva ve
zető hősnek erejét, ekkép szóla : Ha n em v o l n ék N a p o l e o n, 
VII. G e r g e l y ak a r n é k l e n n i 2). 

koronát, jogart és kardo.t, 8 felültette a trónra, magyarázván neki a király kö
telességeit. Ezután elment 8 elhozta a királynőt, kit, miután az oltárnál imáját 
elvégzé, megszantelt, a 8zent olajjal vállait megkené, átadta neki a gyiirU t s 
fejére tette a koronát. A mise alatt u király .nyujtotta át az érseknek a ke
nyeret s fogadta tőle az oltári szentséget. 

•) L: b'önebb a 109. lap. 
~) Midön XIII. Benedek VII. Gergelyt 1729-ben a ~zentek közé 8orolá, & 

béc11i udvar Pgé8z erejéböl ellenszegült. II. József aztán az ausztriai naptjl.rak
b61 kitötöltettil sz. Gergely nevét. 
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Nem sokára ezután meghalt Guiscard Robert és Normandiai 
Vilmos is ; Luxenburgi Armin, ki ellenesászárul választatott, megun
ván a sok bajlódást és csatavesztéet, lemondott B nem sok idö Jimlva 
gyilok által meghalt. A ez. szék majdnem egy évig betöltetlen maradt, 
miután a megválasztott llL Viktor (1086) Monte-Cassinóban, hol előbb 

VII. Gergely neve egy ideig gúnyoló gylílöletnek volt tárgya, ki!IBn'isen 
azoknál, kik a mult században maguknak a bölcsész czímet követelték. Emlékét 
megujították a protestansok s kiJJönösen Voigt: Hildebrand und sein Zeitalter 
C-'imü munkájábau, melly VII. Gergely és százada tö1·ténetét az eredeti okmá
nyok szarint adja. 

Ezen miiven kivül érdekes hallani Beerent, n:.int beszél egyik az Int~zet 

(Institut de France) által megkoszorúzott ertekezésébcn. "Gergely különfélekép 
tünik fel, aszerint, a mint az ö százada vagy a mienknek s::emeivel tekintjük 
őtet ; mert a rajz, melly ma az emberiség elleni bün volna, akkoriban áldás 
volt reá! dc a történet igazsága követeli, hogy az ö szemeivel tekintsük őtet. 

Ő maga néhány levelében s az akkori kr6nika ir6k ama századot vas századnak 
nevezik A hUbérrendszer elfajulása a polgári társadalomnak majdnem minden 
kötelékét elszakgatta. A fejodelmek erlltlenek, az urak filggetlenek, a többé
rabszolga. Erőszak s bllnmerény napirenden volt, s a vallás szolgái e tetteknek 
nem csak részeseiűl hanem szerzöilil is vádoltattak. VII. Gergelyben azon esz
me ébredt föl, hogy átalakítsa a keresztény világot, saját uralmának vetve azt 
alá; és e terv kivitelére elé g er öt s tehetséget érzett magában. Azon kevesek 
egyike vala, kiknek a természet elegendő belátást adott századukat minden te
kintetben megitélhetni, 8 megismerve annaJt gyöngedégeit 8 erejét, ezen isme
retre nagyszerű terveket alapítoL A mit a sokaság lehetlennek tart, azt a ki
váltságos lények könnyen vis . .:ik ki : amaz vakmerőségnek nevezi azt, mi leg
mélyebb ismeret 8 legszilárdabb akarat gyümölcse. • 

Midön a hires Splttler Geachichte de8 PapBihum1 munkájaban VII. Gergely 
ellen illetlen kifejezéseket használt, Paulus heidelbergi tanár, egyike a német 
protestana egyház első fényeinek, megrótta öt, mondván, hogy VII. Gergely meg
itélésére négy oldalról lehet a dolgot venni: 1-ör Kérdeni, meggyőződésből cse
lekedett-e, avvagy ismerte-e a ezé! s az eszközök erkölcstelenségét? Erre néz
ve bebizoyítja, hogy Gergely feddhetetlen. 

2-or. A maga idejében Gergely hihette-e a papságot megjavíthatni más
kép miut annak a világi hatalom alóli elvonása által? Pa•lius nem meri ezt 
állitani; de megjegyzi, mikép az emberi gyöngeség mellözteti gyakran a jobb 
törekvéseket, a nagyravágyás és önzés némi szándékos vegyülete által. 

3-or. A Gergely által választott ut igazságos volt-e magában? A· tudor 
nemmel felel, mivel Gergely csak álszereket használt, nem támadva meg gyl!· 
ker!H a bajnak, vagyis a· papság vallAsi 8 erkillesi romlottságát, hanem csak a 
fejedelmi korlátlan uralmat a pápai korlátlan uralommal akarta felváltani. Ne
kiink ugy tetszik, Gergely tettei más értelemben felelnek meg. 

4-er Megvolt-e Gergelyben csakugyan az alázatosság, nagylelküség, ke
gyeaség s igazságszeretet, mellyet mutatott? Egy sz6valj6 ember volt-e? A tudor 
nem tagadja, de nem i~ erősíti; de a ki elolvassa barátait is, minll Anselm luccai 
riispök, s ellencit is, minö Beuno, Gergelyt képmutatónak nem hihetendi. 
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11pát vala, elzárkozva maradt, olly hatalmas pápa utódj;íul méltatlan
nal' nyilvánitván magát. Ugy tetszett tehát, mintha Henrik diadalt 
vívott volna ellenei fölött, annál is inkább, miután a viszontagságok s 
évek által rnegtörve, mérsékeltebb lett s a német főurakat mnga iránt 

A szinte protestnns Leo, Irinek egy helyét már a sz1.1vegben is idézt!lk, 
igy végzi elbeszélését anna!( dolgairól, kit Lamennais az eu1·ópai azabade/vilaég nagy 

patriarchájának nev<.'z (Avenir 1831-i jan. 6.): .A tiinemények világában az igaz· 
ság fénye nem öszpoutosnl egyetlen egy alak fölé, hanem kiterjed valamennyire ; 
nem is taláijuk fel az igazat nehány elszigetelt tűneményben, hanem valameny
nyinek egyetemes küzdelmében. Elszigetelve meghazudtolja egyik a másikat; 
csak ö~szevéve s egymás ellenébe állítva, tilutetik fel a való képét. 8 ezen (lsz
szes tünemények küzdelme az ö külséi kifejletében képezi a t1.1rténetet, nem 
bírva semmi mb érdek kel, a szellemmel az anyaggali küzde Imén kivül. Az egész 
t1.1rténetirásnak czélja tehát, hogy az nla:k, melly alatt a szellem nyilatkozik, 
núndenkor inká!Jb szellemi, inkább isteni legyen. Igy találunk ama korbau is 
egy férfiút, ki uralkoilik szAznda fölött, vezeti azt hatalmas karral; miért is 
!Jö.mek kell öt magasztalnunk, habár m!lvét a többi (lsszes tünemények sorsa 
érte, megsemmisitvén azt a követltezett századok miivei. Gergely kétségkivül 
az egész középkorban a legnagyob!J, legeröteljesb értelem s leghősiebb !~lek. 

Az ö halálával ruegszünik azon érdek, melly az ő százada némelly embereinek 
ilizonyes erkölcsi fontosságot adott ; s utódai hosszu ideig nem tettek egyebet, 
mint, l10gy követték tö!Jbé kevésbbé egyencsen a nagy elme által kije11.1lt utat." 
Itali as Geachichte. l V. Könyv. 4. fej. 6. §. 

A pápai hatalom egyik heves ellensége arr61 vádolja VII. Gergelyt, hogy 
Olaszország szolgaságát ö készítette elö, de sana en douter, mivel nélküle a né
metek az egész félszigetet hatalmukba keritették volna. Ez annyit tesz, hogy 
az olaszok, és azok feje, roszul cselekedtek, hogy nem hagyták elrabolni nPm· 
zeti8égöket, vagyis ntlm hagyták magukat megölni CHak azért, hogy utódaik 
gyakorolhassák az ököljogot egész baromisáóában, még két századdal az olasz 
lt11z~~gck dicső korszaka után is. Bevallja mégis a rápák nagyszerli jótétemé
nyeit a középkorhan. "Dans les sillel es barbares c' e ta it un grand privilllge d' lltre 
jugé par des tribunaux ecc.Iésia~tiques. C' estl'Eglise qui a faits les croisades, 
et l' ou sait quel coup terrihle elles on porté IL la féodalité: l' Eglise a Auscité 
l' insurrection lombardc,· ell a remlu a Rome sa spleudeur." Llbrl, Hiat. dea 

aciences matltéma!. en Italie. II. Köt. 5. lap. 

Legnagyobb ellensége VII. Gergelynek (az álnevü) Cassaniler Gy1.1rgy: 
Das Zeitalter Ilildebrands, jiil· und gegen ihn, aua zeitlichen Qu.ellen. Darmstadt. 
1842. Legnjahhan Voigt ujra kiadtil Yll. Gergely törtenetét, változtatvA némi 
részleteket, de :t munka szelleme átu!áhau ugyanaz. Egészen ellenkező sz~Ilem
b"n van irva Söltl J . .M. miive: (hegol' der siebente. Lipcse 1846. mellyben ama 
pápa leginkább a uémet ügyekrei befolyá"a rniatt ostoroztatik. 

Gi~;;e]er is, kinek Egyháztörténete igea !Jecses, szigorúau itéli meg VII. 
Gergelyt, ekkép fejezve !Je előadását: .ö Yolt nz, ki az egyház fölötti pápai 
hatalom és az állam fölötti egyházi hatalom Jhég nem egészen kifejlett eszméi· 
n<'k Di~t11I>M-~hll!1 határozott rendszer alal<ját adta. Észtanilag vizsgálva ama 

x. 20 
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megengesztelte. III, Viktor után csakhamar elválasztatott II. Orbán 
(1088), ki mint buzgó védje Hildebrand eszméinek, azok valósításAt 
folytatni is tudta. Először is Matild grófnőt rávevé, hogy II. 'Velfhez, 
bajor herezeg fiához s a császár ellenségéhl'z menjen férjhez, mi sú
lyos csapás vala a csá szári tekintély ellen Olaszországban. Henrik te
hát litkel az Alpeseken s elpusztítja Matild birtokait, hanem itt a vá
rosokat pártokra osz olva találja,; a pápa-érzelmű városok a császár·iak 
ellen háborúra szövetkeztek össze; az utóbbiak Konrádot, kit Henrik 
magával hozott, rávették, hogy pártot üssön saját atyja ellen, s ekkor 
Milanóban megkoronázták. 

Henriket ez annyira sérté, hogy öngyilkossá akart lenni, annyi
val inkább, hogy fegyverei szarencséje Olaszhonban mindinkább,ha
nyatlott; végre békét kötött némethoni elleneivel (1097), kik Konrá
dot trónvesztettnek nyilvániták. E lázadó fiu, természeti erö nélkül, 
az öt megválasztó párt hatalmában, a legfeketébb bűnnel megbélye
gezve élt s mint számkivetett halt meg. 

A trón most a kisebbik fiut, Henriket illette, hanem áhítat szine 
alatt éz is lázadást forralt, s a császárnak szöknie kelle, hogy ellenei 
kezébe ne essék. A lázadó akkor összehívta Mainzba a föurakat (1106), 
hogy határoznának közte s atyja közt; midön azonban hallá, hogy 
atyja maga is eljött, eléje ment s bocsánatot kért és nyert tőle s meg
hívta öt a gyülésre, a kiserét nélkül. A császár megtette ezt, hanem 

rendszert, föl kell te nniink, hogy VII. Gergely meg volt gyözödve ügyt igazsá
gáról, mallyre olly gyakran hivatkozik. Ha aztán azon módot itéljük meg, mcly
lyel ügye énlekéb en dolgozott, a ezélokkali öszhangzást tekintve, lehetetlen öt 
nem csodálnunk. De ha tekintjUk öt, nem mint államférfiut, hanem mint Krisz
tus Egyházának fejét s mint a keresztény igazság apostolát, mellyet ö m11oga 
egyediifi jellegnek ismer el, idegenkednünk kell tisr.tán politikai cselekvésmód
jától. Mert az igazság helyett, melly semmi tekinteteket sem ismer, és a szere
tet helyett, melly mindent átkarol, az állásával összeillő igazság és szeretet helyett 
csnpán•vas akaratot s ravasz politikát találunk benne, melly az eszközöket csak 
a czél szerint választja. Ezért van, hogy tetteiben a Jegtávolabb körülmények 
szarinti számítást s majd okos engedékeuységet s elnézést, majd szigoru állha
tatosságot, majd ügyes halogatást, majd meg kitörö eröszakot látunk. Ö a poli
tikai ezéloknak egyluízi büntető hatalmát is alárendeli, leveri s letapodja mind
azt, a mi nem akar elötte meghajolni. Hogy fólmeuthessük még szándékos va
koskodástól is e pápát, ki az egyházra politi)!:ai állam Mlyegét nyomta, szüksé
ges, hogy elismerjük elkerülhetlen befolyás1it ama század elöitéleteinek még a ki
tUnö fédiaknak is erkölcsössége fölött, amaz annyira erös befolyást, mely ma
gát az ember erkölcs i természetét is kétségbe vonta. Hogy nagynak nevezhes
s ük öt, olly ozempontból kell öt ,itéluiiuk, mellyet ö maga is visszautasítna, ér
em a politikai i!gycs~ég- szempontj:l.btil." 
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aztán figyelmeztetve vagy gyanítva, mikép el van áruh·a, fia lábaíhnz 
borult, mondván: Fi a ru! fi a ru! h a a z U r me g ak a r e n g em 
büntetni biineimért, te be neszennyezd neved és 
b e cs ü l e t e d e t ; m e r t a t e r m é s z e t JD e g n e m e n g e d i, 
hogy a fiu atyja birája legyen. Az ifju Henrik megeskü
dött, hogy tisztelendi atyját, azonban mégis börtönre veté s fenyege
téseivel biinei bevallásáras lemondásra kényszeríté. A császár szerét 
találta megszökni s badsöreget gyüjtött, hanem a készületek közben 
meghalt Lüttichben életének 56-ik, uralkodásának 51-ik évében, me!Iy 
idő alatt a jóllétet a király és ember legrútabb bűneivel háborította 
meg ; különben annyi szercncsétlenség érte, hogy büntetteit, mellyek
kel mindezt kiérdemle, majdnem elfeledjük. 

TIZENNYOLCZADIK FEJEZET. 

Keleti birodalom.- Szakadás. 

Annyira sülyedt volt a keleti birodalom, hogy itt Európa viszon
tagságainak elbeszélésében alig említettük, habár az még mindig igényt 
tartott a római birodalom jogaira. Thracia, Macedonia, Syria, Görög
hon, Epints, Servia, Sirmium (a ls ó Sc l a v o n i a), Dalmatia, a Tau
ris félsziget, az olasz tartományok, Kis-Ázsia, Cyprus és Rhodus, a 
J óniai s a Körszigetek ( Cyclades) képezték a huszonkilencz kormány
kerületet, mellyek közől tizenhét Ázsiában vala; néha azonban ellen
ség kezeiben voltak, vagy pedig holmi sokat jelentő név egy egy bi
zonytalan szerzeruényü foldrésznek adatott. lgy a dicső emlékek ha
záját Peloponnesust a VIII. században a szlávok megrohanták s a 
régi müveltséget majdnem egészen eltörölték; utóbb mégis visszavc
rettek, a kik pedig ott maradtak, hüségre s szolgálattételre szorittat
tak. A sz a b a d l a c o n o k, kik Augustus császártól kiváltságokat 
nyertek s a hellén vallást egész Vazul c:~ászárig, szabadságukat pedig 
még mindig fenntartották, most má1· mainóta néven neveztettek s a 
byzanti császár nevezte ki kormányzójokat, kinek ök négyszáz ara
nyat fizettek. Peloponnesus negyven várost foglalt magában ; a föld
birtokosok mindnyájan katonakötelezdtek voltak; a gazdagabbak 
fejenkint öt aranyat fizettek adóba, a szegényebbekböl többen egyiitt 
fizettek annyit s még a püspökök sem mentettek föl a nehéz adótól. 

20* 



Növelte a gazdagságot a vá~zon-, len és selyemszövés, habár ez utélb
bi mesterseg már nyugaton is nagyban üzetett, s Almeria és Lissa
bon hírre is kapott általa. Konstantinápoly, a kereskedés üzésére 
olly igen alkalmas, kedvező egü s Európa más nagy városainál sok
kal biztosabb békét élvezö f"óváros, még mindig mühelye volt a régi 
müvészetek- s n1esterségelmek ; az arabok elöli számoa menekült 
Egyiptom, Syria- s más vidékekről gazdagságot s ipart hoztak be. 

Európában legnagyobb terjedelemmel s a hatalom és felvirág
zásnak anuyi eflzközével Lírva, a görög birodalom valarnennyi között 
első helyet foglalhatott volna; ámde clsanyult test volt az, mellynek 
csak mutatta meg az élet jeleit; söt is a zavar és lázongás egymást ér
te; az udvarnál a nök, heréltek s a patriarchált fondorkodtak; ezek a 
pápákkal egy rangba helyezék magukats azét·t elsősegítették vagy tür
ték a császárok zsarnokr;ágát s feslettségét; a tanodákban folytattat
tak a s:r.örszálhasogatások; uj meg uj eretnekség sarjadzot! elő, melly
nek végeredménye volt, hogy a keleti egyház a nyugntitól egészen 
elszakadt. 

A régi hadi fegyelem hagyományai a giil·iig seregeknek, villa
hányszor derék tábornok által vezéreltettek, előnyt szere:itek a ren
detlenül rohanó arabok és bolgárok föliitt. A hadi tanodákon kivül a 
császárok a hübér egy nemét hozták be, melly szerint eleinte a négy, 
kéaöbb a tizenkét font arany értékkel birók kf.tonásl<odásra kötelez
tetlek; a birtokot az oldal-ág is örökölhctte, többek közt is felosz
tathatott, hanem eladása vagy elajándékozása tilt\•a volt 1). De 
mindez kevés erőt nyujtott a had;;eregnck, mcllynek hanyatlását bi
zonyítják a szökés ellen hozott kegyetlen törvények. Kive~zYén a ha
zaszeretet és becsületérzés, a katonáknak, hogy legalább a haszon
vágy éuesgesse öket, megengedtetett a rablás, csak hatod része a 
zsákmánynak vétetett el n z állam-kincst~ir számára; a sereg javát 
mindig az idegenek krpezék. A testörseget a császárok varangok
(Ba(!áyyot), dánok-, svédek-, n~metek- s angolokból állították ö;;sze, 
kik t'-szaki szokás ezerint hosszú hajats l{étélü alabárdokat hordoz
tak. Ezekre voltak bízva a város és a kincsek kulcsni. 

Az "ezen korszakbóli történetirók részrehajlásukon kivül egy 
perczig sem tudják felejteni a classicus rnodort és eszmék~t, n1ellyek 
pedig az akkoriaktól annyira eliitnek, mikép a classicus fennst'g a 
byzantini aljasságtól; mindig csak a császár szcmélyét tekintik, a 

') Nicepho1·. Phoe.\~ Novelt. I. Il. - CrJn.~t. Po1·phyr. Novelt. l, Ill. -
Luunch.v. JU7·ia gr~M ,."mani tom. U. 



nepri.íl c~ak akkor emlckczn:, midön Vll,f;J n llil'b!:ul\vttat gúnyoJjn1 
vagy tapsol a felmagasztaltnak. 

Letétetvén a kegyetlen Irén '(802), helyéLe Nicephoros emelte
tet t, ki barátaivá tette n papokat bökrzüsége s a képek tiszteletének 
pártolása által j különben hálátlan és kincsszomjas lévén, nyomorban 
hagyta elve11zni jbtevönlijét Irént, miután ennek fia Constantin által 
az elrejtett kincseket megmutattatta magánnk. Legyőzte öt a nagy 
Harun al- Rashid, azt:l.n midön pusztítva Bolgárországba ütött be, 
Crumnus király hegyek közé szaritván őtet, egész seregévd egyiitt 
lekonczoltatta. 

lUihl\ly. 

Fia Staurax, hogy a koronát elnyCije, elég szemtelen volt azt 
igérni, hogy nem fogja atyját követni; a nép azonban hajlandöbb volt 
Rbangate Mihályt (Curopalata) kiáltani ki. Nagylelk ü s kedves volt 1), 

de a kormányzásra kevés erővel bírva, a hadsereget Örmény-Leóra 
bízta, ki a milly vitéz, épen olly hűtlen levén, nem másokért, hanem 
magéért kivánt harczolni. Egy képromboló ezerzetestől segíttetve a 
görögöket a neki teendő hódolatra készítette elő; a császámak egy 
nöt állított utjába, ki tettetett ihlettséggel mondá: H a ll j a d a z é g
nek akaratát, a lépj leatrónról, átadván azt magad
n á l é r d em es e b b n e k. Procopia, Mihály neje épea olly vitéz lé
vén, a minö gyáva volt férje, maga vezette a seregeket Crumnus el
len s békekérésre azoritotta ezt. A harczosok azonban szégyelték ma
gukat asszony alatt szolgálni, és a bolgár király a béke feltételeül 
tüzte ki a foglyok visszaadását, mire a papság szentségtelen dolog
nak nyilatkoztatta a már megkeresztelteket n bálványozásnak adni 
visszn. l\Iegujul ekkép a háború, hanem a gö1·ögök Drinápolynál meg
veretnek Leó árulása miatt, ki is császárrá kiáltatja magát (813 jun. 
22.) j Milul.ly pedig nem tünén, hogy miatta vér ontassék, zárdába 
vonul. 

t) Dicséreteit Constantin Mana~ses énekelte meg. Ide iktatunk egy mu
tatványt, hogy k itilnjék, meanyire romlott volt az izlés a baroároktól illetetlen 

birodalomLan: 

'Hv yal! ><a!.o~ Ó Mtxa~l, 1f«vrolot~ vna11'tf?d1r-t&w, 

Ka< lf'tlt!.ev&•i!o~ dv~<'· xa< yo!.11vo~, ~<a< n(liio~, 
Ülj X at/l.a'tl 'tE(!lfÓ/U'VO~, OVK Ítri)(«Í(,'&W fi'Ó'VOt~. 

'AH' al If o~ .9-tonvn••-ro,-, aHa J.Eip.&Jv xa(!Í'tov, 

Tlal!árfHifo\· •1jtrl1Í't'tp.o~ "á,..ar!t tho{J(!V't'Ot\', 

'AHá Y.<Ú 1TC<ltv 1'(:(\oJ'o•• 1f(HJ 't'~\' ,;;('<W. 
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Örmény-Leo. 
Örmény-Leo (V.) heréltekké tette "Mihály három fiát s miután 

saját czinkostársait megjutalmazta, a megvesztegetést s hatalommali 
visszaélést katonai szigorral büntette. Sohasem hagy ták öt békével a 
bolgárok, kik ellen nem mindig szeren csésen harczolt. Charnaeleon nak 
nevezték, mivel o. képeket eleinte pá1·tolta, utóbb pedig azok tisztelőit 
üldözőbe vette, még több kicsapongást engedve magá.nnk, mint a 
mennyit elődei elkövettek. ,,Némelly képtisztelök megostoroztattak, 
mások börtönre vettetve, kenyeren s vizen tartattak; némellyek pusz
tákba s barlangokba belebbeztettek, vagy üt Jegek alatt vagy tenger
be dobatvn végezték vértanú életöket. A józanabb tanról senki sem 
mer szólani j a férj nem bizik saját nejében; mindenütt kémek leske
lödnek, hogy nem beszél-e valaki a császár tervei ellen j nem tart-e 
képeket vagy könyvet, melly ezek tiszteletét védi; nem fogad-e be 
szá.müzöttet s nem segft·e a bebörtönözötteken. A ki illyeamiért el
fogatott, megveretett vagy számiízetett. E félelem az urakat saját 'rab
szolgáik hatalmában tartja," Ekkép Theodorus Studita, a császári ül
dözés egyik legszilárdabb ellensége. 

Dadogó-MI hA ly 
Az elégüledenek összeesküdtek Dadogó-Mihálylyal, ki V. Leót 

a trónra segitette, hanem viszont kevés hálát tapasztalt. Az összees
küvés fólfedeztetett, s Mihály hezáratván elevenen-megégettetésre 
ítéltetett. A végrehajtás elötti éjjel (820 decz. 24-25.) az összeesküd
tek papruhában Leo imatermébe nyomulnak s az első zsoltár elvég~é
sekor megtámadják j Leo védi magát egy kis kereszttel, hanem meg
öletik. Hallván ezt a számüzött patriarcha, Nicephor, felkiálta: A z 
egyház nagy ellensé get, a birodalom nagy fejedel
m e t v es z t. Mihály (II.) a vesztőpad helyett trónra lép s még lán
czokba vert kezek- s lábakkal fogadja a hódolatot j visszahívja a szám
űzötteket, de a képtisztelök elleni dühöngést meg nem szünteti, s a 
hivők közöl sokan halálnak adatnak, sokan Rómába menekülnek. 
Nem gondolt ezután 1\Iihály semmivel lovain és fegyverein kivül s 
megutáltatta magát a félszeg görögök által. Tábornoka, a kappado
ciai Tamás, felhasználva az elégületlenséget, fegyvert ragadott s mint 
Leo boszulója, segélyül vevén az általa legyőzött nyolczvanezernyi 
saracen sereget, Konstantinápolyt ostrom alá vette (82.3). E tette 
azonban, hogy az arabokkal szövetkezett, meggyűlöltette Tamást a 
néppel, melly öt elárulva Mihály kezébe szolgáltatta. Ez megcsoukít
tatva a vezért, szamáron hurczoltatta a. táboron keresztHIs aztán párt
hiveivel ('gyiitt kivégeztette. 



Mihály egy apáczát vett feleségül, mit utánazni akart l!.uphe
ruius siciliai kormányzó, s mint fönebb láttuk oda vitte a dolgot, hogy 
az arabok Siciliát elfoglalták. Ennek hírére a császár ministere Ire
naeushoz igy szólt : Ö l' ü l ö k, h o g y m e gs z a b a d u l t á 1 e t á
v o l i sz i g e t ko r mán y z ásának ke ll em e t I"e n ség é t ö I. 
A minister viszonz1i : M é g k é t v a g y h á r o m o ll y a n m e g
k ö n n y it é 81 s e k k o r F e l s é g e d i s m e g 8 z a b a d ú l a b i r o
dalom korn1ányzásának kellemetlenségét()l. 

Theophil. 
Mihálynak fia s utöuja Theophil (829), atyjával egészen ellen

tétben, szigorú s bátor lévén, megbüntette V. Leo gyilkosait; a sere
get jó karba állitá; majd győzött, majd meg legyözetett, de mindig 
vitéz volt. Az egyházaknak a jószágokat visszaadatta j hogy a keres
kedést emelje, maga is elment a vásárokraj kihallgatott mindenkit; 
az igazságot részrehajló lag, önkénye sen, keleti modorban szolgáltat
ta; s ezze] különbözött az elöbbtmi, tétlen, palotájokat soha el nem 
hagyó császároktóL Legkevésbbé sem volt ugyan kéjencz, hanem 
azért a hanyatlást ragyogó fénynyel akarta palástolni j bőven oszto
gatta az ajándékokat 8 nevelte a görögöknek az ünnepélyek s nyilvá
nos játékok iránti hajlamát. Összeszedett udvarában mindent, a mi 
Motassem kalifánál csodáltatott. Boszankodva ezért Motassem meg
kettőztette er~jét, szent hadat hirdetett B elfoglalta Kis-Ázsiában 
Amoriumot, minek hire annyira bántá Theophilt, hogy fájdalmában 
meg is halt (842). 

Menyekzöjére az ország legszebb leánykáit mind összegyüjté 
(olly szokás, mellyet az orosz czárok még a mult században is gyako
roltak), sa választás Theodorára esett, ki nővére volt a törökök által el
foglalt hazájából kiköltözött perzsa Theophobosnak, ki a vitézség- s 
hűségnek jeles példáit adta. Erre bizhatta volna Theophil három éves 
kis fiát, hanem ö jobban félve a férfiú érdemeitöl, mint a wennyit eré
nyeiben hitt, fejét rendelte magának elhozatni. Midőn elhozták, tapo
gatózott rajta haldokló kezeivel s felkiálta : I s ro e r l ek j ó l, b a r á.
t om! h a n em t e n em v a g y t ö b b é T h e o p h o b os (Is t e n
félő); rövid idő mulva én sem leszek már Theophi
l os (Is t e n sz e r e t ő) ; ezt mondva meghalt. 

Ré!Szeges·Mihály. 
Theodora, Ill. Mihály gyámnöje véget vetett a fé1je által ke

gyetlenül folytatott képtiRztelési vitának, s Macedoniai Vazul vezéré
vel megörzé fegyverei becsületét a bolgárok és saracenak ellen. Ezen 
Vazul szegény, drinápolyi kézmüves vala, kimint gyermek Crumnus 



fogságába esvén, megszökött a rabszolgaságból, s a macedotliai kor
mányzó szolgálatába. állott. Nem tarthatván el fizetéséből magát és 
családját, elment gyalog Konstantiuápolyba; meghált egy monostor
nak ajtaja előtt, mellynek elüljárója szánakozásból ajánlotta, őt a 
császár egyik rokonának, ki fegyvernökeül fogadta. Kitüntette itt 
magát Vazul vitéz~>ége s hüsége által s átlépvén a katonasághoz, had
vezéraégre emelkedett. Igy emell,edett föl az, kit nz udvari nemzet
ségirók az Arsacidák- meg Constantiutól származtatva akartak 
dicsőítni. 

Mibály növekedett a feslcttségben, s anyja látván, hogy elvesz
tette fölötte hatalmát, magányba vonult (Bri7), hogy sirassa az orvo
solhatlan bajokat. Mihály magára hagyatva, méltán megérdemelte a 
R és z e g es nevet. Kiüríté a kincstárt feslettsége által; aztán eladta 
a. korona s az egyház kincseit; ölt, gyilkolt s üldözte még saját any
ját is. Maga hajtotta a szinkörben a kocsikat s növelte a még most is 
fennállott szinköri pártok dühét. Hogy nevetséget ii.zzön a vallásból, 
egyik udvari bolondját patriarchának, környezöit pedig püspököknek 
öltöztette, megszentségtelenité a szent edényeket s álmisét tarta; az
tán hogy a. szent menetet háborítsa1 ö is tartott egyet a városon ,ke
resztül, hanem szamarakon. 

Az ország ügyeit nagybáty jára, a miivelt és vitéz Bardasra biz
ta, kit utóbb Vazul nógatására megöletett (866), minek folytán Va
zul egyedüli tanácsossá s kormánytárssá lett. Derekasan tudta Mihály 
kicsapogásait fékezni, ki megsokalván a dolgot, Vazult megöletni s 
helyébe egyik, hozzá hasonló részeges kegyenezét emelni rendelé. 
Vazul azonban megeHízto öt s· a kijelölttel együtt halálnak adta (867). 

Vazul 

Vazullal olly uralkodóház foglalta el a trémt, rnelly n Lírodalom
ba némileg uj életet öntött. Alig háromszáz font aranyat találván a 
kincstárban, Mihály kicsapongásainak részeseit az elpnarlott kin
csek felének megtérítésére szorítá; renelezte az udvar kiauásait; a 
megtakarított pénzen gyárakat s mintegy száz templomot építtetett, 
miáltal a munkásoknak keresetmódot nyujtott. Az igazságügyet sza
bályozta s egyszerü rendet hozva be a törvényekbe, elkezdé ama tör
vénykönyvet, mellyet folytatott fia Leo s közzé tett unokája Constan
tin B as il i c i czím alatt; me Ily törvény könyv a J ustiniáné helyébe 
lépvén, fennmaradt addig, mig maga a Lit·odalom, söt a görögök a tö
rököktöli leigáztatások után is használtálc 

Ujjászervezye a sereget a )dilellensbg cllelJ indniL Elüdje al~tt 



jelentek meg először azon csapatok, mellyek Konstantinápolyt olly hossz\1 
ideig s hatalmasan voltak fenyegetendök, értem az oro~:~zokat, kiket 
Askold és Dir egész Bizancz alá vezetett, hol a vihar a hajóhadat széj
jel szórta t). A pauliciánusok, miután főnökük Jánossal, Kaliinikos 
fiával egyesiilt, hatnlmas felekezetet képeztek s pátriarchájok Chry
sochiros, szövetkezve a saracanokkal veszedelmes hadjaratokat kez
dP.tt. Vazul ünnepélyesen kérte Istent, sz. Mihályt s Illés prófét át, en
gednék meg neki, hogy Chrysochiros fejét három dárda által átsze
gezve lássa, és szörnyü ohaja csakugyan teljesült. 

Szövetkezhetett volna a nyugati császárral, hogy a saracanokat 
a Földközi-tengerről clüzze, de ö a helyett czivódni kezdett vele a 
b as i l e us czim végett s fillizgatta ellene Olaszor!!zág fejedelmeit. 
Visszafoglalván azalatt Cretát, melly néhány évig az arabok kezében 
vala, kik ott Candiát alapiták, dühösködött a musulmanok s különö
sen a hitehagyott keresztények ellen, kikről koponyájoktól egész tal
paikig szíjakat ba sittatott, v11gy egészen megnyúzatto, vagy forró 
szurokba vettette öket. Keleten is szerencAésen l1arczolt a hitetlenek 
ellen, átkelve az Euphratesen, s megosztva a ka to nák összes fáradal
mait s veszélyeit. A meghódított szlávokat barátl\ivá tette, megenged
vén nekik, hogy tisztviselöiket maguk válaszszák. 

Vak buzgalmának az elbeszélteken kivül még erőszakos térítés 
által is jeleit adta. Photiust, a zavargó pátriárchát, eleinte számüzé s 
a keleti egyházat a nyugatival kibékítni látszott, utóbb mégis kegyei
be fogadta ismét Photiust, ki fondorlataival s egy más rosz pap segé
lyével arra bírta Vazult, hogy bebörtönöztetné saját fiát Leót is mint 
felségsértöt. Mondják, hogy míg a császárnak az igazat senki sem 
merte megmondani, egy papagáj többször ezt fecsegte: Sz e g é n y 
Leo, ártatlanul szenved! ettől felbátorítva az udvaronczok 
földeríték az ig11ztalanságot. Vadászat alkalmával egy szarvas, kard
kötőjébe akasztva szarvait, lehuzta a császárt a lóról, s bizonyos ha
lál éri öt, ha egy bátor embere el nem vágja az övet. Forró lázba esvén 
Vaznl, halálra vitette élte megmentöjét, mivel, ugymond, föléje emel
te a kardot. Ennek s elődjének meggyilkolása mardosva öntudatát, 
gyötl·elmesekké tette végsö perczeit. 

Fennmaradtak tőle az I n t e lm ek, V a z ul, K r is z t us b a n a 
róma)ak császára,Leónak, kedves fiának és kormány
t á r s á n a k,czím alatt 2)1 ru ell y czím a görögben, a mü hatvanhat fej eze-

1) Lá,;d fönet.t, a 128. lapot. 
2) Bu(JÍÁfeo~ tv Xf~<(J-r:w Ba!J,).ul,· PoirC<ÍrdV, .1ioi'T:< -r:tiJ 7rEtro&~i<b'~' ••Írti, xa• 
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tének kezdö betűiből va.n összetéve. Elvonva. az elsatnyult irodalom 
ezen gyermekességét, a tartalom bölcsnek mondható. "Semmi termé
szeti adomány nem ékesiti a fejedelmet annyira, mint az erény. A 
szépséget s kellemet elrabolják az évek és a balsors ; a gazdagság 
benyeséget s kéjelgést szül; a testi erő előnyt szerezhet, de meghá
borítja a lelket; az erény az ö tis~telöit a gazdagság és nem~sség fölé , 
emeli s a látszatra legnehezebb tetteket is bevégezni segíti. Edes 
fiam! téged Isten a trónra szánt; tekintsd a birodalmat ugy, mint egy 
reád bizott szent letéteményt s örködjél üdve fölött szüntelen kerül
ve mindazt, a mi a letéteményes hüségével össze nem fér. Miután mél
tónak találtattál mások kormányzására, ügyekezzél öket erény
ben mulni felül, melly eléje teendö a nemes születésnek. Ha te csak 
méltóságra nézve állanál az emberek fölött, erényheu pedig ök téged 
felülmulnának, akkor nem a lényeges, hanem csak más"drendü dol
gokban volnál fejedelem. Azért is valóban felségesnek azaz mindnyá
jak fölött erényesnek mutasd magad. 

"Ha tapasztalni akarod Isten jóságlit s kegyességét, légy jó és 
kegyes alattvalóid iránt; mart habár a többiek urául választattál el, 
mindazáltal magad is csak szolga vagy; egy Urnak lévén mindnyájan 
alávetve, kinek akarata a. mindenséget kormányozza. Mi ndnyájan egy 
marok sárból veszszük közös eredetünket, hanem mégis egy egy po
rocskát néha a többi fölé látunk emelkedni. Fiam! te egy marék por 
vagy, mellyet a szél valamivel magasabbra emelt j el ne feledd, hogy 
sárból vagy s hogy bármi magasra emeltetel a föld fölé, arra vissza
eshetel j ha ez intelmet eszedben tartod, a lábad alatt fekvö port soha 
sem fogod szétrúgni. 

"Tartsd szemed elött atyád példáját s a szerint intézd tetteidet. 
A te atyád ugyanis nem volt sem a békében tétlen, sem a csatatéren 
gyáva; minden tettemben oda törekedtem, hogy neked példányképül 
szolgálhassak. Tekintsd n benyeséget bűnnek s tudd, hogy a fárada
lom dicsőséget szerez a fejedelemnek." 

Böl~s-Leo. 

Ezen VI. Leo, Vazul utódja (886) Bölcs nek neveztetett a tudo
mányok iránti szeretete, de nem bölcs magaviselete miatt. Asszonyok 
után adván magát, három felesége mellé negyediket is akart venni s 
elitzte a patriarchát, ki az illy házasságot megáldani nem akarta. El is 
vette aztán áldás nélkül Zoét, ki hogy a császárhoz mehessen, elöbbi 
férjét megmé1·geztc. A bolgárok scmmi,·é tevén seregét, visszakül
döttek Konstantinápolyba nehány levágott orm foglyot; mit Leo meg· 
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Loszulni akarváu zsoldjába fogadta a törököket mondván: A b o l g á
r o k, b á r e r e t n e k e k, d e m é g i s k e r e s z t é n y e k s v é t e k 
v o l n a, h a más ke r es z t é n y ek sz e n n y e z n ék b e ma g u
k a t a z o k v é r é v e l ; m i g a h i t e t l e n e k ö l d ö k l é e e s e ru
m i t s e ru t e s z, s m e gs z a b a d i t a z e ll e n s e g t ö I, k i t k ü
l ö n b e n ma g u nknak ke ll e n e me g ö l n ü nk. Ekkép az aljas 
lelkü, de éles elméjü Bölcs. Az arabok elfoglalták Thessalonicát s a 
le nem ölt lakosokat raLszolgaságba hurczolák. Az oroszok is meg
jelentek ujra Konstantinápoly előtt s a császárt gyalázatos békekö
tésre kenyazcriték. 

VII. Constantln. 
Ennyi ellenség fenyegetése s a. trónkövetelők fond~rla.tai közt, 

Leo halála után, a. kiskorú Constantin helyett, ki, mivel porfir- palotá
ban szülctett, P o r p h y r o g e n e t a nevet nyert, anyja Zoe vette ál
tal a kormányt (911). Az afrikai araboktól ő vásárolt békét, a bagda
diak pedig tőle vásároltak azt j a bolgárok ellen több vitézséggel, 
mint ezerencsével harczolt. A nngy jártassá.gu hadvezér, örményhoni 
Romanus Lecapenes e !öbb a császárnőnek, csakhamar pedig a császár
nak is mindcnese lévén, rávette ezt, hogy venné feleségül az ö leá
nyát, Ilonát j aztán feláldozván a szerelmct a nagyravagyásnak, Zoét 
maoostorba záratá (Ul\l), magát pedig három fiával együtt (Krist6f, 
István s VIII. Constantinj császári kormánytársul neveztette ki. Meg
fosztották ezek minden hatalmától a császárt, ki vigaszt, sőt néha élel
mét is a tudomány ok által kényszerült keresni. 

l. Romanus. 
Romanus vitézül harczolt a maroniták, Igor orosz fejdelem és 

Simon bolgár király ellen, ki megszállván Konstantinápolyt császárrá 
kiáltatta magát; megkisértette a görög egyházat a pápával kibékítni; 
azonban hogy az egyházi iigyekben is egészen ő parancsoljon, patriar
chának tette saját fiát Theophylactust, a világias érzelmű ifjút, ki is
tállóiban mintegy kétezer lovat tartott, aránylag minden hozzávaló
val ; a templomba világi éneket s tánczot hozott be, hogy ne una tk oz
nék az isteni szaigálat alatt. 

István, Romanusnak másik fia, még magasabbra vágyott s meg
lepvén atyját ágyában, egy monostorba záratá (\l44). Gonosz tettének 
azonban nem látta sikerét, mivel VII. Constantin felhasználta a követ
kező évben a mozgalmakat a kormánygyeplő visszanyerésére s a két 
sógort 1) atyjok mellé ugyanazon monostorba záratá, hol az apa, sor-

1) KriRtóf már előhl.J m~g·lwlt 931-l.Jcn. 
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sában megnyugodva, megosztotta fiaival kenyerét t1 főzelékét, aztán 
összehíván háromszáz szerzetest, bevaHá előttök bűneit s elégtételről 
gondoskodott. 

I. Romanus tettei közé tartozik, hogy visszakérte az arab?któl 
Krisztus képét s egy levelet, miket a monda szerint maga az Üdvözi
tő küldött volna Abgar edessai királynak s ro iket e várossal utóbb az 
arabok foglaltak el. Kétszáz musulman foglyot s tizenkét ezer ezüst 
pénzt igért Romanus kzon ereklyékért. Több izben sikertelen volt a 
kérés, de most az emir egybehívta a kadikat, kik közül egy rész 
méltatlanságnak tartá a bálványozás ezen tárgyait a keresztényeknek 
visszaadni, mások jobbnak tarták annyi musulmannak kiváltását, s 
miután kikötötték, hogy a rómaiak Edessát, Charrest, Saropát s Sa
moaatát többé meg nem támadják, az ereklyék, daczára az edessaiak 
tiltakozásának Konstantinápolyba küldettek. 

VII. Constantin müvész, tudós, zenész s költő is, csak császár 
nem volt j ö maga a macedoniai V az ul történe tét, az u d v ari sze r tartá
sok rajzát s egy hadtudományi munkát irt, mások által pedig a régi 
irókból a szokott böngészetet üzé, nejére Ilonára bizván a kormányt, 
ki felhasználva férje természetes j6ságát, mindent gonoszul intézett. 
Jl'ia Romanus az alacsony származatu Theophanilit vette nöül, ki az 
udvarba feslettséget hozott s rávette férjét, hogy megmérgezze atyját 
(959), kit szivböl siratott mindenki, midön a nyilvánosan kiteritett 
hull~ mellett a hirnők ezt mondá: Ke lj fe l ki r á l y a a föl dnek, 
h o g y e u g e d e lm esk e d j é l a ki r á l y ok ki r á l y á n ak. 

Fényüzés. 

E szent szózat, melly ott hangzott el, hol a hízelgés szava el
nemul, közelebb hozhatta volna a büszke fejedelmet 8 a népet j ámde 
az udvar kimondhatlan fényűzés, mint a régi császári nagyság egye
düli maradványa által, zárta el magát a néptől. Danielida, ki szerzöje 
volt Vazul fölemeltetésének~ Patrasból háromszáz rabszolga vállain 
hozatta magát az udvarhoz, tiz tiz ember váltván föl egymást j a csá
szárnak ajándékba adott háromszáz ifjut, köztük száz heréltet, egy 
gyönyörü szép, pávát mutató a olly szönyeget, hogy az egy uj egy
ház talaját egészen betakarná j hatszáz darab selyem- s vászon kel
mét, bibor szinü s kihímzett szöveteket, köztük olly finomakat is, 
mellyek egész darabban egy nádba belefértek. 

Danielida birtokában tartá Peloponnesus nagyobb részét s örököse 
Bölcs Leo lett, ki ekkép csáRzári Lit~tokait nyolczvan jószággal gyara
pítá s három ezer foglyot felszabadított. Milly gazdagok lehettek a 
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császárok és milly szegény a nép! Hiányozván a való, dagályos czí
mek találtattak fel s a császát· se b as t es, se b as t o c r a t o r, 
p r o t o s e b as t e s, p r o t o v e s t i a r i u s és p a n h y p e r s e b a s
t es czimmel élt ; föméltóságnak a n a g y u d v a r sz o l g a tarta
tott. Azon kevésszer, midön a sebastaerator a népet tekintetével bol
dogítá, megtisztíttattak s kijavíttattak az utak, az erkélyek drága edé
nyek- s egyebekhi ékesíttettek föl. A ki a császárhoz bement, vasár
napon kivül im á d n i a kellett öt, ki is piros csizmában, perzsasüveg
ben, (melly egy gyöngyök- s gyémántokkal kirakott hegyes föveg 
volt), csak czin no ber tentával irt, s néhanéha arab foglyok fejeire tette 
lábát, mialatt a zenészek énekelték: E ll e n ség e i ro e t l á b a im 
zs ám o l y á v á t e t t e d j s a nép negyvenszer kiáltá: K y r i e 
e l e is o n 1). 

Már mondtuk, hogy a görögök ollykor az arab fényüzést utánoz~ 
ták, a mi sikertilt is néha. Motassem kalifa udvaránál csodálatot ger
jesztett Theophil követének fénye, ki <>bédre hivatva, meghagyta 
szolgá.inak, tettetnék ugy, mintha elfelejtettek volna egy gyémántok
kal kirakott arany medenczét j melly midön ellopatott, a görög meg 
nem engedé, hogy a kalifa vizsgálatot rendeljen, ki:> haszontalanság
nak állítván az elveszett dolgot j más nap pedig még nagyobb értékü 
uj medenczét hozatott. A Motassemtöl adott ajándékokat visszautasí
tá, száz, ékesen felöltöztetett görög foglyon kivül, kikért viszont 
ugyanannyi musulmannak visszaadta a Szabadságot. 

Értesülvén Theophil ezen követ által az Abbaasidák fényüzésé
ről, ollyan palotát emeltetett, minövel a kalifák a Tigl'is mellett bir
tak, kéjkerteket s öt templomot építtetvén körüle j mellyek közül a 
legnagyobbiknak aranyozott rézböJ három kúpozatja vala, olaszhoni 
oszlopokra fektetve j a templom előtt sigma-alakú, el8cBarnok álla, 
tizenöt phrygiai márvány oszloppal; az előcsarnok elötti té1·t szökö
kút ékesíté, melly körül minden évszak kezdetén a nép közt minden
nemü gyümölcs osztatott, B a eBászár a mulatságot a trónról vagy az 
erkélyről nézte. 

Liutprand püspök (968), ki Berengár s Nagy-Ottó által a byzan
ti udvarhoz követségbe küldetett 2), leirja a márvány- B porfirral ki
rakott s gazdagon aranyozott tágas termeket, hol a legfényesb lako
mákon herczegek, tanácsbeliek, tábornokok s patricinsok díszes s 
drága fekágyakon dülöngtek; a vendégeket legfinomabb illatszerek, 

1) Gonst~nt. Ce1·em. II. 19. 
') Lásd fonebb a 224. lapot. 
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zene, udvarhölgyek s pajzán mimjátékok gyönyörködteték. A császári 
trón előtt aranyozott fa emelkedett, mellyen különféle csinált mada
rak a valódiak hangját utánozták, s két oroszlán majdnem valósággal 
bögött, midön idegen követ közelitett hozzájok. Az említett püspök 
ott mint alávaló barbát· fogadtatott, hanem visszaadta a görögöknek a 
megvető bánásmódot, midön a fővárost olly· keserü gúnynyal írja le: 
"Az egykor olly gazdag Konstantinápoly most éhség, hazudság, hit
szegés, csalás, rag9,dozás, t01·kosság, fösvénység s hiuság barlangja .... 
Szamáron, lovon, gyalog, éhezve, szomj11zva1 solaajtozás, sirás, zoko
gás közt utazva ötven napig, érkeztem Naupactosba." A császárt ki
állhatlan rút, nevetséges alalmak itja le, és pedig olly szavakkal, 
mellyek egy püspök szájában, császár irányában s hivatalos jelentés
ben, nyilvános tanuságot tesznek az akkori müveletlenségröl. 

ll. Romanus. 
Reggelenként a szinköri játékokat nézni, aztán lakomázni a ta

nácsbeliekkel, ajándékokat osztogatni a nép közt, lapdát játszani, a 
Bosporuson átbajózni, vaddisznókat vadászni, este aztán táncz és ze
nemulatságot élvezni j ez volt II. Romanusnak, a fiatal uj császárnak, 
egy történetit·ó szerint napi foglalkozása. Négy évig fertőztette a trónt 
a legaljasb vétkekkel; hanem hadvezérei mégis szerencsésen hada
koztak. Nicephorus Phocas kikergette az arabokat Candiából, öcscse 
Leo pedig Galátiábau gyözte le öket. 

Nicephoros Phocap,;. 
Meghalván Romanus (963), kiskorú fiai II. Vazul s IX. Con

stantin tekintettek uralkodóknak j de Nicephorus Phocas megbuk
tatta öket, s bár igen rút volt, feleségül vette az özvegy Tbeophaniát 
s kikiáltatta magát. A vitézség levén egyetlen jó tulajdona, kormá
nyozni ugyari nem, de győzni tudott, s visezavette az araboktól Cyp
ruet, Ciliciát és Syriát, söt seregei Nisibisig nyomultak el ö; miért is öt 
a kimeríthetlen görög hízelgés a kelet csillagának, e a hitetlenek os
torának nevezte. A hitetlenek elleni sereget, mikép az arabok, ö is 
vallási lelkesitéssel tüzelte, vértanúnak nyilvánitván mindenkit, ki a 
harczban elesnék. A papság azonban utjába állt, szcnt Vazulnak azon 
rendeletét hozvB. föl, melly ezerint az áldozástól három évre citiitatott 
mindenki, ki kezeit vérbe mártotta. 1) 

t) Teme!, egy ciliciai lelkész, épen misét mondott, midön hallá, hogy nz 
arabok kBzelednt>k, amint volt a mieemond6 ruhában, megragadta a kalapácsot, 
mellyel akkoriban keleten a harangot verni szokt.ák volt, s olly jól vezérli vele 
hiveit, hogy megszalaHztaná vagy m~gillné a támadókat. Pilspöke tilalom alá 
vetette s rosznl bánt vele; mi{,rt iH Ternel mnsnlmanná lett. 



319 

Zlmlscep; Jnnos. 
De nem csak a papság, hanem a nagy szigor s a háborúk miatt 

szerfólött felemelt adók miatt a nép is elpártolt tőle; miért is Theo
phania jónak tartá öt a medvebörén, mellycn alunni szokott, megölet
ni (969). Azzal hízelgett magának e nő, hogr a vitéz hadvezér Zi
misces János alatt, ki neki f!zeretöje volt, nagyobb uralmat fog gya
korolni; hanem csalódott, mert Zimisces, alig hogy a hibort fölvevé, 
az orgyilkos nőt monostorba záratá. Eltörölte aztán mindazon tör
vényt, a mit elődje az egyház kárára hozott, és a bünt, melly által 
trónra emelkedett, elfeledteté nyájasság, igazság, bökezüség s győ
zelmei által, mellyek birodalmát azon században első rangúvá tették. 
Habár a sereg ully igen fegyelmetlen vala, hogy a vértet kevesen 
akarták viselni, t) s négyezer szamárnak kellett utánok a poggyászt 
hordani, Zimisces mégis a sormenetbe (ma r s) és táborütés be jó ren
det hozott be. Miután I. Sviatoslaw, Oroszhon nagy fejedelme Bulgá.
riát adózóvá tette, Zimisces három évi harcz után elfoglalta Presla
wot (Ma r c i a n o p o l is), a fóvárost, s birodalmához csatolá a tarto
mányt (971). 

Elhatározva az araboktól mindazt visszavenni, a mit a biroda
lomtól szakítottak el, s hallván az olly számos foólyok jajait, roppant 
hadat gyüjte. A syriai keresztények fegyvert fogtalt vele együtt; a 
velenczések megtiltották polgáraiknak, hogy a hitetleneknek fegy
vert vagy hadiszereket szolgáltassanak. A rohammal bevett Mopsu
esta mellett kétRzázezer musulman veszett el (973); Tharso:i éhség 
által vétetett meg, s Cilieia ismét keresztény gyarmatokat nyere. An
tiochia azon vallás zászlóit látta ismét tornyain lobogni, mellynek ne
ve keleten először az ö falai között hangzott;*) az amadi fejedelmek 
odahagyták Aleppót, hol a görögök roppant fegyverkészletet, ezer 
négyszáz öszvért, háromszáz zsák aranyat s ezüstöt találtak, és fol
égették azt a zsákmányt, amit vagy el nem vihettek, vagy tiz napi 
tobzódás alatt el nem fogyaszthattak. Visszafoglalván Zimisces több 
mint száz várost, köztük még Damaskust is1 átmegy az Euphratesen 
s beveszi Samosatát, Edessát, Martyropolist, Amiclát s Nisibist, melly 
nevek a császári névsorozatból régen kitörölve voltak, s már Bagda
clot fenyegette, midőn Mesopotamia pusztáin az élelem s viz hiánya 

t) Egy történetíró mint valami nagy dolgot említi, hogy Nicephonts Pho
cas kétszázezer harczo~a köz t harminczezer vértes volt. 

"') L. Aranysz. sz. János összes müveiben a ezobrokróli lll. homiliát. 
Lcmkay. 
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megállítá menetét. Olly dindalok ezek, 1) mellyek az cllensrget meg 
nem törték, mert alig hogy Zimisce~ viss~nvonult, az arab fejedelmek 
visszatértek, aKoran ujm hirdettetett, s a birodalom csak Antiochiát, 
Mopsuestát, Tharsost és Cyprust.tartotta meg. 

Zimisces, midőn a damaskusi kertekben sétálna, s bennök olly 
sok szép palotát, olly sok szép müvelt füldet látna, kérdé, hogy kié 
mindez, s midőn mondanák neki, hogy az mind Vazulé, az ö kincstár
nokáé1 felkiáltott: M i t 1 h á t e g y h c r é l t n ek g a z d a g í t ás a 
v é g e t t o n t j á k a n é p e k a r a n y u k a t s v é r ö k e t 1 s v e
szélyeztetik a császárok életöketil 

ll. Vazul és IX. Constantln. 
Ugyanezen Vazul gyülölség vagy félelemből mPgmérgezi Zi

miscest (976), s mivel ez fiakat nem hagyott, a korona II. Vazulra, 
s JX. Constantinra, IL Romanus fiaira megy által, kik félszázadon át 
együtt uralkodtak, amaz Európában, ez Á~siában. Az első csupa har
cziasság, a másik csupa puhaság volt j Constantin a kéj bűneibe me
rült, Vazul olly tartózkodó volt, hogy még csak hust vagy bort sem 
ízlelt, s fegyverzete alatt barátruhát hordott. Bordas Slderos, az ör
ményboni sereg vitéz vezére, pártot üt, s Bardas Phocas elővonatva 

a monostorból ellene küldetik, hanem mivel ez is a korona után ási
to~ék, a béke tíz esztendeig megzavarva maradt. 

Dávid, Iberia királya, országát végrendeletileg a két császár
nak hagyta, kik visszafoglalták az araboktól Emesát, Damaskust és 
'l'yrust; hódolatot nyertek a longobard herczegektől is, habár sógo
ruk, Ottó császár az olaszhoni görög birtokokat megcsonkítni töreke
dett. A bolgárok ellen Vazul Albania- s Macedoniában harminczhét 
évig kegyetlen háborut viselt (981-1017), mig végre elfogván tizen
ötezer bolgárt, kiszuratta szemeiket, csak núnden századiknak hagy
ván meg egyet, hogy a többit hazavezethesse j elvégre uj Bulg:íris és 
Servia a birodalomhoz csatoltatott. A Fekete-tenger melléki khazar 
birodalmat is, mclly Vo Igától a Kas pi- tengerig, Europában pedig a 
Duna- és Tiszáig terjedt, Vazul Ázsiában feldúlá, elvevén tőlök Cri
meát (1016); melly diadal a görög birodalom részéről Belisár óta a 
legfontosabb vala. A khazarok háborittatva az oroszok által is, kik 
őket fehér magyaroknak hívták, a Kaspi-tenger nyugati partjaira s 
az Al-Volgavidékre szaríttattak 1 hol elnyomatva a kúnok és úzok 
által, még nevöket is elveoztették. 

') EdeRsai Máté az ö IJrmény történeUben fenntartotta az e dia<ialokróli 
tuuósitást, mellyelcet Zimisccs Alcod-C.•ain, iirmény királyhoz intézett. 
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A kiildiadalmakból kevés hasznot éreztek a birodalom alattva
lói, nyomatva Vazulnak szigora, Constantinnak ocsmány vétkei által. 

lll. Romam1s. 
Sem Vazul, sem Constantin nem hagyott örököst, hanem Zoét, 

Constantin leányát elvette III. Romanus Argyrus, s kikiáltatta ma
gát (l 028). A jámborerkölcsü, de hadban tudatlan fejedelem az ara
bok által Aleppónál nagyon megve1·etett (1030), s búskórságba esvén 
e miatt, kioozta a népet, szigorúan büntette a felmerülő lázadásokat; 
a papság iránt bőkezű volt, e varázslat által igyekezett fiakat nem
zeni. Zoé, kinek nagyradgyását e bujaságát öt tized nem csökkent· 
hette, beleszeretett Mihályba, a hamis pénzcsináló paphlagoniai szép 
legénybe, s nem tudván szenvedelyét sem legyőzni, sem titkolni, meg
ölette Romanust a. fürdőben, s kikiáltatta kedvesét (1034). 

Paphlagonlnl Mlltály. 
Alkalmatlan levén a kormányra nehéz nyavalyája miatt, IV. 

Mihály azt nem Zoénak, hanem János nevű herélt fivérének adta át, 
ki neki utat nyitott volt a trónra. Eltette láb alól az elégiiletleneket, 
kik az igért kegyeln1et hiába remélték. Uralkodása alatt a szerbek 
lerázták az igát, s királyul választák Boislaw Istvánt, mig másrészt 
Olaszországban a görög uralomnak Hanteville-i Tankred fiai vetettek 
véget. 1) 

Mlhály (Calapltota). 
Elemésztve betegsége s lélekfurdalá~a által, Mihály, egyik vele 

hasonnevű unokáját választja császárnak (1041), maga pedig szigorú 
bünbánatot tartandó, visszavonul s magányából nézi utódjának gonosz 
tetteit. V. Mihály, ki atyja mestersége után Calaphata nevet nyert, 
engedelmességet e1küdött Zoénak mindenben, s utóbb mégis monos
torba záratja; nagybátyját, Jánost, ki szerenceéjének eRzközlöje volt, 
számüzé; hanem a felb(:!Bzült fellázad, kiveszi a mo11ostorból Zoét s 
nővérét, 'l'heodorát, és császárnőknek kiáltja ki ; Mihály csak nagy 
nehezen menekül egy zárdába, hol aztán a két császárnő szemeit ki
szuratta neki (1042). 

Zol' és Theodora. (;onsfantlnul!l Moumnnebus. 
A két nővér együtt uralkodék jobban mint n férfiak, hanem köz

tük is csakhamar kiütött a viszálkodás, melly annyira ment, hogy Zoe 
Theodorának csak a császárnői czímet hagyva meg, Constantinus 
Monomachusnak, az ő régi szeretöjének nyujtja kezét, Sclerenét pe
dig, ennek mostani kedvesét urnö (d e B p o i n a) czimmel ruházza fel. 

t) Lá,d a VII. f<>jcz. 

x. 21 
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Példátlan harmaduralkodást (triumviratus) gyakorlának, s Constan
tin nyilvános helyeken s a sz.·Zsófin. egyházban hatvan éves neje s 
fiatal kedvesc között jelent meg. A béke, mclly köztük csodálatosan 
megmaradt, fenn nem tartathatott a számos külcllenség ellenében, kik 
közt legfélelmesbek voltak Ázsiában a törökök, s a normannok Olasz
országban. X. Contantin a két császámő halála után Nicephorus Bri
ennest Bolgárország kormányzóját akarta utódjának nevezni; hanem 
a ~árdába üzött Theodera meghallván ezt, kijött, s császárnőnek ki
áltatta ki magát, s minthogy Constantin épen akkor meghalt (1054), 
a hetven éves vén asszony szeretve, tiszteltetve huszonegy hónapig 
uralkodott. V ele halt ki a l\Iacedoniai Vazul nemzetsége (l 05Ci ). 

VI. Mihilly (Strntiotlrus). 
A kormányférfiak rávették az öreg asszonyt, hogy utódjaul Mi

hályt, a H a r c z os t (Stratioticos) válaszsza, ki derék katona volt, de 
annál kevesebbet értett a kormányzáshoz; az elégületlen hadvezérek 
tehát két püspököt küldöttek hozzá, üzenvén neki: tenné le a koronát. 
H á t m i t a d t ok kár p ó t l ás u l? kérdé .!Hi háy a püspökök től. 
A me n n y ek o r sz á g á t, felelék ezek; mire a. trónfosztott nyugod
tan vonult vissza azon házba (1057), mellyben mieliítt tehetetlen ural
kodóvá lett volna, mint becsületes polgár élt vala. 

Komnen (l.) Izsák. 
Komnen Izsák, had vezér-társai által trónra emeltetvén állítá, hogy 

az ő családja azokból van, mellyek egykor Constantint Rómából Kon
stantinápolyba kisérték. A trónra emelkedők különben mindig talál
nak nemzetségirókra. Nejét, a bolgár király leányát, Izsák "Augusta" 
czimmel ruházta fel, s rokonait a legmagasb méltóságokra emelte ; 
sok adományozást visszavont, megszorítá az állam kiadásait, s a pa
triarchát, ki neki a koronázáskor ezt mertc mondani : Fe j e d b e t e
s z e m a ko r o u á t , d e l e i s fo g o m t u d n i v e n n i, letette. 
Midőn végperczeit közelítni érezé, a koronát János nevű fivérének 
ajánlá, mellyet midőn ez visszautasítna, egy méltónak talált idegent 
nevezett ki utódjaul, s lemondott (1059), Egy monostorba vonulván 
meghalni feleségével együtt, igy szólt ehhez: V a ll d b c, h o g y 
midőn a koronát fejedre tettem, rabszolganővé 
tettelek; most midőn elvettem azt, szabadságodat 
a d t a m v i s s z a. 

(;onstantin (XI.) Dnkas. 
Constantin Dukas Komnen Izsák kegyeit igazsága, takarékos

sága s ékesszólása által nyerte meg, mellynek fényes bizonyságát adta 
mindjárt elválasztatása után, ékes beszédben sorolván clö a jó frjede-
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!em kötelességeit. Ö azonban ezeket csak ismeré és nem gyakorolta. 
Igazságszeretete az alig é~zrevehetö kicsinységekben nyilatkozott; 
takarékassága pedig abban, hogy a fösvénységo miatt roszul fölszerelt 
seregek nem akartak sem a magyarok ellen indulni, kik elfoglalták 
Belgrádot, sem a törökök ellen, kik Ázsiából nyomultak elő, sem az 
úzok ellen, kik Moldva- s Oláhországbol, akkori lakhelyeikbiíl Thra
ciát s Bolgárhont pusztitgatták, elönyomulva néha egész Konstnnti
nápolyig. Betegségbe esvén XI. Constantin, megesketteté nejét, hogy 
másodszor férjhez nem megy, a tanácsbelieket pedig, hogy finin kivül 
más császárokat el nem ismerendnek. 

IV. Romnnns. 

A három fiu tehát, u. m. VII. Miltály (Pnrnpinaces 1), Androni
ens és XI. (másodszor) Constantin uralkodtak Endoxia kormányzó
sága mellett; Eudoxia azonban, miJüu a birodalmat a törökök kemé
nyen fenyegetn6k, szükségesnek látta a korm1inyt erős kezekre bízni. 
Homnous Diogcnes, számüzött apának fia, magas hivatalért könyör
gött Constantinus Duk as előtt, hanem ez felelé: T e t t ek á I t a l 
t e d d m a g a d é r d em e ss é. Romanus harczolni ment s ·gyözelmet 
vívott ki a pecsenégek fölött. A coászárnö ekkor megadta neki .:1. ma
gas mélt6ságot, mondván: N c n ek em, h a n em ka r d o dnak 
kös z ö n d. Romanus ekkor azon gondolatra jött, hogy kardja által a 
császársligat is elnyerhetné, s barAtaival összeesküdött, de fölfedez
tetve halálra ítéltetett. Meglátta öt azonhan már elítéltetése után Eu~ 
doxia császárnő, s 'Lelészeretctt. egyanazon birák, kik elitélték, most 
már ártatlannak találták. A patriarcha, kinek Eudoxia azzal hízel
gett, hogy az ö unokájának adja kezét, föloldozta a császárnőt férje 
előtt tett esküjétöl, a mikor aztán Euduxia Romanus Diogeneshez 
ment fé1jhez, s ötet minunyájok csodálkozásám, sokaknak pedig bo
szankodá;,;ára császárnak kiáltatta (1068). 1Hegnyngtatták azonban 
ezeket Eudoxia kecsei s IV. Romanus vitézsége, ki a törököket egész 
Perzsiáig visszanyomta; végül azonban () győzetett le, s fogságba is 
esett) a görög háborúkban olly gyakori árulások egyike által (1071 ). 

Alp Arslan, az ellenség győztes vezére, midön eléje vezettetett 
a fogoly görög császár, földhöz vágta s lábbal taposta öt; l1anem mi
után eleget tett e honi szokásnak, fölemelte s kezét nyujtá neki, s 
mint mas.ához hasonlóval bánt vele, aztán békét s szövetséget kötvén 

t) lg-y neveztetett el azon mértéktöl (11'tV<ÓJ<tov), mcllycl li a népnek ga

honát árultatott, s melly a törvéuycsuél kisebb vala. 
21* 
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másfél millio arnny pénzé-rt s hétszázhatvan ezernyi évi adó mellett, 
visszaküldé. 

''ll. Mlhilly (PuRplnnces'. 
De roszabbúl bántak Romanussal övéi, mint az ellenség, mint

hogy csatavesztése első hfrére kikiáltották Pa rapinncea Mihályt,.._ Eu
doxiát pedig monostorba zárták. A visszatért Romanus visszautasít
Vlio a kormánymegosztás ajánlatát, hadat kényszerült viselni övéi el
len, de legyőzetvén a görögöktől fölbérelt normannok által, megigér
te, hogy ezerzetessé lesz, ha életben hagyatik, de a győzök kiszurat
ták szemeit olly barbár-kegyetlenül, hogy belehalt, önmegadással és 
megbocsátva. 

Neki ajánita Eudoxia J ó n i á j á t vagyis az istenek és hősök 
történetét; azonkivül irt egy költeményt Ariamne bajzatár617 me Ily
ben oktatást adott a nőknek, különösen a fejedelemnők kötelességei
ről, s magasztalta a szcrzetes életet. Caesar J án os tanácsai kegyetlen
ségre vitték a tudós császárnőt 

VII. Mihály maga maradván a kormányon, űzte kedvencz ta
nulmányait, mert Psellus, a birodalom legjobb elméinek egyike lévén 
tanitója, csak nyelvészeti kérdésekre, szúnyomozás· és más apró is
kolaiságra tanította a császárt. Caesar János nevelte a császárban az 
ezen tudomány iránti hajlumot, remélvén, hogy majd Mihály nevében 
ö maga uralkodandik. Azonban kitúrta öt Nicephorizus, a ravasz, 
romlott, fösvény herélt; ki az udvart kémekkel s magához hasonlók
kal árasztotta el, 8 uzsoráskodott a gabonával, éheztetve a népet. 

Azalatt Alp Arslan meg akarta boszulni egykori ellenségének 
Romanusnak árulóit, csatába vezetve a törököket, nem többé pusztítás, 
hanem hóditás végett, s vissza is verte az ellene jött görög és nor
mann sereget. Belefáradva Mihály ennyi háborúba, fóvezérül választja 
Nicephorus Briennest, ez azonbm azon sereg élén, melly a fellázadt 
bolgárokat igázta. volt le, császárnak kiáltatja magát(1078), mig a ke
leti hadsereg Nicephoros Botoniatest emelte trónra. Mihály nem akar
ván, hogy vér folyjon, lemond s barátruhát ölt: Constantin a neki 
ajánlott koronát Botoniatesnek engedi, ki is a fOvárosban erélytele
nül uralkodik, míg Brienncs lllyricumot és Macedoniát kormányozta. 
Midön ez haddal közeledett, a másik ajánlá neki, hogy megosztja vele 
a kormányt ; hanem Briennes nem akart Konstantinápolyba bemenni, 
8 midön Nicephorus kérdezné, mitöl fél, felelé : N e m f é l e k cs ak 
a z Is t e n t ö l, d e n em b í z om a z u d v a r o n c z ok b a n. 
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Kommm Elek. 

Aggodalomba esvén ezek a felelet ruiatt, megakadályozák a ki
békülést, s Komnen Eleket küldték Briennes ellen, ki már Izsák fi
vére alatt, az eWbbi hadakban kitUntette volt magát. Az egyik rész 
törököket, a másik pedig frankokat bérel föl, s rontják egymást ; mfg 
Briennes fogságba esik (1079), s a ruinisterek, kik épen olly alávalók 
voltak, a minö nagylelkü vala Elek, kiszurutják szemeit, mikép a 
többi lázadónak. Komnen azalatt olly tekintélyre vergődik, hogy a 
császárnő fiának fogadja őt, mire a megdöbbent udvaroncz.ok oda vi
szik a dolgot, hogy Nicephoros az összes Komneneket megöletni ren
deli. Elek megszökik és segittetve a magyarok és frankok által, fel
lázítja a birodalmat, s kikiáltatván magát, árulás által bejut Konstan
tinápolybas rablásnak engedi azt által, Nicephoros pediglnonostorba 
vonul (1081. april 1.). 

Elek akkor jutott a trónra, midön az arabok elszakították a bi
rodalomtól mindazt, a mit Afrika·, Egyiptom-, Palaestína- és Phoeni
ciában birt j 1) a törökök Syria s Kisázsia városait foglalták el, ugy, 
hogy Antiochia, Aleppo, sőt Nicaea is török kormányzók székhelyei
vé lőnek j a Bosporus vizein török hajók futostak, s az átellenes szá
razröld tornyain török zászlók lobogtak. A magyarok, kúuok, pecae
négek és dalmaták átkeltek minden évben a Dunan pusztítani l\Iace
doniát s 'l'hráciát és ostromolni Konstantinápolyt, melly bezárt kapuk 
mellett a Sz.·Zsófia harangjait kongatta. Azt, hogy egy kis olaszhoni 
fejedelem (Guiscat·d Robert) Durazzot ostromolni, s a görög biroda
lom ellen hadat viselni mert mindaddig, miglen terveit a halál félbe 
nem szakítá, már láttuk. Ehhez járult a fegyelmetlen hadsereg, ki
merült kincstár, nyugtalankodó főurak, s a még mindig vérengzö belsö 
háború. 

Elek késleltetni tudta a birodalom bukását; fényes tehetsl!gek
kel felruházva, s a türelemböl soha ki nem fogyva, segített az orszá
gon alkalmas törvények és rendeletek által ; uj sereget alkotott, s 
visszaállitá a hadi fegyelmet, igen ildomosan tudott a gazdagság s 
elme által befolyással biró föcsaládokra támaszkodni j a papságnak 
annyira kedvezett, hogy elfogadná. barátaival együtt a patriarcha ál
tal megszabott bünbánatot, melly szerint a katonák által kiontott vér
ért negyvennapig böjtölnie, földön alunnia, s testén sanyarövet visel
nie kelle. Pártolta a szépmüvészetckct s tudományokat, mellyeket 

•) Wilken P., Re1·um ab .Alexio I, Johanne .Wanuele, et Alexio ll. Comne-
71 is ge1tannn. 
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vejével s Anna nevii. leány1í.val mnga is mlívelt. Anna beszéli el ne
künk atyja tetteit, a gyermek természetes előszeretetével, dicsérve 
öt mindig, még akkor is, midőn h ős k é n t sz a l a d. És mégis amaz 
elbeszélésből kitűnik, hogy Komnen Elek fultar, tettető ember volt, 
hogy alattvalóinak sem vagyonát, sem életét tekintetbe nem vette, s 
azért sem szeretetök- sem tiszteletüket ki nem érdemelte. Mi Bzere
peini látandjuk Eleket a keresztes haJak nagy drámájában, mellyben 
a Koronenek részt vettek egy egész századig a nélkül, hogy csak va
lamicske hasznot láttak volna belőle. 

fo;retnekségek. 
A görög birodalom másik fenéje, az eretnekségek sem szüntenek 

meg ezen időszakban. A pauliciának több ízben fegyverrel győzettek 
le, aztán átszállíttattak Thraciába, s már elenyészettnek tartaték a 
felekezet, midön az a B o g-m i l uj o kb a n 1) ujra föléledett. Vazul 
orvos hosszu tanulás után végre közzétette renddzerét ; tizeukét apos
tolt vett maga köré, s elvetett sok s~nt könyvet, csak a zsoltárokat, 
a prófétákats .az Újszövetsé-get tartva meg. Ű tanította, hogy Sata
nael, az Atya fia, megromol va büszkeségében, egy gonosz világot al
kotott j azonban lerontotta müvét ·a Megváltó j titokszerii. eszmék, 
mellyhez szigorú remeteélet jánUt. Elek kínpadra vitette Vazul elő
kelő tanítványait s kézrekeritvén magát Vazult is, kihallgatta öt szín
lett engedékenységgel, egy jegyzö azonban fölirt mindent, s találta
tott ok a halálos ítéletre, és Vazul s t:í.rsai rettenthetlenülleptek föl a 
máglyára. A tévely fennmaradt, s a keresztes hadak alatt te1jedett 
Europában, hol, mint látni fogjuk, a titokszerlí felekezetek, uj szen
vedések- s bajoknak adtak eredetet. 

Szakadás. P holi us. 
Még tartott a képrombolás szerencsctlen visz~i.lya, midün szent 

Ignáez, I. Mihály császárnak fia, bár pártolta a képek tiszteletét, a 
konstantinápolyi patriarehaságra emeltetett (846). V ele tartott Theo
dora, de leghevesebb ellenségre· talált a syracusai piispökben s Bar
das Caesarban, kinek miután sikeriilt Theodorát III. Mihály ügyeinek 
vezetésétől eltávolítni, Ignácz felségárulásról vádoltatva, megkínzaték 
és számüzetett (857); a keleti egyház lcgfiíbb méltósága pedig Pho
tiusra, egészen alrendü vihlgi emberre bizatott. Ez, az igaz, kora leg
tudósb férfija vala, de rnegvakítva a nagyravágyás.tól, üldözte lgná
ezot B kínoztatta mindenképen, hugy lemondásra bÍija, de sikert nem 

l) Bvg·miluj Lolg·át· nyeli' en annyi mint. Kyrie eleiso11, (UJ·am ii·.<Jalmazz); 
tehát a bog-milujolc ar. i1galomkéJ·iik f<'lc•l"''l.l'tc. 



- 327 

arathatott, mert az ájtatos hivők Ignácz mellett maradtak, s Photius 
csak zavart s rendetlenséget tudott előidézni. Hogy visszaállítsa. a 
rendet, Photius tudatja a maga megválasztatását I. Miklós pápával, ki 
is szivesen vette az igazhitűség vallomását, de helytelennek tartá, 
hogy patriarcbának világi ember választassék, s a dolog megvizsgálá
sára biztosokat küldött (862). Ezek azonban túlmentek utasításukon, 
s részt vettek azon zsinatban, mellyen Ignácz letétele s Photius meg· 
választatása megerősíttetett. A pápának azon jelentést tették, hogy a 
különböző egyházaknál nem egyenlő szokások uralkodnak, s Kon
stantinápolyban több példa van rá, hogy patriarchának világi, sőt még 
kereszteletlen ember is elválasztatott. Miklós visszautasítá e példákat, 
s egy római zsinaton (864.) roszaltattak a konstantinápolyi gyülés 
összes végzései, s Photius mindeu papi méltóságtól megfosztottnak 
nyilváníttatott. Megboszankodván ezért Mihály, megtagadta a pápai 
felsöbbséget, s állítá, hogy ö a pápa segélyét, de nem ítéletót kérte, 
melly előjogtól Róma jó idő óta elesett. 

J.; viszály ujabbra adott alkalmat azon kérdésnél : hogy kitől 

függjenek a bolgárok : a konstantinápolyi patriarchától-e, miután Cy
rill és Methodius, a bolgár nemzet apostolai, görögök voltak ; avagy 
a pápától, miután ök Német-Lajos által ettől kérték éli! nyerték térítő
iket. Még ingerültebbé lőn a viszály, mellynek Photius átaJános fon
tosságot igyekezett tulajdonítni, s kieRzközölvén egy zsinat tartását 
(867), a nyugati egyházat terhes tévelyekkel vádolá: hogy az a pa· 
pok házasságát meg nem engedi, hogy a püspökségre emelt áldozáro· 
kat n szent olajjal ujra fölkeni, hogy szarobaton böjtöt rendel, s ko
vásztalan kenyeret szEmtel meg. Az egy~áz meghatározta volt, hogy 
a Szentlélek nem szülctett, hanem származik. Hanem kérdés támadt: 
csupán az Atyától származik-e a Fiu álüd, vagy a Fiutól is? A görö
gök az első véleményt, a rómaiak az utóbbit fogadták el, sa n~caeai 
hitvallás ezen szavai közé: Q u i a p a t r e p r o c e d i t, n fi l i o q u e" 
szövetett bele. E kérdés még inkább elválasztá Rórnát és Konsta.nti· 
nápolyt, s Photius a rómaiak elleni egyik vádul hozta azt fel, s a zsi
naton a római püt~pököt átok alá vetette. 

Trónra lépvén ugyanazon évben Macedoniai Vazul, letette a pa· 
triarchát s visszahelyezte Ignáczot, kérvén a pápát, hagyná jóvá. ez 
intézkedé.st, s határazna a Photius és kegyenczei által fölszentelt pa
pok föl,ptt. Miklós utódja, II. Hadrián zsinatot hitt össze, mellyen a 
koustantinápolyinak végzései elégettettek, s Photius ünnepélyesen le
tétetett; elfogadta ezt a Konstantinápolyban (869-70. okt. 5- febr. 
28.) tartott VIII. egyetemes zsinat, melly az önigazolás végett meg-
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jelent Photiust átok alá vetette; ámbár a pápai követek gőgös vise
lete elégületlenség magvait szórta el, mellyek aztán gyümölcsöt is 
hoztak. 

Photius, ki jeles tudománya mellett rendkivüli ügyességgel is 
bírt, mint mondják, Vazulnak családi származatát írta meg, s eredetét 
Tiridatesig, Nagy-Örményország királyáig vitte föl. E nemzetségren
det 6szerü betükkel irva le, a edszári könyvtárba helyezte, hol nem 
épen esetlegesen fölfedeztetvén, a császár kezébe adatott. A tartal
mára kiváncsi császár nem találván senkit mást, mint Photiust, ki azt 
neki megmagyarázná, öt azóta olly annyira kegyelembe vette, hogy 
lgnácz halála után ujra patriarcbává tette (877). VIII. János pápa, 
habár beleegyezése ki nem két·etett, a bék~ tekintetéből mégis elis
merte öt ugy, hogy egy zsinat előtt bocsánatért esedezzék, s követe
ket küldött, kik Photinst ujra megáldják, ezek azonban egészen más
kép találták a dolgokat, miut a mikép lefestve voltak. Photius telje
sen gyakorolta hatalmát, önmaga vezette a zsinatot (879), mellyen az 
ö neve a pápáénál jobban tiszteltetett; a pápai levél elolvasásakor 
kihagyatott mipden, a mi a patriat·cha ellen szó It ; a hét egyetemes 
zsinat megerösíttetett, a nyolczadik elvetteték, s helyébe a mostani 
ismertetett el, VIII. János tehát átkot mondott mindenkire, ki Photi
ust az egyházból kizártnak nem tekintené. Megismétlék e kárhozta
tástutódai is, s Bölcs-Leo letette a patriarchát, helyébe tévén saját 
fivérét Istvánt (887), s az egyetértés a két •'gyház között fentartatott 
egész Cerularius Mihály patriarcháig. 

Cerularlus. 
Ez levelet irt (1053.) Jánosnak, tranii püspöknek, mellyben a 

nyugati egyházat azzal vádolja, hogy nagyböjtben az alleluját nem 
énekli, hogy szombaton böjtöl, holott az evangeliomból tudva van, 
mikép az Apostolok ama napon kalászokat szedtek s ettek, hogy 
továbbá kovásztalan kenyeret szcntel meg, ,.holott Mózses a szegény 
zsidóknak rendelte a száraz tésztát egyszer egy évben, még a keresz
tények husvétja kovász által izletesített kenyeret kiván meg." A zár
szavak ezek voltak : "A rómaiak sem nem zsidók, scm nem kereszté
nyek, de még csak nem is pogányok, miután vérökben megfuit álla
tokat esznek; ök leopárdok, mellyeknek szőrtik sem nem fehér sem 
nem fekete." Illy vádakkallépve föl, bezáratta Konstantinápolyban 
a latin szertartásu összes egyházakat, s elvétette tőlük a monostorokat. 

IX. Leo pápa felelt a vádaltra, amaz ujra válaszolt, s a viszály 
ingerültté lett. X. Constantinnak békére levén szüksége, midön a nor
mannok Calabriát fenyPgették, véget vetett a viszálynak. Cerularius 
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azonban visszautasitott makacsul minden közlekedést a nyugatiakkal, 
s a pápai követek letették Szent-Zsófia oltárára a patriarcba kiátko
zását (1054.), vádolva őt·minden néven nevezendő eretnekséggel, s 
kiátkozva mindazokkal egyetemben, kik ellent mondanak a nyugati 
egyháznak; aztán kilépve a templomból, lerázták lábaikról a port, 
mondván: Az Ur lásson és itéljen minket. 

Az időtől fogva a két egyház közötti kötelék elszakítva maradt. 

TIZENKILENCZEDIK FEJEZET. 

Sp a n y o l h o n. - A C i d. 

Elszakíttatván a spanyol kalifatus a bagdaditól Abd el-Raman 
által, a virágzás tetőpontjára emelkedett azon fejedelmek alatt, kiknek 
tetteiket majdnem kizárólag keleti irók beszélik el, kik a nagyokat 
nem megítélni, csak csodálni tudják; azért is gyanusakká lesznek öm
lengő magasztalásaik, mellyeket mégis viszhangozni kényteleníttetünk. 

ll. Abd el-Raman. 
Kegyetlen Bakern után, ki a spanyol kalifatusnak a szárazföldi 

s tengeri haderő alkotása által megalapítója vala, Győzedelmes II. Abd 
el-Raman következett (822.), ki roppant vitézségével nyájasságot, 
emberszeretetet sa tudományok iránti lelkesedést párosítva, boldogok
ká teendette alattvalóit, ba nem gátoltatik a folytonos hadak által. 
Meg nem akadályozhatta, hogy a hirtelen kikötött normannok Gali
ziát föl ne dulják, s Sevillát ki ne rabolják; a francziákat Barcello
nából kiűzte s kergette öket egész a Pyrenaeusokig ; az asturiai ke
resztényeket megzabolázta, slegyőzte nagybátyját, Abdallá.ht, ki Tan
gerből a kormány megváltoztatál!ára visszajött vala; a kézrekerült 
AbdaHábnak nagylelküleg megkegyelmezett. A konstantinápolyi csá
szárokkal szövetségre lépett közös ellenségük, a bagdadi kalifa ellen. 

A lázadó városokat kötelességökre térité, dP- meg nem engedé 
azokat rohammal venni be, hogy megkimélje iíket a rémülettöl, s ha
tóságoknak, mellyek bocsánatot .kértek, hogy a lázadás fejeit el nem 
fogták, igy felelt: A n n á l j o b b; í g y l e g al á b b n em v a g y ok 
k é n y t e l e n e g y ö r ö m n a p o t a s z i g o r t e t t e i v e l s z o m o
r í t n i me g. T al á n me g i ll e t i Is t e n sz i v e ik e t; h a p e
dig nem, ugy meg fogom tudnigátolni öket, hogy 



- 330 -

n é p e m e t m c g n c h á b o r i t 8 á k. Kegyelte a tudósokat 8 egy 
szörnyü éhség alkalmával kercsetet nyujta a népnek s Cordavát viz
vezetővel ajándékozta meg j azért is az arabok, mint atyjokat sirat
ták, midön élete hatvanötödik, uralma harminczegyedik évében meg 
halt (852). 

Astm·lai kereszlényl'k. - San Jago dl Compostella. 
A kalifák azon nehéz kényszerüségt·c voltak 8zorítva, hogy foly

tonosan küzdjenek a régi góthok törhetlen szelleme ellen. Az asturiai 
keresztények hatalmasakká lettek II. (Szüz) Alfonz vitézsége által, 
kinek országlását (791-842) Nagyobb sz. Jakab maradványainak 
fölfedezése (808) tette nevezetessé, miután ez Spanyolhon apostolá
nak tartatott. Amaz ereklyék Compostellában tétettek le (825) s a 
spanyol keresztények köz t uj vallási köteléket hoztak létre. Ama győ
zelmes csatában, mellyet I. Ramiro, Alfonz utódja, II. Abd el-Raman 
ellen Logrono mellett vivott ki (849), sz. Jakab lóháton láttatott a ke
resztények illén harczolni j miért is a király elrendelé, hogy minden 
föld- és szöllöbirtokos évi adományt ajánljon a compostellai szentély
nek, melly búcsujáratok határpontjává Jön. 

Ramira kiirtotta az utonállókat, szemeiket szuratván ki az 
elfogottaknak j a varázslókat máglyára téteté, mi előjátéka volt az 
a u t os - d a- f é - knak. Egy a valenciai partoktól a Duero torkola
táig nyúló vonal képezte némileg a keresztények s musulmanok közötti 
határt. Ramira országa magában foglalá a két Asturiát, Galiziát és 
Leon egy részét j az arabok elleni erélyes védelemre azonban szük
séges lett volna, hogy a sp a n y o l h a t á r o k egy kézben lettek lé
gyen j ámde Catalonia egy része a Sf\gro és a tenger között, aztán 
Guascogne, Navarra és Biscaya franczia grófok alatt állt j Aragonia 
önmagától képződött a saracanoktól elvett részekből ; Castiliának tu
lajdon grófjai voltak, kik talán a régi góth főnököktől eredtek s épen 
ugy védték magukat, mint Asturia uralkodói, kiknek ök majd hübe
reseik majd elleneik voltak. Egymás közötti viszálkodásuk nem en
gedte meg ezen uraknak, hogy az arabok czivódásait hasznukra 
fordítsák. 

I. Ordogno, ki már a logronói csatatéren atyja utódjani kiálta
tott ki (850), tovább terjeszté birtokait, elfoglalva Salamancát és 
Coriát, mig a kalifa mindig a toledói lázadókkal volt elfoglalva. Or
dogno utódja, III. Alfonz (866), győzelmei ~Utal Nagy nevet vívott ki 
magának. Hogy visszatartsa a mindig megújuló normann beütést, 
megerösité Oviedót, hol biztosságba helyezé mindazt, a mit a lakosok 
becseset bírtak, aztán szövetkezve a navarrai gróffal, hadat indított a 
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musulmanok ellen. Duero mellett történt az ütközet (869), hol a győ
zelemért Krisztus is, Alláh is hálával magasztaltatott, miután mind a 
két rész nagy veszteséget szanvedett; az arab lovass{tgnak virágn 
esett el, a keresztények halot~jaikat tiz napig temették. Alfonz mégis 
hatalmába nyerve Coimbrát, határait Portugália felé Mondegóig ter
jeszté, s a fegyverszünetet városai megerősítésére használta; megala
pítá Porto di Calc, Chaves és V..iseu városokat; megnépesíté ujrn 
Bm·gost, me ily aztán Castilia fővárosává lett; Braga, Porto, Lamego, 
Viseu és Coimbrában püspökségeket állitott s leirva elődei tetteit 
V ambátóll~ezdve, ezek által ujabbakra látszék lelkesülni. 

De a háborúk folytathatására terhes adót kényszerült kivetni s 
megfékezni a zavargó főurakat; mi ollyan elégületlenséget szült, melly 
nyilt lázadásba tört ki. Maga elsőszülöttje, Garcias élére állott aláza
dóknak, segíttetve Nu gno Fernandez, Castilia grófja által. Három évig 
hadakozott ezekkel Alfonz, míg végre boszus~ígtól eltelve, leköszönt 
s Ovicdót elsöszölöttjének, Galiziát pedig kisebb 1i.ínak, Ordognónak 
engedve által, folytatta állhatatosan a háborut a vállás és haza ellen
ségei ellen. A rosz fiuk rosz fivérek is voltak s hadat viseltek egymás 
ellen, hanem miut{m az elsőszülött örökös nélkül hunyt el (913), az 
uralkodást egészen ll. Ordogno vette át, Leonban üt vén fel székhelyét, 
mellytöl az ~j keresztény állam nevét vette. Tovább terjesztette ezt 
Ordogno, átkelve a Tajon s elfoglalva Talaverát s rettenetesen meg
verve III. Abd el·Hamant San Stefano d' Ormuz mellett. Uj erőt kez
de gyüjteni az arabok ellen, de félvén, hogy Castilia grófjai függet
lenségre vágynak s az cllenséggel tartanak, tanácskozmányra hívta s 
ott megfojtatta öket. Fellázadván e hitszegés miatt Castilia, két birót 
választott s ezek által kormányoztatta magát, miglen Gonzalez Fer
nandez is ru ét gró ti czímet vett föl s I. (Nagy) San c ho által független 
fejedelmül ismertetett el, s azóta Castilia önálló államot képezett (963). 
Ugyanez történt Navarl'ában, hol Garcias Ximenes, Sancho gróf fia s 
utódja, királyi czímet vett fül (857) s utódjai folytonos hadat viselve a 
saracenak ellen, gy ara pitották birtokai kat. 

Csak egy évi g uralkodott Ordogno fivére, II. Froilas; s még rö
videbb ideig IV. Alfonz, ki barátruluít öltvén fivére-, II. Ramírónak 
eugedte az orsúgot (927). Megszabadulván ez bels()_ elleneitöl, meg
rohanta. uj Castiliát s elfoglalva Madridot, szövetségre lépett az am
bok ellen fölkelt castiliaiakkal s hUbéri alávetésre szorítá Saragozzát, 
:<ztún a Leon királyságba beütött arab fejedelem fölott Simanea mellett 
véres győziidolmct vívott ld. A kalifa akkot• szent hadat hit·detctt s 
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rettentő sereget gyüjtvén össze Spanyolhonban és Afrikában, Ahmed 
ben-Said-vezérlete alatt elpusztítá Galiziát (945} s olly roppant zsák
mánynyal tért vissza, hogy az elhinni majdnem lehetetlen t). 

III. Ordogno csakhamar meghalt, fiát pedig megfosztotta a ko
ronától I. vagyis Nagy-Sancho, de nem tarthatván fenn magát az uj 
kormánynyal járó zavarok között, Navarrába futott (958), a fóurak 
pedig IV. Alfonz egyik fiát választották el, ki IV. Ordogno neve alatt 
G o n os z melléknévvel bélyegeztetett. Nagy-Sancho, hogy szabadul
jon terhes kövérségétöl, a cordovai hires on'osi tanodába ment s meg
ismerkedett ott Abd el-Ramannal s mint barátjától segitséget nyert 
tőle trónja visszafoglalására. Sajátságos látmány, fegyveres musulma
nok sz. Jakab zászlói alatt visszasegitik Sanchot, ki szövetségre lép
ve védnökével erélyesen uralkodott, mig csak meg nem mergezteték 
(960). 

111. Abd cl-Ramao. 

Az a 1-m um i n i n czímet ekkor III. Abd el-Raman viselte 
(912- 61), ki egyike volt a legnagyobb emireknek, kiket a történet 
említ. Megfékezvén a lázadó arabokat és keresztényeket uj tevékeny
ségi tért nyere, midön segélyül hivatott az afrikai sheikek által, kik 
hivek maradtak a százharmincz évig uralkodott s most elüzött Edris 
családhoz Fezben, Az emír haderőt külde, melly elfoglalta Tangert, 
Ceutát, Fezt s az egész Magrebet, melly a mai Maraeco császárság, 
s védte is e fogialmányokat a fatimita Moadiah ellen. Ama csekély 
tisztelet azonban, melly-szerint Fezben a mecsetbeni imákban Abu 
el-Raman is megemlítteték, vérbe s aranyba került, mik Spanyolhon
ban igen drágák voltak ; azonkivül a nyugtalan v a l ik igen elbiza
kodtak ; az emir saját fia is fellázadt, s bár az a pa halálra vitette öt, 
a keresztény államok mégis gyarapodást nyertek. 

A kalifaság jövedelme, melly az elsö Oromiadok alatt hatszáz 
ezer (23 frankat érő) aranyból állott, most évi tizenhárom millióra 
rúgott. A jövedelem fő kútforrásai voltak az a lm o x a r i fa z g o,melly 
ezerint a jövök-menők az áruczikkekért tizenkét százalékot fiztlttek ; 

•) A zsákmany ötödét a kalifa kapta, ~ Ahmed még azonkivül adott 
neki 400 font termékaranyat, 420,000 darabot kiverve, 400 font álóét, 500 ne
hezék ambrnt, 300 neh. legjobb minöségU kánfort, 20 darab, Bagdadbán ké
szült, arany hímzetü zászlót, 4000 font •elyemszövetet, 30 perzsa szönyeget, 
800 darab lovas fegyverzetet, 1000 seudit, 100,000 nyilat, 15 gyönyörtlen föl
szerelt arab lovat, 100 darab, szinte fölszerelt afrikai és spanyol lovat, 20 nyer
ges öszvért, 40 rab~zolgát s 20 gazdag öltözetii leányt; mindezen ajandékok 
mellett egy verses lrölteményt i~ nyujtatott Alta! a kalifának. 
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az a i e a v a l a vagyis mindcn eladott ingatlan javak tizede s az 
a z a c a vagyis a termés tizede, mit a keresztények és zsidók kétsze
resen fizettek. 

III. Abd el-Raman a jövedelem harmadát félretette, a többit 
olly fényüzésre fordítá, mellyröl a kr6nikák nem gyöznek eleget be
szélni. Ezek szorint Cordova ákkor négy órai kiterjedésen feküdt; B 

volt benne 60 palota, 212,000 ház, 851000 bolt, 900 nyilvános fürdö, 
600 mecset ,60 kcinyvtár s 17 tanintézet. Az emír al muminin örserege 
12,000 gyalog slavonitából, kiket Konstantinápoly küldött, s 8,000 
andalusiai lovasból állott. Cordova melletti palotájában, melly körül 
utóbb Medina Azara képződött a boltozatot 4,300 márdnyoszlop 
tartá, márványozottalt valának a falak, márványból a tarka talajzat; 
márványedényekbe zuhogott a szökő kutak vize 8 egy márvány tek
nőben arany hattyú uszkált, melly Konstantinápolyban készíttetett s 
mellynek fejéről roppant gyöngy függött alá, mint Leo császár 
ajándéka. 

Cordova után még hat elsőrendü várost számlált Spanyolhon, 
mellyekben a valik székeltek, u. m. Toledo, Merida, Saragozza, Va
lencia, Murcia és Granadát; másodrendü város nyolczván, nagy me
zöváros háromszáz vala, s a Guadalquivir mclléki 12,000 falu; bár 
tulzottnak látszik az előadás, nagy népességt·e mutat. Toledo 200,000, 
Sevilla 300,000 lakót számlált, s a salamancai egyházmegyéhez 125 
város és mezöváros tartozott. 

Jaenben és a Tajo forrásainál gazdag bányák miveltettek, Mala
ga és Beja rubinokat adott j Andalusin partjain korall, Tarragana 
mellett gyöngy halásztatott. Hozzászokva már hazájokban a földmü
veléshez sa kereskedéshez, melly utóbbit az 50000-nyi családdal be
vándorlott zsidóság is elömozdítá, az arabok, hogy felhasználják a 
fold gazdagságát s keleties fényüzésöket kielégítsék, jeles földmüve
lési 8 ipar rendszert hoztak be j a cordovai bör, Murcia posztó ja, Gra
nada s Almeria selyme és Salibah pamutpapírja a legkeresettebbé 
lön. A földmívelés elömozditasára roppant munkával csatornák épít
tettek, mellyek nyomai most is láthátok. A rizs, pamut és az eperfa 
gazdagságát képezék az országnak; a czukornád, pálma, sáfrány, s pi
zángfa, külfoldröl hozatva bár, 8zépen tenyészett az olaj-, narnncsfa a 
szölötö mellett, mcllynek nedvét az arabok is itták, miután a hittaná
raik sze.rint a spanyol levegő a hivöket borivás nélkül el;satnyitaná. 
Arab azok ás ezerint behozatott a m es t a, melly szerint a m e d i
n o s-ok vagy is pásztorok barmaikat legeltetni északról délre s ke
letröl nyugatra vándorolhattak, a mint a megújul6 évszak, a hideg 
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vagy melcg kivánta. Andalusia kcíszitményei Almci1·a kikötöjéből 

vitettAk ki s ugyanoda hozattak a keleti tenn ény ck leginkább a zsi
dók által, kik pártolást egyedül ottan találtak ; legtöbb termesztményt 
Cadix és Barcellana kikötöiben lehetett keresni. 

Minthogy e szerint az arabok földmüvelök, iparosok s egyszers
mind kereskedők voltak, a földeket is, a városokat is felvirágoztat
ták. Aztán Abd el-Raman udváránál kedves fogadtatásban részesültek 
a tudósok s különösen a költők s orvosok. S Abd el-Raman mégis 
a költők énekei, az azarai berkek kellemci s Andulusia szépci leg
szebbjeinek c8ókjai közt sem érzé magát holdognak s bevallá, hogy 
iitven évi legfényesb uralkodás alatt, ellene i fölött kivivott diadal s a 
nép tapsai közt csak tizennégy boldog napja volt. A boldogság tehát 
nem a királyi palotákban áll s nem a nagyság- és hatalomtól függ. 

Hogy végkép elszakadjon a bagdadi kalifáktól, megkülönözte 
pénzeit azokétól, alak-, felirat- s értékre nézve s fölvette (i is az 
i mam czímet, melly csak amazoknak vala fenntartva. Hallván hatal
ma hirét VII. Constaotin, követeket külde hozzá szövetségét kérve a 
bagdadi kalifa ellen. I. Ottó a spanyol kalifának egyik követét vissza
tartotta Némethon ban, mig csak meg nem halt, s minthogy a követnél 
talált levél rágalmazta a keresztény vallást, Ottó elhatározá Isten se
gélyével Abd el-Ramant megtérítni. Görz János szerzetes bízatott 
meg e nagy munkával (955) j Tortos a kormányzója feltartá Jánost ut
jában egy hónapig, mondván, hogy további utja megtisztelésére az 
előkészületek soká tartanak. Cordovába érve, fenyes lakást kapott a 
palota mellett, hanem kihallgattatást soha sem nyerhetett; midön okát 
kérdené, feleltetett neki, hogy mivel Ottó Abd el- Ram an követét há
rom évig tartotta vissza, Ottó követe háromszor annyi ideig fog vár
ni. Azalatt a Jánost látogató arabok kicsalták tőle küldetésc titkát, s 
voltak kik megintették, miszerint náluk az idegen, ki az islam ellen 
tör, halállal bünhödik. Egy püspök is jött hozzá s leakarta beszélni 
szándokáról, mondván, hogy az embernek alá kell magát vetnie a vi
lági hatalomnak, s föl nem hínia a musulmanok üldözését j hogy e 
ezéiból a keresztények is körülmetélik magukat s megtartózkodnak 
némely ételektől mint a saracenok. 

Nem tetszett Jánosnak ez alkalmazkodás s fogadta, hogy ö át
adja királya levelét úgy a mint van, s ha a kalifa ellene volna a ke
resztény vallásnak, megfeddi őtet, ha életébe kerül is. Értesülvén er
ről Abd el-Raman, hogy szigort használni ne kényszerüljön, elköve
tett mindent, hogy Jánost szándokától eltérítse ; még halállal is fenye
gette öt is, s a többi összes spanyolhoni keresztényeket is; hanem Já-
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nos felelé, hogy megteszi keresztényi s követi kötelességét s kész 
Lármi gonosz bánásmódot elszenvedni. 

Meghatotta az emirt e nagy állhatatosság s nem akarván egyut
tal Ottót ellenségévé tenni, beleegyezett, hogy a császárhoz követ 
küldessék uj utasítás végett. A követ a keresztény Recamund, Abd 
el-Raman titkára vala, ki Ottótól csakugyan szelidebb levelet hozott, 
melly szerint minden áron békét kelle kötni, a saracen hadjáratok 
megszüntetése végett. János ekkor három évi várakozás után végre 
kihallgattaték; szerzetes ru!.ájában jelent meg, s a kalifa szivesen fo
gadva őt, bámulta Ottó hatalmát, csak azt roszalván, hogy a föurak
nnk igen sokat enged TIH'g, mit a l\elcti önkény-nralom elveivel 
üsszeférltetlennek talált. A kimenetelt nem tudjuk, minthogy az év
könyvíró az elbeszélést itt félbeszakítja t). Ezek valának az arabok s 
a keresztény fejedelmek közötti viszonyok. 

11. AI-Hnkem. 

Abd el-Raman fia, II. AI-Hakem, atyjához méltó volt. Hosszu s 
békés uralma alatt (~l(31-7G) sok könyvet szedett össze, az élő szer
züktől önmaga kért másolatokat s létre hozta a meruani, rendszere
sen összeállított könyvtárt,mellynek csak könyvlajstroma 44, ötven le
veles kötetből álla. Hogy ne mondhassa senki, mikép a béke öt elpu
hítá., szent hadat hirdetett a l~:eresztények ellen, azonban Nagy-San
choval csakhamar békességet kötött. Kevéssel ezután Castilia-, Gali
zia- és Cataloniából sok keresztény lovag jött hozzá s felajánlták ne
ki karjaikat fejedelmeik ellen, de a kalifa a Koran szavaival felelt: 
1' a r t s á t o k m e g a z e g y e z m é n y e k e t, k ü l ö n b e n I s t e n 
e l ö t t fo g t ok szám o t a d n i. 

A fiához így szólt : S o h n s e v i s e l j h a d a t s z ü k ség 
n é lk il l. B ék e á I ta l t e e n d e d b o l d o g okká n é p e i d e t. 
Xyomorú dicsilség a z, megtámad n i a tartományo
k a t, fe I d u l n i a v á r o s o k a t, p u s z t u lá s t é s h a lá l t t e r
jcszteni! El ne csábitsanak a nagyravágyás és a 
Liiszkeség; mérséklct s igazság által szerenesés 
l es z e sz s h i v a t ás o d a t a n n y i r a h e t ö l t ö d, h o g y l e 1-
kedet semmi sem furdalandja. 'l'isztelvén az igazságot, 
annak kiszolgáltatását legtisztább kezekre bizta. Tágasabbá akarván 
tenni kertjét, a szomf!zéd kert birtokosát a telek átengedésére szorítá; 
mire Abu Bckr kadi, kihez a birtok-vesztes panaszra ment, egyene-

') Szent Arnoldi János kortál's;ínnk, s'l.. Görz JÚ11o8 élct.!IJcn. 
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sen a km·t fdé jöYén s Bakemet is ott taláh·án, kértc, engedné, l10gy 
a kert földével egy zsákot megtölthessen; midön a z~ák megtelt: 
Kér l ek - mondá Bakemhez a kadi - s e g i t B d e z t a s z á m á r r a 
t e n n i. Al-Hakem nehezen tudta azt fölemelni, mire Abu Bekr igy 
Bzólt: H á t m i l es z akko r, h a maj d a z e g és z ke rt t e l 
hátadon kell a bíró előtt megjelenned? 

Az arabok nem gyözik magasztalni Hakem erényeit rnellyek
kel tizenöt évi kormányát díszeBíté. 

11. llesham AI-Manzm·. 

Hakem után fia, a tizenegy éves IL Hesh~m uralkodott (976) 
anyja Soheia kormányzósága mellett. Ez mi nistereül Muhamedet, a 
későbbi Al-Manzort választotta, ki mint ritka elméü férfi költők s tu
dósok által vétette magát körül, nyájas és bőkezü, hanem egyszers- · 
mind nagyravágyó volt s czéljaihoz az eszközöket n em nagyon válo
gatta. Halálra vitetvén mindazt, ki neki ellenállt, palotájába zárta a 
kalifát kecses hölgyek közé B a föhatalmat magáb oz ragadta, mellyet, 
rniután huszcmöt évig ,gyakorolt, fiának engedett által. 

A spanyolok ellen rninden évben uj hadat inditott, mellyröl a 
keresztények és arabok különbözö tudósítást adnak, csak a regényes 
kalandok-, párbujok- s véres hadi tettekre nézve értenek egyet'). Al
Manzor Áfrikában is diadalmas vala s mint mondják ötvenhét csatá
ban győzelmesen harczolt, s valahányszor hazatért az ütközetből a 

t) Ezen időből val 6 L ara hét fiának története, melly annyi regére 11dott tár
gy at. Gonsalve Gustos, a ca~tiliai gt·ófok leg·közelehbi rokona, hét fiat nemzett 
Sancha nejétöl, ki Ruy Velasquez nővére B Bylaren urnője vala. A hét ifju 
lovag ugyanazon napon merész haditettek által tüntette volt ki magát. Midön 
Ruy Velasquez nöül vette Lambrát, a castiliai gróf rokonát, Lara urak is je
lenvoltak a menyekzön, hol közülök n legifjabbik összeczivódott egy, Lambrával 
rokon lovaggal; miért Lambrában olly gyülölet s boszuvágy támadt, mellyet az 
idl'i sem csillap!ta le. Lara urak nem tudva semmit a nö boszuterveiröl, nem 
~okára meglátogatták !)tet várában, hol Lambra, midön a leggyűlöltebbiket egy 
kútnál egyedül látta állani, alkalmasnak vélte a per ez et s parancsolta egy rab
szolgil.jának, kenné be kezeit vérrel aztán má:wlné. össze az ifju Gustos arczát. 
A felböszült ifju üldözéSbe vette a rabszolgát s összecsődülvén a többi testvé
rek is, megölték a szerencsétlent az urnö lábai előtt, kihez az menekült vala. 
A hét testvér oda hagyta Lambravárát s birtokaira vonult. 

Lambra bevádlá férje előtt az unokákat, hogy a ra.I.Jszolgát azért ölték 
meg, mivel védte ötet ellenök. Velasquez boszut eHküdött, de nem mutatva sem
mi haragot, felszólítá s6gorát az öreg Gustost, menne el Cordovába Resham 
királyhoz 8 az ö agibjához Al-Manzorhoz, kllszöuetet mondani bizonyo~ szolgá
lattételekért s megujítni vele az egyezményeket. Gustos semmi áruhist nem sejt
ve, elfogadta a meg·bizá~t 8 C'ordováha ment. A levél, mellyet Velasquez küldött, 



ruhá:járól leeázott port eitétette s abba rendelte magút elte~ettetni, 
Inidön a keresztények ollen harczolva, halálosan sebesíttetett meg 
(99ti). 

Utána fia Abd el-Melek, a már tapasztalt vitéz gyakorolta a ha
talmat, mellyet tőle fivére Abd el-Raman vett által, ki mint korcs fia 
Al-Manzornak, a nópek derék kormányzása helyett inkább csak a ki
rály kéjelgéseit utánaztn. Resham által utódjaut választatta el magát, 
de a kalifa rokonai fölkeltek s a trónkövetelőt felfeszítctték. Az agib 
állomását ekkor Mohammed al-Mahadi Hasham rokona foglalta el, ki 
aztán meghaltnak hireszteh-én a kalifát, önmagát kiáltatta ki (1006). 
Xem bizván az afrikai őrseregbcn, mellyet Al-Manzor állitott volt 
fel, kisérleteket tőn annak elvesztésére, miért is Solimán, III. Abd el
Raman unokája északra menvén és segélyt kapva Sancho castiliai ki
rálytól, megtámadta Mohammedet s megölvén a csatában huszezer 
emberét, visszanyomta őt Toledóba. s magát kalifának válaeztatta 

Gnstost AI-M'an?.Or leg-nagyobh ellens~gének festette Ic R inté öt, adná. halálnak 
az Breget, ajánlatot adváu egyszersmind hét fiának kiszolgá.ltat.ására, olly feltét 

alatt, ha a Jdjelelt helyre musnlmanokat küldcne lesbe. Al-Manzor csak Bríllhe
tett, midön kezeiben látta a fériint, ki neki olly igen veszélyesnek .iratott le, 
de becsületeseLL volt, hogysnm a védtelen s elárult ellenséget feláldozza, a 

megelél(edctt ar.r.al, hogy egy cordovai toronyba záratá, kiildvén egyszet·~mind 
csapatot Alruenar fch'" mellyet Vclasqutlz a hét fiu elfogására kijelölt vala. Vc- ' 
lasqncz maga nagy hadat gyiijt.iil:t, mint.ha az arabok ellen akarna menni s 
meghívta a hét unokát, outanAk rnPg vele a becsület s a hadjúat veszélyeit. 
Almenar tájára érv.ín elküldé a hét fiut kétszáz lo\·&ual a tér kikémlésére. 

A hét testvér a mint a silrüséget elérte, hirtelen körülvétetett, a két 
<záz lovas elesett, a testvérei< eg-yike megöletett, hanem a többi vitézsége 
által kivágt:t. mag;\t. Vclascpreznek 300 embere legott segélyökre jött j _ezek
kel a fiuk merrnjítottítk a c~atM, de elfogattak elevenen s fejeik Cordovába 

küldettek (H93). 
Megértvén a dolgot. Al-Manzor, megborzadt Vela~quez aljas viseletén s 

kiszabaditá a ezerencsótlen Gustost, ki emésztve a fiuk halála által, nem birt 
elég erővel Vala8quez mcgtiÍ.ma.dasára 8 csak erőtlen kesergésben tölté napjait. 
Dc csak egyszer egy mór lovag jelenik meg eléitte az ifjúság erőteljében egy 

válogatott cs:t.pattal ~ így sr.ól : 
~Én fiad vagyolt ; annak kiisziitúim l <!temet., l< i (Zaida, Al-Manzor leá

nya) megkönnyíté 11 te fo~~ágodat.. CordovAból ji.lvök, meghUntelni a gyalá-

zatos V el as q nezt." 
Ez. csakugyan nem sokára megi11etett a vitéz Mudarra keze által j Lam

brát meiköveztc a nt\p, llfudarra pe<lig megtagaclván az islamot, Gust.os é11 
neje Sanchn által i:lrökbe fogadtatott s a Larak összes javai reá szálltak. 

Mondj:l.k, hogy a Manrik deLara család ezen Mudarra Gonzalestől ered s 

maguk a Lara c~alád tagjai illy eredettel dicsekesznek. 

x. 22 
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( lOml). l\Iohammed azo u ban harminczezer arabbal s a b arceilonai 
gróftól kapott kilenczezet· kereszténynyel visszatért, 8 legyőzte Soli· 
mánt, mire ez szabaddá teszi Heshamot, ki meghaltnak tartatott, most 
azonban Mohammedet lefejeztetve a trónra visszatért. Obeidallah, 
Mohammcd fia s Cordova kormányzója mivcl atyját megboszulni fellá
zadt, halálm vitetett,!de ~olimán többekkel 8zövetkezve1 elfoglalta Cor
dovát ( 1015), s el tüntetvén Heshamot ujra, kikiáltatta magát 8 védöi
nek jutnlmúl városokat s kormányzóságokat osztogatott. 

A viszály magva el \·ala vetve, winduntalan uj trónkövetelők lép
tek tol, kik közöl Ali ben-Hamud, Ccuta kormányzója megölte Soli
mánt 8 uralkodásra jutott. ~ok wali megtagadta az engedelmességet 
Alinak, de különösen a 8zláv Ait·an, a forradalom kezdője, nem talál
ván magát eléggé megjutahuazva, az ümmia-dok közöl IV. Abd-el
Ramant kiáltotta ki. Ujra háború tört ki, Ai ran elesett, Ali a fürdö
ben fojtatott meg, rokonai AI-Kassimt, Ali.fivérét kiáltják ki (1017), 
de Yahia, Ali fia sereggel jött Afrikából, magának követelve az apai 
tt·ónt. Igy hát hát·om kiilön párt ti,lytatta a belháborut, melly Spa
nyolhonban mindig olly öldöklő s makacs. A nagybátya 8 unoka vég
re megegyeztek, hogy amaz Malaga, Alge"iras és ~cvilla fölött, ez 
Cordovában uralkodjék s mindketten Abd cl-Raman ellen küzdjenek. 
Yahia csakhamar mcgszegte az egyezményt, sAl Kas11im Corduvából 

, kivetve elfogatott s unokája kezeibe adatott. Abd el-Haman is győz
tesen hát·, csabiban esett el s utódjává V. Abu el-Ramau liin, kit nem 
sokára meggyilkolt egyik kis öcscse, ki a trónt III. Mohammed neve 
alatt foglalta el. Nem sokára ez is megbukott, e Yahia ekkor Cordová
ban is kikiáltatott, de midön egy Iázarló ellen indulna, egy berek mel
lett megöletett (l 027). 

lll. He~>bam. 

A corduvaiak szeretete ismét a régi Owmiaházhoz fordult s el
választaték III. Hesham, ki magán nyugalmát sokáig nem akarta a 
kormány bajaival felváltani, végre elvállalta s az ellenpárt kezére ke
rült Cordovát csak három évi ostrom után vehette be. Megkisérté az 
országos rend helyreállitását 8 elkövetett mindent,hogy a lázadó wali
kat engedelmességre hozza, hatlern mérséklettsége gyávaságnak véte
tett s még azok is, kik nyugalmából kizavarták, elüzték őtet a trón
ról (1031 ), mellyet ö, a spanyolhoni Ommiaház legutolsója, egéiSZ nyu
godtan hagyott oda. A balszerencsét, melly e családot husz év óta ül
dözé, a wusulman végzeimiség az ég boszujának tekinté, s a vi.szályok 
miaHliukli.IJh lábra kaptak, ugy, hogy az egy, hatalmas co1·dovai kali-



fatus helyett a félszigeten kilencz, gyönge s egynlli->sal marakodó 
arab állam képzödölt 1), 

És mit tettek e viszályok közepett a Leon királysági kereszté
nyek? A helyett, hogy egyesülve az arabokat kiverték volna, résziu t 
tétlenek maradtak, részint a pártok dühének adták el karjaikat. Sze
rencsétlen politika! midiJn a vérnek csak arany értéke van, melly 
sokszor keresztényt keresztény ellen csatÁztatott. Egymás közt sem 
tudtak megegyezni, sa rendetlen örökösödés a külöi1bözö államok kii
zött vetélykedést idézett elő. Vastag-Sanellót Castilia g1·úQa megmér
gezte (967), s fia liT. Ramíro olly elégületlenné tette a népet, hogy az 
liT. Ordogno egyik fiát kiáltá ki, s uliután két évig véres polgárháLo
ru folyt, Ramiro hirtelen halála az egész tartományt II. Berwudnak 
engedé (982). 1\feg~;zomoriták ennek kormányát évenkénti b!"ütései a 
rettenetes Al-Manzornak, ki Plfoglalva s elrktelenítve Leont, már a 
compostellai sze• nt .Jakab kirablására indult (!:J94 an g. 10.); l1aneuJ se
regét az ntban szöruyü dög·hahil pusztította el, mit az ájtatos hivök a 
szentségtörés büntcMsének hitték. Egyesült ekkor Bennuddal Gatcias 
Feruaudez Castilia grófja s IIf. Garcias Navarra királya; igy lettek 
képe~>ek nH•gnyerni Calatl\nazar mellett azon csatát, ruellyben több mint 
hetvrnezer atab elesett és a legyőzött Al-Manzor halálra sebesíttetett 
(998 jun. 27). V. Alfonzt békével hagyták a maguk közt viszálkodó 
arabok; ö tehát helyreállítá az ország fóvárosát, mellyet nP.gy évi 
ostrom után vett be s harminczegy évig tartott meg, a mikor . is egy 
arab csatában lenyilaztatott. Utána fia, III. Bermud uralkodott, ki 
Hecared családját sirba vitte (1027). 

l. ugy !\agy l't'rdluáud. 

Azalatt III. vagy Nagy-Sancho, Navarra királya,Ca8tiliát (102t!) a 
maga koronájához csatoló., mclly<'t attól, fiu Ferdinánd javára ország 
czirumel (1034) ujra elszakitott. Midön halála után (1035) Navarra 
három többi fia közt o11ztatott fel, Ferdinánd Bermudnak, ki sógora 
volt, örökségét magának követeltes Castilia.- és Leonból hatalmas ki· 
rályságot alapított (1037) s a N a g y névre érdemessé tette magát. 

1) 1()10 Bajadoz é• Milrcia ország. 
1013 Grannda. . 
1014 Sarago•sa. 
JP15 Majon·a. 
IO·.n Valencia. 

10:2a Sevilln .• 

1026 Tolt>du .. 
1031 ('orrlo\'lt. 

22* 
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Ellene felbízadt öcscsét Garciást legyőzte, Portugaliát egé~e~z Monde
góig Yisszafoglalta, Toledo, Haragossa s Cordova királyait adófizetés· 
re szorítá s a spanyolok hivatásának tartá folytonosan harczolni a hi
tetleuek ellen. 

ACid. 
Hatalmus kardja volt neki Rodrigo Dinz, ki a regék- s énekek

ben mint a kereszt~ny lovagok tükre magasztaltatik, s ki a hagyo
mányok sokasága által ~zemélyítőjévé lőn mindazon hadi tctteknek, 
mellyek által a spanyolhoni kere11ztények több századra fiiggetlenck
ké tették magukat. Félrevelve a regényes vonásokat, mellyckkel em
léke köriilszövetik, azt találjuk, hogy Rivarban Burgos mellett szüle
tett (J 030 körül) s a folytonos táborozlistól C a m p e a d o r n ak, az 
arab foglyok által pedig C id-nek (Scid) vng,Yis urnak neveztetett, 
Félve s tisztehetve az ellenségtől, övéitöl pe1lig bizalommal szercttet
ve, Sanchoval, a király fiával Al-Moktader Saragossa királya ellen 
me nt s legyőzve azt, hűbéresévé tette (l 063), s 1- Ferdinand hatalma 
alr.tt tarbt Galiziát, a két Asturiát, Biscayát s Uj- Castiliát; fölépítette 
ujra Zamorát, bevette Coimbrát s birtokába keríti! sz. Izidor testét, 
mellyet Scvillából Leonba vitetett által. Ekkép alapította meg azon 
felsöbbségct, mellyet Castilia a félszigf't tiiblJi tartományai fölött gya
korolt. 

Ama kor eszméi szerint azonban az országol( magán- örökségek 
gyanánt szoktak volt felosztatni s tehlít Ferdinánd Ü;, bár okulhatott 
volna az előbbi szomorú példákon, felo~ztott.a orszúglit öt fia kiizött. 
Szomorú osztály! melly belháborút indita s gyengcséget szült akkor, 
midőn egyesitett erőre lett volna szükség, a köziis ellenség visszave
résére. Don Sancho C~t!ltiliát, don Alfonzo Lc0nt, don G:Jrcias Gali
zi:it, donna Urraea Z:un•)ra várost, dor.na Eh-ira pedig Torót R kör· 
nyékeit kapta. 

IL Sancho, ki atyjának, vállalatRiban jobb keze vala, Cid ügyes
sége s erős karja segélyéYel, elmozdította 1<'stvércit s egyedül ural 
kodék (1065); de midön Zamorát ost.romolná, mellyet nővére Urraca 
személyesen védett, egy polgár, hogy kedve;; dolgot tegyen urnőjé
nek, lest vetett a királynak s megölé (l 072). 

VI. Alfonz. 
Leon és Castilia lAkói Sancho fivérének, VI. Alfonznak ajánl

ták fel a koronát, de minthogy Sancho meggyilkolásának gyanuja őtet 
terhelé, mint lovagnak kötelességében állott volna magát egy hozzá 
hasonló ellenében kardd11l igazolnia; mint király azonban csak ártat
lansági esküvel tartozott, h11nem az en·ei felszólítlíst, megbántlis f(Hel-
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me miatt, senki sem m~rte megtenni. Csak Cid vette magának a bá
torságot a ártadanaági esküt követelt Alfonztól, mfllly merészséget a 
király .. soha sem bocsátott meg neki. Ez Castiliát, Leont s Galiziát I. Al
fonz c2:ime alatt egy uralom alá egyesité s a musulmanok viszálya s 
Cid erős karja segelyével tovább terjeszté hóditásait Yahiátót, Al
Mamun fiától, ki neki balsorsában menedéket adott, elvette Toledót s 
keresztényekket népesitette meg. Oda vitte által s:~:ékhelyét s érseket 
helyezvén bele, ezt Spauyolhon sa nyugati-góth-Gállia prímásává ne· 
vezte (1085 máj. 25.). VII. Gergely előterjesztést tett a keresztények
nek, hogy amaz ország a nyugati góthok idejében adózója volt a ró
mai udvarnak s hogy tehát az a régi adót most is fizetni tartoznék; 
Alfonz megigérte ezt, hanem utódai az igéretet nem teljesiték. A pá
pa a mozarab ISZertartást is eltörölni kivá.nta; de minthogy ez, mint 
nemzeti intézvény, makacsul védetett, tüz- és párba.üali bizonylatra 
került a dolog, de a mozílrab szertartás mindig győzte~!! maradt. Las
sanként mégis a rómsi szertartás túlnyomóvá lett; hogy azonban 
amannak emléke se veszszen el, Ximenes, a nagy bíbornok s To
ledo érseke, összeszedte annak az ö székvárosa némelly egyházában 
fenntartott marad\"ányait, s könyveket készittetvén, Toledóban egy 
kápolnát s hat templomot jelölt ki az Bsök szartartásának gyakorla
tára, mellyet jóváhagyott volt II. Gyula. 

Alfonz 'foledóból bevette Madridot 1), Maquedát s Guadalaxarát, 
s így Tajo mind két partmelléke neki engedelmeskedett. Felfuval
kodva ekkot• a régtől fogva rejtegetett gyülöletnek szabad kitörést 
engedett s kijelenté Cidnek, mikép szolgálatát nem szükségli többé. 
Már említettük fönebb, hogy a eastilisi jog szerint, a gazdag fóur, ki 
hazája elhagyás1l.ra kényszeríttetett, barátait, rokonait ti hűbéreseit 

magával vihette, kik is urukkal tetszésök szet·int másnak szolgálatába 
léphettek s tegyvert foglutttak még volt fejedelmök ellen is. Cid te
hát összeszedvén híveit, ama fedezet- s élelmi készlettel, mellyet neki 
az emlitett sajátságos jog s:r;erint a király tartozott adni, elindult más
utt keresni szerencséjét. Ő azonban sokkal nagyobb-lelkü volt, mint
sem hogy a királyon hoszú t állott volna, s mint önálló ur tartotta fenn 
magát a hadakozók között, s saját személyében viselt hadat s kötött 
szövetséget. Az ország amaz eldaraboltsága közepett sokan éltek így 
majd mint bajnokok, majd mint utonállók, védve s pusztítva, majd e 
majd amaz ügy mellett harczolva. Igy élt Cid is, de csak vitézsége 

t) Itt említtetik Madrid legelő•zör. Némellyek azt Mantua Oa1petanorum 
ma~adványainak tartják, bár akkor csak Manzanares védelmére épített er!lsség 
v~ la. Madrid az orHzág fővárosává Il. Fülöp által emehetett ló63-ban. 
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bizonylatait aJ,·a maj<l az 1u-abok, majd a keresztények szolgálatá· 
ban. Előszöt· is Saragossába ment, mellynek ernirje a Földközi-ten
gerig uralkodott; haneru Al-Moktnder hal~la·után fiai felosztották az 
apai országot (1085), aztán egymás bllen hadakoztak, a kisebbik Bar
ceHona grófjával s Aragonia királyával, Al-Moktamen pedig Giddel 
szövetkezvén, ki legyőzte az ellenséget, s a foglyokat szabad11ágba 
helyezte. 

Az arabok azalatt megfélemíilve Alf,mz hódításai miatt, mellyek 
a keresztények addigi haditetteit mind felüimulták, szövetségre lép
tek Zalacában (108G. okt. 23.) l! legyőzvén Alfonzot, behatottak Ca
stiliába, s már a Pyt·enaeusokon is át akartak kelni, midön Alfonz ki
engesztelte Cidet, átengedvén neki ujra nem csak ősi birtokait, hanem 
mindent, a mit a musulmanoktúl elfoglalandó vala. Ürömmel fogadva 
ez az alkalmat l.ite-, hazája- s ·csalúdjaért harczolni, élére áll 9,000 
hűbéresének s más ca~;tiliai vitezeknek, kiterjeszté hóditásait Albar
rRI!in- és Valcnciára, ostrom alá veszi Alid várát :Murcia mellett, és 
szembe sZiill a saracenok egé~;z erejével. Alfonz alatt segélyt kér Fü
löp franczia kir!i.lytól, mire a fmnczia lovagok seregesen sietnek elő, 

s visszaverik az arabokat egész Audalnsiába; de .mivel semmi fegyel
met sem tartottak, Alfonz csakhamar békét köt, s a gazdagon meg
ajándékozottakat elküldi az orszaí.gból, mellynek épen o.lly sok kárt 
tettek, mint az ellenségnek. 

Alfonz belátta a szükséget, miszeriut neki csak övéi honszere
tetére sCid vitézségére kell támaszkodnia; minthogy azonban ezrosz 
értesülés miatt a villenai csatára Alfonz rendelete szerint meg nem 
jelent, kiesett ismét a király kegyéből, ki öt nem csak a hübérjavak
tól, hanem magánbirtokaitól is megfosztá, s nejét és gyermekeit a 
castiliai jog ellené1·e börtönre vetteté. Mittévö volt most Cid? négy 
különbözö önigazolást küld a királynak, s kijelenti, hogy akár azok 
valamelyikét, akár azt, a mit netalán a király terjesztene eléje, kard
jával fogja megerősí tn i ; a király megelégedett az önigazolással, s visz
szaadta Cidnek családját, de nem kegyeit. 

Feloldva ekkép minden, Alfonz iránti köteléktől, Cid, c~ak sa
ját kardjával kezében, folytatja lovagi harczait, elfoglalja Deniát, le
győzi II. Berengár Rajmundot, Barcellona urát, s a foglyot barátja- s 
rokonává teszi, aztán Lirili.t szállja meg Valencia országban. Midön 
ez igy folyna, Barcellonai Berta, Castilia királynője követet küld 
Cidhez, jelentvén, hogy Afrika s Andalusia arabjai ujra fegyvert fog
nak, s a kereszténység veszélyben van; kéri tehát Cidet, hogy feled
ve Alfonz bántalmait, jöjön srgitsf.grE'. 
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Nem késik a nemeR Campeador, s egye"fJivén a kinUylynl, győ
zelemről gyözelenu·e vezeti Granadában, honnan Yusuf Afrikába vo
nul vissza. A veszély sziintével a ki1·1\ly régi gyülölete ujra föléled, 
s Alfonz Toledóba, Cidpedig övéivel Valenciába vonul. A környék 
apró fejedelmei , megrettenve az afrikai arabok elöhaladáAn. miatt, 
szövetségre lépnek Caropeador hőssel, ki biztos menedék végett meg
erősiti a hegyek között Pegnacatelt. Azonban, mfg 8 azzal foglalko
zik, az Almoravidok elfoglalják Denia, Xativa s Valencia herezegsé
get, sőt magait Saragos~At is j de Cid hirtelen rajtok esvén, visszaveri 
öket, s Valenciában üti fel székhelyét. 

Az arabok megtutottak ugyan, de Valencia minden oldalról fe
nyegetve vala., söt a tengerről az afrikai erőnek is ki volt téve, s Cid 
mégis a magát alkutnellett felaM, Ben-Geaf ernirt megégetteti, sa fr;14'l
rokkal, bár türelmet igért nekik, szigorúan bánik. Mohammed ben
Bekr, Andalueia réme, előrohan az elfoglalt városokat visszavenni s 
elfogni Cidct; hanem ez ellenébe állftja lelkes csapatja it, s gyözelmet 
vévén folötte, elo11z~ja emberei közi>tt az elfoglalt ellentábor kincseit. 
l. Péter, Aragonia királya, siirgetve kéri ekkor Cid szövetségét, san
nak köszöni az alkornzi nagy csata megnyerését j elfoglalja Saragos
sát, s Xativa mellett ben-Bekr fölött azon gyözelmet vívja ki (1097), 
melly ama nyolczszázadoR harcz legfényesbbjei közé tartozik. 

Ci d ekkor az tti Valenciai állam megszilárditásán müki)dött, s 
megszállván Murviedrót, melly a régi Saguntum romjain emelkedett, 
azt hosszú s nehéz ostrom után beveszi, s diadalmasan vonul be sz. 
János ünnepén. A valenC'ini nagy mecRetet .Jeromos püspök, ki Cidet 
követve, minden tettére áldást adott, keresztény egyházzá szentelte, 
s az uj állam gyarapodott tisztelet s jóllétben, biztosittatva Campea. 
dor rettenetes kardja áltRI. Azonban mihelyt a hös meghalt, a spa
nyol nagyság hanyatlani kezdett. 

Alfonz (109!:1), mintha nem érezte volna a nemzeti egység szük
~égét, országa f'gy részét a segélyére jött franczia lovagoknak adta j 
és pedig Castiliát H.ajruund, burgundiai grófnak, ki Urraca leányát 
,·ette el; Elvirát Raimund toulousei grófnak, Terézt Resan~oni Hen
riknek adta nöül , Portugnlia grófjává nevezvén őtet. Aztán Ucles 
mellett az Almoravidok által rettenetesen megveretett, elvesztvén 
egyetlen fiát Sanchót is, mire maga is nem sokára meghalt (ll 08.). A 
valenciai uj állam sem tarthatta magát az Almoravidok egyeéitett ere
je ellen ; s bá.r milly vitézül védte magát Ximene, Cid özvegye, végre 
mégis oda kelle V alenciát hagynia s átvinni e a h ös maradványait a 
Burgos melletti Cardegnai sz. Péter monostorába, hol maga is nyuga-
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lomban tölté végnapjait C id ho.ditár~ai vetélykedve törekedtek arra, 
hogy a hős sírja vagy lova Babiaka . mellé temettessenek el ; mart a 
derék ~yors Babi ek a rnindig hiven' hordozta Cidet a csaUkban. 

Allítják, hogy Cid halála utá.:c két apródja mindjár~ megírta tör
timetét arabul, s hogy innen meríttetett a költemény, melly a spanyol 
nyelv legrégibb erulékét képezi, s a nagyszámu regék, mellyeket a 
va~ódi ro ellett, költői történetnek nevezhetni. Cid még .nem lovag,;-~ 
inkább Homér, ruint Ariosto vagy Tasso hőseihez haso-plít. Nem is
meri még ama nagylelküséget, melly rninden j utahnat a dicsöségbe-n 
talál, s ama htiséget, melly elszenvedtet windon kárt, minden gyalá.
zatot, mielött fejedelme ellen vétene. A háború neki ~envedélye, ha
nem hasznot keres belöle; bátor, hanem egyszersmind Ulysses ravasz
ságával bh·; oda megy barczol ui, honnét hasznot vár, _ s bár ájtatos 
hi ve a keresztény egyháznak, mégis, midön hallja a pápa követeléseit, 
Rómába megy, s szent Péter egyházában kirántott kal'ddal fenyegeti 
a szent atyát. 

Mint illyen férfiúnak, fenmaradott emléke, mellyhez m;nden ne
mes, nagylelkü s hősi fogalom hozzá van forrasztva ; s még most is, 
nyolcz század s annyi viszontagt~ág után, mennyi ama vérpatakok ál
tal ujjászületendett hazát pusztította, eastiliában nincsen katona, Va
lenciában mesterember, Andalusia s Estremadurában pásztor, ki el 
nem tudná rnondani Cid egyik kortársának emez őszinte dicséretét : 
C i d j ó l o v a g v o l t 1 a l e g j o b b ak köz ö l e g és z Sp o. n y o l
honban; derék szaigája királyainak, derékvédője 
h a z á j á n a k 1 e ll e n B é g e a z , á r u l ó k n a k 1 b a r á t j a a b e
csületeseknek; éltében s halála után a legszebb 
d i c s é r e t e t é r d e m l é ; é B a k i r o s z a t m e r r ó l a. m o n d a
n i , a z e g y s e m b e s z é l i g a.z a t. 

HUSZADIK FE~ZET. 

Arab birodalom. 

Három egymást kölcsönösen Iciátkozó imam al-m.uminin ; szü
netnélküli politikai viszályok ; a fényüzé!lnek s a tudományok szere
tetének behozatala ott, hol az islamnak mérséklet- s tuda.tlanságro.lett 
volna szüksége; végre a törökök be ütései bomlásnak indítják a ke
leti an1b birodalmnt. 
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.tl-Mamnn. 
l\leghah·An a nagy Harun al- Rashid Ragdadban, utódjani fin 

Musa al-Amin kiáltatott ki (809); de testvére Al-Mamun tegyveres 
VE"hílytársullépett föl, s a hanyag Amin halászata- és sakkjátékáb!ln 
nem aknrván 1: agát zavartatni, legyőzetett s h•fejeztetett (813). Al
Mamunnak a zöld zászlót uj1·a fölemelő Ali-fiakat kelle elnyomnia; 
és mégis, vagy ~ábe11zélés- vagy meggyőződésből utódjaut az alifi Riza 
imamot nevezte, s fekete öltönyét zölddel váltotta fel. Az Abbasid:U,, 
kiknek számuk már 32,000-re ment, megboszonkodtak ezért s fellá
ziták Bagdaclot; de szerencsé1·e Ali Riza halála megszüntette a h11jt 
s a fekctP szin ujra átaJánossá lett. 

Al-Mamun alatt tovább terjedett az at·ab uralom. Egy Spanyol
honból kiindult csapat, melly a fehér szint pártolta, megtAmad,•a 
Egyipt0mot, kirabolta Alt>xandriát; de midön hallá, bogy Al-Mamnn 
sereget ldilrl ellene, szélnek ereszté '•itorláit, s pus?.titva n partok11t, 
mitsem iig:yelv1·, hogy kinek birtokai azok, Cretában kötöttek ki. Ve
zérök Ahu Caab lángba borítja itt a hajókat, s a siránkozóknak e?,t 
felelte: Im e e l ö t t e t ek e g y t e j j e l m é z z e l fo l y ó föl d , 
nyugodjatok meg rajtasfeledjétek a pusztat. Nök 
s gyermekek kellenek? A szép fogolynök c~akhn
mar uj családuk atyjaivá tesznek benneteket. Zem; 
és .1\Iinos hazájánnk száz \"IÍrosa a szerenesés kalózoknak, s az áltah>k 
épített Candilinak eugedett helyet. 

A görög birodalomnak szárazon tengeren védnie kelle magát; 
a hitehagyott Cappadociai Tuman a kalifa seregeit egész a Bosporus
ba. vezeté s ostrom alá fogta Konstantinápolyt, hanem a bolgárok 
visszaverték s meg is ölték öt. Más seregek Hinclostán, Afrika és a 

. Derbendet fenyegető turkomannak ellen mentek. Khorassan mégis 
faggetlenné tette magát Taher alatt, ki Ázsiában eh~ö követte az Ed
ris- és Aglabfbk példáj:U. 

A kereszténység unitarius eretnekei Arius, Sabellius és Pelagi
us az Isten, személyk ülönzet nélküli határozott egys{>gére támaszt ta
láltak Aristotelesben, ki á,llitá, hogy valódi lényeg csak az egyed, ·a 
többi minden mellékes. Ugyanezt hirdették a musulmanok közt amo
tazaliak, kik, mint mondák, visszaadták az Istennek az egyszerüsé
get, az embernek a szabadságot; hanem a helyett, hogy a Stagirainak 
0 r g a'n o n j a mellett maradtak volna, behatottak természet-, erkölcs
s észtanába is; rui~rt is különösen e felekezetnél fejlődni kezdett a 
bölcsészi szellem. Ezek s különösen fejök Abu-Moslem nagyban pár
toltn az Ommiáknak Abbasfiak általi frlváltatását, azt tartva, hogy 
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az imnmi fiiméltóság a lél<•kvándorhts egy neme által Ali f'g"yik ntóc\
járól Abbas utódjára ment által. Az Abbasidák meg is nem pártol
hatták nyilván e tant, melly olly sok musulmant eikesentett volna. 
Ali utódjai tehát tovább is az elégülettenek pártját képezék, melly 
Afrikában uj kalifatust is alapított. Al-Mamun, midön Khorassanban 
tartózkodnék, nagy e löszeretetet kezde érezni a ma g us· t a n és az 
nnitariusok ir{mt, s így a mirrden oldalról lázadozó Alifiakat kiengesz
telni ohajtotta. Eleinte siita, utóbb motazalíta lévén üldözte a sunni
tákat, miben utó~jai is utánzói voltak. 

Öt tar~ják az Abbasidák közt a legfényelgöbbnek, s a kalifák 
közt a legtudósabbnak, minthogy beszélt görög, héber, indus és per· 
zsa nyelvet. Tigris partján csillagásztornyot építtetett, s ott foglalko
zott ama felséges tudománynyal, hol annak s az emberi táreaságnak 
bölcsöje ringott. Kegyelte a csillagjósokat, kik közt elsö volt Aikind 
(a l ·Ke n d i), az orvostudomány, zenészet s különl:isen a bölcsészet
hen egyaránt já1·tas férfiú. Költői versenyek, képletes elbeszélések, 
mesék s erkölcsi párbeszédek gyönyörködtették al-Mamun öregségét. 
Egy musulman iró biztoo állitja, hogy a.l-Mamun a más világon po
kolba fog menni, mivel a tudományok behozatala által a hivök áhita
tát megháborítá; sokkal okosabban vádolhatták volna. arról, hogy a 
motazaliakat kegyelve, vizsgálószéket állitott föl, melly számos csalá
dot keserített meg. 

Motassl'm. 

Utódjaul, anyja rendelete ellen, fivcrét Abu al-Motassemet ne
vezte (833), ki szinte a motazaliakat kegyel te, s mint jó hadvezér a 
lázadók s a görög birodalom ellen annyi sereget vezetett, mennyit 
egyik elődje sem. Mivel Theophil császár lerontotta Sozopetrát, melly 
11yriai dros törtbetesen Motassem születéshelye volt; ez, ünnepélyes 
boszuállás végett 130,000 lovassal támadta meg Amoriumot, a császár 
születé11helyét (841). A polgárok és n katonák rettenthetlenül állták 
a támadist, de midön már hatvanezer muf'lulman veszett el, egy áruló 
megnyitotta a város kapuit, s harminczezer keresztéuy öldököltetett 
össze. A többiek a császárnál lévö foglyokkal cseréltettek ki, s 4400 
musulmno1 800 nö és gyermek a ciliciai Larnus folyó hidján átmenve 
A ll a h ak b a r· t, az ugyanannyi számmal szabaddá tett görögök 
pedig K y r i e e l e i s o n t kiáltották. 

Mota:;sem N y o l c z as nak neveztetett volt el, mivel nyolcz 
csatában gyöziitt, nyolcz fiut s nyolcz leányt nemzett, nyolcz évig. 
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nyol(•z hónapig s nyolcz napig uralkodott. ') Alatta nagyra növeke
dett a zsoldos törökök száma, kiknek kedvökéri Sara Manray váro
sát építette, s oda helyezte által székhelyét, a mnsulman müvelteég 
városát odahagyva. 

Mothnakel. 
Az arabok ekkép elszoktak a fegyverforgatást61 1 a törökök el

lenben neki bá.torodtak, s letévén Motassem utódját Vatek Billáht, 
fivérét al~l\fo thavakeit emelték helyébe (847). Belátván, hogy három 
előde iildözé B<'Ínek semmi sikere sem látható, felhagyott a sunniták 
üldözésevel, s ellenségeiil nyilvánit:í magát az alíták-, zsid{,k és ke
resztényeknPk, kiknek nem vala szabad lovagolni csak szamáron s 
öszvéren járni, kengyal nélkiil s ft~ltünő öltözetben. Igy kezdödött :\ 
syriai s egyiptomi kalifas{~g vagyis a sunniták és fatimiták közötti 
harcz, melyhen egymást emésztettek. Mothavakel meggyűlöltetvén 

magát ti:irökjci által is, székhelye megváltoztatásáról gondolkodék, de 
nem érkezett végrehajtani ter-vét, halálnak adván öt egy összeeskü
vés (861), mellynek élén saját fia Mostanser állt, ki elfoglalva a trónt, 
az apagyilkosság furdalása miatt csakhamar sirba szállt. 

A törökök ruintegy hatalmukba kerítve a birodalom sorsát, Ma
homed jogarát hat év alatt (862 -~869.) három kalifának (Mo~tain, 
1\Iotaz, Mothad\n) kezébe adták és visszavették. Motammed Billah, 
M usának, a törökök vezérének halála után, felosztotta <Sk et a több el
leMéges pontok Yédelmére, s ha megverettek, azt saját gy<Szelmeül 
tekin té. 

Az ezután következett kalifák uralma folytonoe hanyatlás képét 
muta tja fel seraili fondorlatok, török er<Sszakoskodások, s a fatimiták, 
Ommiák, sőt Abbasfiaknak is lázadásai között. Elnsztvén 1\lahomerl 
utódai minden tiszteletet, szemeik előtt követtetnek el eröszakosko
dások, mellyeket képtelenek elnyomni. Egy török nyilvános erősza
kot követ el egy leányon, kinek kiáltására Ali Kajatsheik segélyrej<S, 
de nem vehetve erőt a parázná.lkodón, azon gondolatra jött, hogy föl
menjen egy minaretre s imát hirdeesen, habár szokatlan órában, a 
nép összecsődült s megmenté a lánykát, mit midön meghallott Motha
ded, megtapsoha Ali Kajat iigyesE!égét s felhatalmazta, hogy hason 
botrányok alkalmával máskor is ugy tegyen. Igen, de hát a hol Ali 
Kajat jelen nem volt? 

Á valltisi érzelmek is, mellyek az lllabban olly igen erÖ3ek, alább 

1) D' E <toilc Pihe r említi Memoi1·ejAibwn, hogy ll. Ferencz 17 h·~~ koriÍ

han h81t mPg, míu 'l\ n 17 Mn11p:g, 17 nRpig s 17 •Íráig nrallto lot.t. 
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szálltak. Al-Mamun al11.tt Babek vallástalanságot, javak- s nökbeni kö
zösséget hirdetett, s okot adott husz évi bonyodalomra, míg végre ha
lálra vitetett. 

Karma t. 

Egy másik rendszert talált fel Abdallah, tisztitui akarván a val
lást és az erkölcstant. Legjelesb tanítványa Karma.t volt, ki Kufa kö
rül prófétának adta ki magát (891.), a Koránnak kevésbbé anyagi ér
telmet adott, de ö is összekeverte a politikával, hite lévén neki a hét 
immnban, s hogy csak ezek utódai ülhetnek a trónon. Ő börtönben 
halt meg, vagy az égbe szállt fel, de tizenkét tanítványa a beduinok 
közé ment, s baszura hívta fel ezeket az Abbasfiak fényüzése ellen. 
Abu Said gyiízelmai félelmesen vitték őt egész Damaskus- és Bassoráig, 
s a kalifa seregeivel több mint százezeren szálltak szembe; Said ha
lála után Abu Taher, mállik főnökük csupán ötszáz lovassal merte a 
kalifát saját fővárosában megtámadni (925), s hogy mutassa, mennyi 
engedelmességre talált övéinél, parancsolá egyiknek, hogy a Tigrisbe 
ugorjék, a másiknak, hogy magasról a mélységbe vesse magát, a har
madiknak, hogy saját szivébe kést döfjön. Elrémitvén Moktadert, 
visszavonultak, behányván utközben minden kutat Mekkáig, melly 
várost miutáÓ bevettek, a szent dolgokból csúfot üztek , s a Kaabá.t 
megszentségteleniték, vérrel töltvén be a Zemzem forrást, s elrabolva 
a fekete követ. 

Csakhamar azonban köztük is egyenetlenség ütött ki. ~~gy rész 
visszatért a vallási érzelmekre, megnyitotta a Mekkába vezetö út for
rásait, s visszavitte a fekete kö\'et. Midőn ezt elhurczolták, negyven 
teve egészen kifárasztatott, visszafelé egyetlen egy teve nem csak el
bírta, kanern meg is hízott az utban ; mivel pedig némellyek kételked
tek, hogy a kő ugyanaz-e, a valódiság azon előnye által bizonyíttatott 
be, hogy vízbe vetve alá nem merült. 

Edrls. 

Karmat hivei nagy pusztitást vittek véghez a kalifák birodal
mában, különösen pedig Egyiptom-, Irak- és Syriában. Uj uralkodó 
házak támadtak, s a különféle tartományok kormányzói függetlenség
rP- törekedtek ; de a belviszongás kivül az islam terjesztését eszközlé. 
Edris, Ali ivadéka Egyiptomba, onnan pedig Magrebbe, vagyis Afrika 
nyugati részébe menekült, s megállapodott Oualliban, hol az előkelök
től hü~égí esküt nyert; a berberek egy résv.e is alája veté magát, má
sokat crövel hódított meg, R tovább terjeRv.tet.te hntalm!\val egyiitt liZ 
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islamot, miglcn llnrun al-Hn>:hirl P-g-yik kikiilrlöttj~ áltnl meg~yilkol

tatott t 7tl!.3). ') 
.-\z ,\1/ilnhihik. 

Ellenségei voltak Edt·is házának az Aglabiták, kik lbrahim ben
AgJ"btól, Harun al-Rashid cat·thagói helytartójától származtak le, mi
után ez a bagdadi parancsokat visszautasítva, függetlenné tette· magát 
(799). Az Aglab ház, bár nem a prófétától szát·maztatta magát, mint 
Edris, mégis ni)vekedett hatalomban, s Egyptomtúl Tunisig uralko
dott, melly utóbbi hely a müvészetek s tudományok menhelyévé lett. 
Kait·ován követségeket fogadott el Ázsia- s Europából, Sudánból ara
nyat és rabszolgákat kapott, s fenyegette Gcnuát (934). 

Tübb m:is malkodó ház támadt Afrika- s Ázsiában. A Zeridl11íz 
Magrebben ; az Amádok Bugiá.ban ; a Sanag- vagy Badisfiak a mai 
Algir- és Tunisban j Aleppóban az Amadánok, aztán aMarkád-vagy 
Keládfiak j Hedsáz- és Y emenben az Ukajdárok, Mossulban Tigris 
mellett az Okailok j Khizurban a Monkad6ak; Heilában az Assádiakj 
Irak-At·abi, Bassora és Kufában a Zenghek j Tabaristanban a. Kaspi
tenger partján a Zejdek j Oxueon túl a terjedelmes Mawarnnnahár tar
tományban a. Samnnok, kik Bakharában székeltek. 

Perzsia. 
A Taherház Khorassáuhan csak 820-tól 872-ig uralkodott, mi

dön Yalmb ben-Leis az uj perzsa. birodalinat alapítá. Yakub eleinte 
fazekas, utóbb pedig rabló volt, s helopózván egy éjjel Sistan fejedel
mének kincstárába, rátette kezeit n setétben egy tárgyra; mellyet 
dt·á.gakönek tartott, midi)n pedig szájához vinné, észrevette, hogy az 
kősó, s a vendégszet·etetnek ezen jelve nunyira meghatotta öt, hogy 
föltevé a rablást végt·e nem hajtani, mit midön a fejedelem megtudott, 
nem csak megbocsátott neki, hanem szolgálatába. fogadta, e Yakub 
neki legvitézebb hadvezérévé Jön. De nem sokáig hadakozott ö má
sért, hanem meghódít,,a PerzsilH, megalapitá a Soffl\rok (sof fa r=f a
z ek a s) csaladjá t. Ezelőtt minden lovas maga tartozott lovát tat·tani, 
Soffar pedig kit·ályi •·ak tarakat állitott fel, s ez által n lovasságot min
dig igen jó karban tartá. Kétezer lovasból maga részére testörséget 
alakitott két csapatban, és pedig az egyiket arany, a másikat eztist 
buzogányokkal ; l!zobá.ját azonban mindössze is csak egy ezönycg éke
síté. Soha sem tartott hadi tanácsot, hanem titokban készített terve
ket s ~tdta ki parancsait. 

A kalifától elismerő meghatalmazást kért, hanem Motammed 

') L. Iba lalldou. 



megboszankodva, Suffárt1 mint lázadót, mindcn mecsetben mcgátkoz
tattn. Soffár Yakuh kinevette öt, s háborúra készült j a tettét bánó 
kalifa követet ltüldc hozzá, l10gy elismeri őt Khorassán, Fara és rra
baristán urának; de Yakub megvetéssei mondá, hogy amiért eliiLL 
könyörgött, azt most kardjával fogja kivívni. Elindult tehát az Abba
sidák fővárosa ellen, de betegségbe esvén (879), a kalifa jelenlévő 
követénak egy kivont kardot, egy darab rosz kenyeret, s egy csomag 
foghagymát w utatott, mondván: H a me g h a l ok, u r a d ru e g
s z a b a d u l m i n d e n f é l e l e m t ö l j h a é l e k , k ö z t e s k ö z
tem ama kard fog határozni, és ha legyőzetem 1 
visszatérek minden hoszankodás nélkülifjuságom 
e z e n é tk e i h e z . 

. Csakugyan meghalt, de a háborút folytatta öcscse Amrn j a ka
lifa segélyre hivta ellene a hatalmas Saman fejedelmet, ki is átkelt 
Oxus folyamán tíz ezer emberrel, kik bár annyira roszul voltak f01-
szerelvc1 hogy még kengyeJeik is fából voltak, vitézségökkel mégis 
meggyőzték Soffárnak nagyobbszámu seregét, s Amrút magát is fog
:;ágba ejték. Ez Bagdadhan ehhaláluak tétetett ki, Ismáel pedig a 
Samanház alapítója (902- 7) jutalmul Transoxianát és Khorassánt 
kapta; mirc padishah vagyis Urfajedelem czímét vette, mellyet aztán 
a kelet nagyol:Jb uralkodói átaJánosan elfogadtak. 

A keleti képzelern csakhamar regéket beszélt Ismáelröl. Midön 
Amrú ellen mcnne, gyümölcscsel terhelt fát láta meg egy ke1·tben1 s 
tövi~t rakott köréje, hogy ahhoz egy katona se nyuljon. ~~lkezdödvén 
a csata, Amrút lova az ellenség közé vitte, s igy fogságba esett. Hoz
záköttetvén egy fához, mondá egy katonának, fözne neki egy birka
fejet, mivel éhezék. Egy kutyu. oda jött B elakarta a birkafejet vinni, 
de megsüttetvén a tüztöl, elkapta fejét dühösen1 nyifogva odább ment, 
magával vive a fején maradt fazekat is. Anu·ú ekkor nevetve mondá: 
Éppen ma reggel panaszkodott asztalnokom, hogy 
k o n y h á m s z á ll í t á s á r a c s a k h a r m i n c z t e v é t k a p o t t, 
m os t e g y k u t y a is e l b i r t a a z t v i n n i. 

Midön Isrnáel becsületesen bánnék vele, Amrú viszonzatúl meg
akarta mutatni a helyet, hová kincseit elrejtette vala, de Ismáel igy 
felelt : R o s z u l a k a r A m r u e n g e m n a g y l e l k ü B é g b e n 
felülmulni; ama kincseket ö és Yakub a néptől ra
b o l t a ; m o s t e l n y o m a t v a s a j á t g o n o s z s á g a á l t a l , n e
k em ·akarná ajándékozni azt, a mit magamtól is 
k ö n n y e n fe l t a l á l o k. He rá t felé menve, hol a kincset feltalál
hatni vélte, föltétek mellett be\·ette a vá1·ost1 de a kincseket sehol sem 
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találta. Az éhező sereg zúgolódni kezdett, s némellyek javv.solták 
lstná.elnek, vetne adót a városia.kra, de Ismáel így szólt: A z n z Is
t en, ki Amrú lovát táboromba hajtá, élelmezni 
fogja táboromat, ha nem is szegem meg szavamat; 
ezzel kivezette seregét. Nem soká.ra ezután luí.1·eméböl egy hölgy le
tette az abiakba karpere~.-ozét, egy csirkészö héja pedig elkapván azt, 
egy száraz kutba ejtette. Oda rnenvén a héja üldözői, többrnillio d a
n ek e t találtak a kútban. 

Az uj uralkodóházak gyarapodása alábbszállítá az Abbasidálc 
hatalmát, kik a hanyadást a fényüzéssel roszul tudták takarni. Midön 
Constanti n us Porphyrogeneta Moktaderhez követeket külde (917.), a 
kalifának drága szönyegekkel bevout palotája előtt hatvan ezeruyi 
örsereg állíttatott fel, s minden ember arany himzetü erszényhiU két
szeres zsoldot kapott. Háromszáz ajtónálló s 4,000 felényire fehér, 
felényire fekete herélt volt jelen; a 'l'ig1·il! vizén 400 festett s aranyo
zott bárka uszkált c:mpa uj öltözék ü legénységgel; a palotában 38,000 
finom selyem szövet volt kiterítve, és pedig 5,000 darab aranynyal 
hímezve; 12,500 szebbnélszebb szőnyeg; a trón előtt egy tömör-arauy 
fa, 18 nagy, és 600 kisebb ággal, mellyeken mesterségeAen készült 
arany s ezüst madárkák ugráltak s csicseregtek. 

Buldák. 
Elrabolták a kalifák hatalmának végmaradványait is a perzs1a1 

Buidák, kiknek egyike Ali, erőhatalommal Fars alkirályának valasz
tatta el magát (932) s székhelyét Shirázban ütötte fel. Fi vérei köztil 
Hassánnak !rakot Ispabán fóvá.rossal, Ahmednek Kermant Knushir 
fővárossal adta át. A Buidák pénzzel s hatalommal c11akhamar örö
kössé tették családjokban az em i r- e l- om r a, vagyis emirek ernir
jének rnéltóságát. E méltóság majdnem egyenlő vala a francziaorszá
gi udvarmesterével az utolsó Merovingok alatt. Fegyverrel szerezte
tett, mint maga a kalifaság, s a ki elnyerte, adót vetett Bagdad ra, ki
nevezte a tisztviselöket, kedve szarint igazgatta a kalifát, l! ha ráunt, 
betakarta fekete szönyegbe 11 a Tigrisbe vetteté, vagy megfojtotta 
ugyanazon zsineggel, melly a kalifát a hivök uralkodójává képesité. 

Megfosztva minden hatalomtól, fényüzéshez szokott, ron1lott s 
nyomorba sülyedt városban, mellyben a vallási viszályok s az idegen 
örsereg pártjai dühöngtek, az Abbasfiak neve nem. említtetett többé 
a nyilvános imákban,· n1inthogy a függetlenségre verglídött fejedelmek 
csak a maguk nevét emlittették. Az Abbasfiak tehát követve Ali gyü 
lölt ivadékainak példáját, ájtatos életre adták magukat, letéve a fegy
Yrrt és a sriJem kaftánt, s tanulmányozva a Korant és a Sunná.t. Al-
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Rh~di (934-40), Mahomed után a hnrminczkileuczcdik, nz Abbasfiak 
között pedig a huszRdik lwlifa, utoilló "-olt, ki n néphez beszédet tar· 
tott, a tudósokkal társulgott s udvaráunu a 1·égi kalifák fényét ra
gyogtatta. 

l'aHulitlik. 
A Fatimiták hatalma ellenben :::iyt·ia- s Afrikában folyvást növe

kedett, Abu Obeidallah, Abdallah tana szel'int a nyolczadik látható 
imam, ma h a d i nak vagyis a hiv ök igazgatójának kiáltatván ki övéi 
által, ltlabdiába tette székhelyét (909.) ,me Ily a régi Aphradysium rom
jain épülve, Tunistól délfelé harmincz mérf'öldnyire egy szigeten fe
küdt; ott alapítván meg a nyugati Fatimitak vagy Ismáeliták uralko
dó házát, melly megbuktatta az Aglabfiakat, kik 112 év óta Libyá
ban, és a Madradfiakat, kik 130 év óta Mauritaniában, végre a Ru
stam6akat, kik Tunistól Gibraltár szarosig uralkodtak. übeidaHah 
utódjai kih·tották az Edriszfiakat is, s htalmuk alá hajták egész Afri
kát, melly fölött egykor a rómaiak uralkodtak. Gyakran viselt e csa· 
lád háborút a spanyolhoni kalifákkal,. kik a Fatirnitákat gyülölék mint 
eretnekeket, mint vetélytársakat a földközi-tengeri kereskedelem
ben, s mint bitorlóit azon földnek, mellyet a spanyol arabok öshazá
joknak tekintettek. Azt már láttuk, hogy a Fatimítá.k Sicilia- s Ca
labriában is elterjeszkedtek, negyedilt mahadijok aztán Moez Ledi
nilláb 968-ban Egyiptomot is mcgszállta. 

Tulonfiak. 
E gazdag országba, melly évenkint 150,000,000 d i r em e t ho

zott be, Al-Marnun által, kormányzóul a török Tulon küldetett; kinek 
fia Abrned függetlenné tette magát (8G9), megtagadva az adót, s csu
páu az imákban és a pénzeken hagyván meg a kalifa. nevét. Elfoglal
ta En1esát, Jerusalemet, Amát, Alcppót, Antiochiát és Rakkát az Eu
phrat keleti partján, hol a csillagászok működését s fizetését bántat
lanul hagyta. Naponkint l 0,000 diremet alamizsnára fordított; Bag
dadba legalább is 2,200,000 daneket küldött elosztás végett a &zegé
nyek és tudósok között; midön meghalt, mégis 10,000,000 daneket 
hagyott, s bocsánatért könyörgött Istennek azért, hogy a hatalomban 
határt nem ismert. Kamarowiah, az ö fia, Damaskusba tette át szék
helyét; de midőn itt egyik szaigája által meggyilkoltatott, fia Djaisk 
vissza ment Egyptomba s szintc megöletett. V égre kiírtatván az egész 
család, Egyptom ujra a bagdadi uralom alá került (905). 

lksidflnk. 
Több hatalmas család csakhamar czivbdni kezdett fölötte, mijl 

végre a török Al-lksid, ki Syria- s Egyptomba kormányzóul kiilde-



tett (933), hatalmába vette a nili országot, s uj uralkodóházat alapí
tott. De megbuktatta lit hamar Al-Moez, ki roppant bü·odalrua szék
helyeül Kait·ót választá, melly a régibb Fostatl1 romjain vala épitve, 
s a tenger és hajózható folyó mellett fölséges fekvéssei bírt, 260,000 
lakóval, fürdök s más középületeken kivül400 ro ecsettel, mellyek közt 
jeles nia a 'l'uloné, aztán az, mellyet a XII. század elején Abul-Man
zor alapitott; az Al-Azar, vagyis a nagy virágos mecset, mellynek jö
vedelmeiböl egy egyetem s könyvtár tartatott fenn. Azon magas kú
pozatu s merész minaretekkel díszlő mecsethez is, mellyet késöbb 
( 13fl6) Hassan suitan állitott fel, tanintézet volt hozzákapcsolva. 

Syria sem állhatott ellent Moez fegyvereinek, ki a milly vitéz 
épen olly mérséklett s adako:~ó és a fatimei kalifaságnak alapitója 
volt. Utódjai azonban hamar elfajultak s a tartományokat egymas
után elvesztették. Yusuf, Zeri fia Mauritani:íban, az Ommia kalifák
hoz hü de függetten Zegri házat Iliapitotta meg (976); az Amadfiak 
Bugiában uralkodtak, a Bauistiak pedig Kairowánban, honnan Sicilia
s Sardiniába is eltmjeszkedtek, miglen Roger uralmuknak véget ve
tett. Magrebben a Marabut vallásos felekezet telepedett le (1050 kö
rül) s alapította Marokkót, székhelyeül ama háznak, melly utóbb Al
moravidok neve alatt Spanyolországban uralkodott. 

A kairói Fatimiták közül Al-Hakem Bamrillah az islam refor
mátorául lépett föl (996-1021 ), az izmaelitákétől különnemü imarn
sort ·ismerve el, i m a m i t á k neve alatt. E felekezet még ma is él a 
libanoni drúzok között, s Hakemben a megtestesült istenséget tiszteli, 
mig a törökök öt z~>arnoknak s eszeveszettnek káromolják. Hakem 
visszaállítá azon intézményt, mclly a fatimita uralommal együtt kez
d ődött, a bölcselő társulatot tudniillik, mcllybcn ferfiak és n ök külön 
gyültek össze titkos igazságok megtanulása végett. E társulat feje az 
udvari első méltóságok egyike vala, s Dajal-Doatnak vagyis az Alik 
trónja védőjének neveztetett, tniből a társulat politikai czélja tünik 
ki. Hét fokon kelle a tagoknak átmenni, hit-elveket tanulva, a nyol
czadik fokon látni kezdték a fényt, tanulva, milly képtelenség minden 
tényleges vallás; végre a kilenczedik fokon világosan láttak a tagok, 
megismerve, milly ostobaság a vallás és az erkölcstan. A Darol-Hike
met nevü palotával, mellyben r. társulat gyüléseit tartá, egy tudós 
akadernia volt összekapcsolva, mellynek fenntartására évenkint 
257,000 darab arany fordíttatott. 

Al-Hakem fia Hassan alatt Syriát a Fatimitáktól az aleppói 
Kelád-fejedelmek vették el (1078), aztán a török őrség olly túlnyo
móságra ve1·gödött, hogy azt más török csapatokkal kelle elnyomni. 

x. 23 
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Negy század IICUl mult cl, s hol van a Mahomed által alapított 
nagy vallási s politikai egység'{ a Falimiták Afrikában uralkodnak, 
mindig uj házakra szakad va ; Siciliában egyes arab zsarnokok az Ag 
lab nevet bitorolják, miglen a normann fegyver által megsemmittet
nek j a Spanyolhont meghódító rnagrebi hadvezér egyik ivadéka!Oreta 
fejedelmévé lesz j Sardinia, Coraica s a Haleárok független fónökök 
alatt ros~ml védilt magukat. Az Ornrnía-kalifaság is Cordovában az Ab
basfiakétól el van különítve, s mig előbb a nyugati kereszténységet 
rnegreszkettette, rnost a keresztény kard földet foglal tőle vissza 8 

afrikai segélyre kényszeriti támaszltodni. Az Abbasnak kalifaságn 
csak névszerinti felsőséggel bir már, rnidőn Perzsia már is külön sza
kadt j a Saman padisbák Khorassánban j Karrnat hívei, aztán a Ben
Musák Y emenben ; a Marzabanok Aderbidjanban, a Zcngrik Mckran
ban uralkodnak. Azonkivül uj felekezetek osztják meg a régiebbe
ket, mellyek a rnusulmanokat kezdettől óta háborgatták, minden ré
szen reformatorok, istentanárok lépnek föl. A kalifa elvesztve a fegy
vert, ama hitnek egyedüli védszerét, 8 megfosztva a birtokoktöl, az 
ünnepélyes imákban többé meg nem említtetik; a lelkismeret eseteit 
s az ezelőtt eléje terjesztett törvény-pontoltat, minden egyes függet
len államban az ulemák oldják meg j végre, miután a próféta helytar
tójának czí rnét ötvenhat személy viselte s ezek közül negyvenkett/í 
erőszákos halálral mult ki, Mostasem (1258) övéivel együtt szönyegbe 
gyöngyöltetik s úgy hurczoltatik halálra az utczákon ket·esztül s a 
kalifaság vele bevégződik. 

BUSZONEGYEDIK FEJBZBT. 

A t ö r ö k ö k. -- I n d i a. 

A számos uralkodó házak közül, mellyek a kalifaság maradvá
nyait felosztották, többeket a törökök alapítottak, de mellyek saját 
nemzetöktől elkülönzötten müködtek, mikép Róma hanyatlásakor is 
góthokat littunk tartomanyokat sőt a trónt is elfoglalni, a tulajdon
képi népvándorlás előlt lVIost azonban az összes házak alávetésére 
eljött a nemzet nagyja, melly rendeltetve volt az arabokat mindcnüu
nen visszanyomni, mint olly nen1zet

1 
melly az Ázsia szivéböl kijötte'k ' 

kiizütt legszámosabb, s még ma is a régi vihíg teriiietén az ind ('Ul'Ó-



pai faj után a lt•gcllel'jedlcbb, minthogy az ádriui partuktól egész ad
dig terjeszkedik, hol a Lcna a jeges sark tengerbe ütközik. 

A nagy Altai s a hava8 'J'ang-nu bérczeiről CJ•cszkedtek le a 
tö1·ökök a legrégibb idiiben dél felé, s egy rész keletre, a mádik nyu
gatra fordult, leginkább a chinai Shan és Shen-si tartományokban, nem 
messze az ln-shan hegytől telepedtek le 1). A chinaiak a törököket 
'l' i azaz kutya, vagy P e· t i az az északi Ti névvel jelölék, összcza· 
varva öket e nevezet által más, még külön származalu népekkel is, 
Nevezték Shan-hiong-nak is, mi annyit tesz, mint a hegység barbárai, 
vagy Hiong-nu-knak azaz: nyomorult rabszolgáknak. 

Barbár nép volt csakugyan, melly a folyók mentében barmai
nak, egyedüli gazdagságának legelőt keresett j csak kevesen teleped
tek le állandóan s foglalkoztak füldmiiveléssel. Még csak irást sem 
ismertek s külön külön nevet viseltek, mellyet utódaikra át nem ru· 
káztak j az igéretet adott szó biztosítá. Bal'maik adtak nekik élelmet 
és ruháztl-tot j a javát az ifjak, a maradékot az öregek ették. A szülök 
s öregebbek iránt semmi tisztelettel sem voltak, megvetettele mindent, 
a mi erejét veszté, mívcl csak a testi erőt becsülték. 

Vadászat- és l1adra már mint gyermekek taníttattak. Kosokon 
nyargaltak s kicsi nyilal{kal madarakat s patHnyokat Jöttek. Na
gyobb korukban rókára s 11yulra vadásztak, ezekböJ nyerve az élel
met. l\fidön annyira erösödtck, hogy a nagy íjat is forgathatták, vér· 
tet s nyerges lovat kaptak s hadiszolgálatot tettek. Fölfegyverkezve 
íjjal, lándsával és karddal, ·eliinyomnltak mindaddig, mig a szerencse 
nekik kedvezett; ha ellenök volt, visszavonultak, nem tartva gyalá
zatnak a futást, de néha visszafordultak annyira gyors paripáikon s 
még rettenetesebben vlvtak, mint elsö támadáskor. Ellenökben tehát 
rendes hadsereg semmire sem mehetctt, me1·t ha üldözöbe vétettek, 
azétugortak a pusztákba, hol az üldözök éhen vesztek ·cl. A harczos, 
ki a csatában megölt társának hulláját magával vitte, örükösévé lett. 
Hadi foglyokra különöscn vágytak, mert t'zekre bizták lovaikat és 
barmaikat. 

Gyakori hadjáratokkal háborították északi Chinát, különösen a 
gyenge császárok alatt j de mivcl más barbárukkal is voltak dolgaik, 
s az egyes törzsek minden fegyelmi kötelék nélkül éltek, komoly ve
szélylycl nem fenyegetözhettek. Hanem a Kr. elötti 12. században, a 
chicai osászári Hia.Mz egyik herczege közéjök futott s uralmat ala-

•) · IUaprotb. Tablcaux hi8toriques de l' Asie. - Hammer, Az oznum birodal01n 
fii,·téuete. 
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pita ott,mely kétszáz é'•vel ami idöszámitá.sunk előtt roppanthatalmud 
lett Teu-mnn alatt, ki ama népnek clsö tsen-yu-ja volt. Fia Me-the 
nagyszerü foglalásokat tett, különösen nyugat felé China északi tar
tományait pusztította. 

Ez ellen indult ki Kao-tsu, a Han chinai uralkodóház alapítója 
(Kr. c. 200.), hanem pórul jár vállalatában, ha Yu kánhoz gyönyörű 
leánykát nem küld, ki a békét kieszközölte, s a hiong-nuk Shan-si 
gazdag zsákmányaival visszafordultak. 

Csakhamar megszegték a békét s ujra háboríták a chinai biro
dalmat. A császár sem szavuknak hinni, scm megtámadni nem mcr
vén öket, nagy aggodalomban vala, midön egy országnagy ja\'n~l:i 

neki, adná egyik leányát feleségül Me-tl1e fejedelmöknek; az ettöl 
születendö gyermek - mondá a tanácsadó - kegyelettel lesz China 
iránt s általa a török nemzet is szelidebbé lesz. Eleinte a nemzeti mél
tóság elleninek tartatott ez, de mcgtörténvén, Chinára nézve csak
ugyan jó volt, mert a hiong-nuk megritkiták hadaikat, s a mikor 
eszökbe jutott beütni, az északi hatáTokon felállítut t chinai örál1om<Í
sokon vissza verettek. De alig hogy Kao ·ts u meghalt, a régi ellens<~
geskedés ujra kiütött s folyt~ttatot1. cgé~z Iliao-wu- ti urnlkodásaig. 

EMn Han-családi császár (140) hogy véget vessen a sok csapás
nak, makacs háborut folytatott ellenöl(, visszavervén öket Cbinától 
kétszáz mérföldnyire. Aztán, hogy kezet foghasson Közép-Ázsia né
peivel mint a hiong-nuk természeles ellenségeivel, meghódította a 
Shen-sitöl nyugatra fekvö tartományt s négy tágas kerületre osztva 
azt, erös katonai őrséget s gyarmatukat állitott fel mind n négyben, 
hogy a chinai nép által a szornszéd nemzeteket müveltebbckké tegye. 
Követeket is küldött a nyugati népekhez (l 2 fi), hogy a közös ellenség 
elleni háborút sikerrel folytassa. Különöscn azon tartományokat ügyeke 
zett a chinai esászár vis:>zafoglalni, mellyekbiil a törökök embert, 
fegyvert s pénzt nyertek. Megtámadván Ta-uan országot, elfogta an
nak királyát s lefejeztette (101), melly példára megrömülvén a többi 
tartományok urai, hübéreseivé lőnek a meunyei birodalomnak. A chi
naiak egész Közép-Ázsiát egy tábornagy katonai kormánya alá he
lyezték, ki harminczhat hii.bét-es király felett örködött. 

E szövetség megtörte a hiong-nuk hatalmát, kik is a chinaiak 
barátságát kényszerülvén keresni, a közönséges idöszáruítás kezdeté
vel békés egyetértét>ben éltek azokkal. De midőn a chinai trónt Dang
mang bitorolta, a hiongnuk kezet fogva más, az uj chinai igát nem 
tüt·ö n(·pekkcl nj hadat kezdettek (K u. !l.J. Uang-mang ropp:-~nt készü-



letekkel tiz oldalról támadva meg a hiongnukat megMdította öket s 
birodalmát tizenöt fia s unokája köz/itt osztotta fel. 

A hiongnnk lassanként visszanyedék régi hatalmukat, habár a 
belviszályok miatt meg nem tudták azt szilárditni. Kártékony férgek 
s rendkivüli szárazság nagy drágaságot idéztek elő közöttük; épen e 
szarencsétlen helyzetben támadtátván a Hu-uán és ShaD-pi népektől, 
az északi bb tartományokba szaríttattak (46). Pu-nu uralkodása alatt 
lázadást támasztott Pe, s kikiáltatván magát, a chinai császár hiibére
seiil. vallá magát, s d ismertetvén ettől a Hu-han-shie uralkodóházat 
alapította meg a déli részen, melly az északi hiongnukkal mindig el
lenséges lábon álla. 

Pu-nu azért meg nem szünt a chinai birodalmat háboritni; mig
len Tsang-ti az északi. hiongnukat végkép meg nem törte, annyira, 
hogy fejedelmök, a chinai császároktól barátságot s engedeimet kért, 
hogy alattvalói a chinai birodalom határain is kereskedhessenek. Ne
hezen türték a déli hiongnuk e szövetséget s kezet fogva a szomszéd 
népekkel, az északi testvéreket haddal támadták meg B mindig tovább 
észak-nyugat felé szoríták. 

Mindig jobban sarkal va, az északi hiongnuk nyugat felé vették 
irányukat s a törzsekkel, mellyckkel érintkezésbe jöttek, majd ellen
kezésben, majd barátságban éltek; de számuk mindig fogyott, mig 
végre egészen a Shan-pi néppel olvadtak össze, mellynek nagysága 
ekkor kezdődött. 

A mi a déli hiong-nukat illeti, ezek meghódíttatva a chinaiak 
által, fel-fel lázadtak a nyomatás ellen, de jutalmuk mindig uj leigáz
tatás vnlt. Végre Tsao-tsao (216), annak atyja, ki a Huci családot ala
pítá, eltörölte a hiongnuk kánjának czímét s a családokat Chinába 
helyezte által, hol életöket majd csendben, majd nyugtalankodva 
folytaták. 

China északi részében n1ár régtől fogva laktak hiongnu csalá
dok a chinaiakkal összevegyülve. Ezek lassanként a birodalomnak 
fontos részét kezdték képezni, mellyben az elsö Tsaók urnlkodóházat 
alapítottak· (308-19), melly megbuktatta a nyugati Tsin családot, 
utóbb azonban maga is megbuktattaték egy másik hiongnu család ál
tal (319-51), melly n második Tsao házat alapitá. 

Tlit·ökök. 

' 
A hiongnuk néhány csapatja, kiüzetve az északi Liang OI'Szág-

Lól, Si-hai (Baiknl tó) partján élödtek, miglen egy kegyetlen nép ál
tal llnnyira kiirtattak, hogy csak egy levágott kezü R lábu tízéves fiu 
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maradt fenn. Ezt egy nöstény farkas táplálta, melly utóbb bartÍ.bHigba 
jövén a fiu val, hasas lett általa s átszállíttatván egy nemtő által egy 
közel hegyre, ott tiz fiut nemzettek. Ezek rablott nőkkel tovább sza
porodtak. Hassenas (fa r kas) a törzsfeje, szá.rmazata emlékefil zász
lójára egy farkas fejet tüzött. Meggyarapod ván elterjcszkedtek 'AL
tai hegyein t u r ko k (t ö rök ök) neve alatt. A chinaiak e nevet 
1' u-k i-u-ra változtatták, mi náluk sisakot jelent. Turkestan nevet vi
selnek azon felső ázsiai síkságok, mellyek keletről északi Chinll.
val, északról Siberiával, nyugatról A1·al tóval, délről Tiber- és 
Transoxiám\val határosak. Gyönyörü tartomány, szép néppel, vi
rágos legelökkel, kití.lnö jó lovakkal; u perz:;ák által Turannak ne
veztetik. 

Hogy a keleti ujgurak vagy :hH'kok különböznek a sibériai uj
guroktól, mint szinte a hiong-nuk a hunnoktól, az előre bocsátottakból 
kiviláglik. Az ujgurok a tiszta török nyelvet beszélék, melly utóbb 
dsagatinak neveztetett el Dsagatirtól Dsongis-kán fiától, ki fejedelme 
vala amaz országnak, mellynek lakói késöbb Uzbcg· kántól uzbcgek
nek hívattak.: 

A törökök Oguz-kánra, Abrahám kortársára viszik vissza hatal
muk s ruüveltségök eredetét ; s mondják, hogy Oguz az egy Istenhez 
fordult, elhagyva atyja isteneit, s azért atyjával hetven évig háborut 
viselt. Karkaumból, hol atyja a telet töltötte, Jassiha, Turkastán fő
városába ment s aztán hatalmát Artela- és Siremtől egész Bokharaig 
az egész országra kiterjeszté. Fiai a Nap, Hold, Csillag, Menny, Hegy 
és Tenger kánjai voltak, kiket az apa, kalandjáratra küldött. A fiuk 
visszajövet egy ívet s három nyilat hoztak, és Ognz az ivet az első há
romnak a nyilat pedig a többieknek adta; mire ez utóbbiak U cs ok 
vagyis három nyíl, az elsiSk pedig ll o z uk vagyis rombolók, török, 
nevet vettek föl, mivel az ívet összetörték. Az apa halála után a fiuk 
két részre oszoltak; az elsők a balszárnyat (keleti törökök), a többiek 
a jobb szárnyat (nyugati törökök) képezék; mindenik fiu négy gyer
meket nemzett, kik a legjelesb 24 török családnak atyjaivá lettek. 
Az elsők keletre vonultak s olly hatalomra ve1·giidtek, hogy Tu-men, 
midön a Y eu· yan nép kánjának leányát niHil kérte s meg nem nyer
te, hadat indított a kán ellen s győzelme után ka g á n czímet vett 
föl (562). 

A chinaiak beszélik, hogy a törökök, midön uj kagáut válasz
tottak, egy szőnyegre emelék s kilenczezer a nap felé hintáztá.k, ki
lenczszer üdvözölve öt. Eznt,ín lóra ültették s hurkot vetve nyakába 
ugy meg~?.<)I'Íták, hogy fuladozott he(P., Lcolilva n hnrkot hirtelen kér-
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rlek töle, hány évig fogna tmt!kodni s R feleletet, mellyet a fuiaduzó 
fejedelem adott, jóslatul vették. 

Ez volt kezdete a töröklik birodalmának, melly Chinát és Per
zsiát gyakran fenyegette, s melly 5G2 óta a konstantinápolyi kor
mánynyal folyvást összeköttetésben állott s az avarok ellen ezzel 
egyetértve harczolt. Midőn Clwsroe Nushirvan megakarta nekik tilta
ni, hogy sclymöket a médusoknak cl ne adják, a törökök hadat üzen
tek neki, s a perzsa kéuyleleu volt a chinaiakkal, a törökök a ró
maiakkal szövetségre lépni. 

A nyugat felé szóritott törökök elfoglalták a Jazartes és Oxus 
közötti tartományt s átkelvén ez utóbbin egész a thraciai Bosporusig 
s a. Dunáig terjeszkedtek. Hóditasaik az avarokat a görög birodalom 
földére nyom ták, s tán az egész török nemzet is ide költözött volna, ha 
irá.nyát hirtelen Perzsia felé nell! veszi. Itt azonban 1\ nemzeti vitézség 
s a derbendi védfalakban nagy gátra talált; aztán meggyengült a tö

rök hatalom az által, hogy a nép három részre szakadt (581) s egy 
sem volt képes hódítani s magát is védeni. A három népség az ogu
zok, szeldsukok és ozmánok voltak. 

Oguzok. 

Az oguzok sokat hadakoztak Pcrzsiával, aztán az arab kalifák
kal s különösen Katibával, ki egy sereget egész Mawarannahárig 
(Turkestan) vezetett s az oguzokat szétverte, kik aztán részint az Oei
he néppel, részint a saraconokkal egyesültek, könnyen hajolva azon 
vallás felé, melly a rablást és pusztítást é1·demül rója fel. Salur (960) 
kétezer családdal vette föl az islamot s Kara- kánnak nevezte magát, 
övéi pedig turkumannoknak nzaz hivő törököknek l(turk-imam). Fia 
Musa (999) tudósokkal vétette magát körül j mecseteket, zárdákat és 
tanadákat építtetett. Nagybátyja s utódja Bogra· kan- Arun egész 
Chináig terjesztette uralmát1 elvevén Bakkarát a perzsiai Samánfiak
tól. Ahmed- kan aztán a többi törököket is fegyver1·el kényszeríté 
az islam elfogadására j Arslan pedig, ki Sherfeddeeoletnek is monda
tott, meghódította az egé~z Oxnson túli tartományt. A Koran olvasói 
iránt nagyon kegyes volt Kadr- kan- Ynssuf(1018); hanem fiát Kara
kan- Omárt fogságra vetette Mahmud ; miután pedig ez is méreg 
által kimult, az uralkodás Tagmázs samnrkandi kánra szállott (1069), 
kinek fia a hatalombnn növekvő szeldsukokkal egyesült. 
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Sz.rldsukok. 
Ezen másik törzs az előbbi mellelt telepedett le s vezére Szeld

sukról nevezte el magát. E törzs köréből emelkedett ki Alp-Tekin, ki 
a Samán- fiak rabszolgájából s tanczosából hadvezérré s Khorassán 
kormányzójává l_evén, függetlenné tette magát (960 köriil). Kabultól 
délre Gaznába tette székhelyét s eredetet adn a Gaznaiak birodalmá
nak, melly rövid ido alatt Ázsia nagy részére terjedt ki. Utódja Sebek
Tekin megerősiti s tovább terjeszti az uj uralmat; fia Mahmud alatt 
pedig a Gaznai ház dicsősége tetőpontját éi'Í el (997). Mahmud igazság
szerető s vallása terjesztésében buzgó hős vala. Egy szegény ember 
azon panaszszal j ö egyezer hozzá, hogy egy ismeretlen házába rontott 
8 letartván nejét 8 gyermekeit, ÖtP-t, a tulajdonost elkergette; Mah
mud éjnek idején kevesed magával a házhoz megy, eloltatja a vilá
gosságot s bemenvén darabokra vagdalja a bctolnkodottat. Meggyuj
tatván a fáklyát, midön látta a mrgölt«:lt, leborult, hálát adott Istennek 
s enni kért. Csak rosz árpa kenyeret kapott B klilönben sem ehetett 
étvágygyal; s bcvallá, hogy azon hitben jött, hogy illy erőszakra 
csak az ő fia vetemülhetett; azért oltatta el a fáklyákat, nehogy fia 
látása könyörrc indítsa, most azonban, midőn látja, hogy nem fia volt, 
vigasztalódik, visszanyeri étvágyát, mellyet ama látvány után elvesz
tett vala. Hogy tervezett hadjáratai áiatt az ernírek föl ne lázadozza
nak, azon volt, hogy a szomszédok viszálkodásával foglalja el őket; 
különösen a Samánfiak ellen használta fel öket 11 kiirtván e családot, 
országát a Kaspi-tenger délkeleti partján a magáéhoz csatolta (999). 
Meghatalmazást kére ekkor a bagdadi kalifától uj birodalmában, B 

megis nyerte azt, miután tartotta neki lova kan tárját és a kengyelt. 
India. 

Hite terjesztésének örve alatt B hogy kezére kcritse az annyi 
százados kereskedés által gyüjtött kincseket, India ellen indult. Nagy
Sándor után semmiféle hódító sem háborítá komolyan Indiát. A nagy 
Nushirvan által fölvett czím 11 P<!rzsia B India kit·álya" csak némelly 
határvidékek adófizetésén alapult. A rabló arab Ct3apatok Indus és 
Ganges forrásait soha túl nem lépték; mert az indus fejedelmek le
gott megszüntek egymással cziv6dni, mihelyt idegenek vis!lzaverésé
röl volt sz6. Az islam hirdetésére jött néhány terítő is minden siker 
nélkül müködött. 

Kevéssel Sándor után Palibothrában Ganges mellett egyes fe
jedelem emelkedett fol, ki uralmát a Bengali-öböltől az Indusig ter
jeszté, melly birodalom még a VI. században is erős volt. Csakhamar 
ezután túlnyomóvá lett Kanodsn, a Ganges és Jumna összefolyásától 
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északra, mellyet már Ptolomaeus is ernlit; hanem királya 607- ben, 
mint a buddhavallás vakbuzgo híve a braminok követöítöl megöletett 
s a politikai egység felbomlott. Az akkor keletkezett fej edetemségek 
köz ül jelesebbek voltak: Kabul, egy török által alapítva; a buddha
vallásu Sind és Malva, melly Guzerátot és a Cambay-öblöt foglnlta 
magában. Láttuk, mikép Sindet és KaLult !IZ arabok elfoglalták, ha
nem ezzel az egész nemzet arczát meg_ nem változtatták s az islam 
Rem nagyon terjcsztetheték. Az 1000-ik év tli.j1í.n északi Indiában 
kitünőbb államok voltak Luh ore, Deli, Aimet·e, Kanodsa és Kallin
ger ; a déli tartományok a vitéz és gyet·mekségöktöl harezias Raja
putak alatt álltak, kik Chintor, Mandor, Gwalior, Rotas és Ramaput· 
városokat hozzáférhetlenekké tették, mig belsejökben sokszor polgár
vér patakzott. 

Déli India _vagy Dekan, még mindig régi urai alatt állt. Az ajta
toskodók még mindig a kfnos rángatásban s a gyötrelmes önmegta
gadásban, a tudósok pedig elvont tanokban keresték a megsemmülést, 
s addig mentek, hogy a létet is tagadnák. Az özvegyek férjcik mág
lyáján áldozták (el magukat; a vakbuzgók Brama é·s Siva robogó sze
kere alá vetették magukat. A müvészetek különben egészen 11nyagi 
pontossággal müveltettel• ; a tudományok a hagyományos nagy ignz
ságokkal foglalkoztak ; s Lár a természet-tudományokra kevés gond 
fordíttatott, mintha tilh·a lett volnn, a dolgoknak más eredetét kerea
ni, mint mellyet a Vedál( tanítottak, az indusok mégis gyakorolták 
az orvostudományt is mint egyikét azon tizennégy dolognak, mE•llyek 
a Meru hegygyel megkorbácsolt tengerböJ jöttek ki. Üzték a csilla
gászatot is, s egy erről irt könyvben a görögök s arabok elött isme· 
rctlen háromszögmét·és rendszere találtatik; bírtak a Ptolomaeusfé
létől kiilönbözö világkörzettel (sphaera), használták a tiz számjelt 
önálló és tételes értékkel, a betüvetés, sakk és pamut-papír ismeretes 
volt náluk t). Az indusok számai mindig araboknak neveztettek; pe
dig nem régiben Colebrooke, Taylor és Strachey, Brahmaguptának 
VII. századbeli két számtani munkáját tették közé, ugyszinte Blas
chara Acheryatól egy XII. századi müvet, rnellyek ha 80 év előtt is
mertetnek, elősegítendették a számvetési elemzések haladását Euró
pában. Brahmagupta mindig Aryabhattára hivatkozik, ki bizonyára 
nem volt ké!löbbi mint Diophantes s kinek az első fol<u arányokat tu
lajdonítják két ismeretlen irányában. Azonkivül a föltétek nagy áta-

1 Edward Strachoy. Colebrooke, de Marles, III. Iti) t. I. köny, .. 
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lánossága mutatja, mennyire előhaladtak volt az indusok a !lzámtani 
elemzésekben 1). 

Mondják, hogy eikorcsuitak s gyávák voltak, és mégis hat szá
zadig folyatták a harczot ama vitézek ellen, kik megt·eszkettették 
Oxus partjait és Segestan homokpusztáit 2). Mahmud 200,000-nyi 
haddal intézte támadását (l 001) s oda érvén Indus, és Beat összefo
lyásához, két napi ütközet utt\n foglyává tette Dsayapalt, a ka.buli 

•) Reinand ur 1845-ben a feliratok franczia akademidjdnak egy a XI. 
század elötti indiai emléket mntatott be, a tényeket arab és perzsa k()nyvekhöl 
idézve. 

2) India meghódításának ig·en bonyolodott öt ~záza,\os VIrténetét a k()
vetkezökbe lehet foglalni: 

I. Kol'Rzak. Hindostó.u meghódítása. 
Gaznai llahmud átmegy az IndnRon 

Elfoglalja Kashemirt . , . 
Kanodsát és Mutrát 
Lahort 
Somuátot és Gnzera egy részét 

m. llahmud átmegy a Ganges~n . . . ; . 
Mohammed Garl elfoglalja Ansit és Adgmirt . 
Godbeddln Elbek elfoglalja Delhit és Renarest 

Elfoglaltatik Behár . . • . 
Bengaia és Gwalior 

" 
Malwa •.... 
ÜI'Ís11a é; Radsaputna 

IL Korszak. Dekan el(oglalá8a. 
Deogher, Maharast•·a fövó.•·osa elfoglaltatik s Dowleta

bad név alatt első székhelye a musulman uralomnak 
Maiabar partjai megszállatnak • . 
Beyder és \Varangola TdinganaLan 
Kolberga királyság alapitú~a 
Átmenet a Tonghbntrán . . . . . 
Plruz.-Shah-Bahamanl 24 hadjárathan meghó•Htja Telin-

1004. 
1013. 
1017. 
1021. 
1024. 
1110.? 
1192. 
1193. 
1202. 
1204. 
1227. 
1300. 

1312. 
1319. 
1322. 
1347. 
1368. 

gana nagy részét. . 1397 -14.'~2. 
Elfoglaltatik Tsehlna • 14fi9. 

Balgarn 1472. 
" Goa . . J.t85. 

Kolberga királyság felbomlik s romjaiból .Amedh
nager, Bishapur, Berar, Beyder, s Golkon
•la államok képződnek, ruellyck harczban áll
nak Bidsanagher állammal a talikotei csatáig 
s Karnatik "'lfoglaiiÍ~aig . . . . . . • 

Az apró fejedelmei( ellen nem állhatnak a mougoloknak, miért h A khar 
l·s Anrengzeh ujra központo~{tják a kitlilnbözií államokat .. 
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t·ayát (fejedelmet), kit a többi, Indus és Ganges közötti rRyak mind
nyá.jan segítettek. 

A fogoly fejedelmek mindegyikétöl egy egy nyolcz millió frank 
értékű nyakláncz vétetett el s a Wbbi zsákmány is ehhez aránylagos 
volt; Dsayapal és a töLui fejedelmek roppant váltság s évi adó ig€!
rete mellett szabadságba helyeztettek ; de mivel a honi szokások az 
egyszer lcgyl.izött fej~:deluwt a továbLi országlástól eltiltották, Dsayn
pal fiának Adnodupálnak adta át a jogart, maga pedig égő má.glyárn 
lépett föl, halálával akarván eleget tenni a bünökért, mellyek a nem
zetre az istenek haragját vontfik. 

Adnndapál megujitá. a háLorut, miért is Mahrnud átkelt az In
duson (1003). Hódítói uölyffel s hitterjesztöi vakbuzgalnmmal, tizen
két egymásutáni hadjárAttnl pnsztitá a tartományokat; elfoglalta Mul
tant, Guzeratot s La ho rt, és uj Lirodahnnt alapita, me l ly a GAngesig 
terjedett s mellynek fóvnrosává Delhit emelte. 

Az indiai királyok királya (a Kanod!!ában szélwlt Mnh11rayah) 
békeért könyörge, s mC'g is nyerte azt azon f'öltét alatt, hogy bizo
nyos szám u mecseteket épltseu, az islam hirdetését megengedje s Mah
mudnak ötven elefántot küldjön, fizetett emberek vezetése alatt. 
Mahmud meghagyta a különféle rayáknak a trónt, de az in d us vallá~t 
kegyetlenül üldözé, száz meg száz pagoda s ezernyi bálvány-szobor 
dőlt le vakbuzgó vasa alatt. A fegyverfoghatók leöldöstettek, a n ök 
s gyermekek rabszolgákká tétettek. 

Delhi, Kanodaa és B imme imolái t·oppant kincscsel kecsegtették a 
musulmanokat,kik a szeut hábort'u·a seregestül tódultak. Mathurn (l\lott
ra), Krisna szülövárosa leggazdAgaL b fénye~ imoláival a musulmanok 
zsákmán y ává lön ; nagyszámu tevéken hordatott el a tömérdek n ran y 
és eziillt. Mindcnfölött hires volt Guzerát partjain Sivának sumnatei, 
2000 falu val biró imolája; 2,000 bramin végzé az istentiszteletet, reg
gel és estve núndennap messziröl hozott Ganges vizzellocsolva s Kas
hemir völgyében szedett vin\gokkal ékesítve az istent. E braminok· 
nak háromszáz zenész, ugyanannyi borbély " 500 bajader állott pa· 
rancsaik alatt. A braminok nagy készülettel mentek Mahmud eléje 
(1024), Isten haragjával fenyegetvén öt, ha Indiának azon imoláját 
bántani merné. Mahmud azonban nem hallgatott rájok s az imola vé
rlelmére Ö5szegyült .5000 embert, kik inkább a csodák Lan mint fegy
vereikben bíztak, kardra hányatá. Ekkor a papok roppant kincset 
ajánltak fel Mahmudnak, ha megkimélné legalább a bálványt, melly 
a már orvosolhatlan betegségeket is meggyógyítá ; hozzátették a pa
pok, hogy a lerontás megnem változtatjr1 ::t7. indtulok P.t·zelmeit, mig 
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az általok ajánlott nagy összeg fölscgitné a musulman hivökct. N e 
m o n d h a s s a s e n k i, h o g y M a h m u d k e r e sk e d e t t a b á l
vá n y o kk a l! kiálta fel a musulman s rácsapott fejazéjével az isten· 
ségre. Az ütésre a azoborból gyöngyök, gyémántok s más drága kövek 
özönlettek elő, mit a musulmanok az ájtatos hős jutalmaut tekintet· 
tek j a kalifa a jóllét s Mahomell valllisa őrének czímével tisztelte 
öt meg. 

Visszatérvén hadjáratá ból Mahmud, a gaznai térségen arany B 

ezüst. trónokat állitatott fel s gyűlésre hi ván üssze az előkelőket, jelen
té nekik, hogy 1\'Iathurábnn ezer, amnynyal telt palota van, mellyek 
nagyobb része márványból van s az eget éri, továbbá számtalan nagy· 
szerü imola; s hogy a ki hasonló várost akarna. épitni, kétszáz évig 
nlindennap kétszázezer aranyat kellene költenie. 

Még nagyobb kincseket találtak Dekánban s Kanaráhói 1311-
ben Mclik Kafm·, királyának 300 elefántot, 20,000 lovat, 26,000 arany 
niant s gyöngyökkel és gyémántokkal telt nagy szekrényeket hozott j 
melly kincsek fölött ama hódítók csodálkozása épen ollyan lehetett, 
mint azon európaiaké, kik Mexicóba s Pel'Uba először jutottak. 

A musulmanok, midön Indiába •·ontottak, terjedtebb helyhatósá
gi rendszert találtak, ru intsem gondolni lehetne. 1\Iinden kis község egy 
egy apró államot képezett renuöri s pénzügyi tisztekkel; azonkivül 
minden szükséges . mel!terember, a csillagásztól a mészárosig, termé
nyekbeni évi illetéket kapott 1). A községi birtokosokra rendszeres 
földndó vettetett a közgyülésben, hol a biró (p a t e ll) választatott, 
kinek kezébe fizettetett béke idejt;\n tizede, had idején hátoda a ter
mesztményeknek, a közköltségek fedezésére. Hanem e községek a 
központi kormányban semmi részt sem vettek, mclly joguktól talán a 
Xatbryák hódításakor fosztattak meg, kik a község<lk fölött némi hű
béri hatalmat gyakoroltak, a nélkül, hogy azok belintézményeit meg
támadták volna. 

Európában a helyhatósági rendszer felülről lefelé mindenre ki
terjedt, mint szinte a hűbér rendszer minden talpalattnyi földre j ln-

1) A muouhuanok nem sokAt gondoltak azz~tl, hogy a legyőzöttek állapo
tairól tad6sítl1sok11.t hagyjanak; az angoloknak ellenben szargalmasan kell e:.:zel 
foglalkoznjok azon politikai H köziga~<gatási kérdé~ek miatt, mellyek az indiai 
társadalom ezen valódi alapjait illetőleg naponkint fe!Íneriilnek. L. J. Brlgga: 
On the Lan.ftax of India. Loudon 1830. T. Goates : Account of the state oj the 
lownsltip of Loni. A bombayi azsiai Társa,ág munkálataiban. III. K. -J. G. Dd: 
Hiat01·y of the Maln·attaa. London l R2fi. - M i i~ érintetUi nk némiek"t a II. 
Könyvben XII. Fej. 



diában p<'dig, hol a helyhatósng a. községekre szorltkozott, a hitbér is 
csak a falultt'a teriedett ki, s a nemes házak, mellyclmek a raya egy 
egy falut odaajándékozott, csak adókövetdési joggal bh·tak, de nem 
voltak urai a földnek, s annak bi•·tolwsait hadi azoigálatra nem 
kényszeríthették. 

Ebben rejlett az erUtlenség oka. A nemességet leverte egy Cl."a· 
t&; a faluk érdekei mit scm változtak; fiiggtrk mint azelőtt, fizettek 
mint azelőtt, mit sem gondolva avval, hogy kinek. A musulmanolmnk 
tetszett a J'endszer, melly szcrint a helyi igazgatásról s az adók be
szedéséröl nem kelle gondoskodniok. Meghagyták tehát a községek 
helyhatósági rendszerét s eleinte az adót sem emel ték föl, vagy mivd 
gyöngéknek érzék magukat, vagy mivel a zsákmányolt kincsek állal 
elég gazdagok voltak. Késöbb azonban Ala-Eddyn-Kilgi (1295-
1311), nagy sereget kényszerülvén tartani a mongolok ellen, fölemel
te az adót s a falukat igen megrongálta. Némi könnyebbség nyerése 
végett az indusok tetteték magukat, hogy musulmanokká lesznek s 
befogadtak közeégi tisztjeik közé egy molláh-t, ki többnyire a mészá
ros kötelességét végzé köztiik, miután az indusok e véres mesterséget 
nem szerették, a musulmanok pedi{! mint a zsidók ezertartások kisé
•·etében végezék. 

A következett királyuk mindig roszabbá tették az adózók sor
sát; \'égt•e Akbár elhatá1·ozá, hogy az egész országhan maga szedeti 
be nz adót, de e;emmire sem mehetett s vissza kelle állítnia a községi 
tiszteket, kik beszedték az ollykor fele termősben megállapított adót. 

Azon mértékben, a mint a musulmanok Indiában többet többet 
hódítottak meg, a bramini istentisztelet mindig hátrább vonult j a val
lásérzelem, mint miodig, midöo iildöztetik, élénkebbé Jön j s a tudo
mányok és mivelödésnek uj központjai alakultak Varangal-. Deva
giri- és Vidsayanagarában, mellyck egymásután n:~gy hírre tettek 
sze rt. 

Az említett indus rendszer mellett az idegen uralom nem olly 
könnyen veriretett gyökeret, s az egyesült bensziilöttek a musulman 
sereg távoztával rögtön fellázadtak. Massud, Mahmud utódja, hanyat
lani látta indiai uralmát részint a családjában felmerül t viszályok, ré
szint a gyakori lázadások miatt, mig végre a szeldsuk fejedelmek meg
buktatták a Gaznai házat, s lndiát a mongol 1'amerlan ragadta el tőlük 
(1398). A mnsulman beütés növesztette az idegenek iránti gyülöletet, 
me ll y ama népek ben már ugy is r(· gen megvala; most nagy féltéke
nyen még a kereskedöket is kizárták. A nök musulmanféle rideg zárt 
~letre jntotbtk: ll?. nrahok elh•nb<·n alkalmat nyet·tek sokat tanulhatni. 



Hugy vis:~zatórjüuk Mnlunu<lra, az ö hadi szerenctSéje épen olly 
fénye:; vala Perzsiában is, hol véget vetett a farsi Buida család ural
lminak Meghalván az általa ostJ·omlott fejedelem, özvegye ekkép i1-t 
1\lalunudhoz: M i g fér j em é l t 1 fél t cm v i t é zs é g e d t ö l, 
me ll y e t e g y h o z z á d m é l t ó fc j e d e l em c ll e n h as z n á l
tál; most nem fogod azt bizonyosan felhasználni 
g y e t• m ek é s n ö c ll e n é L e n. A g y ö z e l e m J s t e n k e z é
b e n v a u; b a k i v i v n á d 1 n e m h o z n a r e á d d i c s ö s é g e t 1 

l e g y ö z e t é sc d g y a l á z a t o d 1· a v á l n ék. Mahmud tehát várt, 
mig a kis fiu felnőtt s ekkor kezdte meg ujra a háborut. 

Megszabaditá Perzsiát az azt örökké fe>nyegetö tatárokt61 s Li
roclalmát annyira kiterjeszté, hogy annak határai nyugatr61 Georgia 
ós Bagdad, északr61 Bokhara, lwlctröl Bengaia és Dekan lennének. · 
l\1 a l ek helyett su l t á n ( császá•·) czímet vett föl. .E'orr6n pártolta a 
tud6sol<at1, köztük a nagy Fil'llussit; azt<in midön halálát közeledni 
érzé, a nagyszerü palotában, mellyet a B o l d o gs á g h á z á n ak 
nevezett, meglátogatta a termeket, mellyekbc a hadban nye1·t mond
hatlan kincseket összehalmozá1 és sírt, aztán ujra Lezártas másnap a 
hadi erö felett turtot t szemlét s látván, hogy van l 00,000 gyalogosa, 
MJ1000 lovasa, s 1,300 elefántja, ujra si1·t, talán azon gondolatban, 
hogy csak egy nappal sem tudja élctét tovább nyujtani annyi erejE', 
mclly képes leendett neld Ázsiát meghódítni. 

:Maluuud szövetségre lépett Szcldsukkal a Perzsiában ut·alkod6 
Samánfiak legyőzése végett, ki ellen midőn hadakoznának, egész Is
l)ahánig jutottak el. Szeldsuk fia- Mihályt61 azt kérdé egyszer Mah
mud, mennyi katonát tudna neki szükség idején szolgáltatni. H a e 
d á r d á k e g y i k é t t á b o r o m b a k ü l d ö d , ö t v e n e z e r l o
v as s i c t e l ö sz o l g á l a to d r a. - És h a e n n y i n e m v o l n a. 
e l e g'? - A k k o r e g y m á s i k d á r d á t fo g s z B a. l i k t á b o
•· á b a k ü l d e n i s k a p s z m á s i k ö l v e n e z c r l o v a s t. -
És h a még t ö b b e t k i v á n n ék? - A kk o r k ü l d d e l íj a
m a t; körül h o r d a t om a t ö r z sek köz ö t t s 2 O 0,0 O O l o
vas fog parancsaid alá sietni. Megfélemülvén Mahmud 
az ily veszedelmes barátt61, a félelmesb törzseket Khorassán belsejé
be helyezte által; azonban alig huny ta be szemeit Mahmud (l 028), 
ezek dühösen elörohantak. Mahmud lia iszonyú csatába ereszkedett 
velök, de körüljártatva szemeit, látta 1 hogy az általa vezérlett had
osztályon kivül, a. többi csapatok mind futásnak eredtek. 

A győztes Szeldsukfiak mJndjárt a csatamezön ö~szeszednek 

E>gy nyaláb dárdát, minden dárdá1·a egy-egy tö1·zsnek1 családnak, söt 
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egyes hnrc!:lo.;oknak nevét .i1ják fel cs sorsot huznak. A kihuzott dúr
dán Togrul-Bég, Szeld~uk unokája, Khorassán urának ne\·e állott. Ez 
( 1 038) folhasznál ván l\iahmud két fiának viszálkodás át, e liizte a Gaz
nai házat, melly Laborba meuekül vén 1189-ben, végkép elenyészett, 
kétszázharmincz évi uralkodás után. 

Az oguzok vagy turkomunnok, kik a szaidsukokkal hadakoztak, 
sziute Indiába nyomultuk, aztán kelet felé fordulva, megalapiták a 
Gur.idák házát, mclly Delhiben székelve, a vitéz Godbeddin-Eibek 
alatt uralmát egész China határaig tm·jeszté: hanem Tamerlan kardja 
ezen uralmat is semmivé tette. 

Ellenkezö irányt követett Togrul, ki lG év alatt meghódította 
Balkut, Tabarietánt azaz Baktriát, Turkastant és Parthiát, s a külön
féle helytartókat, kik a velök született nomád függetlenségi vágynak 
ellen nem álhattak, engedelmességre hozta. 

Kaziru-Bamrillah, ki mint huszonhatodik abbasfi, a kalifa üres· 
czímét viselte, veszekedni látván egy más köz t a Buidákat, ellenök 
hívta Togrult, ki is kétszázezer törökkel s tizennyolcz elefánttal el
foglalta Bagdadot s megbuktatva a Buidákat az ernir-al-omra czimme( 
ö u magát ruházta fel ( 1035). Midön beiktattaték, a kalifa trónon ült 
fekete fátyol alatt, Mahomed fekete köpenyébe takarva, kezében a 
próféta jogarávaL Togrul megcsókolta a földet, aztán rövid állás után 
a kalifa oldala mellett felállított magasabb székre iilt, s a fermán fel
olvaslisa után a kalifa kilencz országának minuegyikéböl egy-egy 
rabszolgát vett által, reá adatott a hét dí:;zöltöny, feje pedig egy illa
tos arany fátyollal, e fölött pedig kettős turbánnal ékesíttetett. V égre 
miut az arabok és perzsák, a kelet és nyugat urának oldalára két 
kard köttetett föl. 

Nővérét feleségül adta a kalifának 1 maga pedig a kalifa leányát 
vette el, s harmincz év lefolyta alatt a szoldsukokból mintegy 8-10 
willio embert Perzsiába szállított által. 

Togrul-Bég utódai a bagdadi kalifák fölött emír el-orm·a czím 
alatt egész 1152-ig uralkodtak. Első utódjaAlpAr~lan (erős orosz
l á n) volt, ki átkelve az Euphrateaen, megrohauta Cappadociában 
Caesareát, hogy kirabolja sz. Vazul gazdag egyházát. Ezután meg
hódítván Örményor~zá.got s Georgiát, a göt·ög birodalom ellen ment 
s legyőzte IV. Romanust. Ennek eleinte sikerült a törököket az Eu
phrat,1311en tul kergetni, s százezer emberévelmegis törhette volna öket, 
ha a zsoldos frankok fel nem lázadnak az úzokkal együtt, melly rnold
vai nép török eredetü volt. Romanus tehát legyőzetett s fogságba is 
esett, hol a földet Illegcsókolni s roppant kincscsel li legterhesL é\'Í 



ndó megajánlása által kellett magát ki\'áltnnia (1072). Alp A1·slan 
nem sokára meghalt, s Khorassanban :Merwben illyen siriratot nyere : 
T i, k i k é g i g e m ~ l k c d n i l á t t á t o k A l p A r B l a n n a g y
s ú g ú t , c s o d á l j :í t o k m o s t a p o t· L a a l á z o t t a t. 

Nisam al :Moluk, ki Alp Ar&lnn alatt a kormányzást kitünőleg ve
zette, folytatta ezen hivatalát annak utódja l\Ialek-shah alatt is, ki 
legnagyobb volt a Szeldsuldiak közütt. Tizenkétszer járta ez be rop
pant kitmjedésü birodalmát, melly a Knspitól a Földközi-tengerig, B 

a khazarok országától Yemen legilzélsöbb esucs:iig nyult s magában 
foglalta Syriát, 1\Iesopotamiát, Farst, Kermant, a perzsa s arab !rakot, 
Khorassánt, Karistánt, Anatoliát s Nagy- és Kis-Bokharát egész Tibet 
határaiig. Daelaleddinnck (a v a ll ás d i cs ö ség é n ek) nevezte
tett el RZ általa behozott uj idö~zámltástól. 

Dselalcddin idö~;zíunUása. 
A tavaszi éjnapegyenlet napján lépvén tt·ónra, a csillagászok 

azt mutogatták neki, hogy a Gondviselés azért engedte uralkodását a 
régi év elején kezdeni, hogy tudassa vele, miszerint a félbeszakított uj 
évi ünnepet ismét be kell hoznia. Tette is ezt, s azóta a Neu-ruz ün
nep nem is mulasztatott el többé*). Példányképe volt Malek az igaz
ságszcretetnek, kegyelte a tudományokat s a bagdadi fömusulman ta
noda mintájára több tanintézetet állított fel. KHiönösen Ispahan men
helyévé löu a tudományoknak, e halhatatlan zarándokoknak. A fö
nebb említett Nisam al-Moluk politikai intézményeket (v ass a i a) szer
zett, mellyek telvék a történetre nézve igen érdekes részletekkel. 
Erélycsen szegült ellen Hassan felekezetének, kit a keresztes vitézek 
A h c g y ö,. e g e neve alatt ismertek. Ugyancsak Hassan vakbuzgó 
hiveinek egyike meggyilkolta végt·e Nisarn al-Molukot, miután a szü
letö birodalom kormányát ötven évig derokasan vezette. 

Dselaleddin halálával ( 1093) bomladozni kezdett a birodalom; 
ö leányát Moktadi kalifának adta nöül, azon szigoní foltét alatt, hogy 
többi feleségéről mondjon le. Unokaöcscsének Solimannak a Kis· 
ázsiai tartományokat engedte át, hol ez egy Szeldsuk uralkodóházat 
alapított · négy :fia uj négy családot alapított, mellyek h~rom századon 
át uralkodtak a tulajdonképeni Perzsia, Kermán, Kis-Azsia, Damas
kus és Aleppo vidékei fölött, hol a keresztesekkeli háborúban még 
találkozni fogunk velök. Perzsiát Barkiárok tartotta meg, de :fivérei 
s nagybátyjai ellen igen sok hadat kellett viselnie. Utódja Mobamed 
volt, aztán Szand,zsár, mindal{ettö fivére. Megháborítá ezek uralko-

*) Leirat.ik ez iinuep a harmadik könyv .!2. lap. 
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dását Hassan felekezete s a számos, függetlenségre törekvő fejedel
mek, különösen Karizm és Gur urai s a Gúzok. Ez utóbbiak fogságba 
is (:jték Szandsárt, de még sem tudtak tőle engedvényeket kicsikar
ni. Megszökve a Gúzok fogságából, ellenök ment s meghódította öket. 

Királyok szolgáltak udvaránál, mellyet a kelet legjobb költői 

diszesitettek j hódításai miatt második Sándornak neveztetett ; de utó
dai sorsát előre látta s megjövendölte. Csakugyan vele hanyatlott le 
a Szeldsukok hatnlma Perzsiában (1158), mellyet utána Irak, Karizm, 
Gur W'ai és az Atabégek magok között osztottak fel. 

Az ozman vagy ottomán törzsről másutt szólandunk. 

HUSZONKETTEDIK FEJEZET. 

Ke l e t i m ű v e It ség. - Fi r d us si. 

Oda nem hagyjuk Keletet a nélkül, hogy meg ne dicsérjük a 
kalifákat, kik hatalmuk hanyatlásakor jóvá tették ama bűnöket, mi
ket a tudományok ellenében a próféta diadalmas utódai elkövettek. 
Követökre találtak ama kalifák némelly török fejedelmekben is. 
Megszünvén az Ommiákkal a buta vakbuzgóság, az Abbasfiak a tu
dományok pártfogóivá lettek, s mig azok a Koraura s a hagyományra 
szorítkozva a tudományt mint haszontalant sőt veszedelmest megve
tették, ezek ragaszkodva az egy-istenségi tanhoz az észt s a ter
mészetet a vallás eszméivel, az anyagi világot a szellemivel öszhang
zásba hozták s forrón pártolták különösen a természettudományokat. 

Orvosaik, syrusok és keresztények, mindennemü könyvek le
fordításával voltak megbizva. Al· Manzor Raktisua György orvost 
használta erre i Harun al-Ra,shid egész fordítói társulatot alapított a 
hires Mesueh orvos vezetése alatt. Al-Mamun a csillagászatot moz
dította elő, s midőn II. Mihálylyal békét kötött, lekötelezte őt szá
mára rninden görög könyvet lemásoltatni. Nagy könyvtárak alakultak 
ekkép a fóvárosban, Fezben és Laraceban, ugy szinte hires iskolák 
Alexandria-, Kairo-, Bagdad-, Granada-, Valencia és Sevillában i a 
ruurciai tanintézet elnöke Samseddin különösen nagy hirre kapott. A 
rómaiak S' görögöknél ismeretlen de a chinaiaknál igen is szokásos 
magasb tanintézetek az arabok közt nagyban gyarapodtak j Kúfa s 
Bassora tudományos akademiákkal dicsekedett, rnellyekben sokan 
gyültek össze saját dolgozataik felolvasására; Cordovában Korant 

x. 24 
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magya.rázl> '\"allási, Xativában történeti tudományos társulat alapítta
tott Mohamed abu-Arner által j régi>~égi s szépmüvészeti museumok 
sem hiányoztak. 

Az araboknak tulajdonitják a esillagál!ztornyok feltalálását j a 
nap-, viz- s üt8-6rák e a csillagtávm<\rök ismeretesek voltak elettök j 
a sevillai csillagda különös hírben állott. Albategnius megigazítá Pto
lomaeusnak sok tévelyét, különösen a csillagok m•)zgásáról a hosszú
ság ezerint ; meghatározta azorosan a napkör eltérését; kimérte a 
napút rézsutosságát, és, a mi 8t halhatatlanná teszi, megismerte n 
föld- nap- táv mozgását, nyugatról kclett·e, s8t sejd!tette, hogy utóbb 
minden más bolygó körében hason clt<!rés fog felfcdeztctni. Al-Hashcl 
az ö toledói tábláit Hipparch é!! Ptolomaemmál jobban készítette el : 
Al-Hazem az alkonyatot j Geber a hál'omszög-tant értelmezte; a herl
shira 471-ik évében az esztendö id~je háromszázhatvanöt napra, öt 
órára, negyvenkilencz perezre s tizettiit másodperezre luüároztatott. 
Bámulatos jó s pontos meghatározás ! 

Az arabok különben inkább a fenntartást, mint a felt.alálást tat·
tották hivatásuknak, és ebben áll az arab müveltség jellemes érdeme. 
Kiterjesztvén hóditásaikat azon tartományoktól, mellyekhcn a gő· 

rögök a. tudományokat kimüvelték, egész azokig, honnan amazok is
mereteiket maritették ; söt érintkezve miivelt barbárságával azon nagy 
népnek, melly titokszerü letéteményese annyi tudománynak s olly 
BOk polgári intézménynek, megismerhették ~ hasznukra fordíthatták 
minda.zt, ami jobb. Indiából vették az algebrát s a számjeleket, a 
chinaitt.któl meg talán a delejtüt, mellynek segélyével a hajózást 
tudománynyá emelték, s ki tudja, nem a legBzélsöbb keleten kell-e 
keresnünk az ö foldmértudóaaik 11 különösen Hase:~an ismereteinek 
kutforrását, ki hárómazögmérésével a régiele előtt megfejthetlen fel
adványokat oldott meg? És ki tudná megmondani, nem találták-e föl 
Indiában is azon észtani rendszert, melyet már Aristotelesből ismer
tek, kit ök m i n d e n t u d o mán y ok m es t e r e ü l tiszteltek ? 

V a.llási buzgalmuk hosszu e rettenetes hadjáratokra ösztönz é 
öket, mellyek által diadalmasan látták az islamot az Industól az At
lanti-tengerig s Jaxartestöl a Perzsa-öböiig kiterjedni 1) 

Orvosok. 
Nagyobb birt szereztek maguknak az arabok az orvostudomány

ban. Zsid6k é11 nestariánus keresztények voltak az első kalifák orvo
sai, B azok, kiket Mahomcd idejében Makkában találunk, görög tano-

T) I,á~d R XIV. ltönyv eleö fejezet~t. 
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dákban képezték magukat. Elfoglaltatván Alexandria, mellyben or
Yosi tanoda ,·irágzott, néhány orvostudományú könyv megöriztetett, 
v:1~y az egészségügy tekintetéből, vagy azon remény fejében, hogy 
ama könyvekben aranykészítési mcsterség foglaltatik. Egyszerüsége, 
elögondos pontossága s tapasztalati módszere miatt Hippocratest utána 
tették az arabok Galenusnak; aztán fordításaik is nem egyenesen a 
gör·ögből hanem a syrusból eszközöltetvén, annál is inkább roszak 
voltak, mivel a különbözö kiadások között sem tettek választást. S 
bár sokan gyakoroltál( az arabolt küzt e tudományt, az mégis az or
vosok számához képest nem haladott elő. A hullabonczolá.s megfer
töztette volna öket, s igy csak későn a halálozás után a csontokat ve
hettek szemügyre ; a nőkön álszemérem, vagy vak féltékenység miatt 
nem tehettek mütételt ; valláselveik mindent természetfölötti okokból 
mo.gyaniztattak, minden tünemény közvetlenül Istennek tulajdonittat
ván; miért is az orvostudományt sok babonával és szörszálbasogatás
sal, de fontos fölfedezéssei nem gyarapították 1), 

Elsö volt náluk a gyógyításnál az előtudalom (p r o g n os is) 
melly végett kóz- és csillagjóslathoz s a büvereklyékhez folyamodtak. 
A vizeletből nem csak a betegségre, hanem legkülönösebb egyéb 
dolgokra is következtettek ; az ü tér tapiutá.sá.ból pedig tudni akarták, 
minö tápszereket vett magához a beteg. Átalában kerülik a vesze
delmes hajtó szcreket, néha azonban öldöklő haszontalanságokhoz 
folyamodtak; így a beteg Vatek Billah kalifát biztositották, hogy 
ütven évig fog még élni, s bele tették s roajel meg kivették egy forró 
kemenczéből mindaddig, míg lelkét ki nem adta. Albu-Kassis azt ta-. 
nitá, hogy a hason ütött sebeket nagy hangyák alkalmazásával kell 
gyógyitni, miuthogy azok csípése az összeforradást idézi elő; mi1 

hogy annál biztosabbban történjék, a hangyak hasát fel kell vágni. 
A dialectic{wali visszaélés még nagyobb volt az arabok közt, 

mint Európában, mind az elvont mind a gyakorlati tudományokra 
nézve. A valódi helyébe egy képzelt te1·mészet állíttatott s minden 
tünemény az Isten közvetlen akaratának tulajdoníttaték. Az andalu
Biai Abu Tofail a XII. századból, természettani müvében a mozgás és 
minden testi változás közvetlen forrásaul az istenséget állítja; miutá.n 
a te~t lényeges alkatrészeihez egy ötöd rész csillagelem vagyis a 
szellem járul s igy támadnak a csupán szellemileg érezhető tünemé
nyek. A szervek összes müködését a szivüregben létező szellem igaz-

•) Ha!·v.n al-Raahid ~~rabra forcl.ítntta. a SoiiToutdt, melly nem egyéb, mint 
az in<l•1~ok összes on-u'i i~mereteinelt legrégibb gyUjteméuye. 

24* 
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gatja '). Honain, ki egy az orvostudornányhoz, Galen nyomain il·t be
vezést hagyott hátra, a test müködéseire 1 titkos, nemző 1 tápláló, 
emesztő, alakító s nem alaki tó erőket talál j es hogy az alakító erő 
vagy hasonlatosit, vagy iiblösit, vagy átfur, vagy simít, vagy dara
bossá alakit j az állati müködéseket elemi Bajátsúgokból magyarázza; 
így a meleg és a szárazság az emésztést rnozdítja clö, a hideg és szá
razság dugulást okoz, a nedvesség s a hideg elkülönödést idéz elö; 
csupa badarság, melly minden élettudományi vizsgálódáBsal homlok
egyenest ellenkezik 2). Uj szörszálhasogatást hozott be Al-Kindi, ki 
az orvosi szerek müködését mértani s zenészeti aránynyal határozta 
meg, rnelly elmélet aztán az orvosi rendelmények irásánál átaJánossá 
lett a). 

Igen dicséretes kivétel vala Al-Mangho, Harun al-Rashid or
vosa, ki "Mózes fehér kezével s a Messiás ihletével müködött." Hall
ván, mikép egy kontár olly gyógyszert hirdet, melly minden bajt 
meggyógyít, így szólt Harunhoz: É n n em h i t t e m 1 h o g y a t e 
b i r o d a lm o d b a n b ü n t e t l e n ü l l e h e t ö l n i; Haran azon
nal számüzte a kontárokat, kiknek müveltebb országokban kelle 
türelmet s bátorítást kcresniök. 

A vegytanra nézve Abr.-Mussa-Shafar-al-Soli, ki máskép Geber
nek mondatott, már a VIII. saázadban higanyos készftményeket, hat
hatósb emésztő szert, ezüst salitromsavat, salitromsavat, és salitrom
savhalvagot említ. A vegytanra nézve átalában dokat tettek az ara
bok, a gyógyszerészetnek uj alakot adtak, s az alkohol, julep, syrup, 
kánfor, benzoar, nafta s más nevezeteket nekik köszönjük. 

Az első arab orvosi munkát P a n d e c t a czim alatt Alexan
driai Harun készítette, leírva mindenekelött a himlöt, mellyet vérhP-
vület- s epeforrásból magyaráz. E szerint alkalmaztatott a gyógymód. 

;) Tophail, Philouaoph. autodit ; Tíodemann, De1· Geist der apeculati~en 
Philoaophie. 

=) JohannitU Isagoge in m·tem partiam Galeni. 
'\) Ime eg·y példa !1-Kincl szerint, De medicin. compoii'Ít. fll'adibua, p. 474. 

Gyógytizerelt suly meleg hideg nedves ~záraz. 

Paradicsommag I. l/:! •;. L ( Cat·damomum) 
Czukor. II. 2 l 2. 
Indigo r. •;. l •l· ]. 

Sz il va II. l 2 l 2. 

Dr. IV. 4•/• 4.;. 3 6. 
E vegyilletben a meleg és hideg kiegyenliti egymást, a 8záraz azunuau 

kétszer nnnyi mint a nedves s így cltiö fokon áll. 
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Máskép okoskodott Rnzi Ibn Zachariás az arab orvosok egyik Iegjc
lesebbje, ki sok tévedése mellett is uj ismeretek dicséretes gyakorlati 
javaslatok által tűnik ki, különösen a kúrjeltanhan, mellyet az arabok 
hajlamuknál fogva legjobban müveltek. 

A ,.lt'enna. (980 -1037 »· 
Kevéssel utána a perzsn Ali brn Abbas a l-M e l ek y (ki r á

l y i) czimií könyvet irt az orvostudomány minden része fölött. Utá
IJozta a görögöket, de a baneztanban fehilmulta öket. Első helyet fog
lalt el, miglen ki nem szorittatott Avicennal(Abu ibn Sina) által. E je
les férfiu Perzsianak Shiráz városában születve, Bokhartiban, a kelet 
A thenéjéhen nevelkedett s tiz éves korában már az egész Korant tud
ta. Atyja az anatoliai Abn-Abdalláht rendelte melléje tanítóul, kit 
Avicenna, mivel egy észtani feladványt uem tudott neki m<•goldani, 
oda hagyott s egy kalmárhoz ment, ki öt a számtanra s különösen az 
indiai számjelekre tanitotta meg. Tizenkét éves korában már értette 
Euclidest és Ptolomaeust; Bagdadban a hittudományt és bölcsészetet 
tanulta, aztán nyolcz évig az orvos-tudománnyal foglalkozott Abu Sa
hel-Masishi vezetése mellett; Eaetriana és Sogdianában, hol a gyógy
füvek nagy mennyiségben teremnek, a füvészetet tanulmányozta. Né
hány szerenesés gyógyítás hirt szerzett neki a fejedelmeknél, kik ve
télkedve vonták öt udvaraikba. Shams-Eddola, amadáni kalifa vezír
jévé nevezte öt, de utóbb, mint lázadás részesét, börtönre vetteté. Itt 
bölcsészeti s orvosi müvoken dolgozott, aztán visszanyervén szabad
ságát. s hivatalát, hogy ujabb bajba ne keveredjék, elszökött s jú 
ideig rejtekben élt. A Gaznai Mahmud hasztalan ügyekezett öt udva
rába vonni. V égre lspahánba ment, hol a kalifa, Ala Eddola nagy 
tisztelettel fogadá, hanem az erős gyógyszerek használata 58 éves ko
rában sírba vitte öt. Sírirata azt tartalmazta, hogy öt sem a bölcsészet 
erkölcsei megjavítására, sem az Ol'Vostudomány egészsége fentartására 
meg nem tanította. 

Álma elüzésére sok melcg vizet, de nem csak vizet ivott 
so h a sem a l u d t am - mondja ö - e g és z é j j e l; fo l y v ás t 
d o l g o z t am s e g és zs é g e m b om l ás á n és sz e r v e im e l
g y e n g ü l é s é n é s z r e v e t t e m 1 h o g y t e r m é s z e t e m e r ö
sitést szükségel; de eléje tettem a bort, mint győgy
i t a l t a z á l o m n :tk, m e l y b e c s es i d Ö m e t e l r a b o 1 t a. 
l\lidrín valami nehézségre bukkant, imádkozott a mecsetben mindad
dig, mignem elméje megvilágosult; gyakran álmában találta fel azt, 
a mit viras.ztva hasztalan keresett. Nagy hnjlama volt a kétkedőség 
és hitetlenségre, miért könyvei az igazhitűeknél mPg voltak tiltva. 
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Aristatelest tulságoson magasztalja., de Metaphysicáját soha sem 
birta felfogni, miért is negyvenedszeri elolvasása után félredobta 
azt. A szerelmet s az őrültséget az ész betegségének nevezte, melly 
nem tudni, mikép kap meg, nem tudni, honnan ered s nem tudni, hol 
foglal helyet. Gazdag nagy tehetség, de nem lángész volt benne; 
kapva a. szörszálhasogatáson, még a megczáfolt tévelyekhez is ra
gaszkodik, minő volt Aristoteles tana a három szivüregről. A gyakor
latban a görögöket és Razit követi, kiktöl C a n o nj á n ak összes 
anyagát kölcsönözte. Ama Canon mint boncz- és vegytani, orvos- és 
élettudományi B gyógyászati nagy gyüjtcmény hat századon át csak 
a tudatlan kor setétsége miatt tartathatott legfőbb orvostudományi 
tekintélynek. 

Averroes. 

Mclléje állitjuk, bár sokkal késöbb virágzott, Averroest (Acb
med lbn Roshd), ki Cordovában született s Maraceóban 1200 körül 
halálozott meg. Mindent tudott, mindenről irt s legmagasb máltóságo
kat viselt ; de bölcsészi szabad gondolkodása miatt istcntelenségrlll 
vádoltatván, megfosztatott minden jószágától s a zsidók lakására. szo
ritta.tott, utóbb pedig, hogy teljes elégtétel vétessék tőle, a maroccói 
mecset ajtajába kelle állnia, hol mindcnki szemei közé pökött. Nem 
sokára megfordult a közvélemény, s Averroes máltóságába visszaha
lyeztetett. Lefordította Aristoteles összes müveit végetlen magyará
zatokkal, mellyekről másutt szólandunk ; K o l J g a t h czímü legf'óbb 
orvosi müvébcn nem találtatik uj eszme ; Aristatelest s ennek' az ö 
korabeli értelmezöit eléje teszi Galenusnak. Azon hasztalan törekvése 
volt, hogy a görög dialecticát az orvostudományra alkalmazza, s aria
totelesi alakokkal (inEAÉXEta) képtelenül feiteget képtelon dolgokat. 
Ám mégis belöle s némelly természettudósokból látjuk, hogy Spa
nyolhonban jobb módszerrel és szabadabban üzettek a tudományok, 
mint más musuhuan országokban; a keresztények tanokat s módsze
reket kölcsönözhettek tölük 1), 

Kevéssel utána élt a malagai Abdallah bcn-Achmed Diaeddin, 
ki 1248-ba.n halt meg. Ö volt az arabok közt a legjele~:~b füvész, ki e 
tudományt uj észleletekkel gazdagitá.. Abu l'Kazi, spanyol arab, hires 
munkát hagyott hátra a sebészi mütételekröl. A sevillai Ebn Zoar, 

') Broussais ie állítja az arabokról, qu'ils n'avaient été que dea copisf.ea, et 
que le plUB souvent ila avaient dcjiguré le sená dea nwu, et que lew· commentairea 
n' étaient que du verbiage et qu! il.- anaient i napiré le gofll d~ la dialcctique et de• 
Mubtilitú. 
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a maroccói kalifa Ebn Attafain és a cordnvai kormányzó Ali mel
lett üzte az orvostudományt ; elmert térni G alenustóls kerülte a ször
szálhasogatásokat, a sebészi műtételeket sem vetette m~g a hólyag
kő kivágásán kivül. 

A siita s motnza.lita al-Mamun, megvetve a szigorú musulmanok 
aggályait, terjesztette kiilönüsen a természettudom ányokat. Mondjá.k, 
hogy álmában megjelent neki Aristoteles, kihez /) hamarjában e kér
dést intézte : :M i a j ó'( mire a bölcsész felelé: A z, a m i t a b ö l
c s e k h e l y e s e l n e k. - É s m i t h e l y e s e l n e k a z o k? kérdé 
tovább a kalifa; A z t a m i t a z is t e n i t ö r v é n y h e l y b e n
h a g y. - É s e z m i c s o d a ? - A m i t a z e g é B z v i lá g h e
l yes e I. Többet nem akat·t felelni a Stagirita. E hagyományból is ki
tlinik, hogy Al-Mamun ragaszkodva a motazaliak felekezetéhez, a 
vallást öszha.ngzá.sba akarta hozni az észszeL Behoztn tehát Aristote
les tanait s azt Porphyrius, Theophrastes B más értelmezl:livel együtt 
lefordittatta Mcsueh s Honain orvosok által. Az általa felállitott fordi
tói társulat keLe léLíll uj eredeti értelmezök születtek, kiknél a philo
sophus és peripateticus egyjelentésű nevezetek voltak. 

Megtámadtatván ekkép Aristoteles tanui által a musulman igaz
hitűség, ennek hivei kényszerítve látták magukat a védelemre hason 
fegyvereket használni. Minthogy pedig a. Stagirainak Phisikája, Meta

. phisikája -~ Erkölcstana Mahomed vallásával össze nem fért, elfogad
ták legalább észtanát, s igy támadott n Ka l am ') vagyis az islam 
tanodai hittudománya. 

A csalhatlanságl)t, mellyet vallásuk szel'int a Korannak tulajdo
nítottak, átvitték könnyen más szerzök munkáira is. Innen van, hogy 
Aristotelest olly hosszú tanulmányozás és-fejtegetés után sem tudták 
megérteni, li megelégedtek a külalak fölötti szőrszálhasogatással, a 
nélkül, hogy a szavak értelmét a dolgokra vitték volna által. Bölcsé
szetök tehát az általános elvek alkalmazására szorítkozott. Aztán mi · 
vel a csodálatoson ezerfölött kaptak, látásuk annyira elhomályosult, 
hogy képtelenek voltak a természetet megkérdezni ; s mi bátran kér
dezzük: ama számos bölcsészeti müvekben, mellyeket az araboknál 
némellyek s különösen Andres, annyira csodáltak sőt Európa mester
nöiül hoztak fel, van- e valami igazán uj, erős és nagyszerű tünemény, 
mely a t,ndomány alapjait érintent! s a haladásban korszakot jelölne 't 

') Kalanitól neveztettek el 11. Monta-Kalim-ok vagy is a tanadai hittu
d6Rok; de nem iga~. hogy e~eu elnevez éH n mota .. álill.k ellentHe \l!tt volna, 
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Bölcsészek. 

A minö pajzán tulzásoka.t ernlitnek a görögök az 8 cynicusaik
ról, ollyanszerüek az arabok elbeszélései is az ő bölcsészeikrőt A 
transoxianai Al-Farabi (-950), bölcsészeik leghiresebbje, kiről, Avi
cenna bevallja, hogy a mit tud, tőle tanulta, Aleppóba érkezvén, a 
palotába megy és pedig azon terembe, hol az amadanfi Seif el-Daulah 
fejdelem kihallgatást adott. Ez megkínálja őt, foglalna helyet. H o v á. 
ü lj ek? kérdi a bölcs j A h o v á t e ts z ik, felelé Seif. A bölcsész 
ekkor kényelmesen a pamlagra ült a fejedelem mellé, ki is megbo
szankodva, megparancsolta egyik tisztjének a legközönségesb nyel
ven, hogy távoztas.;;a el Farabit; mire a bölcs ugyanazon nyelvjárá
son megjegyzé1 hogy a ki meggondolatlanul parancsol, sokszor kény
szerül szavát visszavenni j mondá ezután, hogy ő Ázsia összes nyelveit 
ismeri. Vitába ereszkedvén a tudósokkal, hallgatásra birja öket, az
tán ismeretlen tanokat fejtegetett j mid8n zenészek léptek be, ö kive
vé az egyik kezéből a fuvolát s ugy fujta azt, hogy valamennyit fe
lülhaladná. Ez is értelmezéseket irt Aristoteles müvei fölött, de leg
nagyobb hirt szerzett neki az ö T udom á n y ok E n c y c l o p a e
d i á j a; eredeti irásai azonban elvel:lztek. 

A Khorassánnak Tus városából származott al-Gazel, a legmé
lyebb bölcsészek s hittudósok egyike ( 1058-1111), a bagdadi felsöbb 
tanintézet igazgatójának neveztetett s valamint itt, ugy Damaskus-, 
Jerusalem- s Alexandriában is kitüntette magát. 1\'Iunkáinak örökös 
czélja volt felmutatni az islam felsőbbségét a többi vallások és a böl
csészet fölött. Ő is c~ak ugy járt, mint a többi bölcsész, ki a vallást 
érintette ; műveit a hittanárok roszalták s végre megégettetni 
rendelék. 

Tlh·téuészt'k. 

A csodálatos iránti szeretet, melly minden elbeszélésből mint
egy kiri, a fejedelmek iránti vak hódolat s ama körülmény, hogy az 
elövégzetbeni hitök miat~ az események okait nem kutatták, meg nem 
engedé, hogy a keletieknek a szó nemes értelmében történészeik le
gyenek. Sokan mégis jónak látták hazájok viselt dolgait fol jegyezni, 
s különösen Ebn Batrich, kinek évkönyvei a hedshira 303-ik éveig 
terjednek; Al-1\'Iassoudi a lázadók vagyis a forradalmak történetét 
írta meg; Al-Ta bari, a vallásossága-s tudomanyáról hires imam, meg
kérdezte barátait, szeretnék-e, ha megírná a mi a világon egész az ö 
napjaiig történt; ezek felelték, hogy örömm f' l vennék; de midön al
Tabari megjegyzé, hogy ama történet harmiuczezer lapra fog terjed
ni, figyelmeztették, hogy egy élet nem volna elég annak megolvasá· 
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sára. Az író tehát megigérte, hogy rövidebb lesz s elkészitette a mü
vet A 1-1' o. r i k a 1-T a b a r i czim alatt, melly az arab történetírás
nak alapját teszi. 

Szóuokok. 

A hedsira 335-ik évében Mcsopotamiában született Abu Yahia 
lbn Nobata, a legnagyobb arab szónok. Leginkább Aleppóban tartá 
beszédeit s meghalt (984) egy lelki fölhevülés miatt, mellyet Maho
med jelenése okozott neki, ki öt hitszónoknak szólítá s megcsókolta 
száját, melly annyi azépet be8zélt. Beszédei hosszu sorát képe~ik a 
Koran hitelveinek s szólamainak az lsten hatalmáról, a halálról s az 
elővégzetről; ha más nyelvre fordíttatnak által s a szólamok rende 
megmásittatik, elvesztik ÖBBzeB becsöket. Az araboknál különben va~ 
lódi ékesszólást ne keressünk, minthogy ök a szabadságot nem ismer
ték s alig tudták irályukat költői alakok fölvétele által érdekesbbé 
tenni. 

Költők. 

A költészet az ö tulajdonképi mezejök, hanem ezt is bilincsbe 
verik a rideg formák j özönlik a fontos mondatoktól s nélkülözi azon 
müvészetet, melly a tökélyes szépet elöidézri képes. Az ö legjelesb 
költőiket nehéz meghatározni; a musulmanok biráini nem, csak cso
dálni tudnak B kit az egyik égig magasztal, a másik alig tartja érde
mesnek megemlitni. A legnevezetesebbek }<özé tartozik Ebn Rumi 
(-896), ki Syriában sz ületett de török eredet ü volt. Ez mondá egy· 
kor: Semmi sem hasznosabb és szükségesebb az em
b e r n ek, m i n t a j 6 k a r d é s a j 6 e r sz é n y j e z a s z ü k
s é g e B e k k e l l á t j a e J, a m a z m e g v é d e J ro e z i ö t e t. Ma
hom et (-831), Ahmed fia, a l-M o t a l e b czimü költeményt irt, 
mellynek minden verse egy szót tartalmaz, meJJy az önhangzó alkal
mazása ezerint három különbözö értelmet vehet föl. 

A hízelgés legszokottabb húr, mellyet az arab költő pendít. A 
kalifa és kedvesc előtt állt egyszer a hires Doak, midön a kertből 
rózsák hozattak. A költö ezt rögtönzé: E r 6 zsák sz i n e h as o n
l i t a B z é p l y á n k a a r c z a i h o z, m e ll y s z e ro é r ro e s e n 
p i r u l e I, m i d ö n k e d v e s e \i d v ö z l é s é r e k ö z e l í t. A lány
ka felkiáltott, hogy ez igen sikerült valamisa kalifa kérelmére ö is rög
tönzé : E r ó z s á k s z i n e h a s o n l í t a. z l'l n a r c z á i m h o z, m i
d ö n a fc j cl e l e m ka r om o n fo g s c l v e z e t a z o n h e l y r e, 
h o n n a n a f ü r d ö b e i l l i k ro e n n i. 

A Kelet legjelesb költöjc Perzs\ában támadott, azon Ol'Szágban, 
melly egykorú a világ legrégibbjeivel, melly túlélte a görrigöket, kik 
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erejét visszaverték, és Sándort, ki azt megtörte, és a rómaiakat, kik 
le nem igazhatták, és a byzanti caesarokat és a bagdadi Abbasfiakat, 
kikkel harczolnia kelle; s tán rendeltet ve van túlélni Angolhont s 
Oroszora zágot, mellyek két ellenkező oldalról fenyegetik. A perzsa 
királyok fenntartották összes tetteik flmlékét a legrégibb idötöl fogva 
d if t e r i 1) czimü évkönyveikben, me ll y ek K~~:jumarot mesés orszá
gától Chosroeig terjedtek. III. Yezdegerd, az utolsó Sassanida, ösz
szegyüjtette az évkönyveket B as t a n-n am e vagy S a j u r a l-M o
l uk czim alatt, de miután a király a kadesiai csatában megöletett, 
könyvtára kiraboltatott 11 ama könyv az arab tábornok Saad W akli 
kezébe került, ki azt Omárnak ajándékozá. Az ajtatoll hódító, midön 
észrevette hogy az nem szent könyv, félrevetette; hanem egy abys
siniai gueber magához vette, leforditotta sa. ját nyelvére .s az abyuiniai 
negusnak ajándékozá. 

A régi perzsa birodalomnak hanyatlásakori hi vataloe nyelve a 
p e l v i nyelvjárás volt, melly Mesopotámiában a semi és perzsa nyelv 
vegyületéből származott. Az arabok, kik a hazájukkal szomszéd tar
tományokban, hol épen a pelvi nyelv beszéltetett, nagyobb számmal 
telepedtek túlnyomóságat szereztek saját nyelvöknek, mi hatalmuk 
szilárdítására igen sokat tett; a régi perzsa nyelv azonban a keleti 
részeken fennmaradt, ruelly nagy záloga a nemzetiségnek a kalifaság 
hanyatlásakor mindjárt uj erőt nyere. Ekkor a régi családok, kik ősi 
birtokaikat s felsőbbségöket megtartották, uj virágzáera emelkedtek i 
udvaraikban a régi perzsa nyelv beszéltetett, uj irodalom támadt-s a 
nemzeti hagyományokat száz meg száz költő énekelte s viszhangozta. 
A fejedelmek, kik a roahomedánok ellen fegyvert fogtak, ezen esz
közt is felhasználták a függetlenség érzelmének élesztésére. A B as
t a n-n am e vagy is a régi könyv az abyssiniai nyelvröl ujra perzsá
ra fordíttatott s négy törtéuetiró annak folytatásával bizatott meg. 
Dakiki költőnek Aben Fazal Balami mtlghagyta, hogy a r é g i köny
vet versekbe szedje, de m.idön amaz az ezeredik vershez jött, e l
h a g y t a ö t b o l d o g s á g a s e g y s z e rs m i n d é l e t e. 

Gaznai Mahmud, Perzsiának ezen Nagy Károlya, összeszedetett 
mindcnt, a mi hazája történetét felvilágosíthatta, s a mit a tüz, hábo
rú s az idö meg nem emésztett; a száműzötteket megkegyelmezé, s 
kedvesen fogadta, a ki valami régi emléket hozott; a költöket a régi 

') Eszter kBnyvében VI, l. olvaHHuk: .Amaz éjjel a király Mm aludt 11 el

hozatta a történeteket ú a régi idók lvkön!l"eit, Indiában " l6Véltárnokok ma i" 
diflerbund nevet viselnek. 
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hősök magasztalására ösztönözte, miglen találkozott lángész, ki ezél
jainak tökélyesen megfelelt .. 

FlrduPIRI. (940?-1020.) 

Fakreddin Ahmed kertésztől sz ületett Khorassánnak Tus városá
ban Abul Kazem Mansur a hedsira 320-ik évében. Mindjárt bölcsőjé
ben fölemelkedett, nyugatt·a nézett s hangot hallat, mellyet a körül
fekvő hegyek minden részről viszhangoznak, mintha a leendő költő 
elsö hangjára az egész természet fölébredt volna. Nagy elméhez illő 
nevelést nyervén egész napokat elmélkedve s ábrándozva töltött el 
csermely partjain. Ő is az akkori kedvencz tárgyban kisértette meg 
erejét s egy költeményt irt Zoak és Feridun hadair{Jl, s barátainak 
csodálása megismertette öt a tartomány kormányzójánáL Ez javasol
ta neki, mutatná. be magát az udvarnál-e az ifju felbíztatva álma ál
tal is, utnak indul tartományi ruhájában s midiSn faradtan s porosan 
közelit Gaznához, zöld lombozat alatt három férfiut lát ivogatni s be
szélgetni. A három udvari költő volt: Anzari, Azgindi és Ferroki, 
kik is látván a szegényes öltözék ü jövevényt igy sz ó l tak hozzá: J ó 
e m b e r 1 h a n em v a g y k ö l t ő t e i s, u g y m e n j o d a b b. A 
k ö l t ö kk e l c s o. k a h o z z á j o k h as o n l ó k i ll e n ek ö sz
s z e. - É n is költ ő v a g y ok; felelt az ifju. - J ó ---., viszo
nozták azok - h a d d l ás s uk. M i n d e g y ik ü n k u g y a n a z o n 
r im r e v e r se t fo g cs i n á l n i s t e t a lá l o d fe l a n e g y e
d i k r im e t. Választottak olly an rimet, mellyre a perzsa nyelvben 
mindössze is csak három szó volt; hanem az ifju a régi évkönyvek
ből egy hősnek nevét ismeré, melly épen azon rimre ment ki, s ek
kép gyözelmet nyert és csodálatot gerjesztett moga iránt. 

Mahmud, kinek udvaránál, mint valameily akademiában a jobb 
elmék összegyültek olvasnis birálgatni, buzdította a félénk ifj ut 8 cso
dálva verseit, mondá neki: A t e költ é 8 z e t e d a z é n p a l o t á
m a t p a r a d i c s o m f é n y é v e l ö n t i e l. A paradicsom perzsául 
Fe r d u s s, innen vette a Fi r u u s :> i nevet. Őt bizta meg, hogy ir
ná a S h a h-n am é t vagyis hőskölteményt Perzsia östörténete fölött. 
Szobát rendelt neki az udvarnál s a könyvtárt kinyittatta előtte. 

Firdussi egyik költeményét ekkép kezdi: "A kegyelmcs és 
irgalmas Isten nevében. Az Urnak, vagy szellemnek vagy értelem
nek nev~ben, mellyen túl a gondolat nem repülhet; nevében a dicsö
ség, világ s szerencse urának, ki a pr6fétákat küldi ; a Saturnus és 
világkörök forgása urának nevében, ki meggyujtotta a holdat, a haj
nal csillagát és a napot; ki magasabb minden névnél1 mindrn jeinél, 
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minden eszménél, ki meggyujtotta az égbolt csillagait. Ha szemeid 
nem képesek a Teremtőt meglátni, ne boszonkodjál azért rájok ; mert 
hisz a gondolat sem éri el Azt, ki fölül áll núnden helyen, minden né
ven, ki túlhaladja a Yilágot s a szellem és értelem erejét. Az értelem 
csak a látott dolgokra. válogathat szavakat; de az Istent senki sem 
birja fölérni s nincs egyéb hátra, mint engedelmesen meghajolnod 
előtte. Isten méri a lelket és az észt, mikép lehetne tehát öt felfogni 
bármimerész gondolattal? mikép dicsőíthetné ember a Teremtőt illy 
állapotban, illy eszközökkel, illy lélekkel, illy nyelvvel? mt>gkell 
nyugodnod abban, hogy hidd létezését, tartózkodjál a haszontalan 
szavaktól : imádd Öl és keresd az igaz utat s figyelmezz parancsaira. 
Hatalmas az, ki Istent ismeri, s ez ismeret megifjHja az öregek sz{
vét j de a szó n em hathat a fátyolon keresztül s a gondolat utol nem 
erheti a valót. 

11Dicsöség az értelemnek. E helyen, ó bölcs! illik szólanoru az 
értelem érd{\meiröl. Beszélj s vedd igénybe a mit elméd nyujthat, 
mindaddig, miglen hallgatód fülét be nem töltötted. Az értelem egyi
ke a legnagyobb isteni ajándokoknak s magasztalása nagy érdemmel 
bír. Az értelem vezérli az életet, folvidámhja a szívet, segélyedre van 
ezen és a másik világon. Az ész kútforrása örömeid- s keserveid
nek, nyereményeid- s veszteségeid nek. Ha elborul, a hévlelk ü em
ber nem élvezheti többé a megelégülést. Igy nyilatkozik egy erényes 
és értelmes ember, kinek szavai tápszerül szolgálnak a bölcsnek: A ki 
c s ak n e m e n g e d e Im e sk e d i k a z é s z n c k, m e g z a v a r o
d ik sajá t t e t t e i b e n j a b ö l cs es z t e l e nnek 'n e v e z i ö t, 
ö v é i i d e g e nnek t a rt j á k. Értelmed által nyersz erőt ezen és 
a másik világon j megvetve az észt az ernber rabszolgává lesz. A lé
lek szeme az értelem, s ha jól vigyazasz, észreveszed, hogy a lélek 
szeme nélkül a világot nem kormányozhatnád. Az ész a teremtett 
dolgok elseje, öre a léleknek j neki tartozol hálával j hálával, mellyet 
nyelved, szemeid s füleid alta l kell nyilvánítnod. Az észből ered szám
talan jó és számtalan rosz." 

Firdussi időnkint maga olvasta fel a fejedelemnek költeménye 
egyes darabjait, talán zene s .ének kiséretében. Mabmudot szerfölött 
magasztalja. ":Mióta Isten a világot teremtette, soha sem élt még hoz· 
zá hasonló fejdelem. Ő trónján ülve akkép viseli koronáját, mint a 
nap j általa a világ elefántcsont gyanánt fénylik. Azt lehetne kérdeni, 
micsoda nap az, melly a világot annyi fénynyel önti el? O Abul Ka
zem! e győzelmes király, trónjA.t a nap koronája fölé helyezé, rendez
te a világot kelettől nyugatig, és uralkodása arany hányákat hoz lét-
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re. Az én hanyatló csillagom uj fényre derült ; egész sereg gondoint 
villant fel agyamban; láttam hogy a beszéd ideje eljött, a régi idők 
visszaezülettek. Egy éjjel a föld királya fölötti gondolatok közt szende· 
redtem el, ajkaimon az ö magasztalása lebegett. Szivem az éj homá
lyában fénytől özönlött; aludtam, s szájarn zúrva, de szivem nyitva 
volt. Álmamban lelkern ezen jelenést látta: Ragyogó esiJár emelke
dett ki a vizek öléből: a föld képét setét éj borította, de a esiJár ra
gyogóvá tette azt, mint a rubint. A pusztán trón vala felállítvas a tró
non király ült, fejében sisak helyett koronával. Egy hadsereg volt 
felállítva két mérföldnyi téren. A király jobbján hétszáz dühös ele
fánt állott; lelkem meg volt ütödve a király fénye, a harczi elefán
tok s olly roppant hadsereg láttára. Midön láttam a király képét, kér
dém a nagyoktól: A z é g b o l t- e e z é s a h o l d, a v a g y e g y 
t r 6 n és e g y ko r o n a? Cs i I l a g os é g á ll-e e l ö t t em 
a v a g y e g y h a d s e r e g ;J Az egyik igy felelt: R u m é s H i n d 
k i r á 1 y a ö, k i K a n u g t ó 1 a S i n d t e n g e r i g u r a 1 k o d i k ; 
Irao-és Turanban mindenki az ö r.:~.bszolgája; az ö 
r e n d e l e t e i- 8 a ka r a tá t ó I füg g m i n d e nk i n ek é l e t e. 
Ő a világot igazságosan elrendezte, aztán homlo
k á •· a t e t t c a ko r o n á t; ö a v i l á g n ak u r a, Ma hm u d a 
n a g y ki r á l y. Á I t a l a a fa r kas és a b á r á n y u g y a n
azon patakból isznak; Kashemirtöl a chinai ten
g e r i g a ki r á l y ok n ek i h 6 d o l n ak s a g y e r me k n ek, 
me ll y a z e m l ö t 8 z o p j a e I B ö s z a v a., m e ll y e t k i m o n d, 
Mahmud. H 6 d u I j n e k i t e i s, k i t u d s z b e s z é l n i, B k i 
á l t a l a h a l h a t l a n n e v e t sz e r z es z. Se nk i sem e n g e
d e t l e nk e d ik p a r a ncsa i n ak, se nk i sem v o nj a ki ma
gát hatalma alól. 

"Fölserken ve folkeltem: mi gondom volt az éj homályával? 
fölkeltem s ajkaim a királynak üdvkivánatakat rebegtek. Igy szól
tam magamhoz : Ez álom be fog teljesedni, miután olly nagy a vilá
gon Mahomed dicsősége. Hódolj annak, ki az lBteQnek hódol ; áldd 
szerencséjét, koronáját s királyi pecsétjét. Az ö uralma a földet tava
szi kertté változtatta; a levegő esővel terhes, az alkalmas idllben 
megöntözött földön szépség terül el s a világ Irem kertjéhez hason
lit. A mi Iranban szép van, az mind az ö igazságszeretetének kö
szöni létet; a hol csak emberek vannak, neki mindnyájan barátai. 
Ünnepnapokon ö a jóság mennye; háboruban harczszomjas sárkány; 
teste a· dühös elefánté, lelke a Gábor angyalé ; bökezüsége mint a ta
vaszi csö ; szívc> mint Nilus folyama. A l<i neki roBzat akar irigy~ég-
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böJ, az hitvány elötto, mint az ezüst prinz. A korona és a kincsek nt"m 
tették ötet felfuvalkodottá, a csaták t;s a faradalrnak el nem komorí
Hk lelke vidámságát. lliindazok, kik felvilágosodottak, kik nemesek 
és jók, engedelmesség- s h-Hséggel ragaszitadnak hozzá; mindegyik 
egy egy tartomány fejedelme s neveik minden könyvben alvutat
nak ....• Oh vajha soha el ne veszítse a világ ·e királyt és koronáját! 
vajha éljen mindig, éljen boldogan, virágzó egészségben, trónjával 
és koronájával, gyözödelmesen, a gondok- és aggodalmaktól sza
badon!" 

Mahmud mind~n párvers ét egy aranynyal akarta jut almazni, 
de Firdussi kikérte magának, hogy csak n mü bevégzésekor klipjon 
ezer aranyat, mit a költő, szülöfölde folyójának szabályozására szánt, 
minthog y az gyermekjátéludnak édes emlékü helyeit kiaradásaival 
gyakran pusztasággá változtatta. Hanem Hussein Mehmandar, a sui
tán kegyencze, a költöt, mivel őtet is nem magasztalta, Mahmud, mini 
buzgó sunnita előtt, fekete szinekkel festette s vádolá, hogy a siíták
hoz ragaszkodik. Firdussi ekkép, mig költeménye előre haladt s ö a 
szomszéd fejedelmek leveleit s ajándékait visszautasítja, folytonos 
bántogutás közt s végső szükségben kényszerül tapasztalni az udvari 
kenyér keserüség~t. 

Bevégzi végre a nagy müvet 70 éves korában s kap ezer arany 
helyett ezer ezüst pénzt. Firdussi, kinek a fejedelem fényével s az ö 
érdemével össze nem illö díj épen akkor adatott át, midön fürdöben 
volt; a pénz egy harmadát az áthozónak, egy harmadát a fürdösnek 
adta, a többivel italát fizette ki. Mahmud haragra lobban s a költöt 
elefántok által parancsolja eltapostatni j de Firdussi a király lábaihoz 
borulva, kérelme s versei által kegyelmet eszközöl j s hazatérvén 
megsemmiti mindazt, a mit a suitán magasztalására irt, s zárbeszédet 
készítaShah-name költeményhez illyen értelmü versekben: 

"Te meghazudtolád I!Zavadat és megsemmitéd az igért jó tettet, 
mint a falusi lány, ki magzavarja a viz kristá.lyát, sárt vetve belé. 
Koldus király! én leleplezem hitványságodat, és az igazságot meg 
fogják hallani. Bámuljátok ez értelmetlen embert, ezen, aljas nyere
lllényre vágyó szivet, ez~n, rabszolgánál alábbvaló uralkodót, t\Zen 
királyi család alapítót, ki eröködve akar máltóságához ilHI magas
ságra vergödni. 

"O próféta l igazán jól mondád, hogy m i n d e n em b e r i d o
l o g e r e d e t é h e z si e t v i se z a. A nemtelen lélek ollyan marad 
a trónon is. A fanyarnedvü növény mindig keserü nedvet ad; ültesd 
át egyik ágát a pa radicsom berkébe, mártsd mézbe annak uj gyöke-



rét, öntözgesd nelttárral t1 gyümölcRei mégis mindig keseritek lesz
nek. V edd el a var:ju mocskos fészkéhöl a tojást s anyja visszaviszi 
azt az ~:den balzarnos magányaiból; tápláld kicsínyét a legédesebb 
füge maggal, oltsd el szomját az Elzabill szent vizével, Gábor angyal 
lehellete melengesse azt féRzkében: a tojás, eredetéhez bivcn csak 
varju madarat fog adni. 

11 Ugy akarja Isten, hogy minden lény h ü maradjon a maga ter
mészetéhez. Hasztalan teker/l zik a kigyó a kellemdús rózsabokor alá, 
hasztalan teszed ki setét fészkéből a baglyot a nap sugarai alá: az el
ső ápolójába döfi fulánkját, a másik kiterjesztve rút szárnyait, setét 
fészkébe tér vissza. Az ambra illatoz, a szén feketére mázol, minden
nek megvan a maga eltörülhetlen saját jellege. És te Mahmud l hn 
király lettél volna, nemes és nagylclkü leendettél : ez éneket, mellyet 
én teremtettem, e melly a régi királyok tetteit e nagyságát zengi, 
aranyba foglaltad volna; az én szomorú sorsom ragyogóvá . változan
dott; éjjelemet nappallá, szegénységemet. fényes állapottá varázsol
tad volna. 

"Én elöszólitám a vitéz bajnokokat s visszaadtam lelkét és di
csőségét a régi hősöknek. Te nem vagy az ő vérök, nem Mahrnud! s 
lehetetlen is volt, hogy én neked tessem! Megbüntettél engem, nyo
morult, mivel felmutattam nr-ked ama nagyokat és ellenedbe állítva 
öket, mindinkább feltüntettem aljasságodat. Te gyalázatos sarja egy 
rabszolga fajnak, a királyok megéneklőjét ugy akartad megfizetni, 
mikép egy kocsmai ebédet szoktak! Ha ereidben királyi vér kerin
gett volna, a költö homlokát arany koronával ékesítetted volna. Ko
vácstól születve gyülölted a költészet szépségét, természetedhez híven 
ugy cselekvé!, mikép cselekedned kelle. Én is betöltöm hivatásomat 
s a hoszú azon nemével, mellyet Isten nekem engedett, sujtandom 
azon gyávát, ki engem megvet és lever. 'l'e, ki a világ meghódítójá
nak nevezed magad, megmondom neked, hálátlanságod s hitszegésed 
által alig vagy érdemes, hogy egy rabszolgának lábait megcsókold. 
Gyűlölj, azt megengedem, de, hogy megvess, ez ellen tiltakozom. 
Nézd meg müvemet, jártasd szemeidet, a meddig csak a láthatár ter
jed, s mondd meg nekem, ezer 1\fahmudért találsz-e csak egy Firdus
sit is ?~ 

Bevégezvén e dörgö szózatot, lepecsételi s Ajaz barátjára 
bízza, · hogy husz nap mulva adná át Mahmudnak. Ekkor pénzt 
vesz magához s lóra ülvén 1 oda hagyja Gazo át az aggastyán, egy maga 
futván urának felhivott boszúja elöl. Kimenvén Perzsiából, a bagdadi 
kalifa, Kader Billah vendégszPretetét veszi igénybe. Ez ki nem adja 



öt Mahmudnak, de tanácsolja neki, hogy bíztosb menedékct kere~
sen; mil·e Firdussi kezébe veszi ujra a vámlorbotot, s bejárja Taba
ristant és Kobistánt, mindenütt szivesen B ajándokoltkal fogadtatva. 

Nazir, Kobistan kormányzója megírja l\Iahmudnak a költő sze
rencsétlenBégét s szemére veti neki, milly gyalázatot szerez magának 
az utókor előtt az által, hogy olly nagy költöt menedék 8 kenyér nél
kül bujdosni kényszerít. A királyi boszút megbánás követte s Mah
mud a nép száján hallván furogni a költő verseit, gyalázatos halhat
lanságtól rettegett, annál is inkább, mivel FirdusBi ezt üzente neki: 
A m e g b á n t o t t k ö l t ö a fc l tá m a d á s n a p j á i g fe n n m a
r a d ó g ú n y; akko r maj d ma j d p a n as z t em e l ek a l e g
tisztább Isten elött B hamuval hintve be fejemet, 
m o n d a n i fo g o m : -- U r am ; é g e B d m e g l e l k é t a p o k o l 
tüzével; és környezd fénynyel a te szolgádét, ki 
a z t m e g é r d e m l i. Bemenvén ezután l\Iahmud egy mecgetbe, 
ott FirduB8i keze által e verseket látta felirva: M o n d j á k, 
h o g y M a hm u d s u l t á n l e l k c a n a g y l e lk ü 8 é g t e n
g e r e ; é n B o k i d e i g h a l á B z t a m b e n n e, h a n e m e g y 
ki cs i g y ö n g y ö t s e m h u z h a t t a m k i. Mahmud fölfedezte 
a csalást, melly szerint az arany pénz a költőnek ezüstben 
adatott által. Megbüntette kegyenczét, ki a csalást elkövette 
s magán pénztárából hat ezer aranyat küldött Tu8ba. A küldöttek 
azon ban a nyolczvan éves Firdussi temetésével jöttek szembe_ Egyet
len szegény leánya, haragudott Mahmudra mint atyja s el nem fo
gadta a kincset, hanem tanácsolta, hogy az Firdussi akarata szerint egy 
karavánszállás és egy kögát építésére fordittassék1 azon folyó mellett, 
hol a költő gyermekéveit játszotta el. 

Milly magasak e keleti képzelern szépségei, de ott vannak az 
ellenmondások, a nemesen büszke, szenvedélyes és megbüntetett láng-, 
ész szenvedései! Igy van ez mindenütt! 

Mennyire használta Firdussi a régi hagyományokat? Rimben 
irta-e a Bastan-namct? használt-e régi írott emlékeket 1)? És ha igen, 

1) Firdussi moudja: .Fennmaradt egy régi könyv, mellyben ~ok törté
net vala megirva; minden értelmes ember ennek egyegy töredékét hordta ma
gával. És élt egy dehewan (katonai kormányzó), a Dibkans c9aláduak derék, 
vitéz s szellemdús fia, ki szeretettel tauulmá.nyozta az ó kort s gyüjtögett~ a 
mult idök emlékeit. Miuden tartományból egy öreg mobedet hozatott, ki ama 
könyvnek egyegy r~szét birta, s kinél a királyok s jeles bajnokok eredetéről 

kérdezősködött ; és hogy mikép r~ndezték el a világot, mellyet ~tztán olly sze
rencsétlen állapotban hagytak hátra. Az öregek elbeszélték neki rendszerint a 
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m ennyire hitelesek azok'( mcnnyi találtathatott fel Mahmud hiu~ágá
n;tk kecsegtetése vagy kegyelem-vadászat vi>gett? mennyit koholha
tott ki a magán hiuság? Minö hitelt érdem el a Bllstan-name másolata, 
rnellyet Nushi1·ván egyik utódja, hogy életét megmentse, hozott elö? 
vagy a Rnstam családra vonatkozó énekek, mellyeket a hős egyik 
unokája szedett össze ? 

Mind bizonytalan e kérdés; s igy nem tudjuk, mennyit kell 
Firdussi költeményének szép feltalálásából magának a költőnek 
tulajdonitni. A rend és elhelyezés érdeme igen csekély, minthogy a 
mellék-események minden müvé szet nélkül vannak egymáemellé 
rakva •). 

királyok hagyományait s a vilAg viszontagságait. Ö megho.llgatva az elbesdlé
seket, egy könyvet irt, melly méltó az ő bírnevéhez. Ez az az emlék, mellyet 
az emberek közt hagyott; örege apraja egyaránt magasztalta öt." 

') Jones Vilmo~ ismertette meg előszöl' J<'irdnssi Shahnamejdnak egy tö
red·~két Az dzsiai kQltéazetröli értekezésében, melly folytatása volt a Nadir Shah 
történetének ; és a Poeseol aaiaticae commentarium-ban. (London 177 5. 4-r. és Lip
cse 1778 8-r.). Langlés az 1778-ban közzétett Pe•·zsa meaék a elbesz.éléaekhez, 
Notice au.r la vie et les ou.v1·ages de Firdou.Bai czimü munkát irt. Cbampion a Shah
name elejét angol veraekben adta ki illy cz{m alatt: The poema of Firdusi, trana
lated from the original peraian. 1788. I. K. 4 r. A Shah-name egész lefordításAt az 
austriai to.n!csos 'Vallemburg kezdte, de b~le halván Bianchi A. az elbő éne
keket H Ebn Manzur el-Omry Bevezeté~ét adta ki illyen czim alatt: Notice sur
le Ohah-nameh de Firdouan, et traduction des 11luaieu1·s piecea, relatíves a ce poeme 
auvrage poathume de M. le ronseiiter de Wallembtrurg. Bécs. 1810. 12. r. Lumsden, a 
calcuttai For t Willam-collegium tanára, sogíttetve n perzsa költészetben jártas 
két molláh által, a Shah name perztia s>.iivegét, huszonhét kézirnt megvizsg!lása 
után, kezdte kiadni ezen czím alatt: The Shah-name; being a se1·ies of h~roic 

poem.a ; on the ancient history of Persia front earliMt ti·mea. 4-rétü 8. kötet volt ter
vezve, de csak az el~ő jelent meg 1811-ben, a kiadó rövid elöszavÁval. Sohmb 
haldldt angol versekben szabadon fordította Atkin~on, az eredeti ezöveggel s 
bő jegyzetek kel illy r.zím alatt : Soorab a poem freely tmn alated (rom the original 
persian of Ferdusee stb. Calcutta 1814. Sacy a Noticea et extraita des manuaerits
ben lefordította Firdus~i életét Dolet-shah után; aztán az 1823-i Magaain ency
clopedique-ben különös részleteket közHltt a Shah-na,méról s annak fordításairól, 
sok töredéket idézve. Jourdain ur sokat beszél J<'irdussiról e töredékeket is ád 
Peraidjában 1814. v. K. A hires Görres n&metre forditotta a Shah..".amét met
•zetekkel s térképpel (Heldenbuch von Iran aua den Shah-name des FirdU8n von. 
J. Gllrres. Berlin 1820. 2. K. 8. r.) Egy neme a kivomün ak e mli, de mégia 
folytatólagos eg.;szet képez, mellyet egy bevezetés előz meg Perzsia régi álla
potairól. A: hálai tanár Wabl teljes német fordításon dolgozik s már közlemé
nyeket is adott belélle. A párizsi ndvari könyvtárban ogy arab folyó beszédű 
fordítás találtatil,, Lá~d lUaprothtól : Tableau hulorique de l' hi e . 

. ~ perzsa sz1lveg teljes kiadása Calcutt!ban 1829-hen esz'ki:lz'lltetett illy 

x. 25 
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A ki a hős költeméuy alatt olly müvet ért, mellyben nagyszerű 
eseményt előhaladni, bonyolodni s végre hatályosan végzödni láthat, 
ezt ne keresse· a Shah-name költeményben; minthogy ez nem egy 
cselekmény, hanem egész sora a tetteknek harminczhét századon ke
resztül, Kajumaróttól kezdve, az islam bchozataláig. A hős maga ·Per
zsia; az egység ama küzdelcmben van, mcllyet a jó szellem a rosz 
ellen, a fény a sötétség ellen, a müveltség a barbárság ellen, !ran fe

jedelmei Turan csordái ellen folytattak, vagyis előhaladásában a mive-
lődésnek, mellyet Shemshid megalapított, Zoroaster ujjáteremtett, 
Nagy~Sándor megrázott de le nem vert, az Arsacidák elnyomtak, a 
Sasaanidák ujra fölemeltek, az arabok pec\ig megváltoztattak. Hogy 
meg ne sértse ura vallási türelmetlenségét, Fírdussi jónak látta az Íl:l

lam előtti vallást, a napimádást szerepeltetni, melly Perzsia ragyogó 
egehez s vad nagyságához annyira illet. Csakhogy midön a ruü ele
jén félistenhősöket fest, megfosztja az elbeszélést azon érdekességtöl, 
mellyet az csak hozzánk hasonló emberek felmutatása által nytrhet, 
kik akadályokkal s emberi szenvedélyekkel küzdenek. A történeti 
hűség kötelességévé teszi fölemlítni Zoroaster érdemeit, csakhogy 
gyakran a tiszta islamism us mondatait adja szájába; gyakran magus
nak mutatja fel, a minönek azt az europai hagyományok tünte
tik elél. 

Az európai kóbor lovagok hősiessége Firdussinál is, és talán 
eredetileg található fel. Isfendiar megsebesíthctlcn, kivéve szemeit, 
miutá.n ezeket, midön Zoroaster fegyvereit és személyét varázsvizzel 
öntözte meg, behunyá. Parancsot kap atyjától, hogy Rustamot tá
madja·meg 8 lánczra verve hozza eléje: féltékenység parancsa, melly 
csak roszul üthetett ki. Isfendiar fiát Bahmnnt Rustarnhoz küldi tiz 
mobeddel s felszólíttatja őt1 adná meg magát. Ezek vadászaton talál
ják a h öst, ki m a g a 8 m i n t Bis u t um h e g y e ; k e z é b e n b u
zogányul egy egész fatörzset hord, mellyel egy 

angol czímmel: T/te Shall-nam.eh, an he1-oic poem, v. i. Shalt-nameh. hűs kiJltcmény, 
melly magában foglalja Perzsia történetét Kajumaróttól Jez!l.cgerdig vagyis 
a legrégibb időktöl a birodalomnak az arabok általi elfoglaláoaig; Abul Kazem 
Firdussitól, stb. 4. köt St·. Ezt használtuk mi a Ill. könyv I. fejezetéiJen. Azóta 
azonban megjelent : Le litJre des Roü par Fil·douaNi publié, tra<luit et commeneé par 

M, Julu Mohl. Páris 1838. Felséges, AZ eredeti s~övcggcl egybekötött kiadás, 
melly részét képezi az 1837-ben elkezdett Keleti gyUjtemtnynek, melly először 
is .Á Mongolok történetét adta. Mohl Firdussi születé~ét a liedsira 329 évére teszi. 
V. ö. még Geschichte der 8chÖ1161i Redemki!nste Pet·aiena, mellyet Hammer 1818-
hlln tet t köz z é. 
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e r d e i s z a m a r a t m e g ö l t s m i n t k i s m a d á r k á t n y a
k á n v i t t. Rustam, mielött meghallgatná a követséget, ebédre híja 
Bahmant, megeszik egy oroszlánt, aztán kihallgatva Bahmant ezt vá
laszolja: Engem soha senki sem vert lánczra; de jere 
hozzám katonáiddal együtt; vidáman fogunk töl
teni két hónapot vadászat és lakmárzás között; 
megtanitlak a haditudományra, mivel te ifju, én 
pedig hétszázados öreg vagyok; ha elakarsz majd 
menni, megnyítom előtted kincstáramat, s magam kisérlek 
el a királyhoz, hogy lelkének gyülölete eloszoljék. 

Isfendiar engedelmeskedni akarván atyjának, viszonzá: T is z t a 
f é r f i u ! az Is t e n t u dj a , ru i n ö fáj d a l m a m b a fo g k e
rülni téged lánczon látni; de a király koronáját 
igérte nekem; alig teszem azt fel, legott megaján
cl ék o z v a h a z á d b a k ü l d l ek, Rnstam nem hajlik s tehát ki~ 

mondatik a háború; a két hős azonban tovább társalog, elbeszélve 
egymásnak viselt dolgaikat. Isfendiar mosolyogva szól : T e e r ö
sebb vagy az oroszlánná!, melled s vállaid mint a 
sárkány é i! ezzel megszoritja kezét ugy, hogy Rustarn körmei alól 
vér föccsen elö. Rustarn egy hangot sem hallat, aztán nevetve mondja 
az ifjunak : S z e r e n c s é s G us t a s p, h o g y i ll y fi a v a n! s meg
szoritja kezét ugy, hogy az egész ifju tli.zbL~ j ö. Isfendiar nevet és szól: 
:\I o s t i g y á l ; h o l n a p m e g v e r e k s z ii n k, B h a l e g y ö z. 
telek, megmentlek mindcn gondtól skincsekkel 
á r a s z t a l ak e l. Rustarn nev€'tve ezt viszonozza: H o l n a p t e
h á t b o r h e l y e t t v é r t o n t a n d u n k ; em b e r em b e r e l
l e n, b u z o g á n y n y a l é B ka r d d a l v e r ek e d e n d ünk, s t e 
t u d n i fo g o d, m i t t e B z h ö s ö kk e l k ü z d'e n i. Ki v e t l e k 
n y e r g e d b ö l B a t y ám Z a l e l é v e z e t l e k, a r a n y t r ó n r a 
ültetlek és szemeid elé tárom kincBeimet, hogy 
v á l as zs z ma g a dnak, a me n y i t e ts z ik. 

A csata rettenetesen foly, de a simurgrnadár 1), melly Rustamot 
gyermekkorában táplálta, meggyógyítja annak sebeit s megtanítja öt, 
mikép győzze le Isfendiart, adván neki egy szilfaá.gat, minthogy csak 
ezzel lehetett a sérthetlen ifj un ak szemcit megsebesítni. Isfendiar el
esik, Rnstamnak ajánlva fiát; de a győztes hös diadalát megkeseríti 
a halál, mellyet neki a jósok megjövendeltek. 

Minden nagy és ragyogó ama költeményben az ország jelleme 

') A puzoa költemények nevezete~ MZá!'Hyasa. 

25"' 
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s a Gaznai ház fénye szerint. A festés egyszerűségébe óriási meta
phorák vt>gyiilnek: A vér egész a holdba feccsen j a harsonák zaja a 
napot félre tériti j a föld szine hánykodik mint a hajócska n. viharos 
tengeren. Özönlik továbbá az erkölcsi mondatoktól, mellyek kt>leten 
a költészet első s elmulaszthatlan kellékeül tekintetnek, és a mélabús 
elmélkedésektől az élet semmisége fölött: "O ifju, ne kerüld a szerel
mct és a vidámságot; a szer~lem és a vidámság igen illenek az ifju
ság~oz. Utánunk még sokszor ujul meg a kikelet s a rózsakorszak; 
sok felhő száll el, sok virág nyilik ki ; de a te tested eloszlik, beleve
gyülve a fekete földbe." 
. Minden fejedelem országlása erkölcsi oktatással záratik be. 
Shemshid uralmát e szavak kisérik: "Igy tűnik el királyi trónja s ha
talma ; a végzet összetörte azt, mint az elhervadt növényt. Ki volt 
nálánál nagyobb a királyok trónján? De mi gyümölcse lett annyi 
gondnak? Hétszáz év vonult el folötte s hozott neki sok jót és sok 
roszat. De mit ér a hosszú élet? A világ soha föl nem fódi a szeren
cse titkait, Mézzel és czukorral táplál; édes hangokkal gyönyörköd
teti füleidet: de azon perezben, midön dicsekszel, hogy kegyeivel hal
mozott el, azon perczben, midön feltá1·tad eHítte titkaidat, hűtlen lesz 
hozzád s megvérzi szívedet. Az én Fzivem ráunt e tünékeny vi
lágra. Oh uram! szabadíts föl e tehe•· alól." Kajkobad uralma után ez 
áll: "Szólt és elhagyva e roppant világot, palotáját a sírral váltotta 
fel. Illyen a világ sorsa, folveszi az embert a porból, aztán szélnek 
eresz ti azt." 

Szerelem, harcz, o1·gyilkosság, méregkeverés s udvari ünnepé
lyek mondhatlan változatosság-gal-szövetnek össze Firdussi által, ki 
Ariosto könnyüségével a szenvedélyes rajong:ísrólleirásra megy által, 
de az uralkodó alak nála a jel v. Ezzel festi a hatalom é3 vérszomjat, 
melly a zsarnoknak szükségévé s gyötrelmévé lesz. Zoak, erényes ifju
ságában a bölcseség szeretetétill hevíttetik; míg végre feltalálja öt 
magányában egy bölcs, és módot ajánl neki mindentud~s- és minden
hatóságra, de csak úgy, ha ünnepélyesen megígéri, hogy mimlen ren
deletének engedelmeskedendik. Eblis ') volt, a keletiek ördöge, ki, 
alig hogy Zoak engedelmességet s hallgatást esküdött, ekkép szólt: 
Egy olly ifju, mint te, ki erényben olly gazdag, hős 
l e lk é t a b é k e h o m á l y á b a t e m e s s e? u r a l o m- s h a t a
lom fosztottan egy öregnek halálát várja? Atyád 
é l e t é u ek g y ö n g e sz ik r á j a p is l o g 6 fény é t még sok á 

•) Ennek id el/ a gyöke, ugyanaz, melly a ~caudináv éM noímet nyelvben. 
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tartja meg; soká marad még a trónon, te pedig szol
gaságában. Türjenek a gyáva lelkek; neked hata
l om k c ll, t e ki r á J y l é g y ; a z ő t r ó n j a a t i e d. E n· g· e
d e l m e s s é g e t i g é r t é l ; p a r a n c l:l o l o m , v á l t s d b e s z a
v a d a t ; n e k e u a föl d u r á v á k e ll J e n n e d. 

Az apagyilkos királylyá J tsz és követi a gonosz tanácsait. ,;Zoak 
lelkét scm félelem sem furdalás nem háboritja. A pokol uralkodik 
fölötte. N e h c z ü l j ö n r á m a v é g z e t ; é n k i h i v o m a z t ; 
b i r om a t r ó o t, mondja Znak." Eb lis mosolyog diadalmában; 
szép, kecses alakot ölts rábeszelö ékesszólás:~a.l büvöli el az uj fejedel
met. A füld gyümölcsei s a tehén teje nem elégiti ki többé étvágyát; 
uj eledelek tétetnek eléje; a lég s a vizek lakói ezer alakban inger
lik az uralkodó inyét; a gonosz kizsákmányoljaa tavaszt és telet, a 
nyarat és öszt; kimerittatik az egész természet a fejedelmi vágyak 
kielégitésére. 

Zoak csodálkozása határtalan vala. H o n n a n- kérdé ELlist
honnan e finomuJatok? e változások az égtöl vagy 
a p o ko l t ó J v a n n a k-e? m i k é p h á l á l h a t o k rn e g e n n y i 
j ó t é t em é n y t? Erre l% lis: O u l' a lk o d ó j ·a a. m i n d e d d i g 
b o l d o g A r á b i á n a k ! b ö v e n l e s z e k m e g j u t a l m a z v a, 
h a b c l e e g y e z e l e g y e t l e n ke r és em b e. E n g e d d me g, 
hogy fejemeta te szent válladra hajtsam. A te meg
j u t a J m a z o t t r a b s z o l g á d a n n á l t ö b b v á g y g y a l s z o l
g á l a n d n e k e d. 

~oak beleegyezett; l% li:> megériuti homlokával a király két 
vállát s eltünik, De ime a megérintett két vállból tátott száj u rettene
tes két kigyó nő ki; a körülálMk megiitödve remegnek, a szörnyek 
enni kérnele De mikép voltak ki elégíthetök? hi:\.ba hi vatnak össze az 
ország bölc'lei; a szörnyek n1Índig éheseb bek, a fejedel em fájdalmai 
miridig nagyobbak; minden orvosi kisérlet meghiusul, Zoakot a két 
ségbeesés környezi, midiin ElJlis uj alakban jelenvén meg a trón 
előtt, igy szól hozzá : C s a k c g y t á p e l é g i t h e t i k i a s z ö r
nyeket: emberi hus, embed vér. Adj nekik embere· 
ke t e n n i. A z~arnok engedelmeskedik a pokol nak; a kígyók ern
bervérrel laknak jól. Ji~blis diadalt aratott. 

Jelves alakban van előadva ~oroastet• mP.gjelenése is Guatasp, 
vagy mint a classicusok mondják Darius Histaspes udvaránál: 

"Van a királyi udvarban régi, büszke fa, me Ily hosszú idöt igé
nyel a felnövésre; mindig magasabbra nyulva a napfény felé emelke
dik ; eriia ágairól balzsam csepeg, gyökf'i o. fölclhe mélyednek, gyű· 
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mölcse a bölcseség, neve Zerdust. Lásd öt: diadalmas menete jelenti, 
hogy a pokol megfékezésére jő; magasztos méltó ággal halad elő; 

rnint a ki .bizton tudja, hogy legyőzi Ármány gonosz hatalmát, és visz
szaadja lstennek a világot, mellyet a gonosz szellem bitorolt. 

"H o z z á d j ö v ö k, o h ki r á l y! a z é g t ő l k ü l d e~ v e, 
h o g y ki j e l ö lj em a z em b e r ek n e It a z u t a t, me ll y ök e t 
a z e r é n y r e é s b o l d o g s á g r a v e z e s s e. A z U r m o n d á : 
Engedelmességet találjon az én prófétám! ö engem 
amindenség alkotója-surául fog megismertetni. 
A régi bálványozáR tünjék el. 

"A szép czédrus mindennap felségescbbé lesz, ágai csnklmmar 
valamennyi erdőnek fölébe emelkednek, növekedését senki sem gá
tolhatja meg: nagysága minden emberi rombolástól rneg,·édi Ölet. A 
király ekkor azt ohajtll., hogy a czedrus szép templom közepén álljon; 
a templom elkészíttetett j nagyszerit épület, kétszer husz könyöknyi 
magas, kétszer husz könyöknyi széles; falai tiszta aranytól1 talaja ra
gyogó ambrától fénylik." 

Ez ábrándos képekr8l a költ8 ollykor a valóra tér át, leírva a 
tartományt: "Látjátok itt alant - mondja egy hös - e téres síksá
got, Turan tarka uradalmát? annyi viruló mezőt, annyi árnyas hal
mot! hatalmas vonzerőt a határok katonáj ára, ki rohanás közben gaz
dag zsákmányt és örömeket talál. Milly változatosság a szinekben és 
a látmányban! milly boldogság vágtatva nyargalni a roppant rónasá
gon! Pézsmaillat tölti el a léget, tiszta csermelyek csörgedeznek a 
kígyózó völgyek között; a vetések selyem szönyeg gyanánt hullám
zanak; a liliom szépen meghajlik, a rózsa illatot áraszt j a szomszéd 
erdökben a felséges fáczán szép külsejével kérkedik j a cziprus titok
szerű árnya alól az elrejtezett gerlebúgás hallik j a halandók földe az 
istenek paradicsomához hasonlít. Nemes látvány! vajha fenntartsák 
azt az istenek az idők végeig! 

"A tatár völgyeken lánykák járdalnak, majd futoava szállnak 
le a halmocskákr61, majd megnyugodnak lent a völgy ölében. Ott 
láttam Manezét, a király lányát, ki felségesebb magánál az öt környe
ző vidéknél. Az öt kisérő lánykák még nagyobbiták szépségét. Vi
rágnak mondhattad volna 8t az uj bimbók között, mcllyek cséazéjét 
körülveszik. Mfg a nap hevét kerülve, a nálánál nem karcsúbb czip
rusok alatt járdalt, én testvérem sze ri nt nézegettem öt; piros bor
szinüek voltak ajkai, arczái rózsák, szemei édes álomba merültek. 
Ah! kiálték fel, mennyi eh·abolni való kincs, ha ki merné magát az 
ezen leánykákat örzö harczfiak nyilainak s dárdAinak kitenni!" 
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Nem dicsérhetvén a költöt az egész miínek egysége s nagysá
gára nézve, mi csak az egyes mellékkölteményekhez ragaszkodunk, 
mik közöl némell y ek ( engedelmévellegyen mond.va a tanároknak) a 
elasaicai költészet szépségeinek semmiben sem engednek. Zorab halála 
csupa érzelem. Rustam, paripáját km·esve, miut Renáld az övét, be
barangolja az egész vidéket; midön a szép 'l'heminea eléje jő, ajánlva 
neki szerelmét és egy pari pát. Midlln Rustarn reggel odahagyta B nöt, 
egy karpereczet hagyott nála azon fiu számára, kinek öt azon éjjel 
anyjává tette, Ezen fiu Zorab, ki későbben megtudván születése titkát, 
egy lovag kiséretében atyja fülkeresésére megy. A lovag, ki Rusta
rnot ismeré meghalt; Zorabnak Rustarn helyett más embert mutattak. 
Történetesen párbajba ereszkedik ismeretlen atyjával B már már át
szurja, midön Rustarn igy szól hozzá: O v i t é z! é n n e m i g y 
szoktam. Midön először gyözetik le az ellenség., 
nem vágatik le B feje valamint az elsődühben sem; 
d e a m á s o d i k l e g y ö z é s k o r m e g ö l n i ö t, e z o r o s z l á ni 
t e t t. I g y sz ok t am v o l t é n m i n d i g t e n n i. 

Elfogadta ezt Zoral>, de midön másodszor ütköznek össze, Rus
tarn keresztül szurja öt. Zorab haldokolva így kiált fel: :f: n me g
h a l o k, m i v e l k e r e s t e m a t y á m a t. Ő t e t k e r e s é m : o h a j
tottam látni képét s ez életembe kerül. De te, ha 
uszni fogsz mint a hal, ha elbujsz az éj legsötétebb 
h om á l y á b a, h a a z é g cs i ll B g B i k ö z.é r e j t e d e l ma
g n d , e l n e m k e r ü l ö d R u s t a m b o s z u j á t , h a m e g-
h a l lj a, h o g y fi a, i r á n t a i sz e r e t e t b ő l , T u r a n b ó l i d e 
jött s egy aggastyán hitszegésének áldozatul 
e B ik. 

Itt jö Rustarn fájdalma, Zorab önmegadása s az anya kétségbe
esése. "Arczára csapott s a földre bukott, sem szava sem érzete nem 
vala többé; azt lehetett volna mondani, l10gy a v .é r k e r i n g és fel
függesztetett benne. V égre magához jött a szeren csétlen anya s meg
ujitá siralmait Levette fia fejúröl a fejdíszt és sírt, aztán kebléhez 
szoritá a lónak :ábait, melly a höst a küzdelem napján hordozá. Az 
állat megütödve állt a nö mellett, ki neki majd szemeit majd fejét 
csókolá,' s lábait vérözönben fiireszté, szemeinek! vérkönyei vörösre 
festék a foldat, Elövette Zorab fejedelmi öltönyét s mint fiát azoron
gatta azt; maga elé tette az ifju me ll v érté t, í ját, lándzsáját. Megütötte 
fejét a durva vassal, s keserű emlékei közt felszakította mellét; fogta 
a nyerget, a kantárt és a paizsot s csípőire kötötte ; a kardot a földre 
teríté, sirt egész erejéből s végnélkül pauaszkodék. Kihuzta Zorab 
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kardját, levágta a kantárt s a lovat szabadon ereszté. Kincsei felét a 
szegényeknek adta, aztán gyászruhát öltve éjjel nappal szünet nélkül 
zokogott, mig végre kétségbeesett fájdalmában kiadta lelkét és fölta
lálta ezeretett Zorabjá.t." 

Nem az európai lovagi rom-incz.tk jelenetének mondanád-e 
ezt? kivált ha hozzáveszszük a valódi kihívást, a lovagi játékokat 8 
a czimereket, mellyek a fegyvereken, lovakon s elefántokon s a vas
öltözékü összes hadseregen láthatók. De a keletieknél a szerelern 
nem olly nemes nem olly erényes, mint a m i lovagainknál, a kelet 
8Zépei nem ismerik az ellenállást 8 a férfiak többre becsitlik lovaikat 
a mus ulman hitelvek következtében .. 

Milly tiszteletben állott legyen Firdussi övéi között, kitünik 
Dolet-Shah szavaiból, mellyekkel annak életírását végzi: "Nem tá
madt többé hozzá hasonló költő; s ezt lsten nzért engedte meg, hogy 
az emberek kénytelenek elismerni Firdusai érdem ét." Költeményében 
a perzsa nyelvjárás el11Ö müveltségének tisztaságában található, össze 
nem keverve még az arab, mongol és tatár nyelvvel. Népszerüvé lett 
s mint történni szokott, folytatókra s vetélytársakra talált, kik ugyan
azon mártékben s ugyanazon tárgyak és kiilönösen Zorab mellók-eee
ménye fölött ir~ak; hanem Firdussit távolról sem érték utol. Igy ira
tott a Barzun ame h 130,000 versben.l82l-ben a legutóbbi király 
udvari költője egy 340,000 verses költeményben királya tetteit éne
kelte ru eg. Egy másik G e o r g e n am e b t irt, Indiának az angolok 
általi meghódítását, III. György magasztalására. Ugy elaljasodott a 
nemzeti múzsa, hogy idegen hóditót énekelne meg! 

BUSZONHARMADIK FEJEZET. 

I r o d a lom é 8 t udom á n y os 8 á g E u r c. p á b a n. 

Görög birodalom. 
A görög birodalomban az ostoba kép-üldözés alatt igen sok, a. 

monostorokkal özszekötött tanoda és könyvtár rontatott le. A képtisz
telés legerősb véd-bajnoka Theodorns Studita volt, vértanúja egy
szersmind azon ügynek, mellyet reánk maradt irataiban védett. Két
száz hetvenöt levelet, százhuszonnégy jambusos epigrammát s néhány 
a görög egyházban szokásos éneket hagyott hátra. VI. Leo énekeket 
s verseket készitett, miket esak ö maga tartott ihletes költészetnek. 
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Némellyek p o l i t ik a i v c r se t ir tak, melly hasonlitott a mai rhyth
mushoz, minthogy tizenöt, nem a szótagmé•·és, hanem hangoztatás 
ezerint mért szótagbó! álla. Nicephorus patriárcha a Móricz császár és 
Irén közti két század eseményeit írta le, röviden. A nagy kincstárnok 
Konstantinápolyi Metaphrastes, Porphyrogeneta Cons tantin buzdítá
sára a Szentek életét írta, hanem eitérve az egyszerüségtől, keresve 
halmozza össze a csodákat ; párbeszédei untatók, irálya dagályos. 

A S yriában széke !ö kalifák a görög szerzöket syrus aztán arab 
nyelvre fordíttatták, s ha fenn is tartottak ekkép számos munkát, az 
eredeti mégis veszendőbe ment. Bagdadba vitetvén egygörög fogoly, 
csillagászati e mennyiségtani ismereteivel al-Mamun kalifát csodálat· 
ra ragadá, s még inkább, midön mondá, hogy ő Leéanomantes Leo 
bölcsésznek csak gyönge tanitványa. A kalifa tehát követet külde 
Konstantinápolyb11, ki a bölcsészt nyomorú ki~ viskóban találta, hol 
gyermekeket tanitott. Meghívta Bagdadba, hol az érdem jobban mél
tányoltatik s hol gazdagabbá lenne, mint a byzanti zsarnok bármely
lyik ke.gyencze. A császárnak is ezt írta a kalifa : "Ohajtottam sze
mélyesen folkeresni téged, mint barátod, sőt mint tanitványod ; de 
nem hagyhatván el az állomást, ruellyet számomra a Gondviselés ki
jelölt, kérlek, küldd el hozzám rövid időre a bölcseség csodaemberét, 
ki országodnak egyik dicsösége. Engedd, hogy Leo nehány napig 
enyém legyen, kinek becses tanításait a világ összes kincseinél job
ban ohajtom. Remélem, a vallás-különbség nem gátolandja kérésem 
teljesítését; állásom is méltóvá tesz engem e szivességre, melly nem 
csak nekem, hanem neked is, ki azt teszed, becsületedre válik. A tu
domány ollyas ajándok mint a világosság, mcllyet mindenki saját ká
ra nélkül közölhet mással. Ajándokod azon kivül nem marad viszon
zatlan, mert ime kétezer fout ll.ranyat, és a mi ennél több, örökös bé
két s szövetséget igérek neked." 

Mint sokszor történt, Theophil most is, i dagenektől tanulta Ra
ját alattvalójának érdemót becsülni, s vis<izatartván Leót, megszün
tette nyomorát, nemes itjak nevelésével bizván meg, utóbb pedig a 
thessalonikai érsekség1·e emelve öt. Leo azonban, mint a képtisztelés 
dühös ellensége, a császárt uj üldözésekre ösztönözte. 

Az egyházi szakadás szcrzője Photius pátriarcha, mint roppant 
tudományu s müvelt izlésü férfiu N om o c a n o n j á b a n egybefog
lalta a görüg egyház által elfogadott összPs rendszabályokat (cn non es) 
az az0k'krll összeköttetésben :Illó polgári törvényekkel együtt. Syriá
ba küldctvén rr.int követ, sok könyvet olvasott össze s tanulmánya 
gyümiilcsét fi vé re TaraRiuli számára Mvetó(3t.(fJ.ov, Bibliotheca, czím 
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alatt adta ki, melly gyűjtemény a birálati s könyvészeti müvek első 
p6ldájaul tekinthető. Ennek háromszáz czikkelyéből kétszáz nyolcz
van maradott fenn, de minden rend nélkül összeállítva, miután, mint 
látszik, csupán emlékezete szarint 1) írta azokat, legalább a mü ele
jén, minthogy az utolsó czikkelyek bővebbek és szabatosabbak. ,Ha
bár nagyobbrészt hittani kérdesek s vallási vitályok képezik a tár
gyat, tudósitlist ad mégis a világi tudományosságról is; s talán nyolcz
van müvet épen nem ismernénk, ha ö azoknak tárgya·, módszere- s 
irályáról itéletet nem hozott volna. 

VII. Constantin a gyakorlati tudományokra nézve hason gyüj
temény keszitésével fáradozott. G e o p o n i c i c z f m alatt a föld
müvelésröl szóló munkák husz könyvbe foglaltattak ; gondoskodott 
a birodalom álltuni leírásáról ; ötvenhárom könyvben pedig az erény
re buzdító történeti helyeket gyüjtette össze. De mindezen gyüjtés 
szellem és itészet nélküli vala; az államleírás a helyett, hogy annak 
erejéről, jövedelmeiről s a lakosság számáról tudósltna, a különbözö 
tartományok mesés eredetét s az azokra vonatkozó epigrammakat adja. 

VI. Leo iH a d t udom á ny a különálló fogalomhatározások 
(a p h o r ism i) alakjában szabálysorozatot képez, mellyek között em
lítésre méltók is találtatnak. Sokat vett által (mint maga is bevallja) 
·Móricz császárnak három század előtt készült S t r a t e g i c o n j á
b ó l. A Leo által tervezett csatarend világos, a mozdulatok jól meg
gondolvák, azonkivül számos táborlati intézményröl tudósít, mellyet 
különben nem ismertünk volna. Hanem belöle látjuk a birodalmi 
hadügy hanyatlását is s a mesterséges sze1·eket, mellyek a vitézség 
pótlására irányoztattak s mellyek közül legszerencsésebb volt a gö
rög tüz. 

A görögök birtokában voltak a régiség összes kincseinek, mely
lyeknek mi elvesztét siratjuk; és mégis minő eredményt mutattak 
fel? Száraz tudományosságot, mást semmit. Századok tüntek el fölöt
tiik a nélkül, hogy ők a régi eszmék kerék-vagásából kitértek volna; 
a bölcsészet szónoki vitatkozásra, a történészet életirások- s legen
dákra szorítkozik ; gyakorlati alkalmazás náluk épen nem mutatko
zik, mintha tanusítni akarná~ milly haszontalan tudni azt, a mit a 
jobbak mondtak és gondoltak, midön hiányzik a tehetség s erö, ön
állólag irni s gondolkodni. 

1) "Egy kivonatot k!lldök neked ugy11mint az emlékcmhen marant 8 azou 
renddel, ll. minöben ez elém rajz ola." Photins szavai. 
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Nyugati Európa. 

A nyugat, ha nem is müvelte a classicus tanulmányokat, hala
dott az uj müveltség felé az ifju~ágnak nyers de életdús erejével. 
Nagy-Károly nemes ösztönt adott erre, de ö maga is érzé, milly ke
vesse felel meg a siker az \igyekezetnek. Utódai sem hanyagolták el 
ezen ügyet s Kegyes-Lajos a királyi biztosoknak ( missi dominici) 
meghagyá, hogy az ifjuság oktatására mind~nütt tanári és egyházi 
szónok-székek állittassanak fel 1). Rendeletei azonban aligha teljesít
tettek, miután a párizsi zsinat (820) ismételve kérte őt, követné atyja 
példáját s állítana fel nyilvános tanodákat, legalább az ország három 
fóvárosában; s felmutatva, rnilly tudatlan a papság, rendelkezett, hogy 
a püspökök a tartományi zsinatokra t a n i t v á 11 y a ik a t (schola
stici) is magukkal hozzák, hogy azok ott a tanultakból próbatétet ad
janak 2). Lotbár is 823 körül Corteolonábtm azon akaratát nyilvánftá, 
hogy a már már kioltott tudományosságot ujjá teremtse, melly végre 
rendeltetett, hogy hrcában a tanodákról a püspök gondoskodjék ; 
l\mano, Brescia, Lodi, Bergamo, Novara, Vercelli, Tortona, Acqui, 
Genua, Asti és Como Páviába; Ventimiglia, Albenga, Vado és Alba 
Turinba; Reggio, Piaccnza, Parma és Modena. Cremonába; Toscaua 
Plorenczbe j Spoleto herczegség Ferrnóba j Mantua és Trent o Vero
nába j Pad ua, Treviso, Feltre, Ceneda és Asolo Vicenzába; Friaul és 
Istria városai Cividaleba küldjék ifjaikat. 

Kopasz-Károly megnyitotta ismét az udvari tnnodákat, önmaga 
vállalván fel azok felügyeleti gondját ~), B Erich barát, ki a saint-ger
man d' Auxerrei jeles tanodát igazgatta, ekkép irt hozá: n Ön halha
tatlan dicsőséget szerez magának azáltal, hogy nem csak foléleszti 
dicső őse példájára a tudományok iránti lelkesedést, hanem 
felül is mul mindent hasonlíthatlan buzgalmával. Hogy a mi hanyag
aágunk a tudatlanságot tanítók hiányával ne mentegethesse, ön össze
hívta minuen részröl a legjolesb tanárokat, hogy népei oktatására 
szentelje öket. Göröghon elhagyatva fiai által siratja a szépmiivésze
tek s tudományok eddigi kiváltságának vcszteségét, miután azok a mi 
egünk alá költöznek által. Mit mondjak l!"honról? az szembeszállva 
az Orczeán veszedelmeivel, bölcseinek egész seregével ami partjaink
ra vandorol 1ít, büszkén vetve magát egy uj Salomon hatalma alá. 
!Iogy önmagát és ~lattvalóit n tudomány diszeivel ékesítse, elragadja 

'),Capit. ann. 8~~- c. 5. 
') Omc. Pw·is., !'anon. 12 t:l :~o. 
3 )" Szent Déne., csodá-inak egykorú szerzőj<" lega.lábh ezt bizonyítja. 
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más nemzetek n11gy része elöl a tudomá.nyos eszközöket, a tanárukat 
és tanodákat; a többi országok veszteségére a szépmüvészetek önnek 
batalma alá egyesülnek, annyira, hogy királyi diszlaka igen méltán 
tanodának neveztetik" 1). 

A szerzetes ékesszóló hízelgésével nagyon ellenkeznek a fónebb 
idézett feljajdulások; s hogy is fordithattak volna a tudomániokra 
nagy gondot olly viharos korszakban a fenyegetett népek, a meg
csorbított hatalmuk visszaszerzésével foglalkozó királyok, vagy az 
egyedül harcznak élő bárók, vagy az elvilágiasodott s elsőségi küzde
lemmel elfoglalt fópapok? 

Az aacheni zsinat (816) rendeli, hogy a kanonokok minrlen tu
dományban jártasak legyenek s egy közülök, ki er~ny- s tudomány
ban a többi fölött áll, a székesegyházi tanoda ifjaira feliigycini tar
tozzék. II. Eugen is a 826-i zsinaton, szivökre köté a püspökök- és 
lelkészeknek, hogy tanodákat állitsanak, mellyekben az ifjak isteni 
s világi tudományokban díjtalanul oktattassanak. És mégis a 823-i 
római zsinat panaszkodik, hogy maga azon város, melly a tudomá
nyok központj a, tanárok hiányában szenved. "Több helyről jelentetett 
nekünk, mikép a tudományok müvelésére tanítók is, buzgalom is egy
aránt hiányzanak. A legnagyobb gond fordittaesék tehát arra, hogy 
min den püspöki egyháznál s minden lelkéRzségnél, sőt másutt is taná
rok és mcsterek szorgalmasan tanítsák a tudományokat, szépmüvé
szeteket s a hitnek elveit, s ha nem találkoznék minden lelkészségnél 
a szépmüvészetek tanítására alkalmas egyén, legalább a Szentirás és 
az egyházi szolgálat adassék elö." Ugyanezt hangoztatták a zsinatok 
minden oldalról. A valenciai (855) a tudományosság hosszú megaka
dásának tulajdonítja a hi ti enséget és tudatlanságot; a kiersyi (858) 
Kopasz-Károlyt az udvari tanoda ujjáteremtésére ösztönözte; a savon
nierei (859) magasztalólag beszélt a világi tudományokröl, mellyek
nek az isteniekkeli öszhangzata, pártoltatva egykor az istenfélő csá
szárok által, az egyházat l'lly fényben ragyogtatta. Az 107R-i római 
zsinat megujítá a rendeletet, hogy a püspökök tanodákat állitsanak 2) ; 
a jeles b tanodák, mellytlk ezen időböJ említtetnek ezek: Páviában 
széprnüvészet s jogtudományi; Parmában hittudományi; "Milanóban 
két bölcsészeti tanoda az érsek költségén; ugyanaz Lüttichben; Lang
resban ~z. Brun 6 ainpitott bölcsészeti, hittudományi s irodalmi iskolát; 
Fécampban a roueni egyházmegyében belsö s külsö tanodák léteztek, 

r) Herici Mon. epist. ad Cm·. Ualvum. 
~) Couc. romRn-, r,an . .'14. De acholi.a imtaurand1·a. 
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s ez utóbbiakban az ügyefogyott ifjak taníttattak; Dijonban zene, 
tuck, szépmüvészetek s rnennyiségtan taníttatott. Párizsban hittudo
mány adatott elö Novurai Ludolf és Pisai Bernát tanárok által i sok 
jeles tanítvány került ki belöle, a töbLi közt lX. István, VI. Gergely, 
IX. Leo II. Sándor, II. Orbán i II. Coelesti n. 

Sok püspök is tanodát tartva, kegyelte a tudományokat. Külö
nösen Meinwerk, Paderborn püspöke az ö tanodájában Horáezot, Vir
gilt, Sallustot és Statiust olvastatta, s gyakorolta a szerzeteseket a 
szépirásban s az elsö betük kifestésében i Bernát, Hildesheim püspöke 
s III. Ottó tanítója ügyes volt a szépirásban, festészet s építészetben, 
tudott drágaköveltet befoglalni, rakmüvcket (mosaik) keszítni s önte
ni i ut:inazta az udvar ~utal ajándékba kapott külföldi müvekei, minők 
voltak a skóthoni edények; értett az orvostudományhoz é( a vegytan
hoz is. Behozta Németországba a téglahasználatot, me!ly aztán a ház
tetöknél a szalmát pótolta. A normannok ellen várak helyett könyv
tárakat állitott i fölékesíté az egyházakat s megyéjc tanodáját nagy 
virágzásm hozta. Utazásaiban s különösen Olaszországba ifjakat is 
vitt magával, hogy ezek i ó ízlést nyerjenek és a látott jeles müvek 
utánzását megtanulják 1). 

Pillanatnyi hatás volt mindcz; s ha egy egy szcrzetes ( mert ki
zárólag ezek foglalták el •nkkor a tanszékeket) nagy hévvel karolta 
fel a tudomány érdckét, virágzott egyes tanoda, századukon felülemel
kedő jeles tanítványok s tanárok kerültek ki belöle i de csakhamar 
beállott a hanyatlás, minthogy ama felvirágzás nem volt az idő hala
dásához alkalmazva, hanem, mint a középkorban minden, a személyes 
erélytől függött. Igy Lupus, ferrieresi apát 855-i levelében Quintiliánt 
és Cicerót D e o r a t o r e kér a pápától, minthogy ama könyvek Fran
cziaországban egészben nem találtatnak. Gerbert, mivel a többi fölé 
tudott emelkedni, varázslónak tekintetett; a valenciai zsinat (Dauphi
nc tartományban) 855- ben arról panaszkodik, hogy püspökökké meg 
nem vizsgált s egészen tudatlan emberek szenteltetnek; Theodolf, 
Orleans püspöke, elegendőnek tartja, ba a pap el tudja mondani a ke
resztény hitvallást, az ur imádságát i ha el tudja végezni a keresztelést 
és elénekeini a hymnusokat és zsoltárokat. A tudós Hincmár csak 
azt kivánja a paptól, hogy tudja a P a t e r-t, aztán az apostoli, 
nicaeai s sz. a thanasiusi hitvallást, minden szót értelmesen fogva fel i 
tudja tov,ábbá a kereszteles, és exorcismus formuláit, a vízszentelés, 
utolsó kenet és temetés ezertartásait é11 hogy ügyekezzék megérteni 

( Leibnitt, Script. ,.e,·. Bnmsw. I. 



398 

sz. Gergely negyven homiliáját 1). Illy kevés ismeret elegendő volt 
arra, hogy a pap vagy püspök tudósnak neveztessék, rnelly czímhez 
ha még azt is hozzá adhatta, hogy jó katona, a dicséret lcgióbb fokát 
érdemelte ki. 

A tudományokat mégis l<>ginkább a ezerzetesek őrizték meg, 
s azok, kik a magyarok, normannok és szlávok által lerontott monos
torokból menekültek, a szent ereldyéken kivül a könyveket és isme
reteket is magukkal vitték. Midön Párizs kHivárosai lángba borittat
tak (1003), a Saint-Germain-des-Prés apátság a belváros falai közé 
vitetett át s feje marariott sok iskolának, mcllyek Abbo költő ~) felÍi-

•) Blncmár, De P1·eabyte1-ia (8TJ'l). 
•) Abbonak egy levele van Ottó c,á.szárhoz, melly m(•ltt., ltog·y ide iktns

suk, lehető legnehezebb szerkezete miatt : 

OTTO VALENS liAESA.R NOSTRO TV OEDI OOTVRlfO 
Tot felix alavis quoT coelo sydera lucenT 
Te dominum sibi Sax-0Tultt, et Roma n.olaviT 
Ot·bis et ipse capit , solO c o n l e n t u a a ltt m n O 
Virtutum tilulia et Vir cognoscerit actV 
Ac domilor patriae pAcis sectato1· in aulA 
Lumen ubique micana jubar L u c e n d o v e l a o L 
E1·go Dei sOlita reddEntut· aanGta benignE 
W ee de eriT virtus omNis, qua grAtia culmeW 
S c a n d i t e T o c c u l t i S ....... •vEnia c a u a iS 
Gerte nos Omneaibi Gaesar neScius et nunC 
Austl'asios quae ten·a ntAnet cerAlis opimA 
Itt foecunda aecu pollEt satis ubeRe g l e b a l 
S u nt m i s c a r a v i ,. i S ac .•aevis plena coloniS 
Apatrisimperionon. Ab sit ismaelitA 
Rex it eum solera et Regnas induperatoR 
Nunc a~tguste tuu on poWam v ene1·abile nomell 
OTTO VALENS GAESAl\ NOSTRO TV OEDE GOTVR.NO 
Solus enim •·egnans ab Sens, a Caesaria haereS 
Totus avo similif, ai Te nova viia •·esignaT 
Rex fui l ille potens Romanae leg is ama t o R 
Omne decus pat1iae sotiO p r o g n a l u a a v i t O 
Tempo1·a pacia e1·anl, Tali dum ju•·e vigereT 
Vir tanlus, quem sic dVxi describe1·e versV 
Gur ergo nAtale tuun1, G ur contrAhis el nunG 
Exnlis in Bellis deJErs pia deBita pompa-P. 
Dum vales &onus opto Dari nd1·a8ilis istu-D 
Ex p and e a Opus, ipse mE u 111 Ir actAbilis in dE 
Caesa?' ul invictis sGuto ntuniluS et ex hoG 
O nt n i bus u li lio•·, mirO da tua ante triumphO 
Terribilis clemens 11tTo diademate risiT 
Vultus a.vi patdsque tVi praeclarus amietV 
R~trau.t uterque j1tit diRo aub tentpore victoR 
Wunc ununt vivens digNum cum patre vecameN 
OTTO VALENS GAlSAR NOSTR O TV GEDE VOTVRIIO 

Hatbertus Pascasiu~ is illyes ver~et irt KrisztuR teste s vére fólött. 
Rhabanus Maurus a kere8ztet versekkel s betUkkel huszonnyolcz féleképen ala
kította ki. Apróság, mellyet bámultak a pápák és a cöászárok. 
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gyelete alatt álltak, ki Párizs ostromát megénekelte. Saint-Germain d' 
Auxerre ugyszólván a pü:>pökök neveldéje vala, míg Németbonban a 
fuldai tanodák látogatása sok ideig az e gy házi méltóságokrai elöké
születül tekintetett. Onnan vitetett által a tudomány a hirschfeldi, 
reichenaui, wessobruni, hirschani s osnabrücki monostoroltba, melly
ben különösen a görög nyelvtanulmányok is müveltettek; ugyszinte 
nem kisebb hirben álltak a két corbiai, mainzi, prümi, trieri, utrechti 
és hildesheimi tanodák 1). 

A német Wippo II. Henriket arra ösztönözte hogy a nemes if
jakat ugy, mint Olaszországban szokás vala, neveltesse ~); Gerbert 
Olaszországot irókkal bővelkedőnek találta s ). A költő, ki Berengárt 
megénekelte, musáját hallgatásra inté, minthogy az ö hangjaira senki 
sem ftgyel többé, miután a költészet mindenütt üzetik •). A salernumi 
krónika szerint Beneventumban harminczkét bölcsész találtatott 5); 

de meg kell jegyezni, hogy a ki latinul tudott irni, az mind bölcsész
nek, s a ki egy verset csinált az költön ek nevezte magát. Tisztelettel 
csak kevés nevet emlithetni. Nevezetese bbek: Joannea Diaconus, ki 
Nagy-Gergely életét irta le; Agnellus, ra ven nai pap, ki minden tör
ténetirói előadás nélkül e város püspökeit írta le ; Anastasius Biblio
thecarius valamivel jobb, mint a pápák magasztalója ezek életét írta. 
meg; Atto, Vercelli püspöke az Egyház nyomatását tette 
irásba; Ra.terius, Verona püspö ke, ki P r o l o q u i a czimü hat köny
vében minden állapotbani kötelességekről értekezett s azon kivül sok, 

1) Meiners is (Vergleich det• Syateme stb.) II. k. 284. Iapon &llitja, hogy 
a XI. század a VI-iknak sokkal fölötte állott ; hogy akkor ollyan könyvek ol
vastattak, mellyekre a VI. században senki nem is gondolt. "Egy korszakban 
sem adott a püspökség Németországnak annyi tudós és erényes férfiut, mint a 

X század végén s a XI-iknek elején." Az akkori tudományosság át nézetét lásd 
a Get·bert életéhez ú·t Bevezetés-ben, Rock-tól, Bécs, 1837. 

1 ) Tunc fac edictum per terram Teutonicorum 
Quilibet ut elives sibi natos i118truat, persvadeat ülia, 
Ut cum p~·incipibua placitandi venm-it U8U8, 

Quiaque suis liberia e:rempluv' proferat iUia, 
Mot·ibus his rludum vivebal R011ta decenlet·, 
Ilia aludH-8 lomtoa potuit vincire tyrannoa. 
Hoc BeMJani Itali p08t Jn-ima m·epundia cunr-ti. 

3 ! 1'fosti quot acriplO?'es in urbibus aut in agris Italine passi711 !.abeantur. 
Gerbert ep. 130. 

') Desine, nunc etenim nuU'Uit tua cal'1ltÍna curat. 
Haec faciunt urbi, haec q•wque rw·e vú·i. 

llerengarii Pan<>girir.on I. 
~) Auuuym. Salc·l'll. Cltr!YII. ad anu. 77ö. c. 132. 
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nyers irályu, de cri>tcljes levelet és szcntbeszédet hagyott hátra ; Pa
cificus, veronai archidiaconull, kinek fa-, márvány- s rézmtltszési 
iigyességéröl hosszú sirirata tesz tanuságot, kétszáz tizennyolcz kézi
ratot hagyott magu után s egy éjjeli órát talált fel t). 

Történész egy sincs, csak nehány krónika· író, kik köz t első 

helyen áll Liutprand, ki ismétesen konstantinápolyi követséggel bi
zatott meg, Berengár trónraléptekor Németországba számüzetett, azu
tán pedig cremonai püspökké lett. Követségén kivül 2) leírta kora ese
ményeit Fraxinet bevételétől a római zsinatig (892- 964), kortársai
énál sokkal tisztább it·álylyal s éles gúnyorral, melly ot a többi, együ
gyű krónikairóktól annyira megkülönbözteti; sokszor azonban hiu s 
gyermekes szenvelgéssel, minden megválasztás nelkül mindent össze
szed, s részrehajlása még a szemérmet is elfeledteti vele. 

Más történet-elbeszélőkről alkalmilag emlekeztünk. Itt még fel
hozzuk Richeriust, sz. Remigius reimsi monostorának szerzetesét, 
Gerbert alatt, ki Hippokrates tanulmányozása végett Chartresba men
véu, midőn apátságába visszatért, leírta korn történetét Együgyü-Ká
roly szüle tésétől azon időpontig, ruidőn Ger b ert az érseki székből 
elmozdíttatott (879-995). Jól és átgondolva írta müvét, felülemel
kedve állása s százada elöitéletein, miért is abból a Karolingok hal
doklásának élethii képét láthatjuk 3). Regino, ki a prii.mi kolostorba 
mint koldus vétetett föl, annyira vitte ruint szerzetes, hogy amonostor 
iskolájának igazgatójává lenne. Ezen állásábanjó kútföket használva, 
á talán os törtéuetet irt egész a 907 -ik évig; aztán egy jogtudományi 
szabályok gyüjteményét, (De disciplin is ecclesiasticis ... ) mellyben 
idősor helyett tárgyrendet követett. Igen fontos Flodoard krónikája 
is 919-től 966-ig, melly évben meghalt. A lombardiai Papias E l e
m e n t a r i um a, mint latin szókönyv példát adott a szótárak készí-
tésére, mellyben a mi korunk annyira gazdag. . 

Azok közől, kik verse~ történeteket írtak, kiemelendők : Donizo, 
Canossa püspöke, ki Matild grófnő történeteit beszélte el j Berengál' 
névtelen dics-szónoka j Alfanus, Monte Cassino szerzetese, utóbb pe
dig Salern um püspöke, ki számos éneket irt; Apulia; Vilmos, ki a 
normannok viselt dolgait Olaszországban, öt könyvben írta le. Fen
séges kezdet után 4) mindig alantabb járva, végül felfuvalkodott tör-

t) Muratorl, .Antiqu. medii aevi. Ill. 837. 
2) LáMd fónebb a 317. lapot. 
3) Közzétette 1839-ben Honnoverában Pertz : Rlcherl HistO'I'ia czim alatt .. 
1) Gesta ducu.n& veterum veteréS cecinere potillu : 

.Aggrediar vatu nov~a edel'll ge1ta novorum. 
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pévé alja::~ul 1). Milo, s~ent Amandus sze1·zetese1 költö, zenész s festéez 
egyszersmind, Eclogát irt A t a v as z n ak a t é ll c l i k ü z d e lm e 
füliitt; aztán tiZ. AmanJus életét 1800 versben irta le, és egy költe
ményt a józanságról ezen különiis czímmel: A s z e n t m é r s ék· 
l e t r ö l a b a b y l o n i s z ak ács e ll e n. 

Az olasz püsp1ik Theodul1 ki A thenében tanult, egy C o ll o
q u i u ro o t hagyott fenn hetvenhat, négysoros versszakban j boi 
Ps e us t i (hazudság) pászt1Jr1 ki Athene falai alatt született1 nyár 
közepén, hársfa árnyéka alá vezetve nyáját, A l i t i á t (igazság), a 
Dávid törzséből származott szüz pásztorlánykát nézegeti, ki a próféta 
hárfáján olly édesen játszik, hogy a vizek megállanak hallgatása vé
gett, a nyáj pedig elfeledi a legelést. Féltékenynyé levén a hárfa já
tékra a pásztor versenyre hiv ja a leányt s bíró ul a P h r o n e sis t 
(okosság) szólitják fel j ki is a Pythagoras által leginkább kedvelt 
versszakban parancsol nekik énekelni. Pseusti elöadja az emberek 
eredetét s az istenekről i meséket a rege-tan szcrint j A lítia Mózes Gc
nesisét hozza fel : amaz az isteneket, ez az igaz Istent híja bizonsl\.
gul j 11. győzelem a lánynak ítéltetett, ki a megtestesülés titkát adta elő. 

Ps e us t i. "Először is Saturnus jött Créta partjairól s elárasztá 
a földön az arnnykort. Ö senkitöl scm született; az idö. előtt semmi 
teremtett dolog nem létezett j az istenek magas családja tőle vette 
eredetét. 

A l i t i a. 11 Az első em her a parauicsum ban, a gyönyörök kertH
Len lakott, míglen az asszony arra nem csábitotta öt, hogy a kigyló 
rnérgét megizlelje, miáltal a többi ö~:~szes emberek a halál italára van
nak kárhoztatva. 

P se us t i. 11 Vad fergeteget küldött az Occánra és elmerült a vi
lAg. A föld elboríttatván, elveszett minden, a mi csak élt. A halandók 
közől csupán Deucalion maradt fenn s a kövekből, mellyeket Pyrrha 
nejével egyiitt maga után hajigált, támadott az uj neu1zedék. 

A l i t i a. "Az Ur boszuja megnyitá a mélység csatornáit s 
csak Noét szabaditotta meg családjával együtt a bárkában. Az Örök-

Dicere J~t animtu~, 'JUO gen" n01·mannica ductu 
Vetw·it Italiam; fuerit 'JUae cauaa nwrandi; 
Quosvc secuta duces, Latii sit adepta, t1·iu11tphum. 

1) .Y ostra, Roge>·e, l'ibi, cognosr.ia carmina sm·ibi : 
lofente tibi laela studuit cantaJ•e poeln. 
Semper el auclo1·es hilarea mcrue>·e dalore~. 

Tu duce mmano dux dignior Oclm;iano, 

Si" >nihi, rzua!'AJu, boni ape.~, uJ. fuit ;ue Marcmi. 

x. 
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kévaló elöragyogtatta a fellegek közől a szivárványt, és az emberek 
megismerték, hogy az Ur meg nem semmiti öket többé. 

Ps e us t i. "N agyszámu istenek! védjétek a költöt, ki nevete· 
ket énekli. 'fi, kik a csillagok tájait, Plutó alvilágát sa tenger mélyeit 
lakjátok ; ti mindnyájan, kik megnépesHitek a világot, szám os istenek 
védjétek a költöt, ki dicséretcteket énekli. 

A l i t i a. "Örök s egyetlen Isten ! felség, dicsöség, isteni lé
nyeg, ki voltál és leszesz, a te dicséreteJet éneklem s en gedelmeske· 
dem a te parancsaidnak. Három személyií Isten, te, kinek sem kezdete 
sem vége, engedj nekem gyözelmet a hamis istenek fölött. 

P B e us t i. " MonJd nekem, mikép jutott Prosarpina a szomorú 
alvilágba, minö föltét alatt láthattaCeres ujra szeretett lányát, s ruely· 
lyik hitszegő fedezte föl az isteneknek a gyümölcsöt, mellyböl Pruser
pina evett? Mondd nekem a trójai háború titkát s én megtapsollak. 

A l i ti a. "Minö törvények tartják a fó ld borító vizeket, éB a 
légben függö földet és a térben elömlő léget? Mondd meg mellyik a 
foldön a legemelkedettebb hely az ég alatt és mondd ki az Örökké
valónak szent nevét s én megtapsollak.u 

Nem állitja-e elénk ezen, nem minden érdem nélküli költemény 
a még akkor be nem végzett tusát, mellyet a keresztény eszmék a 
classicus pogány emlékezések ellen vivtak? A verses történetírók 
egész sorát lehetne még idézni, de elég legyen megnev czni Deprarius 
J:t'lorust, több ének, és a szerencsétlcn idők elleni panaszhangok szer· 
zöjét. Kopasz-Hugó (Hugbald) egy költeményt írt csupa C-vel kez· 
dödö hexameterekben, Kopasz (calvus)-Károly s átalában a kopaszok 
dicséretére •). Guidó ambiani püspök normandi Vilmos hadjáratát 
énekelte meg. Galandiai János helyesirási s hasonértelmű szók fö
ötti értekezést írt 2). Egy népszerű, kedves és egyszerű költemény 

t) Car1niM clariaona calvia cantate Camoenae. 

:) Nem egészen bizonyos azonban, az ö költeményei közé tartozik-e ez, 
elég az hozzá, hogy ez is a többihez hoz~á c:;atolva adatott ki. Lásd L<lysert• 
Ime egy mutatváuy a 709. verMböl : 

Diversa significant una II!JOOnyma voee : 

Ut muc•·o, gladius, enaia : res una vocatur 

Nominibua. Rebua his eadem 1·es aignificatur. 

Plurilma officiis 0/TI,ifTUU IIUnt nomina plura : 

Du11l 11entit sen~~ua ; 1·atio dmn -i-ndicat ; e.yt men8 

Dum quid oomnumun·at ; anim1ts dum oogital ; esi oor 

Quando quid affectat ; cum vult, est dicta volunta/l. 

Spiritu.' est anima, manua, pe1j'ectio, 11ita, 
Via, endelechia, na/.ura., poten/i,,, t·irtu• 
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1s ma1·adt fenn, mellynek formája a mai költészetéhez ha.eonlit. A 
868-ban meghalálozott száaz Gottechalkn ak tulajdonittatik. Egy barát
jának teleletül irta volna, ki tőle verseket kért. Én majdnem azt hin
ném, hogy ama költemény Róma utolsó idejébi:ll való 1). 

l) 

lnte1·ior, vel homo ; praedictiB additur umbra, 
Orcru hahet manes ; animabUJI corpora vivunt ; 
Spiritw in erelis; wnln·m per bU8ta vagantur. 
Annuo, concedo, simul admittoque, tibi do. 

Abdicat, et contradicit, negat, abnuit, injiciatur, 
· Obviat, et !'enuit, his unum aigni.ficatur. 
Oum lfUjfragatur, juvat, adjuvat, au:ciliatur, 
Subvenit, addatur, 8UCC'I.I.'I'I"Ít, p7·opitiatur, 
Si permittatur a metrÍ81 opitulatur. 
Subtrahit, attollit" subducit, et eripit, aufert, 
Surripit, et apoliat, aaportat res alienas, 
Privat, pi'Clldatur, defraudat, eis sociatu1·. 
Oonvenit, alloquitVII', pariter compellit et inter
Pellai, et affob.l,r, praldictis associatur, 
Auget, et augmentat, ezaggerat, et coacervat, 
Aggemt, accumulat, CO'Y!1J6Btat, conget-it, add it, 
Ampliat, amplificat, apponit, et adjicit una, 
Cum supradictis assuit, adjur!1Jit, adwnit. 
Arce t, compeacit, inhibet, cokibetque, coiircet, 
Refre'IUJt, rep1-intit, angwtiat, atque coarctat 
Cogit, co118lrir!1Jit, angariat, arotat et angit, 
U1"[Jet, compellit: his sensus convenit idem: 

Ut quid jubea, pusiole, 
Qua1·e mandru, filiole, 
Cmmen dulce nte cantal e, 
Cum aim longe exul valde 

Intra ·ma1·e ' 
O cur juhea cane1·e 1 

Magis mihi, miserule, 
Flere libet, puerule ; 
Pltu plorare quam cantat·e, 
Cal'men tale juhea quare, 
Amor care f 

0 cui' jubea canere 1 
Mo.llem, acias, pusillule ; 

Ut vellea tu, fratercule, 
Pio corde condolet·e 
Jlihi, atque prona ?ttente 
Conlugere. 
O cur jubea canere f ele. 

26* 
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Uroswilha. 

Föléjök emelkedett mindezeknek egy alsószászországi kolostor 
szerzetesnöje. Hrosvitha, ki \) 12 és 9!0 közt saületett 11 a virágzó 
gandersheimi kolostorban gondos nevelést nyert, önmagától tapulmá
nyozta Virgilt, Ovidiu~t és 'l'crentius nehány comoediáját s bámulva 
ezekben a formát, azon gondolkodék, hugy alkalmazza azt, nem többé 
botrányos hanem épületes dolgozatokra, nem szen\'edélyek Jeirására 
hanem ájtatos legcndákra, Isten és a I!!ZÜzeség dicsöitésé1•e. Már eddig 
is észrevehettük 7 mikép a germán durvaság latin müveltség által 
ügyekezett finomulni. Azok mégis, kik e törekvést képviselték, a 
régi mitveltségnek csak hibáit tartották meg s a azépet erötetés által 
ügyekeztek elérni. ,,Én belátom, - mondja Hroswitha - hogy hi
bákat kelle ejtenem nem csak a költészet szabályai, hanem a szerke
zet ellen is ; hanem a ki saját hibáit bevallja, az könnyebben érdemli 
meg a bocsánatotsa barátságos utbaigazitást .... Minden segély nél
kül, még távol a megérett kortól, rideg elszigeteltségemben kelle dol
goznom. Elzárva a tudósokt617 rnagá.oyomba.n fáradalmasan dolgozva 
s javítva., mintegy lopva fejeztem be végre ezen írásomat. . . . mely
lyel semmi egyéb ezélom sem volt, mint meg nem engedni, hogy cse
kély kis tehetségem hanyagság által megrozsdásodjék, hanem az áhí
tat szorgalmas kalapácsa alatt Isten dicséretére egy egy gyönge han
got adjon. '' 

Az ezen előbeszédben érintett mü a 1:1 z e n t t ö r t é n e t ek n ek 
versekbeni előadása ')·. Tárgyaltatik a többi közt szeplötelen Sziíz 

l) Ime itt Sz. Mádn Lörtéu"t{>uek hevezetb~: 
ilfundi labentiY lwtt,·ia n<tm mille pe1·actia, 
lncipit quando fel-ix aetatula sexta 
Qua DeUil imple1·i jusait pietale fideli 
Quidquid vel'aces }arn JYI'aecinere }Jl'Ophetae, 
Qui m.undo Jel!nrn p1·aed·ixe1·e jutm·rm1. 
Germine de Juda 'tuidam aun·exet"at e•yo, 
lttmel in ten·a senio1·, sub lege vetwtút. 

OrtUli 1"egt:ú.i Da·vid de ge1mine nwgm:, 
Quem tmdunl etenim ·tunllen tenuisae Joacld:m. 
Hic in m.andatia, genitJ'Ícia ab ubue, leyis 
Extil.erat }UlllWJ ; nec non digne at-udio111oa. 
Hoc quoque continuo jue1·at sua 1111%XÚita C'Ura, 

Ut !Jl'egia ip11e ~tui bene pasceret agmina r~tagn·i, 

De&igna'M veri aese pastoria habe1·i 
Dignum quandoq·uiden1 twreall·i wrne parente·m, 
Qui pwla1·e IlUill hume1·is mm dialtdit agnoa, 

ln p1·upriis t:ilae ducens ad youdia laetae, 
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:!\fária élete szent Jakab proto-evangéliom& szerint; Az Ur mennybe
menetele ; azent Gandolf, cordovai szent Pelagius, szent Dénes és szent 
Ágnes vértanúk szenvedése ; Theophilnak, az adonai püspök archidi
aconusának eleste és hUnbánata Ciliciliban; végre egy, sz. Vazul ál
tal kiátkozott rabszolgának megtérése. 

"Tiszta szlizck történetét akartam a pogány té vel y ek helyébe 
tenni s magasztalni csekély telJCtségem szerint a sziizeség diadalmait, 
különösen, midön a női gyöngeség gylizeimet viv ki a férfiak baromi
sága fólött 1). u Igy adja ell! a czélt, mellybiH i n a em u l a t i o n ern 
T e r e n t i i c.zimü c om o P. d i á i t írta. Emlitésre méltó ezek közöl 
C a ll im a c h us, mellyben P gy • német szm·zetesnö által, olly messze 
korban tölünk, eliíször látjuk festetni azon szerelmet, melly napjaink
ban a keresztény titok.szerüség sa barbár népek tulzáso.inak vegyüle
tévé lett 2). A becsusztatoU ( apocriph) apostoli történet ~) Abdiásáról 
mondatik, hogy ruidön sz. János Ephesneban volna, agy Callimachus 
nevü pogány beleszeretett Drusianába, Andronicns nejébe. Azon hir
re, hogy a nl:l, mióta az apostol által megtérittetett, egy gödörben él 
s férjének, ki öt tovább felt>ségül ako.11a használni, ellenáll, Callima
macbus szenvedélye a legföbb fokra h•tgott; de nem csábithatván el 
a keresztény nöt, mindig nllgyobb bú~komorságba esett. Drusiána 
értesülvén a bajról, mellyet az ö bá. jai okoz tak, végre meghal; Calli
machus pénz által kézre keriti a szép hullát s élettelenül is megfertőz
teti azt, ha egy szörnyü kigyó rajta nem üt s meg nem öli a fajtalant. 
Andronicus és szent János imádkozni akartak az elhunyt fölött, de 
nem találván a sirbolt kulcsát, különüsct sejtettek s feltörvén az ajtót 
és ott találván Callimachus holt testét, meggyőzödtek a rettenetell 
merényröl. Szent János ekkor Callimachushoz közelit s eltávolítván a 
rucilére tekerőzött kigyót, életre hozza a gnnosztévöt, ki maga vallot-

Pa811UI"UB 1110rlena, liUZfJI"'I'I oosl;·i pe.- tmwrem, 

EmpturUJique reoa animne p1·etio sibi cm·ae. 

Hic heroa etenim (de qun na;·,·abo) Joacltim, 

Tali per eerle fel-ix pall-iarclta nepote. 

Toto ae placidia cn·?w;ns r.onantine factia. 
Quidq~tid pa.aed·it per tru pm·te.• ;·esecav it, 

Partem dare t1idnia, per~grinis aJque puellis ; 

SaepiU8 in tempio pa;·IPnl fm~nulantibU8 ergo, 
Particulamque a~w-e dmnni aerraveml omni ele. 

t) Viril~ 1·obu;· foemineae fragililati aubjacen.q, 

'l liapiD a Théatrt'. eu;·opéen-ben lefordította Calli111lUlhu,,t. 
") Paln-i.ciUR, ('n,J~x apor.ryph1~q Xrll'i IP.•Imn,..nli. 
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ta be gonosz szándokát és a csodát, melly által annak kivitelében 
meggá.toltatott. Ezután az apostol Drusiánára tette kezét s visszaadta 
neki is az életet. Rorswitba színmübe önté ezen ájtatos legendát, leg· 
élénkebb szinekkel festve a szenvedélyt, melly fokról fokra maga
sabbra hág s végre bünné fajul. E szinmünek sok részlete, valamint 
kimenet ele Shakspeare R o me o és J u l i á j ának mintegy elöjátéka. 

Ezen szenvedélyes szfnmüven kivül irt még Hroswitha egy kép
letest H i t, R em é n y és Sz er e t e t czim alatt i aztán néhányat 
tisztán ájtatost, minö a D u l c i t ium, A b r a h ám stb. Ez utóbbi
ban a kifejlés egyszerüs~ge s a val6ban költői nyelv a maga sztosságig 
emelkedik. A remete Abrahámnak unokahuga MAria, vétkes nöböl 
bűnbánóvá lesz i de miután husz évet a pusztában töltött, ismét elcsá.· 
bitatja magát s vissza tér a világba s a kéjhölgyek közé. Ábrahám 
két év mu lva kéjencz alakjában hozzá j ö s visszatériti öt az erény ut
jára s Mária más husz év alatt sirás, böjtölés s virasztó imák közt en
g eszteli Istent elkövetett büneiért. 

Hogy egy szerzetesnö illy tárgyakat választott a kidolgozásra, 
csodálatosnak látszik, de még különösebb az, hogy a színmüirodalom 
ujjászületését egy apácza ihlettségének kell köszönni. 

E. költemények a régi irodalom körében forognak még, de már 
hallhatók az ujabbnak is zsenge hangjai. Mig északon a scandinávok 
a régi nemzeti költészetet fenntartották, a germánok, kik a római bi
rodalomba rontva, keresztényekké lettek, képzelemélesztö viselt dol
gaik által uj költöket támasztottak. Nem maradott fenn ezektől sem
mi, de Jornandes és Varoefrid Pál hihetőleg ollyasokat használtak. 
Ezek lehettek ama nemzeti dalok, mellyeket Nagy-Károly összesze
detui rendelt s mellyek nem sokára a N i e b e l u n g d a l o k e a 
H e l d e n b u c h tárgyaivá lettek. Hogy népszerüek v.:>ltak, bizonyit
ja azon körü1mény, miszerint Kegyes-Lajos azokat féltékeny áhitat
ból eltiltotta. Maga Nagy-Károly s udvari lovagjai népszerü énekek 
tárgyaivá lettek, mellyek annakutána a csaták bajnokait vitézségre 
buzdították. 1) Egy költemény Kölni szent Anno tiszte letére így kez
dődik: G y ak r a n h a ll o t t uk é n ek e l t e t n i a h ösök e t, m i
k é p r o n t o t t ak I e e r ö s v á r ak a t, é s d u l t ak fe l h a t a l
m a s o r s z á g o k a t é s k ü z d t e n e k h a d i t á r s a i k k a l e g y e
tem b e n. Mi összeszedtük az énekeket, 2) mikkel az olaszok Modena 
védelmére buzdíták egymást és siraták Lajos császár fogságát. Azon 

') Lásd fonebb & 96 lapot. 
') Lásd fönebb 43 és 143 lap. 
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költeményben, melly Lajos királynak a normannolt fölötti győzelmét 
magasztalja, ruandatik a többi közt: V é r p i r os l o t t a h ar c z i as 
f r a n k o k a r c z a i n ; e l h a n g z é k a h a r c z i d a l é s e l k e z
dödött a csata. 

Német nyelven már predikácziók is készültek; minök a Wis
sen burgi Ottfrid 1) és Helferich szerzetes beszédei 2), A hitszónokok 
javára Lotbár összegyüjtette az egyházi beszédeket Rhabanus Mau
rus által ; egy másik gyüjteményt Astolf, mainzi érsek készittetett, 
,belefoglaltatván abba saját dolgozatait is ; ékesszólást azonban még 
nem találunk; minthogy az egész meaterség a Szeutatyák maodatai
nak megválasztás nélküli összehalmozáRából állott, A mi e nemben 
leginkább emlitendö, az ugy nevezett L á n c z o l a t ok voltak, melly 
görög talál mán y abból állott, hogy egy szentirási vagy erkölcsi szö
veg a régiek mondataival hosszasan bizonyíttatott. Némellyek a szent 
könyveket a nép nyelvére fordíttatták, vagy azok hitelességét vitat
ták. Ez időből válónak látszik lenni Hesychins, példányképe a keleti 
értelmezöknek. 

Hlthtdomány. 

Egy novarai pap azon kérdést intézi a reichenaui barátokhoz: 
Aristoteles se l tartanak-e, ki nem hisz az egyetemességekben, avvRgy 
Plátóval, ki azokat megengedi, s erre illyen feleletet kap: M i n d
ketten olly tekintélyben állnak, hogy egyiket a 
m á si k n a k e l é j e t e n n i n e m s z a b a d ~). A nagy gondolko
dók tehát ismertetnek s tanulmAnyoztatnak; támad kétel y s kérde
zősködés, eszmecsere folytattatik a legnagyobb tavalságon át, a fóté
telek vitattatnak és a szabályokkal lehilincselt férfiak között fennáll 
a gondolat- szabadság, gyakoroitatva idöszerii eszközök által. Az egész 
hittudomány egyedül az egyházatyák tekintélyén alapult, mikép a ró
mai JOgtudomány bizonyos alapelveken; mikép ebben, ugy amabban 
is a tények tanulmánya s a való érzelme elhanyagoltatott. Ha kétely 
támadt? elég volt a Szentatyákhoz folyamodni s vitatni azt, a mit 
azok megállap[tottak. A különLözö értelmezés sok tévelyre adhatott 
alkalmat: de mégis fontosabb és nagy sikerűeretnekségek e korszak
ban nem igen támadtak. Csak néhány. szerzetesi szörszálhasogatást 
hozunk fel, mellyek születtek s elenyésztek a nélkül, hogy népsze-, 
rüekké l~ttek volna. Egy corbiai bar:í.t azt akarta szent Agostonbúl 

t) Lambeclo, Comm. de bibl. Vindob. II, 757. 
'J Wharton, A11ct. hi.,e. do!f71t. Uaserii, I, 377. 
') lllartene é, Durand, rJnUecl. ampl,, III, 30·1. 
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kihozni, hogy az összes emberekben egyetlen egy lélek van; egy main
zi pap bizton állitá., hogy Virgil és Cicero a paradicsomban vannak. 
Ratrarnus é~ Pascasius azon kérdést feszegették, rnikép van Jelen 
Krisztus az Oltári-szentségben j éfl, a mi illetlen vitatárgy volt: hogy 
szűz Mária rnikép hozhatta iit a világra. A malarius azt vitatta, 'H i
cs us t kell J es us helyett írni és hog-y a c h e r n b i n név hím
vagy semleges nernü-e. 

A rnanichaeismus holmi maradványai keletről Europába elha
tottak, s Aribert, Milano ét·seke, elfogatván nehAny rnanichaeust Asti, 
mellett, máglyára ítélte, mellyre ök bánat nélkül sőt öröm között lép
tek. Mások Aquitániában hirdették tanaikat s az ottani herezeg elcsi
titásuk Yégett zsinatot hitt össze (1030). Orleansban egy manicbaea 
olasz nö tiz kanonokot s több tanárt térite magához s hivöket szer
zett egész Rouenig, azt jövendölgel ve, hogy majd egész Francziaor
szág az ö egyházához tartozandik. II. Robert király pert indított ezek 
ellen, kik kijelenték, hogy az ég és föld rnindenkor létezett; Jézus 
Krisztus soha sem sztlletett s nem szenvedett j a Háromság, ezentek 
segélyül hívása, keresztség s Oltári-szentség esupo. mese .... Máglyá
ra ítéltettek, s Constantia királynő, ki előbb pártolta. öket, a kivégez
tetésre azzal adott jelt, hogy István nevü gyóntató atyjának egyik 
szem ét kiszurh1 .. Rettentő zavart s égést okozott e jeladás Langved oc
ban. Goslárban is a német császár sok manichacust akasztófára hú
zatott 1). 

A Virtei Leutard, Chalons megyében, az ezeredik évben ne
hány evangeliami hely félreértése miatt, elbocsátja nejét, elviszi az 
egyházak ból Krisztus képét, felülről ihlettnek rnondja magát, nyilvá
nos vallás-vitályokat tart, követökre is talál, de végre· kutbaugrással 
végzi életét. Ugyanazon időben Vilard, ravennai tanát·, annyira föl
lelkesilit a classicusok olvasásábán, hogy látni hitte álmában Horá
czot, Virgilt s J uvenált, kik az ö irántoki ezeretetét dicsérték s az 
övékhez hasonló hírt igértek neki j miért is Viiard rnindazt, mi a clas
sicus költökben foglaltatik, igaznak kezdte hirdetni; nevetséges fele
kezet, de mégis követökt·e talált, kiket vérpadon kellett elcsitítni. 
Épen ellenkező rnozgalmat kezde Sa\•onarola, ki a classicusokat vég
kép kiirtani s a társadalrnat uj s keresztény eszmék ezerint akarta 
rendezni. 

A spanyol Claudius, kit Kegyes-Lajos 'l'urin püspökévé neve
zett, hadat inditott a. képek ellen s rnidön ez ügyben zsinat gyűlne 

r) Herm. oontraot. ann. lO!W. 
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össze, ö nem jelent meg, v o c a n s í ll o r um sy n o d um c o n g r e
g a ti o n em as i n o r um 1), Irt ellene a skót Dungald, nyelvtanár 
s költő Páviában. 

A szász Gottschaik (SOH-68) a fuldai monostorba küldetvén 
mint gyermek, midiín elérte azon k01·t, mellyben hivatásáról ítélni tu
dott, elbocsáttatását kérte, s egy mainzi zsinat megengedte neki, ha 
Kegyes-Lajos ellen nem mond. Igy tehát rideg magányra kárhoztat
va belemerül az egyházatyák s különöson sz. Ágoston tanulmányozá
sába s feszegetve a legkényesb kérdéseket, végre meggyőzödik, hogy 
Isten némailyeket boldogságra, másokat kárhozatra teremtett s tehát 
az embernek szabad akaratában áll jó helyett roszat cselekedni. Ró
mába indulván, egyideig a friauli határgrófnál Eberhardnál mulatott, 
vitatkozva avval és Nothing bresciai püspökkel 2), ki följelenti 
Gottschaik tévelyeit Rhnbanus Maurus, mainzi érseknek, ki mint 
nagy tudós s ama kor egyik legtermékenyebb irója, egy munkát ké
szitett a M i n d e n s é g r ő l vagyis a tet·emtmények összes rendei
ről, melly münek a szentirás kellö megértésére kelle szolgálnia. Az 
érsek megczáfolta az ujítót s ügyét zsinat elé terjeszté, boi Gottschalle 
letétetett, megveretett és hezáratott (848), mire ez nem folyamodhat
ván egyéb védszerhez, tiiz- s forró olaj· és s?.urok-bizonylatra hivat
kozik, melly azonban meg nem engedtetett neki. Ez erőszaknak 

látszék, s Gottschaik leginkább Lionban követöket talált; még a fó · 
papok közől is sokan védték öt, mint a ki igazságtalan bánásmódban 
részesült. Az ö tanítványa s utóbb segédje vala W alafrid Strabó, ki 
806-ban Német- vagy Angolhonban született s rokona \•olt tisztelendö 
Bedának, ki énekeket s erkiiiesi költeményeket irt j a G l os B a o r
d i n a r i ában hat százallon át leghiteles b értelmezését adta a szent
irásnak; D e d i v i n is o ff i c i i B irt müvében pedig kárhoztat né
melly babonaságot s az istentiszteletet kdlö szertart.-\sokhoz szabja. 

Uj vitályokra ada tárgyat az Ur vacsorájának kenyere, hof."Y 
tudniillik Krisztus valódi teste-e az, avagy csak képe B emléke an
nak. Az Atyák nem szóltak erről olly határozottsággal, minövel szo
kás volt a vitába hozott tárgyat támogatni j miért is gyakran ugyan
azon egy íróból mint pl Beda- vagy Alcuinból, egyik, s másik vé
leménynek kedvező helyeket lehete idézni. Pascaeius Robertus, cor
biai szerzeteR, határozottnn eréísité, hogy a megszantelt ken y ér és 

•) Daagal4, At:Wm·aWI Claud. 7'aurinenaem. 
2 } ·A frau<·zi:ík Jo:l.el"l•nr<lot l'i<'mout grú~j;iuak, Nothiu:<ot. Ve1•ona l'ÜBI•i'· 

kt',uPk IP~7.Ík. 
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bor Krisztus valóságos teste s vére, ugy, a mint azt anyjától kapta. 
Az akkor minden nagy zaj nélkül folytatott vita, két századon át nem 
hozatott többé szőnyegre, miglen Berengár, Toursi sz. Márton tano
dájának tanára, ellene nyilatkozott ama tannak, és Lanfrancnak, ki 
azt Normandiában a becki tanodában védelmezte. Róma átok alá ve
tette Berengárt (1050), hanem utóbb Hildebrand pápai követnek egy 
hitvallást mutatván be, njra megáldatott (1054). Azonban a kétszer 
elismert igazságtól két ízben ujra elállott, mig végre mégis határozot
tan az egész egyház véleménye mellett maradt. 

Mint láttuk, nagyobb következményeket vont maga után a n i
c o l a i t á k pártja, melly a papok házasságát védte, és Photius vitái, 
mellyek a keleti egyház elszakadását idézték elő. Mások anélkül, 
hogy a katholikus egységtől külön váltak volna, gyakorolták a gon
dolkodási szabadságot, mellynek a középkorban legjelesb képvi~:~elője 
az irhoni Erigena vagy Skót János vala (-886). A IX. század eleién 
születve alkalmasint tudományos hazájában nevelkedett. Késöbb utaz
gatva megtelepedett Kopasz-Károly udvaránál, ki öt a megujított ud
vari tanoda igazgatójává tette 1). Lefordított sok alexandriai neopla
tonicu st, értelmezte Aristotelest, kit a g ö r ö g ök köz t l e g é l es b 
v i z s g á l ó d 6 n ak n e v e z a t e r m é s z e t i d o l g o k k ü l ö n b
s é g e körül, de Platónak tartja fenn a v i l á g l e g n a g y o b b 
b ö l cs e l ö j é n e k dicsőségét 2). Az ezekből meritett észtan szerint 
védte ö tizenkilencz pontban az emberi akarat szabadságát, mellyek 
közö_l kárhoztatott négyet a kiersyi zsinat j de jóváhagyta az egészet 
a lyoni. Különben ugy látszik, az emberi szabadságnak nagyobb tért 
engedett, mint a minöt a hittudósok akartak. 

Dionysius Areopagita rnüvei, mellyek hitelessége már a régi 
korban is megtámadtatott, jelenleg pedig tagadtatik, uj tiszteletet 
nyertek Francziaországban, mióta szerzöjök az első párizsi püspök
kel zavartatott össze. Egy példányt e müvekböl Dadogó-Mihá.ly gö
rög császár Kegyes-Lajosnak ajándékba küldött, ki azt nagy tiszte
lettel a szent-dénesi apátságba tette le j hol mint haszontalan ereklye 
állott, miután görögül igen kevesen tudtak. Skót János lefordította 
ama müveket, mivel becseseknek s czéljával összeegyezőknek találta 
öket, hogy tudniillik 1\ bölcsészetet a hittudománynyal őszhangzatha 
hozza. Kikiáltotta a bölcsészet jogait, kijelölve az észnek, a l é l ek 

1) Midön Károly asztalánál ebédclne, ez focsegni akarván azt kérdé: minö 
küWnbség van inter seotum et sot"m (a skót és á bolond közölt ?) - Osak egy asztal 

válautja el öket; felelé a bölcselő. 
') De dívisione Mturáe, vagyis JU(II qrÚdEwv P.E(!MJp.o1i. 
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a l ak j á n ak , határait j s helyes szabályokat ad, mellyek által az 
ismerttől b e h o z ás (inductio) utján az ismeretleore lehessen jutni. 
Én meg nem ijedek a tekintélytől, sem nem félem 
a szük elmék haragát, s azért nem átallom nyilván 
h i r d e t n i a z t , a m i t a z é s z m e g k ü l ö n b ö z t e t s b i z o
n y o s s á g g a l m u t a t m e g. 

Fömüve, D e d i v i si o n e n a t u r a e öt könyvben, a mester 
és a tanítvány közötti párbeszédet képez a dolgok egyetemességéröl, 
mellyeket négy osztályba soroz: vannak tudnillik ezerinte teremtet· 
Jenek, mellyek teremtenek j teremtettek, mellyek teremtenek; aztán 
teremtettek, de nem teremtök, és nem teremtettek és nem teremtök; 
a teremtett dolgok a teremtetlenekbe térnek vissza, s egyedül lsten 
s a~ összes dolgok ~lemei maradandnak fenn. Scotus tehát a mindis
tenségbe (p a n t h e ism us), a neoplatonicusok ezen zátonyába ütkö
zött, s bár palástolta e tant, midön az emberi személyiséget az isteni 
lélekben is elismerte, a teremtést öröknek, de lstennél utóbbinak ál
litá, kinek az nem kifolyása, hanem szabad tette j bár hirdeté, hogy 
a teremtő s teremtmény között semmi zavar sincsen, s hogy ö az egy
háznak igaz híve; a mély belátásu hittudósok mégis fölfedezték a té
velyt, s felmutatták azt a túlrnerész bölcsnek , ki nem gyüjtögetö 
többé, mintAlcuin és Beda, hanem a metaphysicára emelkediksmutatja, 
miszerint a görög szent-atyák mellett Plotinost és Prociost is tanul
mányozá. Állítja a bölcsészet és hittudomány azonosságát, miután a 
valódi vallás valódi bölcsészet és viszont. Scotus volt a neoplatonis
mus utolsó höse; ö vetette meg a hit által értelmiségre jutó keresz
tény bölcsészetnek alapjait, melly bölcsészetnek az ö elhunyta után 
szabad tér nyilt meg. A mai németek ujjá akarják teremteni hirét, 
állítván, hogy Scót Jánosban az ö metaphysicájok összes elemei meg
vannak. 

Jánost az írásra ama híres Hincmár buzdította, ki a történet- s 
tudományokban annyira híres , s ki elsö volt, ki öt elítélte, midön té
velyeit fölfedezte. Több más gondolkodók e korból sokkal gyakorla
tibb emberek voltak, mint Agobárd, Gerbet·t és VII. Gergely. Tudo
mányuk által magasra vergödtek még Paviai Lanfranc és Aostai An
selm. Az első Normandiának Avranches és Bek városaiban tanodát 
tartott (1005-89) s az Ujsziivetségnek a !!zentatyákkali egyeztetését 
kezdte dolgozni ; utóbb Hódító-Vilmosnak tanácsosa- s ministerévé 
lett. Aostai Anselm (1033-1109.) tanítványa, s mikép a tanodai igaz
gatóságban, ugy a canterburyi érsekségben utódja, irt az akkori kér
dések fölött; s a szent titkokat és hitelveket nemcsak a tekintélyre, 
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hanem az cszre is nknrtn alapítni. Őt tartják a. metaphysi~a megujit··,_ 
jaul1). Az igazságróli értekezésben, a közönséges böl
cselök által félreismert tényt mutatja meg, hogy tudniillik az érzékek 
nem csalnának, s hogy a tévely nem mllssunnan van, mint az a fölötti 
ítéletből, mit az érzékek igaz gyanánt tüntetnek elénk. Az általa a 
mestere által alapított iskola igen sok jeles tanítványt adott. 

Damiáni Pétertől (998-1072), eme korszak legtudósabh s leg
tevékenyebb f'ópapjainak egyikétől sok levél maradt fenn, ugyszinte 
az egyházi fegyelemröli apró müvecskék, szentirás-magyarázati s hit
tudományi kérdések, beszédek és szentek életrajzai; irályajobb ugyan 
kortársaiéoál, de mégis gyarló. Szent Anselm, Lucca. püspöke, VII. 
Gergely ösztönzésére irt a:~ egyházi kiváltságok- és meghatalmazá
sokról (investitura.), összeszedve az e tárgym vonatkozó szentirási 
helyeket és pápai rendeleteket. 

Tudományok. 

Inkább a tulajdonképi tudománynak, mint az irodalomnak em
bere volt az auvergnei születésü Gerbert (II. Silvester), ki leveleiben 
minden tudománybani jártasságot tanusít. Nagy gonddat gyüjtögette 
a könyveket, s mint Ditmár mondja, Magdeburgban rendesen készí
tett órát állitott fel, aztán a hajósok csillagát nádszálon keresztUl vizs
gálta: első eszméje a távcsőnek! A tanodákban a dialectica mellett 
a mennyiségtant is elömozdítá, hogy növelje az ifjak értelmének ere
jét s behatását. 

Hogy ki nem vesztenek a mennyiségtani ismeretek, mellyek a 
nyelv után a legfontosabb tudnivalók, bizonyitja az erőműtan és épí
tészet, rnellyek hamarjában olly virágzá&ra emelkedtek. Hermannus 
Contractus irt a zenéről, a csillagtávmérő szerkezetéről, a napfogyat
kozásról, a kör négzszegítéséröl , a számadásról s élettudományról ; 
azonkivül-a jobb költők közé is számíttatik; több görög bölc11észt s 
arab csillagjóslói könyvet lefordított. A csillagászat szép emléke áll 
fenn a florenczi székesegyházban. Egy naptár az, melJy 813-ban ira
tott, a csillagászati észleletek legszebb nyomaival. Dicuil, irhoni szet·
zetes H25-ben D e m e n su r a o r bis t e r r a e czimü könyvet tett 
közzé; használva a t•égihb szerzőket s kiilönösen a mellyekre a theo
dosius-féle tábla alapíttatott. 

A mennyiségtanban roppant érdemei vannak Gerbertnek, ha 
igaz, hogy a számjeleket s az ezeken alapuló számtant Europába ö 
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hozta. be. Tudjuk, mikép a régiek számjelekül betüket s abc-ét hasz
náltak. Igy a héberek az elsö kilencz betűvel a kilencz egyszerű szá
mot jelölték i a következő kilenczezel a tizeseket; a százasoka ta fenn
maradt négy betűvel és a, csak a szó végén használt öt hangjellel 
fejezték ki. Ugyanezt tették az arabok, csakhogy egy huszonnyolcza
dik betüvel is birtak az 1000 megjelölésére. E módot kelle használ
niok a phoeniciabelieknek, kiktől azt a görögök tanulták eL Ezeknek 
öt els ü betűje l. 2. 3. 4. és ú. számot jelöli; a 6-ra a d fogadták el a 
náluk hiányzó hébcn helyett i következék::1. többi betü egész a 90-ig, 
mellynck jelölésére a hiányzó héber l: helyébe a k o p p á t hozták 
be; (l-tól kezdve az utóbbi nyolcz hangjel a százasok kiírására szol
gált egész a 900-ig, mellyre a sa n p i használtatott. Az ezresek a 
kilencz egyszerü betüszá.m alá helyezett vonás által különöztettek 
meg, ugy, hogy míg r; 8-at, 11 8000-et ért. A rómaiak talán a hetrus
cus szokás szerint betüket használtak, akkép, hogy az I. V. X. L. C. 
D. és M. l. 5. 10. 50. 100. 500-at és 1000-t jelentett. A közbeeső s 
többezett számokat ezek összetételével fejezték ki; tökéletlen ren~
szer, melly a számtan minden haladását megakasztá. 

Már láttuk, hogy az indusok már igen régen czélszerüb b szá
molást ismertek, mellybcn a számjelek a sajátin kivül helyzeti ér
tékkel is birtak: ugy hogy ugyanazon számjel a második helyen tizet, 
a harmadikon azázat s igy tavabb jelentett. Bascora Acharay, ki 
1114- ben sz ü letett, ir ta a L i l a w a t i-t, nút nem régiben Taylor le
fordított s mellyben nagy készséggel végeztetik a négy első mütét 
egész és törtszámokkal; toYábbá a hármas szabály s a négyszeg- és 
köbgyök-fejtés, ugy, mikép a~ mai nap gyakoroltatik 1). Tölük tanul
ták az arabok, kik e számolást I n d os i-nok az az industudomán y-

r) A számjelek eredetéről láMd Vincenttől: Origine des cifrea et l' abaque 
du Pythag()f'(U, a lionviiici Journal eU mathémo.tique-ben (junius 1839). -- Revue 
MchéologiqrMJ, B1Uilboldt, t.iber die bwi verschiedenen Völkem ü.blich~m ayaterne von 
Zahlreichen, und über den Urap1·ung du stellmwm·tlw der indi8chela Zalalen 1839. 
IV. köt. 205. lap• <..!ha~lcs !Jebizouyitotta, hogy a nyugatiak az indus számokat 
elö!Jb i~merték, miut a<~ arabok : Aper~M historiqMe des méthodea en géométrie 
1837; de nem meggytizö, midöu az indusszámok ismeretét Arcbimedesig akarja 
vinni. Magáb61 Archimedeoböl meg lehet őt ezáfolni, s még inkább a r6mai 
irók helytelen számahisai által. C•ak fo'rontiuust idézzük, ki mondja, hogy egy 

nehczé~ egy ötödet tesz + 1/8 + l/o6 + t/m; hogy egy körre hozott négy
Kzeg njnak átmérője egy uj + 1/s + 1/1•s, tÍ• ez 2!~ egy ötödből + t/u, 
+ 1/~• (De aguaeducl. 26). Olly kitétclck, melly~>ket soha sem használt volna, 
ki a hely értékét iHmeri, s mellyek a latin iróhan annál zavartabbak mivel a 
uevezö helyett min•lcniitt a rúmai ,úlym(,rtékct haszná.lja. 
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nak (H e n d e s-s e h) nevezik. Avicenna a szá.molás•·óli iratában 
számtani mütétekröl, azoknak próbáiról s leginkább az ugynevezett 
kilenczesről értekezik s mondja, hogy az Isten Ádám fiainak adta a 
számok tudományát, hogy ezzel uralkodjanak az idö- és tér mérbet
len ürege fólött. A spanyolok saját hazájokban, az olaszok pedig ke
resked ve láthatták az arab vagy inkább indus számolást. 

Gerbert, akár ezektől tanulta akár Boetiusból meritette az arab 
számolást, elég az hozzá, hogy ö terjesztette el, huszonkét oszlopó 
számlatáblájával, mellyen a kilencz első szám helyzeti értékkel is bír 
s az összes számtani mütétek a szerint végeztetnek. Hogy azonban 
valódilag ismerte volna ama számolás legkitünőbb sajátságát vagyis 
a tizedes rendszert, kétségbe vonjuk, annál is inkább, mivel a XII. 
század elötti kéziratokban a 10-et különös jegy által találjuk jelölve. 
A következett században ismeretes volt már a mai logarithinus, de 
csak a tudományos könyvekben használtatott. A pisai Fibonacci 
Leo 1202-ben Arithmetica- s Algebrájában; Sacrobosco János 12ö0 
körül D e s p b a e r a czímü irátában s végre Castiliai X. Alfons az 
1252- ben megjelent csillagászati táblákban h aszmUta azt. 

BUSZONNEGYEDIK FEJEZET. 

Szépmlivészetek. 

ZenétOzet. 
Arezzói Guido a hangjegyek föltalálójának tartatik, hanem ezen 

érdeme f'ólött bizonytalanságban vagyunk. A vonalok és pontok már 
előtte ismertettek. A hanglépcsönek sem behozatala, sem tovább ter
jesztése, melly szerint a régiek tizenöt húrjához még öt adatott, nem 
az ő érdeme. A hagyomány csak annyit mond, hogy ö hangjegyeket 
talált fel, mellyek segélyével a zene, mellyre előbb évek kivántattak, 
most rövid idö alatt betanultathatott, és hogy VIII. Benedek, ki öt 
próbaadás végett Rómába hivta, teljes megelégedését nyilvánitá neki. 
Hanglépcsője a görögökével ugyanaz, csak terjedtebb három hurral 
a fel-s egy húrral az alhangban •). Némellyek állitják, hogy akkori-

t) Az indusok az elemhangol1 jelölésére 4000 év óta az 1, r, g, m, p, d, 
n betüket; a tibetiek számjeleket, a görögök abc-j öket használták a hang
m6dok változata szt!rint A-tól .!!-ig. Az olaszok is az első tizenöt betüt ha8z
nálták, miket Nagy-Gergely az együtthangzásos hanglépcső végett (scala dia
tonica, a hét első betüre hozott le. Késöbb pontok jöttek divatba s vonaluk fülé 
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ban a gergelyféle betük egyenhuzamos vonalok fölé s közé tett négy
szög vagy gömbölyű pontokkal cserélteltek fel, mi által az összeegye
ző hangviszonyok a látás által mintegy érezhetökké lettek. Megje
gyezhetesők könnyüsége, egymás fölé tett pontok által~ a gyakorlatot 
is könnyűvé 8 bíztossá tette. 

Már szent Ambrus és Nagy-Gergely, kivetköztették a zenét po
gány világiasságából, melly szerint csak az érzelem tartásának kife
jezése s a szenvedély által előidézett benyomás és indulatnak utánzá
sa volt annak czélja. A rhythmus tehát elvetteték, de megtartattak a 
régi hangmódok, mellyek csak a vastag s vékony hang közötti válto
zatos fokoza tu kiilönséget jelöl ték. Ambrus egyesitette a két tetracor
do t (négyhúrost) s hanglépcsőt alakítva, a görög hangrnódokból négy 
ollyat választott ki, mellyet legösszeillőbbnek tlrtott az ének fen
sége- s a hangnak kiterjedésével. Az énekléabe fölvett czikornyákat 
s a nagyszámú rhythmusokat száműzte. E jeles egyszerüsitiÍs gátfalat 
is képezett a rontó ujitások ellen 8 így az istentisztelet szent komoly
ságához képest a zene is tiszta egyszerűvé s fenségessé lön. Utóbb is
mét pogány s eretnek elem csuszott be az egy házi zenébe, mi Nagy
Gergelyt a világi események szinpadáról a zene tárolához leereszkedni 
kényszeríté. Ambrus nyomain járva kiküszöbölte az illetlen hangmó
dokat, hanem az egyhanguság elkerülése végett négy ujat hozott he; 
a rhythmust ismét száműz~, ugy, hogy az ének alkalmatlanuá tétetvén 
a szenvedélyek kifejezésére, tisztán egyházivá lőn. Különben is az 
egyeumértékű hangok az egyházi énekben igen aik almasak voltak a 
~Iindenható rendithetlen nyugalmának kifejezésére. 

Hátravolt még,hogy a keresztény zene az öszhangzást(hármoniát) 
i:~ elfoglalja. Ezt nem ismerték a görögök, kiknek szabályaik csak a 
hangok egymásutánját határozták meg, holott mo st azok együtthang-

irattak, de nem tudjuk erre szoritkozik-e Guido találmánya. Ő a hangjegyek 
neveit ezen Ker. sz. János dicséretére készitett ének első sz6tagait61 vette: 

UT quea,nt laxÜI REaonare ji"bria 
Ml!'a geatorum l!'Amuli tuorum, 
SüLve poUuti LAbii reatmn, 

Sancte Joa'fVIIM. 

A Si-t a XVI. században Van der Putten (Eryciw Puteanw) adta hozá. 
Kireher állítja, hogy a messinai jezsultált könyvtárában egy régi görBg kézira
tot láta, mellyben többféle énekek Gnido modorában voltak hangjelelve. A vas
tag búr g3rBg r (gamma)-val j .. JöJtetett s miuthogy e betü az akkori modorban 
a. hanglépcső fejénél állt, ez gammának neveztetett eL KüiBnben mindenki tudja, 
hogy az eÍsö hang:icgyek Milan6ban nyomattak s hogy & zenészeti ml1szavak 
cgéHzen olaszok. Lábd a mi Archaeo/ogiánkat. 
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zását kelle Lehozui.Daczára a szukás és a régi.ek iránti nagy tiszlelet 
akadályainak, kivívatott lassankint két hangnak együtt hallatása; ha
uem hogy mikor kezdetett ez, határozottan nem ,tudhatj uk. Némcll y ek 
a 840-ben született fiandriai !'!Zerzetes Hecaidnál (Ugbald) akarják azt 
először feltalálni; de minthogy ez is csak a negyed, ötöd, és nyoh:~za

dot találta öszhangzónak, ugy látszik, hogy inkább csak az egymás
után, mint együtthangzás szabályaihoz ragaszkodott. 

Arezzói Guido a helyett, hogy uj szabályokat adott volna a ze
nemüvészetnek, csak tökélyesbftette annak hangjegyeit. Müveiből 
tisztába jövünk az iránt, hogy az együtthangzás létezett már, de nem 
tndhatjuk, minő szabályok által rendt>ztetett légyen. 

A kölni vagy párizsi Franko értekezést írt az ellenpontokról ') 
mely tanuságot tesz a zen(!szetnek ama korszakbani állapotáról. A 
közegeket hason és külön hangzatokra osztja; az elsők között töké· 
lyeseket, tökélyetleneket és középsöket különböztet meg; a tökélye
sek az egyhang és a nyolczad; a tökélyetleuek a nagyobb és a ki
sebb harmad; a középsök a negyed és az ötöd. Mikép használtattak 
légyen a közegek, s mire alapíttatott az osztályozás, nem tünik ki; 
csak azt találjuk, hogy a mai módosulatok, bár tökéletlenül akkot· 
már megvoltak 2). 

Illyen maradt a zenészet állapota a közé p korban ; csak csekély 
haladást vehetni ész1·e az együtthangzás előidézésében. A XIII szá
zad elején feltűnt már a hangérték meghatározásának szüksége, mi
nek a rhythmnstól különböző zenészeti hangmérés lön eredménye. A 
m é r t h a n g u vagy u j z e n és z e t a) meghatározá ugyan a han
gok értékét, de hiányzott a változatosság, erős utánzó tehetség, melly 
a különbözö értékek egyeztetéséből ered. Az tehát esak mintegy ze
nészeti óra volt, melly sokat különbözött a mai rhytlunustól, melly a 
hangvegyület végetlen változatosság~!- által az érzelemnek mintegy 
képévé lesz; a zenészeti hangrnérték azon eszköz volt mégis, melly· 
nek segélyével a rhythmusi lábak a zcnészetbc s magába a hangrnér
tékbe behozathattak. 

A XIV, század elején hetedre találunk, mint a hatod késleltető
jére, és a negyedre mint a harmad késleltetöjére; Francesco Landino, 
florenczi orgonamester, ama század közepén már illy összevont együtt-

1) fraDeonis M?Mica et catúWJ memorabilia. 
2) Valójában véve az egyhang é~ a nyolczad nem ö~szhangzá~, hanem 

azonság-. 
3) Illy megkülönbözteté" találhat.\ a l'adt1a\ Marchett6ban, ki mü,•ét 

RohertuPk, Nápoly királyáunk sY.entelte. 
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hangzást használ 1). Ugyanazon időpontban Muris János, Borbonnei 
tanár D e d i s c a~ t u czímü értekezését tette közzé, mellyel az 
ujabb zené!'zcti együtthangzás kezdődik. 

Orgonn. 
N{)m szabad emlitetleniil hagynunk az orgonát, Pan sípjainak 

ezen nagyszerii fejleményét, melly kizárólag az egyház által elfogadva 
nagyon elösegité a zenészetet s megkönnyíté az együtthangzás nagyobb 
tökélyre hozlÍRát. Baldrik, Friaul herczege, Kegyes-Lajosnak egy 
György nevií velenezei papot kiilde, ki ajánlkozott volt orgonák készi
tésére s csinált is egyet Aachenban, hol aztán e mcsterség annyira 
előhaladt, hogy VIII. János Hanno püspököt arra kérte, hogy küldene 
neki egy tökélyes ió orgonát értelmes orgonajátszóvaL A winchesteri 
püspök Elfeg szinte készittetett egy orgonát 1001-ben négyszáz síp· 
pal s harmincz fnvóval, mellyet hetven embernek kelle nyomkodni. 
A halberstadti husz fuvóval bírt s tíz ember által nyomkodtatott j a 
magdeburgi huszonnégy fuvós orgonát tizenkét ember hozta hang· 
zásba. Minthogy azonban a billentyiik még igen durvák voltak s ököl
lel kelle nyomatniok, az orgona csak igen lassu s egyszerű énekre az 
ugynevezett c a n t u B fi r m u s r a vala alkalmas. 

Az orgona valódi keresztény hangszer, melly mint egyedúr a 
többi összes hangszerek hangkitejtését hatalmában tartja, mikép régi, 
összeröre vonatkozó neve is (organum) mutatja. Az egyetlen egy fuva
lat által kifejlö számos hang az egyetlen hitet jelvesíti, melly a hivök 
lelkeit az éghez emeli. A ki nem merült el az anyagiságba, a maga8z
tos egyházi zenét sokkallélekemelöbbnek fogja tartani annál, melly
nek összes czélja az é1·zékcsiklandás. A zsoltár és dicséretzengés, 
nem levén hozzákötve n'teghatározott mértékhcz, minden hangnak sa· 
ját elvont értéket ad, a fül maga teremt magának rhythruust a szerint 
amint az érzelem kifejezése hozza magával, B a mérték t!\.volléte a 
végtelennek határozatlan érzetét idP.zi elő. A rhythmus és szigorú mér
ték nélküli zengély a mise némelly helyein az érzelem azon kitörö 
mély kifejezéséhez hasonlít, melly ellenállhatlanul megindít és elra
gad; e tiszta zengél y által, melly legkevésbbé sincs az érzékek csik
landására irányozva, a lelki ernber törvényeivel 8 a szent erzelemmeli 
viszonylata által az áhítat kifejezésének hatalmát végnélkül .emeli. A 
legrégibb egyházi zeneszerzők megelégedtek azzal, hogy egy vagy 
több énekhangot egyszerűen az orgonával (unisono) kisértek j de miu
tán a zenészeti együtthangzás e UJ.Üvészetet elömozditá, az orgona is 

t) Egyik olasz énekét. közz(·tctte az I827·i Revue 111Uficaleban Fetis. 

x. 27 
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folvette az őszhangzatot (h~trmonia) melly játék aztán orgonálásnak 
neveztetett el. 

EpltéHztot. 
Az Adatardus által, Kegyes-Lajos uralkodásának kezdetén Spo

letóban tartott tanácskozmányróli tudósítás alkalmilag egy palotát 
is ir le .. Az udvarból az e l ő- vagy u d v a r- cs a r n ok b a lép az 
ember (proauliurn), mellyből a sa l u t a t o r ium b a, üdvözlő vagyis 
elfogadó terembe vezet az ajtó. Ezután következett a c o n sis t o· 
r ium vagyis titkos tanácskozmányok terme. Ezután a t r i c l i n i u m, 
lakoma- vagy ebédlő terem, melJyben a vendégek három sor asztal 
mellett foglaltak helyet, füstölőszerek illatában gyönyörködve, melly 
az e p i c a us t o r ium b 6 l (illat-égető) terjesztetett. A palota részeit 
tették még a nyári s téli szobák s a fürdi.ík. Körülötte halastó, vizve
zető 8 lóverseny állott. 

Világos, hogy ez római diszlak volt, mclly túlélte a barbár 
rombolásokat. A népvándorlás után sokkal egyszcriibb volt az épít
kezés. Többnyire földszintiek voltak a házak s sa l a c volt nevök, 
mig a kevés emeletes épület so J a r i a t t a nevet viselt. Némell y ház 
téglával (c u p a e v. c u p e ll a e), a legtöbb azonban fazsindclylyel 
(sc a n d u l a e) vagy szalmával volt fedve. Innen a gyakori tüzvész, 
melly miatt, mondja 1106-ik év táján Landult, Milanóban alig volt 
kö- vagy vályogház, majdnem valamennyi fából és szalmából készít
tetvén. Miért is ha szél fujt, tüzet rakni el vala tiltva, mi a lakosokra 
természetesen igen alkalmatlan vala. Sokkal eszélyesebben tett Fer
rara, melly a fa-házak 8 fa-tetők épitését tiltotta el. 

Kémények. 
Elösegité a sok tüzvészt a kémények ·hiánya. A régiek ugy 

látszik kevéssé ismerték ezen kényelmet; minthogy a tüzet aszoba 
közepén gyt'tjtották s a füstöt egy lyukon eresztették ki, mint ezt a 
hegyi lakóknál még most is !áthatni. Rendes kémény Lombardiában 
a XIV század előtt ugy látszik nem használtatott. Fiamroa 1) mint uj 
találmányról beszél róla; Gattaro András pedig állítja 2)1 hogy az 
azelőtt ismeretlen kémény basználatát Rómából 1368-ban az öreg 
Carrarai Ferencz terjesztette el. Husz évvel ké~;öbben Musso 3) föl
jegyezte, mikép a piacenzai házak ragyogók, fényesek, jól bútoro
zottak, szép edényekkel ellátvák, szép szobájuak ; némelyeken ké-

t) Ma.nip. forum. 
') Hiat. Pa.too. - Rar. ital. scri1•t. tom. XVH. 
3) C/won. Placent. G. o. IX. 
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mény is van, körül pedig udvarok, kútak és kertek. A kémények 
alatt tehát, mellyek a régi iratokban emlittetnek, a szoba közepén 
álló kandallókat kell érteni, mellyeket, miután tűz rakatott rajtok, a 
ház népe körülvett, hogy melegedjék, vagy füstölje magát. 

:Minö házakban laktak légyen Rómában a magán-emberek, 
mutatja a nép által közönségesen P i l á t us b á z á n ak nevezett 
épület, mclly csakugyan Crescentius Consui egyik ivadékának tulaj
dona vala. Középkori modorban megerősített épület az, melly Jeron
tatott utóbb, de Ricnzi Miklós által ujra fölemeltetett azon hid védel
mére, me ll y ma P o n t e R o t t o nevet visel. Igen erös, nehézkes 
építmény, másunnan összehordott legkülönösebb oszlopokkal s osz
lopfejekkel ékesitve 1). 

Ám mégis elhamarkodott itélet volna a ezépmüvészeteket, kiá
lönösen Rómálan, kiveszetteknek állítni. III. Leo a mellett, hogy 
számos uj épületet emeltete, a Confessione di San Pietro egyház tala
j át négyszáz ötvenhárom font aranynyal huzatta be; a szentély elé 
k orlátozatot k~szfttetett ezer ötszáz hetvenhárom font ezüst b öl. Sze nt 
András egyházában a kerekded keresztelö-helyet ujra épittette, porfir
oszlopokkal vétetvén azt körül; a ezenteltvizet egy oszlopocskára 
felállított ezüst bárányka önWgette. A festett üveg, mellyet ö a late· 
ráni egyház ablakaiba rakatott, elöször itten emlittetik. Róma többi 
egyházai is a rég i imolák ek ességeivel disz íttettek föl, s elég mondan 
annyit, h ogy nem volt páp~, ki a főváros egyházait valamelly remek-

1) Ide iktatjuk a ház felirat~t, wiut tanujeiét a legnagyobb nyerseségnek : 
t Nrm fuit iga1-u, cuJua domus haec Nicholalu 

Quod nil momenti sibi mundi gratia sentit ; 
Verum qu,od fecit hane, non tam vana coegil 

Gloria, qu.a1n Romae vete1·em renova1·e decorem. 
t ln domibUll pulchr is ntenwr estole sepulN"is, 

Confiaique tiu non ibi 11tare diu, 
Uora veltitu1· pennis, nulli sua 'Vita perennis 

Mansio nostra brevill, our1ua et ipse levü.. 
t Si fugia8 '1/entu, ai claudas oatia centum, 

Li& 901' mille jubea n. aine morte cubes. 
Si maneaa castris fe11ne 'VÍCÍnu~ et ast1·is 

Ociua inde solet tollere quo11que volet. 
t Sw-git in 48lra dontua mblimia, eulmina oujw 

Prim. de p1•imil1 mO{}nWI Nicholc.w ab imill 
Erexit, patrum decus ob re1W'Uare 11uorunl 
Stat pal!·Ú C,·escena matri.tq. Theodora nom. 

t Hoc culmen claru ca1·o p. pignere gesta 
Dat•idi tribuit qui pater exhibuit. 

27* 
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művel nem szépitette volna. Emelte mindcgyik az istentiszteletet s a 
szépmüvészeteket, mellyek másutt nem pártoltattak. 

Birunk e korból festvényeket és rakműveket is. Igazán véve 
durvák és ferdék e művek, épen mint az akkori pecsétek és pénzek. 
Olasz vagy görög müvészektöl eredtek-e, nem lehet meghat:hf\zni, 
midőn a müvészek majd utánozva. dolgoztak, majd meg bizonyos 
másithatlan wintákhoz ragaszkodtak. Ezeredik év táján Ostiai Leo 
írja, hogy Dezső, M:onte Cassino apátja, Lombardiábó!, Amalfiból, sőt 
Konstantinápolyból is derék művészeket hozatott, kik márvány-, 
arany-, vas-, fa-, gipsz- és elefántcsontban dolgoztak s különösen rak
müveket is készítettek; aztán hozzáteszi, hogy miután a latin ruüvé
szet öt század óta elhanyagoltatott, ö azt ujra felvirágoztatta, ruiuöu 
a. mondott monostorban a hozatott müvészek által számos gyermeket 
kitaníttatott Annyi bizonyos, hogy Cava, Casuaria, Subiaco s Monte 
Cassino egyházai ama korból bírnak festvényeket. 

Az akkori müvészetnek igen jeles emléke a milanói sz. Ambrus 
egyház oltárterítője, mellyet 835-ben Anspert érsek számára bizoJJyos 
Volvinus 80,00 arany pénzért készitett. Eleje tiszta arany, a többi 
aranyozott ezüst, gazdagon kirakva drága kövekkel, képekre osztva, 

' mellyek sz. Ambrus életének jeleneteit ábrázolják. Allítják mégis, 
hogy a németek fölebb álltak a müvészetben s hogy az olaszok mü
vei távolról sem közelitik meg amaz edényeket, mellyeket ll. Henrik 
a bambergi székesegyhá~:nak ajándékozott s mellyek ma München
ben csodáltatnak. 

Az építészetet külöuben nem Cdak az erö:~itctt vál'lakok emelé
se, mellyekbe a függetlenségre törekvő főurak zárkoztak, hanem a 
szépitési müvek is elösegitették. A milanói sz. Ambrus- egyház gyö
nyörű elöcsarnokát az említett Auspert érsek épittette oszlopokról 
emelkedő ivekkel, mcllyeknek ha nem is fensége, de csínja a római 
építményekre emlékeztet. A florenczi sz. apostolok egyháza, mellyet 
némellyek Nagy-Károlynak tulajdonítnak, ollyan modorú, s azt hasz
nálta mintául Brunclleschi. Pola d' lstriában a székesegyházatll. La
jos építtette az első keresztény idők modorában, kerülve a VII. s VIII. 
század szabálytalanságát. 

Az ezredik év körül a müvészctek ujjászületni látszottak, vagy 
mivel gyarapodott az ereklyék iránti tisztelet, mellyek akkor erőszak
kal söt csalfasággal is kerestettek; vagy mivel az emberek biztosak
nak vélték magukat fóldeiken, mellyoket azelőtt egyes csordák vagy 
egész rabló nemzetek pusztítgattak ; vagy mivel a városokba vissza 
tért azon élet, mellyet a hűbérrendszer megsemmitett vala. Sali-Kon-
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rád (1033) ugyanaz nap rcggelén, a nélkül, hogy a ezertartásnak akar 
előtte, akár alatta tápot vett volna magához, sz. János apátságának és 
a speyeri székesegyháznak alapkövét tette le. Ez ntóbbi, melly csá
szári temetkezési helynek volt szánva, egyetlen emléke a byzanti 
építészetnek Némethonban. Hajója három, chorusa tojásdad. Nem 
levén benne semmi a mór vagy góth modorból, nem bír sem csúcsíve
zettel sem gyámoszlopokkaL 

Ezer után kezdettek építtetni Dijon, Reims, Cambray, Orleans, 
Limoges, Nantua, Perpignano, Poitiers, Autun, Avaiion és Strnssbnrg 
régibb egyháza. Ez utóbbit a parasztok kezei emelték, kiket munká
ra a IX. Leo által hirdetett búcsu ösztönzött. Ujra épittettek (1008) a 
toursi sz. Márton és a clunyi egyház, hol Kri&ztus az evangeliom jel
vei közt volt ábrázolva. Rikhard, viennei apát szent Henrik császárt 
festetta le, a mint ez szerzetes ruhát kér magának adatni. Festmé
nyek különben csak a boltazatra alkahnaztattak, a falak változtatha
tó szönyegekkel vonattak be 1). Olaszországban kitlönösen a fdvi-

'J Följegyezzük az azon kol'ból való többi egyházakat: 
922-ben Sz.-Orsolya s 954-hen Szent-Andrá~ Kölnben. 
978-1009. a mainzi székesegyház. 
980-ban elkezdetik a winchestel'i. 
991-ben Beauvaisban a régi egyház, melly késöbb a nagyszerU Sz. Péteruel< 

enged helyet. 
996-1016. A wormsi székesegyház. 

1001. Sllint-Germain-des-PréR Párizsban. 
1005. Vilmos apát megkezdeti Dijonban a szép sz. Benignus kerekded egyházá-

római mintára, mindenünnen összeszedett márvány o~zlopokkal. 
101:-3. A bordeauxi ~z. Kereszt egyház bevégeztetik. 
1010-1028. A chartresi székesegyház ujra építtetik. 
1025. A coutancei hegyes ivezetü egyház. 
102~. Uj chal'tresi egyház. 
1036: A kölni Apostolok egyháza bevégeztetik. 
1037 _ Jumegesben apátsági egyház épittetik. 
104.9. Jerusalemben a sz. sir megujittatik. - Reim~ban sz. Remigius egyháza 

fdlszenteltetik; aztán a XIV. században megujíttatik. 
1050. Kezdetik a westminsteri apátság. 
1053. A seezi egyház. 
1064. Caenben a sz. István apll.tság és & Vilmos herezeg által alapított sz. 

HáromilAg egyháza. 
1070. Kölnben sz. Gereon egyháza befeje11tetik. 
1082. A mcHtaini egyház. 
1088. Az elyi székesegyház. 
1096. Sz. Nazar CarC/Issonában. 

Sz. Sahll'nin Toulouseban. 
A n01·wichi székesegyház. 
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rágzott szabadság s kereskedelem előidézte jóllét na.gyszerü építke
zésekben nyilatkozott, Az anconai sz, Czirjék egyháza, melly a X. szá
zad végén görög modorban építtetett, hihetöleg byzanti épftészek mü
ve. Floren ez ben l 013 tá ján Hildebrand püspök sz. Miniát templomát 
(San Miniato al Monte) építtette, me Ilynek Nagy-Károly b as J l i c a 
czímet adott ; van benne egy mozaik , mellynek tárgya : buzditás a 
jóra. 1059-ben a sz. L6rincz egyháza megnagyobbíttatott j 1085-ben 
sz. Ágata egyháza emeltetett. 1028-ban Bajor Jakab püspök a fiesolei 
székesegyház alapját tette le, melly három hajóval, különbözö, római 
oszlopok- s oszlopfejekkel volt ékesftve? 1060· ban kezdődik s tiz év 
mulva fölszenteltetik a luccai szent Márton-egyház j 1032-ben pistojai 
szent Pál; 1043-tól pedig 1178-ig sz. Zeno egyháza épül fel Veroná
ban, hol a várostorony 1172-ben emeltetett. Görög modorban épittette 
Hugo, brandenburgi határgróf a toscánai apátságot s Raveonán kivül 
a Santa Maria Rotondát. Az arezzói régi székesegyház 1014-ben kez
dett épittetni, a ravennai sz. Vitái mintájára; Mainard épitész 1022-
'~Jen fejezte azt be. Az ampolii székesP-gyház felirata 1093-at olvas
tat 1), 

Különösen a tengeri köztársaságok versenyezni akartak a régi 
müemlékekkel, mellyeket a Sziget-tengeren, Göröghonban s Konstan
tinápoly ban láttak. V eleneze kincscit s áhitatát olly templom épitésé
ben mutatta ki, melly mérközhetett a byzanti sz. Zsófia egyházzal. S 
minthogy ez a 976-i nép-mozgalom alkalmávallángok martalékává 
lett, I. Pi~tro Orseolo doge a következett évben egy ujabbnak, a sz. 
Márk egyházának alapját tette le, melly mint mondják, 1071-ben fe
jeztetett be, majd nem a.zon módon, ntikép mainap látható. A byzanti 
épitészet legszebb mintája ez. Az alapterv görög kereszt, mellynek 
központját egy nagy, karjai végét pedig egy-egy kisebb, nem félkö
rü, hanem hosszuká.s kúpozat koszorúzza, kerekded ablakokkal. Az 
ollzlopok fejei négyezegletüek, mellyeket kerek ivek kötnek össze, s 

Wiebeking lovag Müncbenben a naumbergi székesegyház kezdetét ezer 
előttre, a mindeni-ét 1009-re j a hildesheimi három templomét 1022-re ; a goslari 
székesegyházat 1040-re, a hildesheimit 1054-ro, az osnabmckit ll01·re teszi, de 
minden erősebb bizonyítás nélkül. Én följelöltem itt minuazt, a mit müvészeti 
vagy t5rténeti kBnyvekben találtam. Oaamontnak Hi4t. •ommaire de l' archilecture 
religieme, citlile et militaire au mayen 8,ge czimlí mnnkájáb1m mintegy száz fran
cziaországi egyházat találok följelelve 1040- és 1100 kBzött j de határozott h
száma egynek sincsen. 

') Hoc opu~ eximii prrepollena arte magist1-i 
Bi1 novie1 lwtris anni• jam mille peraelia 
Et trihUB captum post natum Virgme ve,·bum. 
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mellyeken o. haj 6 körül a nök számára épitett karzat nyugszik; a szen
télyt görög modorú fátyol boritja. A homlokzat épen olly széles, mint 
msga az épület, öt njtóval, legváltozatosb hajlatu boitivekkel s gaz
dag és legfinomabb márványozattal. A Signoria rendeletet adott ki, 
hogy keletről egy hajó se térjen vissza, melly szobrokat, oszlopokat, 
dombor-müveket, márványt, sárgarezet s más drága építési anyago
kat nem hozna a nagyszerü templom épitése- s ékesítésére. A rakmü
vekböl is különös remekletek diszesitik V eleneze ezen nevez etessé
gét. 9i9-ben Trihuno Memmo doge sz. György templomát, és 1008-
ban Orso Orseolo püsptik a Santa Maria d i Torcell6-t építtette. 

J1~z idlíben épitette Genua is az ö szent Lörinczét, mellynek áta
lá.ban szép homlokzata 1100-ban késztilt el, mint fenséges emléke a 
Ligur-tenger királynője áhitatos nagysá.glinak 1) 1 melly amaz egyház
zal Ker. sz. Jánosnak keletről hozott ereklyéit tisztelte meg. 

A vetélytársak között nem akart hátra maradni Pisa, melly, mi
ként azok is, a keskeny területet szépitéssel akarta eme Ini. A pisaiak 
behatván erőnek erejével a palermói kikötőbe (1063), mellyet épen 
akkor az Aglabfiak foglaltak el, hatalmukba keritnek hat terhes arab 
hajót, ötöt megégctnek, a hatodikat hazájokba hozzák s czélul tüzik 
ki a. benne talált kincscsel székesegyházat emelni 2). A vállalattal 

•) Ugyanezen időre te~zik Genuában n. Viktm és Sabina építését. 960-
ban sz. htván, ~94-ben pedig a savonai uj székesegyház ltezdetett meg. Ez 
ut6bbib an van egy festvény, mellyen az 1101-ik év olvashat6, 

l) Okmányul szolgá.I az egyház felirata: 
Anno quo Cln·istu~ <le "!-"i1·_qine natus, ab illo 

TraMierant műle decies .tex tl·esque mbinde. 

Piaani cive.•, celeh1·i virtute putenres, 
lativ-s eeel~ pl·imordia dantur inuse 
Anno quo sicu.la.. e~t stolus factua ad m·a.., 

Quod simul a1·mati nudta. cum c:las1e profecti. 

Omnea m.ajore.s, medii, pariterq·ue minoru 
Intendere viam p1··imam sub sorte Panorn1um 

Intrantes, rupta portnm pugna.ndo catena. 

Sex capiwnt magnas navea, apibusque repklas, 
Unam vendentes, reliqua-' priua igne crema.ntu. 

Quo prelio muros constat lws esse levatos. 

Post hinc dig,·essi parU?n, te1~·aque potiti, 
Q•ta. fluvii CUI"sum mare sentit solis ad ortum, 

Mox eqnitum tw·l•a, pedi111m com·itante caleroa, 

A1·mis aceingnni se,ye classernque relinquunt, 

lnvadunt l1ostes cont1·a. sine more furentes. 

Sed prior incurBUB muta.na ducrimina cam•, 
I.. tos vir lm n 1 illo.• tiPilii ess ll Ju,qare.•, 
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Busehettót bizzák meg, ki önmaga teremtett. magának modort, az el
ső keresztény idők müveinek tanulmányozása által. S valóban azokra 
emlékeztetnek a nagyszerü oszlop-csarnokok, mellyek ama, magas
lati fekvése. által még fenségeshnek tetsző székesegyházat hosszában 
megosztják t). · 

A rolivész szükségesnek tartá nagy számu oszlopokat alkal
mazni, mellyek részint keletről hozattak, részint Pisa régibb emlékei
ből kerültek elő. Belül és kivül, különféle arányban, négyszázötven 
oszlop állíttatott fel, mellyek egy része kétségkivül akkor készült, ta
lán Elba szigetén. Legszebbek a belsők, u. m. a nagyobb hajó huszon
négy oszlopa, harminczegy hib s nyolcz uj nyi magassággal, míg az ol
dal oszlopok, mellyeket ívezet kötött össze huszonhárom lábnál csak 
valamivel magasabbak voltak, Az egyház hossza kétszáz kilenczven 
három láb, szélessége kilenczvenhét, magassága százegy láb. Kivül
ről egy kisebb s nagyobb oszlopsor a falba van eresztve, a kisebbik 
ivezettel, a nagyobbik pártázattal van ellátva; egy harmadik oszlop
sor a középtetőt tartja. A kúpozat első kisérlet az illynemü építésben. 

1100-ban fejeztetett be a mü, s tizennyolcz évvel rá Gelasius 
pápa szűz Máriának szentelte azt fel. Messziröl hozott remekmüvek 
gazdagíták a nemzeti emléket, mellyben különféle régi feliratok, de 
meg ujak is, Pisa történetére vonatkozók olvastathattak; azonban az 
össze-vissza rakott dombormüvek, nagy és kis szobrok, a legkereset
tebbek mellett durva müvek, haborítják az egésznek nagyszerüségét. 

Tekintve e kitünő müveket egy valaki azon csodálkozik, hogy 
azok iskolát nem képeztek, s az átalános modor tökélyetlen maradt; 
annyi igaz, hogy mikép mindenben, ugy erre nézve is a javítás nem 
az átaJános müvelödéstől hanem személyi behatástól eredt. 

A müvészet mégis ujra föléledt, s kibontakozva a szabály s 

Quo! civea isti jerientes vtdne1·e tristi 
Plurima pro portitt st1·averr.nt millia 11101'tÍ : 
Conversique cito tentoria litore figunt, 
Ignibua et ferro vastantea om11ia circum : 
Victorea victis sic facta erede relictis, 
Incalumea muUo Pisam rediet·e triumpho. 

l) Buschetto, ki a milly derék épitész, épen olly jeles gépész iY volt, egy 
gépmiivet készített, mellyel tiz leány olly an terhet emelt, mellyre ktllönben ezer 
ökör vagy egy haj 6 szükségeltetett volna, legalább a felirat igy sz61: 

Quod vi~ mille boum posaent juga cunela movere, 
Et quod t>Í~ potuit per mm·e ferre ratis, 

Buacheti nUu quod erat m1rabile vUu, 
Dena puella1"Um turba lwabat onua. 
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utánzás békóibó!, küljellemében is azon czélt nyilvánitá, mellyre h·á
nyozva volt: s tehát az akkori építészetben ugyanazon ellentéteket 
fedezzük fel, mellyek ama korszak egész társadalmában elötünnek. 
Egyrészről a várak, erősségek, lovagok s királyok müvei a népek 
reltentése; másrészről az egyházak, kórodák •) s monostorok enyh
helyei a zarándoknak, a szenvedőnek s azon lelkeknek, mellyek 
szükségét érzik a szeretetnek, kegytetteknek és imádságnak. Szokása 
napjainknak, mondja egy akkot·i iró, hogy a leggazdagabb nemesek, 
kik idejöket magángyülölctbi.íl öldöklésre fordítják, menedékröl gon
doskodnak, hol magnkat az ellenség magtámadása ellen védjék, a 
magukhoz hasonlók ellen sikeresen harczoljanak és b il incsekben tat·t
sák azokat, kik gyengébbekké lesznek. Lehető legmagasabbra erős
séget építnek, azt félelmesen mély és széles árokkal veszik körül s 
ennek külsö partját faragott és azorosan összeillesztett fákkal karóz
zák el, melly karózat fal gyanánt szolgál; a karózat mallett helyen. 
kint örtornyokat is állítnak feJ. Az et·ősség közepén álló házból a tu
lajdonos az egész környéket belátja. A kapuhoz csak egy, az árkon 
átvezető hídon juthatni el, melly a vár- ur parancsai szerint gyorsau 
levethetö vagy visszahuzható 2). 

Milly borzasztóságok követtettek el amaz időben az illy váru
rak által, az olvasó tudja; de ha elbot·zad lelke azok láttára, fordítsa 
szemeit az apátságokra s monostorokra, mellyek mindenütt a rosz 
elleni ovószer gyanánt voltak elkészítve. Ellehet mondani, hugy a 
ezerzetesekben az áhítat és jótékonyság szellemén kivül a szépnek 
érzete is nagy mártékben volt meg; olly szépen választották ki amo
nostorok fekvését, hogy a lélek a szépnek szarulélete által önkényt 
hálára buzdult annak teremtője iránt. A ki példát akar látni az ezer 
közül, menjen Florencztől husz mérföldre felső Arno regényes völ
gyébe, hol a legfelségesb fenyvesek köze p ett emelkedik V allumbro
sa, mellyről a kilátás roppant látkörön át a Földközi-tenger végetlen 
hullámaiba vész el. Választhattak-e a szarzetesek alkalmas b menhe
lyet a társadalom viharai ellen s a benső élet tiszta élveinek megszer
zésére ? Ha onnan Arno forrásai felé veszed útadat, ott találod Camal-

1) 1053-ban Pi~ában tizenkét nemes polgár jótékony intézetek alapítá.~á.t 

kezdette meg. Összeadtak tudniillik tetemes kere~kedelmi tökét, mellyne_k nye
reségéből szegény Iáaykákat férjhez adtak, rabszolgákat váltottak ki, segítet
tek a ui~gesetteken stb. Troncl, Ann. piaani. Ime a keresztény szeretet legszebb 
példájn a mai ipar számára. 

'l Vita beati Johannia Morinorwm epiacopi (Terouane püHpöke) auctore Johan
ne de Clolomedto ejusdem ecclesire archidiariYflo. Bolland. ad 27. jannar. 
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dolit, ravennai szent Romuald menedékét s egy másik szerzetes rend 
bölcsőjét. Emelkedjél fel innen az Apennini-hegylánczra s ott is ta
lálsz egy Sz e n t Ma g á n y t, melly az embert valóban önként fel
híja csodálni Istent csodamiiveiben, mellyekkel a szép Olaszhont el
át·asztá. Nem olly sokat kellene zarándokolnod Auvergnebe, hol· sz. 
Ferencz remetelaka áll, szintolly felséges hegynek tetején, melly el
bájolna, ha az első kettőt nem láttad volna. E legkellemes b helyekre 
vonultak el azok, kik Istent az ö müveibcn csodálták; s míg a világ 
testvérvért folyatott, ök napjaikat a szépnek szemléletében, az igaz
nak kutatásában s a jótettek gyakorlásában tölték. 

Köszivünek kell annak lennie, ki nem érzi ama hasonlíthatlan 
helyek költészetét, vagy a ki tölem azt kérdezné, hogy mi közük 
azoknak a történettel sa szépmüvészetekkel. 

z a r sz ó. 

Ugy látszott, mintha Nagy-Károly véget vetett volna az euró
paiak vándoréletének, miután ezek földhöz kötve s egy, annyi törek
vés- s ügyességgel al~pitott roppant birodalom egységébe voltak be
szöve, És mégis Nagy-Károly műve bomlásnak indult. Ám mégis nem 
külsö erö renditette azt meg; mert ha a magyarok, szlávok s arabok 
meg is támadják a birodalmat, visszanyomatnak minden ponton; a 
normannok szinte visszaveretnek, s ha le is telepednek Ji'ranczia.or
szág egy részében, legalább megszünnek veszedelmesek lenni, polgá
risodottabb életet véve fel. 

Testvérviszálynak Rem lehet a felbomlást tulajdonitni; minthogy 
az a Merovingokéhoz hasonló dühösségre soha sem emelkedett. Az 
okot inkább az országfelosztás rendszerében kellene keresni, mellyet 
Nagy-Károly is meghagyott, mint nemzeti intezményt s tán mint lé
nyeges részét különösen a germán rendszernek, miután a góth nem
zeteknél, mellyek szakásaikat a hosszu költözködésben megváltoztat· 
ták, azt fel nem találjuk. Különben Nagy-Károly ntódai közt néhány 
vitéz s méltó fejdelem ült a trónon. 

Ő azonban kelleténél tovább terjesztette hódítás ait, küiön ere
detü s müveltségü nemzeteket egyesítve. Erőtetett egység, melly az 
összekötött, de össze nem olvasztott népeknek soha sem válhatik ja
vára. Németország, alig hogy meg.térítve a birodalomhoz csatoltatott, 
annak többi részeinél legott tulnyomóvá lett s nem maradhatott a tá
vol lakó umlkodónak alávetve. Olaszország megszabadnlva a barbá
roktól, nr~mzetnek érzti magát s azzá is aluwt lenni, h:\.r mt>nnyire nem 
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felelt is meg az erö az akaratnak. Francziaország kedvetlenü! enge
delmeskedett azon családnak, melly soha sem feledte, hogy német. A 
harcz és felbomlás tehát onnan van, hogy a népek érezték a nemze
tiseg visszaszerzé!lének szükségét. 

Azonban a Nagy-Károly által elvetett magok kikelnek, de el
lenkezőleg avval, a mint ő előre látta. Birodalmi egységet akart, s ez 
megtört j a világi s egyházi hatalom egyetértését akarta, s ezek össze 
koczódnak; rendezte a grófsági hatóságokat, s ezek megbuknak j a 
kiváltságok, miket ő némelly egyházi s világi javadalmasoknak en
gedett, átaJánosakká lesznek. Nagy-Károly uralkodása tehát átme
netet képezett a barbárság és hübériség között : fékezni akarta a füg
getlenségre vágyó fóurakat s visszaállítni Európában egy nagy hatal
mat, melly elég erős lett légyen minden nagyravágyást megfékezni 
s mindent egy közös uralomnak vetni alá. Ez sikerült is volna, ha nem 
helyzet-, érdek- s nyelvre különLöző népeket akar összekötni. Azon
kivül ő csak a papokat s katonákat vette tekintetbe; miért is a nép 
ereje feláldoztatott, a föméJt{,ságok Örökössége pedig a hűbérrendszert 
hozta létre. 

E forrongás alatt nem lehete elmaradniok a zavaroknak, erkölcs
telenségnek, bitorlásnak s e. rút tetteknek; de miután a forradalom 
e z e r után bevégeztetett, tisztákká lesznek a távoli s megakadályo
zott okok eredményei. 

Ama világparancsnokságot, mellyre Nagy-Károlyt nem ősei 

hanem saját érdeme emelte, nem lehete örökségbe hagyni; s Fran· 
cziaországot a kora megromlás a nemzetek közti elsöségrölleütötte. 

E korszak elején mégis ott I átj uk a roppant birodalmat, me !ly 
annyi különbözö népséget egy testLe egyesített: frankokat, baska
kat, a nyugati-góthok egy részét, a szárazfoldi briteket, szászokat, 
thuringokat, frizeket, bajorokat, alemannokat, burgundokat és longo
bardokat j azonkivül adozói voltak az obotritok, wilzik, sorabok, cse
hek, morvák, horvátok, tótok és az arabok, Nagy-Károly halála után 
birodalma huszonkilencz évig Franczia-, Német· és Olaszhon három 
országára van osztva j a következő tizenöt év alatt ezen kisebb tarto
mányok képződnek belöle: Francziaország, Burgundia, Navarra, Pro
vence, Lotharingia, Német- s Olaszhon. A X. század végén Olaszor
szág Germaniával, a Provence Arles-királysággli Burgundiával egye
sül. A többi népek vagy összezavarodtak, vagy elkülönödtek, önálló 
történetet képezve, s ime Európa csakegyszer északon nyolcz orszá
got számlált j u. m. Ir-, Angol-, Skót-, Dán-, Norvég-, Svéd- s Orosz
országot és a távol Isla.ndot; a központon i"itiit: Francziahon t, :MngyaJ'-
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országot, Burgundiát és Némethont, mellyek legha~lmasabbak vol
tak, és a pecsenégek uralmát Duna és Don között; végre hét déli or
szágot: Leon, Castilia, Navarra, Cordova királyságot, a rnusulinan 
uralmat, Olaszhont és a horvát nagyfejedelemséget. 

Ama megoszlásban a felüleges észJelö Csak a királyok makacs
ságát s a népek nyugtalankadását veszi észre; pedig valójában a ter
mészetes' határok azok; a fajok sok viszontagság utan egyesülnek, s 
az esetleges vagy erőszakos felosztások a mai nemzetek határaivá 
lesznek. A zsarnok erö egy-egy perezre változtathat rajtok, de azok 
túlélnek minden viszontagságot, mivel természetesek. Már akkor min
denegyes nemzet saját mivelődés felé irányozza lépteit; különváló nyelv 
lesz a nemzetek megkülönböztetüje. 

Németország az ujabb müveltség erejével, a helyett, hogy trón
ját a születés véletlenjének adná oda, kiválasztja a lcgvitézebbeket, s 
körözteti a koronát különféle, bajor, szász és sváb törzsek között, 
mintegy szoktutva öket, hogy testvérekül tekintsék egymást és meg
alapítsák a német népek nemr.eti egységét. E választási jog gyakor
lása sok jeles férfiut emelt a trónra, Konrádtúl kezdve Habsburgi 
Rudolfig; mi által Németország a nagyság l"öpolczát érte el, vissza
nyomta a magyarokat és az uj barbársággal fenyegető dánokat, söt a 
szlávokat is megnyerte a polgárisodásnak. I. Henrik, Nagy-Ottó, Sali
Konrád és III. Henrik össze-hasonlíttathatnának Lármellyik nagy fe
jedelemmel, ha a helyett, hogy erejöket távoli hatalmak ellen intéz
ték, n német nemzet szabauságainak megszilárditására és arra töre
kedtek volna, hogy a kereszténység törvényhozóivá legyenek. 

Csak illyen férfiak hozhatták ujra Olaszországnak a birodalom
maii egyesítését; de bt. ez egyesülés a német müvelödésnek, melly az 
olasz mü veltség által nagy haladást tehetett' hasznára volt is, a kirá
lyi hatalomnak kárára szolgált, . minthogy ez .sem az alatta állott tar
tományokban meg nem szilárdíthatta magát, sem tovább nem terjesz
kedhetett. Ha Németországot Ottó idejében olly nagynak s rendezett
nek látjuk, csodálkoznunk kell, mért nem maradt meg Európa legna
gyobb hatalma s a rend és müvelödés középpontja. Azonban a fel
bomlás elemei igen erősek voltak : a h4rom, egymásután következett 
uralkodóház fényesen lép fol, de csakhamar lehanyatlanak majd az 
idegen müveltség utánzása, majd az olaszországi hadjáratok, majd a 
pápávali viszongások míatt. A franczia egyedurság ellenben, melly 
már kimerültnek látszott, mindinkább gyarapodik, minden forradalom 
után szilárdul, mint Catania, melly magasabbra emelkedik a vulkán 
által kihányt fekvPteken, mellyek által már hetvensz~r fenyegetteték. 
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A letelepedett népek önvédelemröl gondoskodva, lehetetlenné 
tették a nagyobb berohanásokat. C:>ak ch·orníló zivatar voltak már 
most a betör é sek, s mikép a tenger, me Ily Carolina partjait locsolja, 
Grönland s Islandba vastag fatörzseket usztat, ugy az akkori beroba
nők (ruagyarok), a hadjáratból a müveliídés ma;;vait viszik maguk
kal, hogy az hazajokban is gyökeret verjen. 

A három Skandináv orsz:\g- megalapul; a normannok Európa 
szivében telepednek le ; az oroszok a keleti birodalomtól barátokat 
kérnek; a magyarok hazát szerez"e, Európa vedfalául állitják fel 
magukat Azsia ellen, melly tény elegendií arra, hogy viselt dolgaikat 
érdekesekké tegye. Ha Angolhonban az angol-szász uralom meg is 
bukik, emelkedik helyébe egy másik, melly a leghatalmasbak között 
helyet foglalandó és Európának a legtiszteltebb szabadság példáját 
felrontatandó vala. A nyugati góthok Spanyolországbau hatalmas 
uralmukat visszaállították volna, ha a cordovai kalifaság megbukta
kor maguk közt nem házsártoskarlnak s erőtlenekké nem lesznek ama 
szer:encsés alkalmat felhasználni. 

Az egyetemes politika kivül a határok biztosításában a barbá
rok leggyőzése s megtérítése által, belül pedig a hübéresek, püspö
kök, pápák s községek függetlenségi szelleme elleni küzdelemben áll. 
Némelly helyt a hübérurak tulnyomókká s függetlenekké lesznek, 
másutt a királyok az egyedurságat szilárdítják meg ; az olaszhoni ko
rona végre is német fejre tétetik. Olaszország fekvése a pápákat a 
politikai mozgalmakban élénk részvétre hívta fel s ezek, midőn rá
szorultak, mindig külerőhez folyamodtak, mint minden olaszországi 
hatalom a rt'gi és az ujabb idöben is. Csakhogy az ujabbakat a ta
pasztalás is tanította, melly a t·égieknél nagy hiány vala. 

Hogy elnyomassanak a főurak, kik a grófok hatóságát maguk 
közt örökössé tették, a királyok uj egyházi s világi javadalmasokat 
emelnek föl s kiváltságokat osztogatnak. Azonban a világi javadal
masok a hübérrendszert hozzák létre, melly annyi részre darahalja 
az országokat, a hány birtok volt saját törvények- s tettleges függet
lenséggeL Az, hogy az egyháziak világi urakká is lettek, simoniát és 
rendetlenséget szül; innen az egyház és birodalom közti háború, melly 
alatt a városok a püspöki hatóságat elvetve, szabadokká lesznek, s az 
uj B.óma annyi köztársaságot teremt, a mennyit a régi elfojtott vala. 

E- mozgalom azon országokban kezdödött, mellyekben a régi 
hely hatósági intézmények a hódítók katonai rendszere által egészen 
meg nem semmittettek; Olaszország városai már emelték fejeiket, s a 
tengerészek a királyoktól s nemesektől a polgárok megbecsülését kö-
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vete! ték, mintegy előjátékaut a régiek !l.! t al nem ismert nagyságnak. 
A példát több város is követte; ha pedig valameily nagylelkű remény 
me ll ett egész század kezd fáradozni, legyetek b i ztosalt, hogy fáradá-
sával föl nem hagy, míg czélját nem érte. c 

A haladás e nagyszerit lépései mennyi csapás és szenvedés közt 
tétettek! Az ideg·en beütések-, polgárhad- s apró nyomatáshoz rette
netes elemi csapások járultak! A IX. század vége felé olly nagy drá
gaság uralkodott egész Európában, hogy, mint Glaber irja, egy mérö 
gabonának ára hatvan arany sol do \'ala. Midön már a gyökerek, agyag
föld s a legutálatosb dolgok is fölemésztettek, gyermek-evésre került 
a sor. Tournusban nyilván árultatott az emberhus, a följelentett bünös 
nem tagadta tettét, s elevenen égettetett meg; de egy másik mégis ki
kaparta s megette az elásott hust. Egy másik emberölő kunyhójában 
Macon mellett negyvennyolcz ember-koponya találtatott. A nép az 
utczán hullott el, s a farkasok édesgetve a holttestek által, vakmerően 
egész a városok közepére jöttek s szétszaggatták a haldoklókat s igy 
a még lihegő rokonok kegyeletből gödrökbe hányattak. Egy nö azon 
monostor felé sietett, mellyben Rhabanus Maurus sokaknak eledelt 
osztatott, de midön már az ajtóig ért, élettelenül rogyott össze, a gyer
mek pedig, mellyet keblén vitt, az emlöt tovább is szopta, az össze
csödültek mindnyájan sírtak. Egy ember, ki neje- s fiával koldulga
tott, az éhség kinjai közt már fiát akarja leölni s megenni, midön ész
revesz két farkast, épen midön egy gödölyét szaggattak. Megkergeti 
ezeket a fiuval együtt s elvévén tőlük a zsákmányt jóllakik s egy 
részt feleségének visz el. Ez hamarjában elborzad a véres husdara
boktól, azt hivén, hogy a férj csakugyan a fiut ölte le, de megtudván 
a dolgot, maga is hozzálátott a vadaktól elszakított véres eledelhez 1). 
A főpapok, kik némi rendszabályok tétele végett összegyűltek, elha
tározák, hogy legalább a legerősebb személyek mentessenek meg az 
éhhaláltól, nehogy különben az emberfaj végkép kiveszszen. 

Borzasztó járványok következtek ezután: Spanyolhon különö
sen elpusztíttatott; Me kk a lakótlan ná lett s a Kaába egy időre bezára
tott. Ezeredik év után Egyptomban ütött ki az éhség; Mostanzer ka
lifa vezirje, erőtlenek lévén az éhség miatt szolgái, csupán egynek ki
séretében az udvarhoz megy, mialatt három ember elfogja lovát és 
megeszi. A vezir falakasztatja öket s a falakosztottak hullái másnap 
az éhezök által fölemésztettek. Emberbus nyilván árultatott B a há.
remörzö négerek titkon a rájok bizott nőket ették. 

Illy ballatlan nyomor s a társadalom zavarai köziitt, a népek, 

') Ann, Fuld. ad 850. 
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mellyek az azokból eredendö jót be nem látták, csoda-e, ha a halált 
ohajták? Azon elterjesztett hír, hogy a világnak az ezeredik év be
teltével vége lesz, hitelre talált. N émellyek az evangeliomból akarták 
ezt határozottan kiolvasni; s emlékezetbe ho?.attak bizonyos feleke
zetek, mcllyek a kereszténység első idejében Krisztus ezeréves ural
kodásáról beszéltek. E hit·ek a tudatlan nép butasága ruiatt óriásiakká 
lettek, mindenki csüggetegen várta a következő napot Egész népcs&
portok tódultak a szent helyekhez, szent meneteket kivántak a leg
tiszteltebb ereklyékkel s kérték Istent, fordítná el a csapásokat s kö· 
nyörülne a népen, melly rövid idö mulva tömegestül fogna előtte meg
jelenni. Majd nem mindenki szerz~tessé kivánt lenni, s a rendetlen 
áhitatot nagy nehezen lehetett fékezni. Normandiai l. Vilmos a jume
gesi monostorha akart menni, de nem fogadtatván he az apát által, 
sanyar-öltönyt s ezerzetesi föveget vett föl, s azt mindhalálig hordta. 
Mások összes javaik örökösévé az egyházat nevezték, lelki javakat 
akarván az elveszendő kincseken szerezni. A job bak megragadták ~z 
alkalmat a jámborság, bűnbánat, ártatlan élet ll az egyház iránti tisz
telet teijesztésére és a magánhadak megszüntet ésére. Sok illyen ma
gánhad békésen egyenlíttetett ki, számos rabszolga szabadíttatott fel, 
s a rablók elv.etve a gyilkot, az erdökből az oltárokhoz csödültck, 
sanyar-öltönyért B bűnbocsánatért esdekelve. 

Midön végre a rettegett ezeredik év elmult, a keresztényekben, 
kik csodálkoztak hogy még életben vannak, uj bizalom ébredt ; uj 
egyházak épültek, uj ereklyék találtattak, mindenben és mindenütt 
csodák láttattak. 

Egyházak, ereklyék, csodák, szerzetesek, püspökök képezik a 
tényeket és személyeket, mellyekkel az akkori krónikairók tudósítá
sai telvék. Nem is lehetne ama századot megérteni, a nélkül, hogy 
ezekkel huzamosabban ne foglalkoznánk. És hogy is találhatnánk kü
lönben ama zavart, rendetlen mozgalmak közepett egységet? minö 
átaJános név alá foglalhatók az európai nemzetek, ha nem a ke r es z
t é n y ek ueve alá? A régi Róma s Nagy-Károly birodalmi egysége 
csak erőtetett s kokolt vala, aminthogy a valódi egység nem is lehet 
anyagi, hanem csak szellemi. Ezt pedig csak a pápai felsöbbség léte
sité, melly összeköté ujra a hűbéri eldaraholtságot, s egyedül volt ké
pes vezetni egész Európa közakaratu vállalatait, érvényt adva a kö
zös érzelmeknek s az igazság és szabadság alapeszméinck. 

A kereszténység tökélyesedési rendszere visszahat az egyházról 
a társadQ.lomra. Kiizdve s harczolva az egyház szünet nélkül, mindan· 
nak, a rui öt környezi, egyenlősítésére törekszik, hódítja a hóditókat, 
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ő, ki egyedül ismeri a kormány és erkölcsif!ég törvényeit; ki nem a 
nemzeteket, hanern az embereket tekinti, egyenlliknek hirdeti öket, 
mi\·el mindnyáján h ten tm·em tményei, és szabadok nak, mivel mind
nyájan egy, nem földi urnak szolgái. Ji:rzé az egyház, milly fontos 
dolog Némethont a mii.veliídésnek megnyerni. Bevezeti tehát' azt a 
társadalomba, mit a régi Róma Augustusai ki nem vihettek; városo
kat alapít s tet:jeszti a mii.velödést egyéni s c~aládi erkölcsösség ter
jesztése által. Ölébe veszi Magyar s Lengyelhont, a három scandL 
náv országot s Oroszhont j mii.vészeteket s tudomáuyokat küld nekik 
térítői által, kik nagyravágyás nélkül haladnak elő, föl nem fegyver
kezve, csak erény, példaadás és a jónak szeretete által. Francziaor
szág mit sem gondolt avval, mi történik Dániával és HorYátország
gal ; Róma ezekről is gondoakodék ; nunciusokat küldött, midön a kö
vetségek még nem ismertettek; birákat is küldött s nunciusi törvény
székeket állított fel, hol csupán a kardjog ismertetett j közös törvé
nyeket hozott, midön a hübérrendszer mindent lerontott. Az uj orszá
gok, hogy megalapulhassanak, Róma áldását kérik ki, önkényt hó
dolva annak tiszta áhítatból, hogy megszentesíttessék s biztosittassék 
az országos lét. 

Az egyház, ha nem is irthatta ki egészen a keresztények közötti 
embertelen hadakat, a szilajvad s féketlen népek mégis viszályaik el
intézését sokszor a fegyvertelen római f'ópapra bízták. Ez vetett vé 
get a berohanásoknak, földhöz kötve a barbár népeket egyházak s 
püspökségek állítása által. Tanította a földet müvelni s kimélni az em
ber-életet j és szaretettel viseltetni a monostorok iránt, mellyek a mü
velödés tüzhelyeivé, a polgári rend és intézmények mintaképeivé let
tek, Egyetlen hang hallgattatik meg, az egyházi szószék hangja, 
melly nem engedte Európát oda jutni, hová jutottak a kelet országai, 
hol a pap szava elnémul vagy hivatalossá lesz. A szelid fájdalom, a 
kikiáltott egyenlőség, az .édes érzelmek, a prófétai fenyegetés, az igért 
jutalom mindannyi óvástétel a zsarnokság ellen; hirdetője a bár sok
szor megsértett erkölcsi törvénynek s megörökítöje azon tanoknak, 
mellyek a nyilvánjog alapjaivá lesznek. Roppant hatalma a szónak, 
melly legyőzi a tudatlanságot és erőszakot, ellentáll a királyoknak s 
testvériségre hozza a népeket. És a nép, melly rokonszenvében nem 
csalódik, ezen, a tikkadt léget megfrisitö szózathoz fordul, s teljesit
Ye kötelességeit jogai ismeretére jut. Illy módon az egyház az állam 
fölött tulnyomóságat nyer s a katholikus Róma nagysága tetőpont. 
ját éri el. 

De mikép ö, ugy a császár is felsőség1·e törekedett. Két hatalom 
állt ekkép egymással szemközt, mellyeknek egymást hat:irozniok s 
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megszorítniok kelle; innen az egyházi meghatalmazások(investitura) 
:;zerencsétlen viszálya, melly mindkét r.>.szr(íJ szenvedélylyel folytat· 
taték s mindkét részre ltáros behatással "·ala. Kiilönben a pápa s csá
szár közötti harczban fcgyverül legink1\.ub elvek s eszmék szolgáltak, 
ez által pedig az ember megtanulta, hogy jogai \'annak s az ész utasí
tása szerint választotta meg, kinek áldozza aranyát, karját s meggyő
zödését, és midön ezt teheté, biztosíthatta s növeltette egyszersmind 
azon jogokat, mellyeket ismerni s becsülni tanult. 

Vas századnak méltán neveztetik e korszak az egyének és nem
zetek súlyos szenvedései miatt; azonban ezek közepett is az emberi
ilég nagy haladást tett. .Mi nem érthetünk egyet azokkal, kik ezt az 
emberi nem legszerencsétlenebb korszakának nevezik ; mert a tények 
azt bizonyítják, hogy Nagy-Károlytól kezdve mind a tudomány mind 
a polgári élet szebb fejlödéenek indulnak. Előhaladván a római, ger
mán és keresztény világnak összeolvadása, a régi központi hatalom 
intézménye már csak a csás?ári névben áll fenn s kezdődik az ujabb 
társadalom. Daczára a nagy szétdaraboltságnak, melly szerint min
deoütt külön népek tünnek fel, saját törvények- s igazgatással, a 
oemzetek egysége mégis megszilárdul, nagy jelenségeül annak, hogy 
az nem a uév és kormány, hanem az elemek, eszmék, szokások, ér
zelmek, nyelv és müveltség egységében vagyis az erkölcsi egységben 
áll, melly különbözik a politikai egységtöl, rnellyet csak az erkölcsi 
hozhat létre s tarthat fenn. 

Akkor kiséreltetett meg minden, a. barbárságbóli kivánszorgás
ra j s találkozott, ki Nagy-Károly s Alfred müveit folytassa vagy 
utánazza. Akkor állapíttattak meg a törvények, mivel írottak voltak j 
akkor különböztettek meg a nyelvek s ezek által a nemzetiségek. Ak
kor vettettek el nagy dolgok magvai, és a mai vélemények, érzelmek, 
intézmények s müvek okai ama kor idomtalan anyagában keresen
dők ; ott találják fel a nemesek czimeiket, s eredetöket a fényes csa
ládok; és mi, a nép, ama szolgák körében találjuk fel bölcsönket, kik 
védve az egyház által, parasztokká azaz emberekké, kevéssel rá pe
dig polgárokká lesznek. 

A tudományosság, megtartva a Nagy-Károly idejében nyert 
lendületet, sok kitünő elme által ápoltatik s nagy figyelmet érdemel 
ha nem is közvetlen eredményei, de bizonyára a tevékenység sa foly
tonos gyakorlati irány miatt, melly szarint a régit az ujjal, a bölcsé
;;zetet a hittudománynyal őszhangzatha hozni törekedett. Egyet fog 
velem ért-eni, a ki ama tudományosság érdemét, nem széphangzásu 
baszontalan~;ágban, hanem azon egyháziakban (c l e ri c i = p ap ok 
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= t u d ó sok) kerusi, kik a pápa s császár közti vitályokra vonatko
zó leveleket írtak, olly erőteljes, tüzes nyelven s olly érvezettel, melly 
a gondolkodóbb századnak is dicséretére válik. 

Mennyi jeles név nem tünik elénk ! Alfred, Kanut, Hincmár, 
P ho tius, II. Sylvester, VII. Gergely, egy Ottó, két Henrik, Capet Hu
g&, Normandiai Vilmos, Arnulf, Castilíai Ferdinánd s a Cid Campea
dor. Már említettük Gotfridot, II. Orbánt, Bohemundot s azon nor
mannokal, kiket nem sokára a Szent-föld dicső elfoglalására fogunk 
kisérni, hol ök egy másik müvelödéssel fognak szemközt állani. 

Mellékesen sáját utjokon haladnak Constantin és Mahomed bi
rodalma. Amabban van még mozgás, de csak ollyan, mint a rotbadás
nak indult bullában. Még nyilvánítja régi gőgjét bölcselösködö vi
tákban, megszorítva a lelkismer:et szabadságát s idegenkedve azon 
keresztény egységtöl, melly Európa erejét képezé. Az arab uralom 
szinte felbomlik. Uralkodó házak támadnak s kölcsönösen buktatják 
meg egymást, mindig megtartva valamit a nomád természetböJ ; az 
apa- s testvérgyilkolások napirenden vannak; a keleti emberis6g nem 
nyer személyi méltóságot, nem biztosítja saját jogait; épít, de mindeu 
alap nélkül: 

Van mégis irodalma 1> müvészete, je!esb, mint az európaiaké; 
fenntartják s müvelik a régi bölcsészetet, meatereknek hivatnak s ké
pesek jeles neveket mutatni fel, minö: Al-Mamun, Al-Manzor, Gaznai 
Mahmud, Dselaleddin, Firdussi s A vicenna. 

Mi hiányzik tehát nálok? 
Korlátlan hatalmu fejedelmeik halált adnak és maguk is gyilkot 

kapnak. Kegyetlenek, mert félelmesek, és félelmesek, mivel kegyet
lenek ; gyöngék pedig, mivel korlátlanok. Nálunk ellenben " vallás 
az alattvalót engedelmességre inti, a királyokat pedig oda utalja, hogy 
az alattvalóban az embert tiszteljék; az alattvalókat a lázadástól, a 
fejedelmeket a zsarnokoskodástól tartja vissza. Nálunk azért winden 
dolog megszilárdul és elöhalad, amazok barbárok maradnak s Euró
pát, melly az északi részről biztosságba helyezé magát, keletről foly
vást fenyegetik. 

S ki állhatandott nekik ellen ? 
Ismét azon egyetlen hatalom, melly minden többi fölött túl

nyomó volt B melly miután a keresztet a Balti-tenger és Don barát
ságtalan vidékein felállítá, ugyanazzal ékesíté fel a harczosok melleit, 
elindítá öket a Nilus és Jordán partjaira, hogy oldanák meg a nagy 
vitát Kelet és Nyugat között. 

VÉGE. A TIZEDIK KÖNYVNEK. 



TIZENEGYEDIK KÖNYV. 

'l' a ,. t n l o m. 

Keresztes hndnk. - Lovng~ág. - Községek. - A Scbolasticu. 

ELSŐ FEJEZET. 

A k e r e 8 z t e 8 h a d ak e l ö z m é n y e i. 

Az északi népvándorlások vúget értek, a költözködö népek le
telepedtek, a nemzetiség meg volt állapitva, le' tehát az eWbbi száza
•lokban elvetett magvak végre kiesirázhattak; ez pedig olly módon 
történik, mclly eme kort a tiirtónct egyik legnevezctes~ idöszakává 
teszi. Az egylub1 hítható fejének hatalma annyira kiterjedt, hogy abi
rodalom fejéveli öss;r,ditközést ki nem kerülheti. Küzdelem támad, 
me Ilynek elsö felvonását már lúttuk, a többit ezután fogjuk felmutatni . 
. \ kiizdelem mind a két félt kimeríti, de az Predmény a mai állam. A 
hiibérumk, a királyi hatalom kát'ára, mindinkább függetlenekké lesz
nek; de c földbirtokofl s harezias förendursúg mellett egy, a régi 
intézményekben ismeretlen osztály, a kalmát·ok és kézmüvesek köz
-;égc, emelkedik fel, melly az egyházi s világi hatalom közti harczban 
olly hatalomra jut, hogy mát· most a fpgyvercs zsarnokságnak ellenáll 
" a jövő útjait megnyitja magának. 

Ámde a Kelet uj vész~:~zel fenyegetőzik. Mikép más ázsiai egyed
urságak, a seraili kormány felállitása után legott kimerül az arab 
lll"alom is; az Ali-fiak meg-megújuló lázad:isai, a musulman eretnekek 
vakbuzgósága, a testörség hatalmaskodása s a mindig nagyobb szám
mal tátl_ladó kalifaságok megtörték a próféta követőinek hatalmát. 
Hirtelen egy északázsiai nép (a török) uj ingert ad a musulman vé
rcn~;zésnek, s ez ujjáéledt rablásvágygyal ront a kereszténységre. Ez 
a;r,onban, a közöfl vallás által egyeRitvc, egy emberként föltá11wd : az 
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~gyhá:o~ a keresztéuy szauadság zászlaját adja a hivök kezéiJe, öltö
nyeikre a megváltott emhori~ég jtdvM aggatja fel, rl~ a miivelődés 
meg van ruentve. 

i\ kei"I'NZh'!ö h11d11k OkiiÍ. 
Eléggé láthattuk, mikév H középkt•r tu·alkodó érzelme a v~llá

sosság \'ala, bár roszul fogatott fel a tudatlanság :lJ tal, vagy tévutra 
vezettetett a babonaság által. A vallá!:i azun szcnt kötelességet vál
lalta magára, hogy a Lánlolatlan népek hajthatatlan akaratát wegfé
kezze s az igazság és uecsülete.,;ség e:szméjét te~jeszsze közöttük ; s 
igy ezek nyilvános és magánéletc nem Í8mc1·t más vezetőt, mint a vi
harban a szenverlélyt, héke idejéu petlig az egyház rendszabályait 

l·:n·kl~•'k. 

Az crüs érzehníi H élénk képzclmü embereluc nézve szükséges 
vala, hogy a llit vunzó külsöségckkel ö~~:~zekötött istentiszteletben, ha
tályos kifejezésit tettekben s az eszmék érzéki képletesitéséhezi buzgó 
ragaszkodásbau nyilvánuljon. Inuen a különös szenthelyek s a szent 
ereklyék tisztelete. Az egyház már kezdetében tisztelte a megdiesií
ittetésre váró csontokat; a vértanuk uJaradványai fiilé emeltettek az 
oltárok, mellyekhez a keresztények titkon ~ reJlH•gvc járultak, kitü
rést s erőt nyerendiík azok követésére. E tisztelet az idők és orszá
gok szcrint különbiizö vala. Mig a keleti egyház az ereklyéket a 
jámbor hivők között szétosztogatta, a római őrizkedett azok érinté
sétöl, s szájról szájra já1·t azuk csodálatos bünhödése, kik a szcnt erek
lyéket é1·inteni merték. ]%Len azonban idiível nyugaton is változás 
történt. A szent ereklyék itt is szétosztattak s inkább vakbuzgalom · 
mal, miut áhitattal kerestettek j annyira, hogy némellyek roszaság
vagy tudatlanságból l{ öltött ereklyéket és szeuteket tartának 1) j mások 

l) Papehroch je:e.suita kitöröltetett a s1wntck sorából bizonyos Argyrist, ki 
Ravennában a sirirat ferde magyarázata miatt vértanúul tiszteltetett. Ú gy töröl
tette ki Mabillon Caterviust és Severinát. Nem r.',giben feneztetett föl egy köirat, 
melly szentek névsorának turLaLott, melly pedig egy hadosztálynak lajstroma vala. 
A nép tudatlanságán kivül a tudósok is ooks~or hibáztak, szentcket mugyarázva 
ki a roRzul értett. siriratokbóL 1600-ban némPly ~panyolok sok szenttcl akarván 
hazájokat hiresiteni, s bizonyos l>onfante Dénes egy, Cagliarihan 1635-ben nyo
matott spanyol könyvheu sok feliratot tett kö~zé, szentel<- " vértanúkul állitván 
az ott megnevezettellet n B. M. hetiik s•erint., melyek bonae mem01·iae vagy bene 

merena helyett beatua mm·ly?·-nak értelmeztettt>k. Olaszhonhól akkor Szardiniába 
wentek ereklyéket ke.-esni s PiRcenza diesekerlett, l.10gy nem egy , de hU82 azent 

teatet bir, kik egyen kiviil mindnydjan K1-iaztu,~nak dicaö vértanúi. Téverlést okozott 
a régi siriratokon találtató pálma is, mellyet némellyek a vértanuság jeleül tekin
tettek, holott llZ ll pogá.nyokuál iYÖ~e)met jC'IPntett 1 a kPresztényeknél egyszerií 
é!le.ités vala. 



csalás- vagy erőszakkal szerezték azokat ; ugy hogy egyirónak kife
jezése szerint az ezredik év üiján, mintha feltámadás lett volna, annyi 
ereklyét ástak, raboltak, cHináltak Richárd Beneventum he1·ezege a 
nápolyiakat sz .• Január átengedésére kötelezi, Amalfi. városa ellen 
csupán sz. Tryphomcne ereklyéiért hadat visel, a Lipari szigetekről 
pedig sz.Bcrtalant elraboltntja. III. Ottó ez utóbbiakat magának kéri, 
s a beneventumiak, nem mervén ellent mondani, Bertalan helyett sz. 
Paulint küldik el, mit midön Ottó megtud, haddal megy Beneventum 
ellen s ostrom alá veszi 1). 

Midőn a pápa Rómában egy örjöngös fölött, sz. Péter lánczával 
kezében, imádkozék, ez kiragadta a lánczot a pápa kezéből s meges
küvék, hogy ki nem ereszti azt, mig vagy kezét le nem vágják, vagy 
annak egy karikájá.t neki nem adják. 

Némelly bari-i kalnuí1·ok, kik Lyciának .M:ira vá1·osáuan keres
kcdtek, (1047) feltették mag-ukban elrabolni szent Miklós esonUait, 
annál is inkáub, mivel uwgértcttók 1 hogy a velenezei kalmárok is 
:-trra törekszenek s már eliíkésziileteket is tettek. Meggondolták mégis 
az akadályokat, s lemondva a reményről, vitorláikat kedvez/í időben 
~zélnek ere.;zték. A tengeren csakhamar vihar támadt 1 mit 0k isteni 
intelemnek tekintve visszatet·tek s meg nem vesztegethetvén a szentet 
;;rző szerzete:>eket pénzzel, lll·iíszakkal vették cl az et·eklyéket s ismét 
tengen-e szálltak. Három napig tartott a ,-ihar, miglen azok, kik az 
l't·cklye némolly részecskc>it elrejtették, azokat vissza nem adták. 
Ekkor kedvező szel jött, s a bari-i :-;zrntély zarándoklatok :> csodák 
nevezetes helye lttt. 

Ezen ereklye utáni kapz~iság jónak ta1·tott minden eszközt, s a 
városok, mellyek :szerent·sések vultltk olly at megszere:~mi, hozzMér
ltetlen földalatti vagy magas helyeken tartották azt; egy-egy szentnek 
birtoka egyszemél többször háborut okozott. A fl.orencziek esel által 
birtokukba keritek szent Reparata szüznek karj{tt; nagy ünnepely
lyel, szent menetek s világitások közt helyezték azt Hícgyházuk szen
tólyébe; de utóbb, midön aranyba s drága kövekbe akarták foglalni, 
észrevették, hogy a kar fából s gipszLől van. Igy szedettek rá a szen
tet íírzü apáczáktól, kik illy nHídon mcg·mentették ereklyéjöket n 
megct>onkitástóJ2). 

Mi, kik látjuk, mikép napjainkban a lekisebb ruhadarab, melly 
koruok. legbámulatosabb emberéé vult, vagy általa csak érintetett, 

1) Da.mla.ni Péter: Vita S. Romualdi. -- Leo Hostlensis. 
~) Villani M. UI. l<önyv. 15. 16. 

l* 
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vita t-lirgyávli. le11z, hamvai pedig, kt\t lcghatalma~b ország közt l'dlamj 
kérdéssé lesznek és n számító Európát lelkesedést·c buzdítják, mi meg 
nem tudnók bocsátani R középkoril;knnk Rzon m:l~nemií hö~iik ir4nti 

tulságos tiszteletet ? 
Znriuuloklafok. 

Egy-egy tweklyc birtokát még fontosabbA tcttl' a1. újtatiJ!; znrán
dokok odacsödiilésl'. A nemzeti védf-l7entnek ~i1:ja, egy· egy csodának 

vagy jelenésnek helyr. különii~ áhitattal l:ítogattattak. A frankok 
tours-i sz. l\T{u·ton si1:jlihr,7. tödnltak, kin0k köpenye a királyok ékes
sége sa hadseregek z;ás?.lajn villa; n folpanyolok compostellai !'Z • .Tn
kR.hot tis?.telték Galiziáhnn j a longohm·dok Oargnno hegyére zarán
dokoltnk, mcllyet l\lihály llngynl jclrné~l' !:\?.cntefolitett meg j az oln
~zok l\Ionte Cns~inöt'a !<7.. Benedek sírjához, az \.isfiZCfl hivcik pNlig a;;: 

apostolok f;zékéhe?., RömiÍ.ba zarándokoltak 1). 
Az északi nemzetek miután a keresztény hitr(' tét·itettek, a t:i

voljáratok iráuti szerctct.ot még mindig megtartott{~k. ~ mint.hogy ná
luk, hol a kcn~;;ztény!'lég még cgak nkkor vert gyükcrckct, régi lw-
1/:YOmúny :íltal tisztelete" vagy régi szcntck )tltnl cmlc:kc?.cte~ helyek 
még nem léteztek, tehát leginkább Rúmáha c;~iídii\t!)k, mcllynek erek
lyéit az ö;;szes kercRzténység tisztelte. ltt tiintck n. mcg;ütiid1ittek sze
meibe azon miiYclt!'!oig mat·adv:i.nyai, mdlyct bamulni igen, dc ntán
zani nem tudtak; itt álclotta meg öket az egyház feje, kit Isten hc-ly
tarttijanl tiszteltek R mint kö;.o;iis atyát s;.o;cJ•ettck. ~[:í•· láttuk, mikP-p 

Kannt es Alfred Skandinavia- ós Angnlhnnhc')l Rc'nn:íba jiinck, hogy 
Atiiltes~ék innen a miivclt~H:g·ct sn.j)it ucmzctiik ktizi\; mik<;p ma a 
távol Üc?.cánill fejedelmei tanulás ~ miiYCllidés Yégctt Angolhonba 
jőnek. 

Biiuhánnt. 
A zarándoklat gyakran biinh:ínatképen hagyatott meg-. )far bc

s?.éltünk ennek Rzigoráról az clsrí irlökhcn, s v:iltozatos!':ig:'tról idiik Ó'< 

helyek szerint. A püspökök a?. apostolok példájára röYidíthették s 
l<zelidíthették a bűnbánatot; külünösen a ,-értanúknak ciiijoguk volt 
engedély (bucsn)-levelet adni a büniisöknek, mellyre Hzt:in R. püspök 

1) Rftr milly ritlthk It?. irot.t cml!iká a longnhard irlnkb(ll, a zar>mdoklatok
ról mégi~ birunk okrnúnyok11t. Perh·alcl, lm·eni polgár, ö2J.!J,·n az Apo~tolok ~ze'· 

kétöl t~rvén vis~ za, hazítjáhnn R-.. i\fih{\Jy ti,;zt.Pl<·térl1 mnnn~tort alapit: T.iminibu-• 
beati Petri apostolorr<~n p1'incipia l'nmanae urln's devnlum ju:rla placitnm Den ad pro

pr-ia remeatua. Romnnlol pRp elmegy de te>·ra ll/la partihus t1·a·1M}Jadani.• , una cum 

rm.Zier·e .•ua sibi peregrinanrli pro anima 8'UlJ., aztán 7 :l o- ben CRpannolában, a luceni 
kf'l'iiiE'thcn, kórorl!lt. ol11pit. Ap. Brunetti, r, 296. 
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a büubánatot megt·övidité. Lassan lassan a uyilvános bünvallá.s ki
ment a szokásból, a szégyenketlés titokban, nyilván pedig csak a föl. 

oldozás türtént. A fiilgyónás, mclly eleinte a piispöknek volt fcntat·tv;l, 

most más, a püspöktől fölhatalmazást nyert papokra s végre a ~zerzetP · 
sekre is át ruháztatott. A botrányhibtök mégi~, mint a hithagyás, háza~
ságtörés s gyilkosHág nyilvános bitnbáuattnl sujtattak. Dnmiani Pétet· 
s Ansclmo da Baggio Milánóba jövén a szentségárulá.s (simonia) kiir
h'Lsára 1), 11 kevésbbé '·étk es pnpokra kenyér- H vizeni biijt:itt szabtak, 
öt éven át nlinden héten kétsze1· 1 a negyveunapi s szeut János böjt

lH•u, hármuszo1·. A nagyobb biinösiik hni 1;vet kaptak , azonkivül a 
pénteket egész életökön M 1.:u·tnniok kelle. Az érsek száz éYet kapott, 
1lc Illegválthattil magát p<'uzzel s azon ígérettel, hogy összes pap
jait zad.ndoklntra küldi Rómába s 'l'onrs-ba, mag~ pedig compu· 
Htellai ~z .. Jakabhoz es a RZ. sirhoz znl'll.ndokol el 2). Epen illy szigor 
Hinik ki Anselm I'C!Hleleteiből, ki II. H:índor név alatt pApáv:\. lett 3). 
A kik a meg-sznLott biinbáuatnak elleu~zegiiltek, fegyvere~; hatalommal 
szorittathattak rá. N. Károly meghagyta a grúfokuak, vigyázm\.nak, 

hogy a hi\·ek a büubánókknl sc ue egyeur,k, se ne igyanak eg-y edény· 

höl, se esókjokat sc üdvözletöket el ne fogadják ; n kik nem eng·edel · 
mcskednek, böt-tö!ll'e sőt javaik Yesztl:sére itl'·ltl'lhetuek el~). Azt 
azouban ö Inn ga ÍR helytelennek találta, hogy Liín bú. n ás ez ime alatt 
félmeztelen, békózott cwportok szállongjauak, iiihiisebbnek tartdtl. 
hogy a vétkes lllamdjon otthon, dnl~·ozzt\k, ;;zolgáljun s a sznb1ilyok 
értelmében tart:;on biiubáuatot ó). 

A bil.nb:inat c 1110dorai csak kéHöbb hozattak be, elöLI.> a Yétke 

sek ideig ntgy életh•J.~~ziglan monustu1·ba zümttak. E változásol< 

eg-ész búcsureufhzerl boztuk létre1 IIIC!IJ·et nem mindig fed1lhetlennek 

találunk. Bonifácz, l\Iatild tm;cauni gt·ófnö atyja, :suk kárt tett az egy
luiznak, de elment tuimleu évben Pumpo,;ábu gyónni, és a jól meg 
ajándékozott apát é:;J :szerzctesek fololdozták öt 6). Minthogy pedig 
m!nt a többi akkut·i urak, ii is méltóságokat s jantilalmakat pénzcll 
osztogatott, az np;i.t a szeut szüz oltára előtt a gróf meztelen hátát 

addig ostorozta, miglen ez l'ugadást tett, hogy tnrtúzkodni fog a szent

:ségarulástúl. ;\ eotuazzúi fiitW111es Hildeníll, hogy eleget tegyen egy 

1) L. X. köü)'\' :!ol! lapuu. 

') Damiani Pét. op.,...... I, ú. 
") Ivo. (iarnut: l'· IX. cap. !l. p. 10; JJe.c,·. ct~p. l 6. i9. 11at. 

') Capit. li lJ. VII. ;J :i l. tit. ·1. cap. 14. 

:,) .App. 1. ad lilJ. IV. 
';) Ej"• rl-./ir•ta ln·<'flhrmlo. Donizo l'iln l ' .. m. ,lJ"Ih. 
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tt>rhe11 büneé1·t, elhat~í.rozá a tengerentúlra z:u·:ítHlokolni (1030), de a 
pápa könnyiinek találván azt, HH'ghngyta neki, lwgy llát·om évig egy
HHtRutá n hítogas;;a mrg a SzentfüldP-t és sz:íz nuÍ!l szentélyt, mezitlab, 
g y a log, s Lot néll<iil, meg tH' nt :\llapocl v:1 újjelre ott, hol ::t nappalt töl
tötte. Et·ezvén IIilder:íd, hogy mindezt ntrgtenlli k{·ptc·len, blínb:ína
tlít ann k(\rte változtatni, !.ogy épitrné fd Lolli utelldt sz. Vitus mo
nostorát, ennek ajl\nlvn iisszcs ja\'ni tiz(•clt·észút t), J<: ~;zcrint látjuk, 
hogy a régi Lünb:\nntok ke,·esLbt'~ terheHek, dc a lólek javitá~át·a nl
kalmasabbak voltak; az njnbbl\k u testet g-yiiti>rték s azért czéljoknt 
könnyren eltévesztették. 

Egyszernél tübbsz{it· említettük mü.t· a jerusalembei zarándoko
lásokat Ha egy vértanú csontjai vagy f'gy apostol széke szentté tette 
a helyet, minek kellett lennie annak, hol a megváltás isteni miive vé
geztetett? Jerusalemet a keresztc!nyck llaz:i.j:ínak lehete mondani, 
bárhol születtek is ezek; hallottak rc'lln lllát• a ki,; gyermekek anyjok 
térdein; brnne képletcsitteték a mc11nyei város; és minrlenütt hang
zottak az énekek, mellyckkel azt a héLerek szúmkiveté!!iikben sirat
ták, vagy a mellyektöl annak völgyei nemzeti s vallási ünnepeken 
zengedezlek. Engnddi rúzsái , Libanon czedrusai, llennon harmata, 
Jordlinnak zúgó c!s Genezat·etnek c~end<'sh hullámai, a Táborhegy 
szent borzalma, a Gctszemáni kert olajfái épen oly ismeretf'sek voltak 
az európai keresztény előtt, mint a honi halmok s folyók, mellyeknél 
gyermekéveit játszotta le, 

Ama helyekre tehát már az elsi-í keresztények idejétől fogva se
regestül tödultnk nz ájtntos zarándokok 2); szent Jeromos crP.monai 

1) Ő a pnrtifr11nk , neje Rolin<la pedig :t longohnrel törvények szerint élt. 
Leiratván az elajé.ndékozott javak , mellyek sok jövedelmcs jogon kivül 4464 
láncz fölrlböl álltak, az adományozó-levélben mondatik még: Notum IJÍt omniun• 
timentiunt De~tm, quia votum vr>Vi Deo atlire in Jerusalern atl limina 8. 8epulc1·i pro 
peccatis indulgentia adorare. ln811per 8. sedis apMtolic~, r·um fecissem ei notum ren
tum me·um , qnia non aliter potnissem currtre vtt!ne'·" mea , rn·ecepit mihi ut irem in 
pe1·egrinac·ione per tres continuos annos, scilicet tre.9 vices in Jeru,salem acl liminá S. 
Sepu{c,·i et centis 01·aculis Sm1ctoJ-um, Deum orm·e rum nuclis perlibu,· et sine ul/n 
-~ttstentatione equi, sine jnste, sine spe c011.jng·ii, et ubi fecissem diem, non noctem 
debe1·e facere. Cum vitlissem ego nequ.aquam possc tmj}r~rre tantos labores, cecidi arl 
pedes eius, cu.m lamim.is rogans ~<l <!llwaret ~~te lanto ponrl~re penitentic. Ille ver•' 
misericorrlia molus Jns.9Ít núhi 11W>>a-Yie?"inm edijiraJ·e , el dPrimas omnium posses-tin
num mearum in mon~U!erio Deo o.fj"en·e. (Ginlini part. III. pag. 500). E monostor 
nak meghagyatott, hogy ismerje el a jerusalemi R?.. Sir felsőbbaágát s fizesse-u 
évenkint egy arany péuzt. 

") Mamachi, ,:A,It. christia11ae II, 31.) hosszu névsorát közli azon jeles ~ze

mélyckn~k. kik fl TV. Rzhaotól a XII-ig 11 RzPntfnlrh·r· zarllJJrloknltak. 
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EutieLin:;,;a[ B..tlehcmLe11 a ztwánJokok számlÍra szállodlit állítottak, 
de nem láthatván el valamennyit kellően, Olaszhonbn mentek eladni 
minden bÍI·tokuknt, hogy ama ezéinak telj~r;en megfeleljenek. Az 
ü~et követi\ r{,mni ns~zony, Panla, a ~wntfii)cliin niíi koloRtort nlapita. 
Ilona, Con~tnntin nnyjn, kitwk nz a sr.erenese jutott, hogy feltalálja a 
ket·esztf:H, mellyen .Jézus szcnvcrlett, templomot :Uiitott n sz. sir fö1f•, 
melly a legnagyobb iiunepélylyel szPnteltetett fiil ; ngynncsak ö sz:í
mos kapoinát í~pittetett, mcllyek az újtntoRiwd:ís tl.llom:'tsaivó. lettek_ 
Enrloxia császtÍI'llÍÍ olly fénynyPl jiitt a !'zent sil'lwz, hogy zugoló<Msrn 
ndna alknlmnt 1); mint mondjAk, Knlníl'ia hegyén arany keresztet álli
tott fpl; nztá.n midiin elletwitlíl iilrlÍiztetnék, odavonnit el ólte végnap· 
jait tölteni a költészet vigasuti s a hlínblinnt cselekedetei kiizött, Már 
szent .Jeromos és az egyházatyák, mint felesleges dolgot, megrótták n 

' szent sit· látogatá1-iát; sz. Agoston iH i~métclve mondú: A z U r n em 
parancHolta: l\Ienj Keletre keresni a?. igazRágot; 
és hogy sz e r c t v e n cm h aj ó z v n t a l :U t n t ik fe l a z, ki 
m i n d e n ii t t j e l e n v. a n. N iRsai Get·gely iR megt·.íja a J f'l'ltsalembe 
tömegesen zarándoldókat, kiiliinü~rn prdig a niiket, kik nz útbnn 
biinre találhatnak alknlmA.t; hozzáadja tmlg, h;lgy Bretagne kiizep(·
riil t-pen ugy áll nyitvn a mennyek l<npnjn, mint .Jel'n~nlemhíil. 

Meg&zakasztnttnk n znrándoklatok n pPrz~:H< bet·ohanáRIIi ált:d 
Chosroe ~Jatt; de a !'Izent vát·oR clcRte s n ket'(•!lztfn elrablása fölött 
siránkozó keresztényPk fájdalma iil'iinne fordult, midön Heraelius 
visszafoglalta a v;lrost is n km·e;;ztet iR, mezitláb vivén azt saját vál
lain a Kalvá•·ia tetejl?.rr·, llH\j1lnem n világ összP!l fejedelmeinek üd
vözlése közt. Csnkhamm· m1 ambok foginiták el, énekelve a koránnal: 
B e m e g y ii n k a s z e n t v :~ r o s b n , m e l l y c t n e k ii n k I s
t c n i g é l' t, Omár, ki nem tnrtottn fölöslegesneK Medinából szemé
lyesen jőni el a vát·os átvételére, a kerr~ztényeknek Jerusalem láto
gahísát megengedte; és a fatimiták i~met·vc a kereskerlelem hasz
nosságát, pártfogolták a vásárt is tartó zat·ánuol<oknt, kik összegyü
lekeztek az Ut· sirját különféle nyelven dicsüiteni. 

Ám mégis a próféták és apostolok vtb·osa meg volt szentség
telenítve: Salamon templomának alapjai fölé musulman mecset emel
tetett, a minaretekröl A ll á h imádására szólittatott a nép, a haran
gok nem zúgtak többé, s Sophronius patriarcha szivfájdalomban halt 
meg. Daczát·a a fenmagasztalt tüt·elemnek, a keresztények uton ut
félen gyötörtettek, nagy adóval terh eltettek, fegyverviselés- s a lovag-

•j V_ ö_ VII. könyv 14. f.,j_ 
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Jástól eltiltattak; megküliinz~Hül bőrövet kelle vi:>elniök, arubul nem 
szabadott beszélniük, sem pntrinreh:\t vülnsztaniok R musulmn.nok be
folyása néllüil. 

A uehézségek nem hogy csökkentették volua, lllluel!l inkáLL 
növelték a zárándoldási Luzg·a!Jm,t. A ket·csztény<~k nem akartaK :~z 
araboknál alábbvalók lenni, kik 1\'Iekkát h1\.J·mi vesúly kiizt mcgh\t<•
gattálc Ugyancsak töliik tnuult<lk a n:i<'ink n reJu1f',H'bb cs t~h·sas zn
rándoklást. Minden évben legiukábL a husvéti ünnep eli\tt egy-egy áj
tatos karaván indult el, meggyóU\·a előbb s nwgáldatva nz oltár előtt. 
Normanliiában az egyház szent menettel kisé1·te el a karavánt egesz 
az országútig, mellyet megáldott, míg a testvérek, rokonok, szülök 
szeretettel de egyszersmind szomo1· kiizMt karolták át a mf'ssze, bi
zonytalan s veszélyes utt·a indulókat. 

Egy durva sziirke esuha, bőrövvel átkötv,•, mellyről utóbb ol
vasó .függött, oldalukon a tarisznya a legsziíkségesb élelemmel, a 
fejen széles, eiül felütött kRrimáju knlnp; ez volt a közünséges za
rándok-öltözet. Némelly"'k a vándorbotot Jnvohívá készítették, hogy 
az utban a honvágyat hazai dallamok elfujásúvnl i.izzék el, vagy egy 
falat kenyeret koldulhassanak vele. A Hómá.ba zarándoidők R o m e i 
nevet viseltek s ruhájokon hímzett kulc~okat, a Compostellába menök 
kalapjokon kagylót viseltek; a Szentfüld zarándokai p :i lm a h o z 1Í k
n ak neveztettek, mivel visszatértiikkor pálmát hoztak magukkal. 

Menet vagy visszHjövet meglátogatták Egyiptomot, siratva itt a 
héberek rabszolg~tságát, vagy Jézus gyermekségenek nyomait vagy 
az első patriarcl1ák pusztáit keresve. Palaestinüban minden köre reú 
borultak, mivel Krisztus is ottan járhatott; ajtatos ko<.! tak a próféták 
énekeitől visszazengő völgyekben, s az erdökLe11, mellyek árnyéka 
isteni titkokat fedezett. Az ájtatos zarándok mindenbc.m csodát látott, 
leginkább pedig azon helyeken, mcllyek a bibliából vagy az evange
liomból ismeretesek voltak, s mellyekkel a legendák minden itélet 
nélkül sokszor észellenesen csodákat kötöttek, mikép azok Arculf, 
Guibáld püspök, Bernárel szet·zetes, flanrh·iai sz. Poppo, trieri sz. Ma
xlmin, piacenzai sz. Rajmund, boldogult Richárd, sz. Gervinus apát és 
sz. Ricberius uti jegyzetciben gonc.lo~:m följeg·ye~ye találtatnak. Ezek 
szerint Rhodusban egy kereszt látogattatott az ottani sz .• János-egy
házban, melly azon edényböJ késziilt, mellyben Krisztns tanítványai
nak l:ibait mosta ; n kereszt azon erővel bi1·t, hogy a balszerencsét 
jóra fordithatta. BemPnven Jerusalembe Ephráim knpnján, miután 
megfizették az adót, s elvégezték az elöirt imákat és böjtöt, áhitatini 
j;ímltak a sz. sir egyliázához, egy llli'I.Le tnknn'n uwgukat, llll'llybru 
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aztán eltemettetni ohajtottnk ; a sz. sir mellett négy márványoszlopot 
érintettek, mellyek mindig nedvesek voltak, mintha a Megváltó szen
,·edését a világ végeig siratnák ; és láttak borsószemeket, mellyek 
Szüz Mária pnrnncsám drágakövekké változtak : Tiberiás mellett 
azon barlangot tekintették meg, mellyhe K1·isztus, midön félelem 
fogta el, vonta be magát; Sinai hegyen a hidegláz ellen l1asznos azon 
könek darabkáit szedték, melly egykCJJ" ~7.. Katalin tet~tét takarta: 
Damasert'llhan nlinden szombnton vért !1Htak szivárogni nzon földből, 
mrllyen nz elsii \·értanu megköveztetett; Ádám, ..\brah!\m, Iz!'l:ik, Já
kob sirjnilJól s a i'lanle~i l\indonna l{épéböl pedig olajat IMtak folydo
gá!ni. l\1egfüröthén Jonlán és Cedrou vizéhen !i pálmáknt I'IZedve .Te
richo- és Libanonban, vist~zaindultnk hazájok felé. 

Bizvn azon Istenb1~n, ki Tobiá.s vezetésére augyalt killdött, sok
;;zor az utat sem tudva haladtak 1), mindenbl\1 kifogyva, ezer veszély
nek kiti::ve. Sokan utközben t.altak el, felkil\ltvl\: U r am ! t e a d
t a d a z <~ l c t e t, s é n v i ss z a a d om n ek e d : s az illyenek vé•·
t:múknak tekintettek. A kik haz:\ érkeztek, ki meritve a böjtök, fárR
rlalmak által, s megbamitvn a syriai nap áltul, vándor-botjoknt a pap 
kezébe adták, ki nzt nz oltRr mellé he)y,.zt('. Aztán el-elbeszélve a 
távol tartományokban látl)tt c~odúkat, mA.~oknt is zarándoklatra bnz 
ditottak s az ereklyék en kivill visel etet, termékeket s szokásoknt is· 
met·tettek meg, mi alkalmaann pótoltn a közlekedés hiányát. 

A za1·ándokokat védte a vallás, minthogy rájok nézve az isten
béke mindig ki volt terjesztve. A ki tehát ·1·agy személyöket meg
sértette vagy távollétök alatt javaiknt támadta meg, bilnösnek tekin
tetett az akkoriban egyedül hathatós hatalom vatryis az egyház által. 
:Mindenütt befogadtattak s megvendégeltettek, mit ök csupán imával 
viszunoztak, melly nekik egyetlen utravalójok, egyetlen fegyverök 
vala. A föurak által mindeu hidon, minden keresztúton felállitott vám
>'zedök díjtalanul bocsátották át öket; egy hajótulajdonos sem tagadta 
meg tölük az átsdllitást, mintlwgy imáildól az ég áldását s kedvezö 
~zeleket reméltek. A dölyfös drur leercszteté a csapóhidat s fölvo
natá a 1·ácsot a zarándokok befogadására. A m<Jnostorok pedig min
dig megn y il tak szánmkra, hol a szerzetcsck szivesen oszták meg vc
lök cgybegyüjtött alami~snájokat. Fömak és püspöltiik szál!Otlákat 
épitettek számukrn, mellyek lllint a név (h os r i t ium) mutatja, in
kább utafiok mint bt'tegck számára voltak ~z:\nvn. Menthoni Bernárd 

'l Volt~tk uti l<~tl~tuzuk, egy liiiliJnöMcn 333-Liól, lltelly kivon11ta volt az 
:'dlao.i útil<al;mwkn:tl< ; némi ltiilönö, r~•:ddt•k is \"oltMk hozz"ilc•atolva. 
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a róla elnevezett nagy es ki!! sz. Bernár1l hegye11 ket iizállodiü állitott 
fel a franc:r.iaországi zarándokok BZ1ímára oly irliíszakban, midön a 
Vallisban fészkelt saracenok az utat igen veszélyPs~,·~ tették ; Ma
gyarhonban éil Kis-Ázsiában is tiiLh zarándok-szállá~ (~pittetctt, Mcsz
sze orsz:l.gok királyai s Amalfi, Genu11 és Velenczc kalmárai ha~onló 

inr.ézetekct tartottak J ernsalemben , honnan a szerzt>tesPk Eurúpába 
jöttek alamizRnát szl'degPtni. Csakhamar ezer monda h:eringett, mi
kép hoztak az angyalok kenyeret n znrá11dokok szál!l\~fira, mikép rom
bolta el a vihar az át8z:illitást m<'gtagadó hnj<~kat ~ nwnnyi áhláR h:l.
ramlott a zar:\.ndokok szivcs hcfogadóira. 

A sz. sir set·eges látogat:l.sn fölP.Ieszté nz olaszok k•~mlelii szelle
mét, kik mikl\p Alexnndrill.han ~ más tengerparton, ugy ,J ernsalemben 
is vásárokat állitottnk s kereszt-fclmagasztnlása napjáu minrlen évben 
pisai, amalfi-i, velenezei s gennni kalmát·oknt h·hete ott l:ltni, midiin 
európlli czikkeikct kdeti árnkkal csen:lf{~k be. 

A szentfiiltli út néha foganalomból v:í.llaltntván fel, néha meg 
bűnbánatúl elégtétel végett hagyatván meg, ~wk vérengzésnek tár
gynit s okait eltávoztatni segitcl. Igen nngy n. helyek é!l szokások ha
talma; azért látjuk gyakt-an a gyarmatoknál is, hogy a ki hazájában 
orgyilkos volt, ott beesületes emberré lnsz<'n. A ltüzépkor hitteljes 
népei illyen sikerét rrmélhctték a :r.arándoklntoknak s reményök sok
szor be is teljrsedett; mi is, a sz:l.mih'o emben•k, eriit s ihletet lllt
gyünk ke1·esni a nagy tet~l'k áltnl emlékezetes helyeken. 

Ulrik, cluny-i szerr.etes ugy rtH~nt Jerusalembe, hogy a zsoltá
rokat minden nap, mielött lóra iilt volna, elmondottn. Angolhonban 
sz. Dunstan javittísai következh\ben beszélik, hogy egy világi ember, 
eldobván fegyvereit, mezitláb za1·ándokln.tra ment, sehol sem töltött 
két éjjelt egy helyen, le nem vágta sem haját sem kö1·meit, nem hasz
nált meleg fördflt, nem aludt puha ágyban, sem lmst sem szeszcs italt 
nem ízlelt 1). Ilona, nemes svéd nii, mezitláb utazott keletre s midön 
visszatért, bálványozó rokonai által megöletett. 

Piacenzai Rajmund ( 1010--GO) tönkre jutván kCI·eskedésévcl, 
midön egy zarándok karavánt látna, hozzájok akarna csatlakozni, de 
az nnyja i1·ánti kegyelet visszatartja iit. Megtudván ezt anyja, kije
lent~ hogy vele rnegy, s tehát szent misét hallgatva, tarisznyát és 
vándo1·bútot fognak s elindulnak a rokonok üdvkivánatai között. Nem 
irom le áhitatos megindulásaikat a szent helyek láttára; de midijn 
visszahajóznának, Rajmund halálo!l beteg lesz, a hajósok tengerbe 

1) Oonr-il. tom. IX. pag. 186. 
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akatják duLni, de az anya ellcnszegíil, lllire a tiu lmmar felgyógyul. 
Elérve a s:du·nz földet, az anya megbetegszik s meghal , Rajmund 
egyedül folytatja utját s Piaccnza oltárára ÍC'RZi le a szent p:ílma-ágat, 
mellyriil P a lm i e r o-nak nevcztetntt el. 

Reimsi Orrvinus, biínb:loatot aknl'\'lÍII tartani ifjukori feslettsé
geét·t, San-Riquicr mouostot·:l.ban szcrzetest·nh:H ölt~ engedeimet két• 
Richard apúttól, hogy ií is egyike legyen azon hatsz:iz zarándoknak, 
kik az a pM tal Palacstin:Um voltak zar:í.udoklnndó k. Ezek kiizütt volt 
IIumbrrt Í!>., egy bayeuxi gnzdag embernek fia, veszélyes beteg, de 
álmitb::m eri.isitií bur.dit:íst hall, utm fiilkésziil, eliísziir viteti magát, 
utóbb J,"n·a iil, vl-gt·e eg!:.szcn felgyógyul s megerilsiidik. Bevonulván 
a sr.ent városba zsoltár.:·nC'klés küziitt, H.ichfml Sion hegyén misét 
mondott a pátriareha jelenlétében, megmosta a szegények lábait s ru
hát és ételt ORztogatott nekik. Nagy sr.ombaton az égböl leszálló tűz 
által kelle a sz. sir l:ímpúj:ínak meggynjtatnia, s a csodát a hivök fé
lelmes csendben, a hitetlenek pedig ajkaikon gúnynyal, kezeikben 
fegyvcnel vát·t:ík, P-s ime, 117. valamennyinek !lzeme láttára megtör
ténik. 

Hcrlembahl, ki Mil:ínöban az ágyMtal'tó p11pok ellen olly vi
tézül harczolt •), jerusalem i utjában nyerte bátorság:ít; ott tartott bün
bánatot az egyházi javakat bitorló friziai Robert, Ji~landria grófja és a 
szentségtörö Cencio, Róma parancsnoka, ki VIL Gergelyt fogságba 
hurczolá ; IL Berengár, Bnrccllona grófja belehalt az eléje szabott 
biinbánat telj esitésében. 

Fridrik Verd 1m gt·ófja, grófs:ígát az ott ani püspöknek engedve 
által, meglátogatta a szent helyeket, de Laodicea mellett a rablók 
megtámadták s félhalva hagyhl.k öt az uton, honnan ama város püs
pöke vétette iít fd, mire aztán Fridrik szegényen tért vissza ho
nába, mellyct fényes kisérottel hagyott cl, s S7.erzetessé lett. 

Frotmnnd, egy nemes frank, midön fivóreivel az apai jószág
ban osztozkodnék, ves:zekcdéil támadt köztük s egy pap nagybátyjok 
között, kit ök a legkisebb fivél'l'el együtt meggyilkoltak. Frotmund 
111rgbánva tc:ttét, Lothár kit·álytól tanáesot kér, mikép tehetne eleget 
biíncért? Ez összehíja a püspököket, kik hat:írozták, hogy Frotmund 
és czinkos társainak kezcik s ágyékaik lAnczokkal köttesenek össze, 
nztán illy helyZf~thcn, hamuval behintve é;; sanyariiltönyben a Szent-

') Névtelen életirój" (Puricellinet) moudja: lisdem temporibt!8 He1·/embaldu.' 
,[e Collis a llierosolymis rediemt miles (actus. És az öreg Landolfnál III, 13. szent 
Ari41<1 Pid monrlja neki: T-ihP.ra.9ti .tP.pul~rwn Dei; Uhe1·a Er.desin11~ ei•u. 
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töldre zarándokoljanak. Hómán kereszt!il, hol lll. Benedek leveleket 

ad által nekik, Jet·usalembe érnek, és soká ~it·atják ott biíneiket. 

Azután meglátogattlik Egyiptom nevezPtE'!l pusztaságait. éH Cil.l'tha

góban AZ. Cyprián sirját, s négy év eltelte ntnn vi~>szatémek Rómába. 

A nép látván őket nyomornit helyzetökbt'n, dagadt, ki~ebesedi:>tt 1!\
ba kkfll, Bzánta és ~egi tette öket ; de a pápa, bitllf~iktlll még fel nem 

oldozta öket. Visszatérnek t·~ hát .l eru~alembe, megjárják Kánát Ga
lilaeában s az örményországi hegyeket, hol egykor Noé b:\.rk~jn meg

állapodott vuln. A hitetl.-·nek megtáiDadják, le\·etkeztetik s nwg-verik 

öket; de ök tOY!ibb Sinai hegynek fordulva, nyomorteljes uj nrgy év 

után ujra meglátjt\k Rómát s az tlpostolok sitjó.nll.l büulwes{matPrt 

e~Pde:znek. V égre Fmneziaor~zág s;:ent helyeit látogatják nwg, a 

lánezok már belsejöklH~ ették magukat, Rebeikböl vér folyt, ntiglen 

<'gy j~>lenés alatt békóik !t.•estek s illt vi~o.:zaHyt>rték Hzabfl<lsúgnbt. 

Folco di Nem, az Anjon gt·úfok kiizöl, fivt'·rr· ~ tuá'lok mcggyil· 

kolásH által kéR?.Ít('tt mng:'tnttk nt:-~t az ut·nlknd:.bra; d(' sziinc·t né>lltül 

lt~tbot·gattatván a mPgöltrlt Árnyékai A.ltul, r\lltat:íro?.fl biinb:'tnúlag 

Palaestinába zar:índokt>lni. Nagy vihar flhuudt a tengl-'t'ett, Fok<, 

nH'gfogadja, hogy sz. Miklús tiszteleti~ ... ~ ·~gyh!izat rpitcnd, p;; 11\Cf!,"

lllentetik. Bemenvéu Jc~t·nflalembe, mego~:;toroztatja mai!:át a f'Zolg:\k 
ltltnl, telkiáltva : ll r a n~ , l~ g y k ef!," y c lm es c g· y It i t "z(';.; ;; 

és o r g y i lk o ;; i r:\ n t. A mu~ulmnnok nem n karták ilt a ~z. sit·lt.,z 

hocs1\tuni, mig meg nem esküszik, hogy megt0szi, a mire, mint ük 
mondák, minden ket·esztény fejedelem köteleztetik. Folco 1·1\:lllott, dP 
midön megérté, hogy n ::;z. ~it·nak undok hccHnnyitá!-;árt'd Y:lll sz.ó, 

készn<~k nyilatkozott inknbb ezer hullilt kilillni; mintlwgy azonban 

ll.tlll)'Í fáradalm:\11:1k Czelját llllbkép J1l'lll érhCttP 1 ;\l"tatlun l'~ttlashoz 

folyamodék s szag·os t·ózsavizzel telt ii\·cgecsket alkalmazd.n al.;t', 

ruluijába, vizelés helyett azt e.~urogtattn a ~zon1 siiTn 11. 1\fidón a 

1) Lm·:t hú dire.,"t le.'f Sa;•a.~in~ qrte JantrtÍ! ne ao,~t)j·e,.oient •tn' il N e1ll1·asl. 

i il ue juroit de pisser el (aÍI: so" w·ine sur le. •tfpulr-•·e d-. •on lJi"u. Le cvm/e. 

']t<Í eust mienx aimé muw·ir de mille m01·la, Ri possible !ui fu..v/, <fUe r acoi1· jei.vl. 

voyant loutef"uia que auf,·emelll ne lui se1·oit t>erntis dc Pitll·c•· h veuir le •ainct lieu. 

auquel il av"it •Í chCII·itable rr.fj"ectirm, JI01W la vi•ilatiun ril<qnel il est"it par ta11l rl< 

pe1·ils et traveau;r: de fuitain pai.Y il! m~·ivé. leu1· aocm·cl" ce f"aire ; et (ttl COII'VIcl"' 

pa•· ent•-' eux, q,( il y ent>·e•·oit le lendemain. Le soh· se •·eposa le comte d' .Anjou 

en aon logis; et au lendemain 11talin print une prl.:'e fiole de ven·e a••ez fllate, ln 

quelle il •·emplit de ptt>·e, nette et reclolente em;e •·oBe , ou t·in iJ/anc >elon l' opinivn 

tl' auscun.s, et /o mit en la bi"U.ye des ses t·hatMBe-• Pt vint t•e•·s eu:>: qui l' ent1·ée tui 

rwoint per·mi.•e; et dpr~., avoil· payé tell~a somme.v q>te les pe111e1w injid~lles /ui rfp. 

·"wnri•r~ut, {nt mia an o:t!nl!,·ahiP (Ip ltti lan./ rié.•i••,l /j,.,. rla .• n;nl .tépult:•·e . anquP{ 
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,;il·körc borult, ez higy lett miut a vias~,s a gróf leharapott belöle egy 

darabkát a ru'lkül, hogy azt a hitetlenek észre\·ették volna. ViRsza
térven Olnszot·szágba, Romagnát hirefl rablóbandAtól mentette meg; 

miért j;, a nép i-ít megmentőnek nevezé, a p1ípa pedig feloltl11zta ;.; 

nu'gajándékozli két vértanú ercklyéjt'wel, miket ö hazájába vitt !! egy 
~zent-Sir-Egyhá?.at épitett a Jerusálemben látottnak mintájára. Azon
ban !!em a biinbnnat sem u feloldozás meg nem szabnditá őt a lelki 

furdalástól, mell.rtöl gyötörtetve, vi~szntért a Szent-földre, de utköz
bcn meghalt. 

Riclu\rd vct·dnni apát, mint emlitettük, hatszáz zarándok kiflé
retében indult 11. S?.entföldr·e, kik krizt voltak Richárd, normandini 
gróf fl Ervin, trieri 11pát is. Megindulván !ihitatnkon n görög Cflllfl?.át· 
,-~~~ pntriarcha, h\.tni akarták Richárd apátot. fl megAjándékozák 11 Yll

lórli kereszt két darnbocskájll.vnl, mcllyel li nztan a szent helyeket 
látogatta. ::\Iegflirödvén Jordánban a két ereldyPt észrevétleniil el
ejtette; ck nztÁn u~zni láttn azok:lt B viz ellenében fcilfeld hm:zá kö
?.eliteni. 

Bö vagyok ez elbe~;o;é\t"~sekben, hogy lássék, mily siil'iik Yoltak 

a z~nin1loklatok, nwnnyi e~odnkkal köriilszöw•, ~ hogy nem egye(liil 
a k<iznépet ragadták cl. 

Azonhnn n znniurloklntok ~em '~~n pa áhitatbúl történtek; voltak, 
kik rli,·atból, unalolllhúl . \'agy esupa kiv{mcsifl:'l~búl, vagy hogy a 

hnzni Wr·,·önyc~k s;o;ig-ora alcll kivnuják magukat, :::l1.entföldre mentek, 

n nélkiil ho;!;y jnYHI:isrM bondolkodtnk volna. Poitoni ·vn. Vilmos, 

az első t•·onb:ulonr, elrabolja ChiHelleraut grófniít, s mifltín az an

goulemci püspök mngábatér1!src intené, igy felelt neki: 1\1 e g j a v i
t o m ma g am , m i fl-ö n t~~ f é~ ii lk ö d n i fo gs z. A püspiik egé

;;;o;en kopai<z volt. Azntán clhnt:i•·o7.:Í, hogy Jerusalembe fog menni, 
~?.ámo~ ~:>:ép bnrátniíjt'•vel !"tízezer cmben·cl, kik közöl azonban esak hat 
.intott Pl Antiocltiáb:•, s a kt-ónika megjegyzi, hogy Vilmo;; j{, t,. o n
h a d o 11 r , j ej f e g y Y c r c s l o ,- a g ,. o l t , k i m c s s 1. r Y i l :í g o t 

.i á r t b c n n ö k " l e s :\,b i t It s n v{, g c t t. 

"-~Irc Scignenr apr't., -•11 tJ·iwnplwnte pauion rcpo8a: ct /ui liJ-l di.vt que uccornplist 

·"' pl'Ontr.s .• c, "" 'l'te "" l~ mrslroit rlelwrs. Alm·.• le comte, soy disant p>·et de si faire 

rle•lacha. 1m e M_rjll-il/PIIe rle sa 07"0?JC, el {ei.'Jnant pi.,.er, épandit de cette claire et 

J"''·e eanP '1'ose -•m· lr. sainl SépuJr.,·e, de quo i le.~ payens, cuidant pou,r vrai, qu' il 

~11J1i pissé desru.s sr. prinre-nl il ri re et .'r. mouquer, di•ant l' avoi.· trompé et alJusé: 

'"''is le dévot comte d' Anjott ne son.1eoit en leuÍ·r mouqueries, e.•lanta en. g>·ands ple-t!l'l 

~t lc.rmc• proslcrné ·'"'" lr .•nini Sé]>lllr•·'· Anjou kr<ínikkjll. 



14 

Alábbszalit Yagy uövckedett H zarAwlukuk ~zá1ua a tartnn1á 
11yok békejc 11 az. utak bizto~s:\ga ~;zcrint. 1\Iég az Ommiahdok és Ali
fiak a kalifaság fölött ver'H(mgtek, Palaestina nwgálwz jöhetett; mi
dön aztán Nagy-Károly hatalmn tetőpontját érte d, a kere~zt~nyek 
bizvást utazhatták keresztHI Eui'•Jpút, H ama nagy fujdele m, mint ar. 
iisszes keref:!ztényck feje, az arabok között élöket is védte ; évenkint 
~egedelmet küldött az alexandriai, ca1·thágói s kíilönösen a jerusalemi 
1emplomok fenntartására. Közlekedék e végett Hanm al- Rashid 
kalifával, ki, mint mondjál{, átadta ueki a s:~:. sir kulcsait s a kereszté
nyeknek szabad járást engedett .. Nal!:y Károly ezek számára szállodát 
alapitott 1), s innen ''nn, hogy n regényköltük szentfiilrli hóditásnir1'l) 
álmodoztak. 

Akadályul szolgálta.k egy ideig a normann hadjáratok ; de rni
ntán ezek keresztényekké lettek, épen öket látjuk legbuzgólJban za
rándokolni , melly nt ban még o1·:;zágszerzésre is találtak alkalmat. 
Volta Szentföldön Il. Richard, normandiai gróf; fia Robert, Hoditó
Vilmos atyja, Drogo, pontoise i gróf' társaságábali mcnt, dc Ni eaeá
ban meghalt (1035) talán mé1·gezé:; által. A nurmandol> azh-iu miuden 
évben pénzt küldöttek a palaestinai kó1·odák és rnonusturok eltartá
sára. Ugyanezen Robe~·t, ki kegyctlen~ógér(í) ()rdögnek neveztetett 
el, ki azt követelte, hugy a brctuuok mindnyájan mezitláb jiíjenek 
neki hódolni, ki nem félt sl"1mmi •:rubertöl, csak a pokoltól, ugy hogy 
a büuösböl hirtelen biínbánová lett, mezitláb é~; szcrzetes rnlrúba ér
kezett Syriába, s midön megbetegedett, nem akarta magát kereszté 
nyek, hanem csak saracenok által szolgáltatni. Midön ezek fckágyon 
tovább vitték, egy keresztény kérdezte töle : M i t ü z c n E 11 r 6-
p á b a? ltobert felelé: M o n d d nr c g n é p cm n ck, h o g y l á t-
tál mikép vitettem paradicsomba ördögök által. 
Jerusalemben nagy csoport keresztényt talált a kapunál, kik nem 
tudták a berucnti adót megfizetni, Robert kifizettc ezt valau1cunyiért. 

Magyaron:zág megté1·itésc utáu sokkal könnyebb lett a szent
földi ut, s sz. István a zarándokokat pártfogása alá vette. Azon hitben, 
hogy az ezredik éHe) a világ-nak vége lesz, igen solum eladták vagy 
elajándékozták javaikat, mcllyeket hitök szcrint rövid idö mulva ugy 
is el kellett veszteniök. Elmentek tehát meghalni azon helyre, hol 
Krisztus halt meg, azon völgy mcllé, mellyben a bárány nem sokára 
mint Oroszlány vala megjelenendő 1 hogy megitélje az egybegyült 
világot. 

1) Lásd Eginhárdot és BE'rnárd RZPrzrt~~t. 
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Ezeredik 0v nt:in móg nagy•Jbb fokra hligott HZ áhitat; Litbert, 
Candmty püspöke (1054), több mint háromezerrel indult Jerusalem
he; de megtánuHltatván Bolgitror~zágbnu, ~wkan megölettek, sokan 
éhen ves~tek d, s egy sem érhette cl a kitűziitt helyet. A mninli ör
sek, aztán ~peycr, Külu, Rum b erg ti Utrecht piispökci (l 064) hétezet· 
em berrel zarándokoltak ol; Dukas Cou:;tantin szívesen fogadta öket, 
de J ernsalem utt:llctt megtámadtattak a beduinok :Utal, R midön sok 
szenvcdés utáu Ola~zhcntcm keresztül lu1zantaztak, nlig voltak mind
össze kétezeren. 

Ez idiHJen uehéz esapasok érték Palaestinát Al-Hakcm Bam
rillah, egyiptomi kalifa, dühöngU félbolond, ki ef;upa kedvtölté;;böl 
Kairo városának felc':t fölégettette, felét meg rablásnak engedte át 
( l006) s isteni megtestesiilésnPk hivén magát, üldöztc~ a syriai keresz
tényeket, s<Jk:ü ölve meg a zat'ándokok köziil is. Kedvezőtlen hír ter
jedvén el a mnsnlmanok kiizi;tt, melly birodalmnknt enyrszcttcl fenye
gette, iík ezért aJkallllat vettek uj iildö~ésre, melly ntiatt :tztán II. Sil
vester pápa keresztes háborura az első felhid~t hallatta 1). Fegyvert 
is fogtak csakngyan Geniul s Pisa polgárai éR Boso, Arles királya, s 
pusztították Hyria rnu·tjait, dP a dühöng() al-Hakem halála után (l 021) 
a b(~kc hclyt·eállván, n keresztények ujt·a megkezdhették a kereske
dést és zaránrloklatot, esak esckély adót fizetve Daher-Ledinillahnak, 
az egyiptomi nj k:-tlifának. EttHI nyerték meg Amalfi polgárai (1022), 
hogy Hz .• János egyháza mellctt honfitársaik vagy más nyugatiak szá
mára kórodát épithessenek, mcllyct ők évenkinti, Eurapából elkül
dendő jövedelrnnncl láttak el, s ez alapitvány volt bölcsője ama rend
nek, melly utcíbh Rhorlu~t és Maltát bit·tokába vette. 

1) Eu, quue est Hycru•ulymía, universtúi Ec:c:le•iue sce]Jh·is 1·egnontm impe1·anti : 
Cum bene vigeas, immaculu.la spoiMa, cuju• membrum esse me Jatem·, spes 

milii ma:~,ima datw- pe•· le cnput attollendi jam pene attritmn. An quidgncmt diffiderem 

de te, 1·eru.m domi·na, si me 1'ecugno11ci.v /uam? Qu.isqu<Wtne luol"U11t tantosam cladem 

illatam 1nihi pnlare clebcbit ad ae 111inime 1>P.1'line1·e, utque 1'e1·um infima ablwrrere ? 
Et quamvis nunc dejecta, tamen !ta/,uit me o1·bis ten·m"UIIt ozJtimam sui partern : pe

nea me prop!tetaJ~•rn oracula, I'Ut1·iai'chm·wn insiynia ; hinr. clm·a mundi lumina, p1'0· 

rlie1"Un.t apostoli; hinc Christi fidem 1·epetit orbis te1~·m·um; upud me l'etlemlurem suum 

inve11it. Rtenim, quamvis ubique sit rlivinitate, tamen hic Itumanilate nat·us, passua, 

•epnl!us, !tine ad coelas elatua. Sed wm Jn-op/teta dixerit : "E•·it sepulchrum e}1•s 
glcn-iosum," '}Jayanis loca cu.nctc• subvertentibus, lentat diabal WI re,lde1·e inglo1·iosum. 

Enite1·e ergo, miles Christi, estu •iynifer et compugnat01·, et quud a1·mi.Y nequis, con
si/.ii et op um auxilio s-ubveni. Q·uid e11t quod das, a·ut cui das 1 Nempe ex multo 
modicmn, et ei, qu.i omne quod ltabes, !lrat·is dedit, nec tamen g1·atis 1·ecipit; et hic 
eum multlplicat et in futw·o 1·emunerat; per me benedicit tibi, ut la1-giendo ereseas; et 

l'ercala re/and, 11.t sel'llm ,·eg1wndo ";.''"·'· (Muratori Re1·. ll. Srript. t. III. p. 400.) 
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A keresztények biztoss1iga tehát Palaestiná.ban és az Azsiánd 
határos európai részeken egyes fejedelmek szeszelyétöl vagy azon 
mozgalmaktól függött, mellyet a sohascm nyugvó felekezetek s a pró
féta birodalmáhEm mindig nagyobb számmal születö uralkodóházak 
támasztottak. Az arabok fenyegették Eu1·opát keletről és délröl ; a 
l•'öldközi-tenger nem volt elegendő védfal a vakbuzgó harczosok ellen, 
ök berohantak Olasz- és Spanyolországba. Az elsöböl kizM·-arta öket 
a benszülöttek vitézsége, a pápák buzditása s a csá1:1zárok segedelme; 
~panyolországban még folyvást t111·tott a küzdelem, s habár nz arabok 
megmüvelödve, eredeti vadságukból sokat levetköztek, a cantabrak 
kardja mégis mindig tovább terjeszté a félsziget északi részén alapi
tott keresztény uralmat, s nemcsak határt szabott a saracenak hódí
tásának, hanem régibb foglalmányaikat is laRsankint visszaszerezte. 
Azonban a szigorú s dühös Almora v idok Lerohanása sa Zalacea mel
letti gyözelem megujitotta a veszélyt, melly VI. Alfonz cgé~z tehetsé
gét s Cid erős kardját teljes mértékben igénybe vette. 

Keletről még mindig veszély fenyegette Europát, annyira, hogy 
az eWnyomuló musulmanok visszaverésérc mát· többsziir terveztetett 
egész Europa fölfegyverzése, miböl kitdszik, hogy a keresztények 
ekkori hadai épen nem vakbuzgúság vagy meggondolatlan hóditás
vágyból eredtek. Az első arab berohanáskor fül sem tette Europa, 
hogy egy beduin csorda olly nagy veszélylyel fenyegcthesscn, aztán a 
keresztényeket sem egyesítette még a birodalmi kötelélc A konstan
tim\polyi udvart majd a giig, majd az crctnolu;ég mindig clküliinit(· 
Európü.túl, mi szintén a musulmanok elleni cgyef'iil<'·Rt fijJöttéLb gá
toJá. Némelly magasabb elmék, mint II. Silvestcr s VII. Gergely fel
fogták ezen egyesülés sziikségét. E1: utóbbinak idejében novelte a 
veszedelmet a selrlshúk-törökök beütúsc, kiknek és1:aki vadkegyetlen
Régök a déli a1·abok elaltatott (liihét ujra fölébresztette. Gyors mcg
hatalmasodi~5ukat m6g inkább növelte i\Ialck-shah, ki ve1:ércinck meg
engedte, hogy a meghódított Egyiptomot és Göröghont kényök ked
vök szerint pusztithassák. Telhetetlenek s kegyetlenek lévén, a Pa
laestinában lakó vagy oda jövő keresztényekkel az elnyomás minden 
borzasztáságát éreztették; egész Európában hangzottak a panaszok, 
hogy a papok és a pátrüircha az oltártól a börtönbe hurezoltatnak; a 
nök baromilag megfertöztetnck, a gyermekek ezrenkint kiirülmetél
tetnek s Mahomed valláMában neveltetnek ; nérnellyek pedig mint he
réltek a féltékeny kéjelgés serailjainak iírzésére has?.míltatnak 1). 
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Ekko1· Parapinaeas Mihály, görög c~:iszár, a nyugatialtat a ke
reszténység ellenségei ellen háborúra hívta fel, igén·én, hogy a latin 
és göl'iig egyhá?. kiizi.itti szom<ll'itó f:zakndásnak véget fog vetni. VII. 
Gergely viszhangoztatt.\ a szór.atot, Isten zászl.1i alá szólitván a ke
resr.tényeket '), s késznek uyilatkozva, személyesen élére állani a ke
l' cs z t es ek n ck 2) j ötvencze1· ha1·czos ajánlkozott a vállalatl'a, 
melly azonban más érJekek miatt akkor Jll(\g meg nem kezdethetett. 

l\Ielengettc a te1·vet Ill. Victor, fegyvene szólitva a kcreszt{>
nyeket. A genuai, pisai s más olaszvk, kik az áfrikai sa1·acenok ellen 
kiindultak, töle sz. Péter zászlaját s bűneik bocsánalát nyerték 3). Ki
kötve Arrika partjain, mint mondják, százezer ruusulmant kaszabol
tak le, egy várost felgyujtottak, s egy mót· királyt adófizetésre köte
leztek, s a zsákmánynyal a hazai egyházakat ékesitatték fel f1088). 
Az olaszok voltak tehát megkezdöi ama vállalatnak, melly Azsiát s 
Európát két századon át rázkodtattu j hanem a meggyiitt gyúanyagba 
a szikr;it egy egészen ismeretlen em bel' vetette. 

Amic·ns-i )•éter. 
Egy Péte1· nevü, durva külsejii s viseletü picardi, kit ismerői 

csak relDetének neveztek, megerösité lelkét ima, böjt s magány által, 
annyira, hogy mát· közvetlenül lstennel él'intkezni magát méltónak 
vélte, s é1·zé, hogy ö többre van hivatva, mint hogy életét remeteség
ben töltse eL Elindulván teltát szülöhelye-Amiensból (1093), Jel'usa
lembe zaránJokolt, hol a szeut helyek hitása ugyis heves képzeimét s 
nagy áhitatát még magasb folua emelte, s midöu ráborult a sz. sÍtTa, 
Krisztus sza v ait vélte hallani, ki így szt',(t hozz{~ : K e lj föl P é t e l'! 

Ppiscopum : mat1·es co•~·uptac, in conspeeiu fili<trwn r.wltipliciter repetitis di~e1·sorum 

coitibWJ ~e~oabantur : jilio.e exibtentiae l~n11immt 1n-aecine1·e ·•allando cogebanlur, mox 
eadent passio ad filia.~ etc. - Guibert. 

•) J,witamus, ul quidam vestrum t•cnim•l. •tui dtristianant jidem vultia defe·n· 
de1·e, et coelesti re:li militm·e, ul cwn eis viam. favente Deo. praeparemus omnibu.-•, 
qui coelestem nobilitalPlll delendendo pe1· nos ultra mm·e volunt tra1U!Íre. Ep. II. 37. 

2) Spe~·anw,s etiam, ul po~<.tis No,·mmmis, t1·a.1.•eamu,s Constant•:nupolim in a.d-· 
J•llorium Cltristianm·w11. 

3) Ae.Yluabat aulmn idem aposlo!ic~ts Vi~t01·, Samcen01~"'' in Airica morane-i·um 
supe1·biam fmn,gere. Consitio itaque cum epiacopis et ca1·dinalibua habito, ex omnibus 
(e1·e ltalta.e populis exe~·citum congregowt, iU-isque vexillv.m beat.i Pet1·i apostoli tra· 
dens, sub remis.•ione peecal01'nm omnium conll'a in/ideles impiosque in A/ricam di· 
rigit. Ohnsio itaque <lw~e, iag,.e~si Africmn, centum ntiUia pugnatornm occide1-unt, 
'"·~e il/on<>•• praecipua capta et exciaa. Pon·o ne ')nis twtbigat hoc Dei nulu con
ti_gisse, quo die Christian·i victores evasere, eo e/iam Ttt<l-iae mmciata •Jicto-l'ia e.~t. 

Baronius Ill. 70, ostiai Leo szerint. 

XI. 2 
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me nj és h i r d cs d n 1; p~~ m n ek ;~. sz o l g as á g v é g é t; j ii

j e n e k a z é n h í v c i m t\ s s z a b a d í t s á k m e g a S 7. e n t

földet. 
Sermnit scm tartott többé lchetlennek, s levelet kct·vén az ,öreg 

Simeon pah·iarchától a pápához, megigérte, hogy felbuzditja nyugat 
hőseit a Szentföld megszabaditására. Visszntérvén Európábn, meg
csókolja. II. Ot·bán lábait , ki a. remetc ihlett beszéde által elődei tet·
veinek kivitelére fölbuzdittatva megálrlja s elküldi öt a sz1mt háború 
hirdetésére. 

A remete bejárja Ulasz- s b'raucziaországot s egéMz Eut·ópát, 
ferletlen fővel, mezítH.b, dUt·va csuhában, öszvér hátán, kezében fp,
sziilettel; testé u en megfogyott és sovány, deszemeis beszedének tüze 
azon szellemet lehelte, melly öt belülről lelkesité 1). A nép, melly 
it·ánta, szigoru erkölcsei miatt tiszteletet érze, meghatva a Palaesti
nában látott és kiállott szcnvedések élénk festése által, s elragadtatva 
~zavainak égö ereje által, prMétának é~ szentnek kiáltva őt, köréje 
gyülekezik; szavát viszhangoztatják a szarzetesek s a Jerusalemben 
volt zarándokok, kik épen akkot· térve haza, magukon hordozák a ki
állott vértanúság, a viselt lánczok jeleit. Mindenki azon volt, hogy 
az Isten emberét minél inkább felmagasztalja; s boldog volt, a ki csak 
ruháját is megérinthette ! Dm·va ültönye sokszor darabokra vágatott, 
s az aj tatosak keresztet varrtak ruháikra azon dambkákból; még ösz
vérének szöre is ereklyének tekintetett. 

Ha Európa, ugy, mint ma, nehány rendes kom1ányn államra lett 
volna felosztva, Péternek f!Zckhez kellett volna fordulnia, s ezek bi
zonyára nem v~l.llalkoztak Yolna olly hadját·atra, mellynek sem sz ük
~égét :>em hasznát be nem látanclották. Azonban a politikai számitá:::
nó.l nagyobb volt a lelkesedés n igen sok ur kiizött darabokra szag
gatott Európában. Azon köriiltw'•ny, hogy a birtokosok fegyvert 
fogva készek voltak kényclrnöket, javaikat odahagyni és kalandjá
ratra indulni, legkevésbbé scm tünhetik fel ama km·han, midön őket 
m:ít· életmódjok ÍR illy vállalatokra kéRzítctte cl. A jcrusalcmi út 
meglehetösen ismereleli vala annyi zarándoklá!; után ; a szent háború 
eszméje átaJános volt, rószint az elbeszélt huzditások, részint a spa
nyolhoni hadviselés által, honnan naponkint Cidnek nj diadaláról ér
kezett hír, míg Genua s Pisa tiai tengeri gyözelmeket arattak. Fran
cziaort~zághan :t zon sz;ízndhan huszon hét évi éhség s?.intc sziikségessé 

1) PunU·us, pe1·sona <:ontem.plil,ili~, t:h;aci• in,'l~nii el uculullt lur.l>en.y pc.-spirac~m 

.'fraturnq"e, Pl ap<mle .fll'-e"·' ~i non deernt efo'Ju.Ínm. Tyrusi Vilmos. 



19 

tet1C' a kir11ozdula!;t. SokRn vétkeikéri nelu;z biinbánatm kötelezve, 
a Hzent háborubnu jú alkalmat találtak az elégtételre. A hiibérurak 
ciAzigct~lt v1íraikban scm kiizigar.g-atás, sem igazságszolgáltatás által 
cl nr:m foglalva, iiriirllrll(d kaptak <lil alkaltwm, ama;r, iir·~s létet oda
IJagynt, VPszólyt~~ kalanrlokm rohanni. Az uralkodó házakban az 
ilralom nólkiil nmmdt fiatalabbak, mintán harcziasan voltak nevelve 

' ha otthon nem tabUtak alkalmat, mú~oknak ajánlták fel szolgálatukat, 
néha pénzért, dc többször hat·czvágybúl fl azon tevékenységi szükség
bril, mellynek érzete ama századokban olly bntalmasan túlnyomó vala; 
s most ime a vallás védelmérc szólittatnak fel, messze tartományok
Lan, mcllyck neve Í:> a képzeimeket feltüzeini tudta. Más nemes fiak 
vapokká levén, s püspoki s apáti méltóságokra emelkedve, annál is 
inkább, mivel harczias szellemöket sem vetközték le, nagy örömmel 
fogadták a harczi szózatot, mcllyet ök mint vezérek s egyszersmind 
mint főpapok követtr.k. 

Azonban scm ök, scm a nép nem lett volna reávehető illy közös 
vállal:~tra, ha a katholikus rendczmény valamennyit ugyanazon egy 
hazának vagyis az egyháznak fiaivá nem te~zi, s ha valamennyien egy 
szúzatra, a pápára nmn hallgattak volna. Az ö és az egyház nevében 
az uj téritök egy egész századnak bűnbánatot hirdetnek 1 mellyre 
csakugyan szükség is vala. "MP.rt- mondja Tyrusi Vilmos - nyu
gaton sem vallás, scm igazság, scm becsületesség, sem hitség nem vala 
többé; eg-yh:izak és monostorok kiraboltattak; semmi hely nem vala 
biztos ; a legborzasztóbb gonoszságok bünteticnek maradtak; a csa
lád beléletében az erkölcsök megromoltak ; a házasság kötelékei s:>:ét
tépettek; mindenütt fényüzés, játék s reszegcskedés; az alsópapság 
remletlen életii; a püspökök fajtatanok és szontség:hulók." 

lVIikép tehát egy század elött a világ végét hitték közeledni, ugy 
rnost átaJános biinbocsánatban hittek. Kiuek bűnei voltak, ki igazta
lanságokat követett el, az most mind a jerusalem i utra készült. Midiín 
remete Péter clhango:>:tatta : H a r c:>: os a i a z ö r d ö g n ek, l e
g y e t ek K r is z t us h a r c z os a i v á! előbbukkant igen sok rabló, 
barlangjából s az erdiíkbül, honnan az utakat és falukat t•ettegésben 
tarták; a vasat, mit előbb gonoszságra használtak, most a szent ezél
ilak szeutelék; mások ujjáéledt keresztény szcretettcl a szegények és 
betegek közt alamizsnát osztogattak; a városok és családok közti vi
szályt te~tvéri ölelkezés váltotta fel; a feslett erkölcsüekct magukba 
téritette a remetc szigoru példája; mindenben csodák láttattak s az 
akkoribau nagyon uralkodott szent tiiz (orhánez) az eddigi tétlenség 
biintetéseül tekintetett. 

2* 
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És epen e:>.: idöszakhan 1\rh:r.ék Komnen Elek kon::<tnntinápolyi 
estiszar levele, melly Pliinuta, hogy n Vf'::<zély niíttiin Pií, é~ az uj Romn 
közel van ahhoz, hogy a kebelébe zárt becse~ ereklyékkel együtt a 
törökök kez<,he c::<s<;k; a vitúz frauk()k jíijcnek tr>h:'tt s ment!~ék mPg 
nzt, vagy ak:ir foglalj:.\k el, miután ö tll'alkodá5ál nem sajnálja, (;~nk

hogy a birodalom a hitetlenek ZRákmányúvá ne lcgye11 1 ). 

Pineenzni zsinnt 109.\. 
A k!i'l'eszténység képviselűje s ohajainak tolmáesn, a pápa z~i

natot hirdetett Piacenzába, melly olly számo;; volt, hogy szabad ég 
alatt kelln tartatnia; kétszáz piispiik, n''~ye?.er pr~p s harminczP-7.ernél 
több világi hallgatta a pápa hnzrlitl't~:·,t, ki egy uj gyiilós hel~·eül An
vergnebcn Clt•1·mont-t jdiilte ki. 

Cle•·mont-i zsinat 10!)5 no\. lk-2S. 
Itt mincl1~nelött a 7.,:;imttok nmlhatlan feladatn, a papság relormja 

t:ir~yaltntott, a?.hí.n a n:'I'Png?.ii map/tnhadak ellen n legnagyobb ün
nepélylyel hirdcttetf•tt ki IIZ istPnb<q<P, átok mondatnin ki mindazok
ra, kik a békét é~ iga7.~fígot el nem fogarln:ík vagy a ~zent helyekre 
menekvöket sérteni memP.k. RPmete Pétt•r, ki nz. eg(·~z fenyében je
lenvolt pápa mellett ült. fölkelt " kiinyhullnt;t"' küzött besz1;lt a nép
hPz, kim•k s:~:avnit a;~,t:\n Orbúu népie~ nyeh~m, inkább lelkefl és szen
vedélyes, mint. ~zúnoklati bcs:t.édhen, politikai " vallási okokkal eriísi
tctte meg. :,.MenjetC'k te~hércim ~ ~) 111omhí ií, mr'njetek megtámadni 
rAtran 117. l•tf'n eJlr:nsl;g(•Ít, kik. szég,)'f'nére a kel·es?.tónyeknek! rég
idiítiíl f"gva birtokuk ban t.nrtjitk Syri:H ,:~ Ün11ényor,:;zágot; ~(j t uraivá 
l·~ttck q:~;ész Kis-;\z~iánnk. mellynck ta•·tomán.vai Bithynia, Pbrygin, 
Halatia, Lydia, Cappndoeia. Pa111phylia, lsnuria, Lycaonia és Cilieia: 
moAt ui:Íl' lllyriában s a;" t·vHI szorngzéd tnrtományokhan dúlnak 
l';.;é~7. azon tcngerszoro,;ig, melly ~71. György ncvd ,·isel. Még többet 
i.< tcttPk : f'lfoglalva J éws Kri~ztn'l si•:ját, hi tiinknek ama csodálato" 
Pmlékét, ?.arándokainknt pP.nú~rt boc,:;ú~ják be azon városba, melly 
egyedül keres?.tényckn<'k állna nyitva_ Ita r<;gi vitúsógiiket megtar-

1) Kiiliinö•. hog-y f{.,nm<·H El••l< a töhhi inonkok ki"•r.t. A.7. ara.ny sr.eretetét 

" n pvlci!P-1'1~·marmn foem·hwrvm. ~:olupla.•l i• fi;le111liti. Gnillwrt. hi e levelet fen

tartottll, egész i•Rzintén ki41t f<·l : ilfi'llllw hi::ony a yii1·iiy ";;k " fra.ncziríknál RzeiJ

/,Pk •·ol rtának ! 

') Adjuk ~ IJesz<Íoet a z"iuat.o11 jeleuvolt ~t.dm•esl,ury Vilnws düatlása sze

riut.. Miivé,-.ietlemége hitel~,~é;;•·c mnlat, R lm nem is eg·é"zen Orbán s:.:nvait 

adja Yis~zn, IIH'gf'g-yezik mégi• nlindenhen az i<l(lk sz('IIPmévd. Tizenkét más tör

ténetíró épen illy értP!emhPn hP•z.llt!'ti a piÍpÍ•t; Miehnnil korunkhoz képest s aka
derniailag szópitettc azt meg. 
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tották volna. Nem elég-c ez, ho~y clhomál_vositsa homlokunk derü
jét? De ki is türné, ba nem a keresz.téuy dictii.\ség irigy löi, azt a szé
gyent, hogy a hitt>tlenekkel leg·alább nwgof'z~zuk n Yil:lgot? Oh ke
resztények! vessetek véget n gonoszságnak, ~a távol tlu·tományokban 
egyetértés urnlkocljók kiiztr:tek. Mr:njetck :-; n !f;g-nemesebb vállalat
\,an tiintess<?tek ki ama vitézs~g- :-; üg.VP8Hi-gd, mt'llyet magánhadai
tokban olly nagy mértékht'u timusitátok; menjetek, harezosok, sa ti 
híretekkel az egész világ be fog tPiui. l%il meujenek 11z ismeretes 
vitézségü fmne:r.iák, a többi egyesült uemzet kiivrs:;p öket, ~ c!lak ne
vökkel is elreitrntik a világot. 

"De minek adnám elétek, rnenuyi•·e hiányzik a pogányoknál a 
bátorság'( Vegyétek inkább eszr:tekbe, hogy a z é l e t ös v é n y e 
kesken y; igeu, keskeny a:t: ut, mellyre iudultok, :s végtelen veszé
lyekkel é8 halhllnl telve, d1~ azon világba n•zet benneteket, mellyet 
dvesztettetek. Ne féljetek, hog,v a szenvedések mellett jnthnttok az 
lsten m·szágába. Ha fogságilit estek, kép?:t'ljetek :-:nkkal kegyetle
nebb kínokat és lánczokat s ''á1jatok rettcmetesPbb büntetéseket, hogy 
hitetekben erűsek maradjatok. Ekkép, ha sziikség lesz, testetek árán 
megváltjátok lelketeket. Ti félnétek a hal:íltól, ti, olly példás bátor
ságu s rettenthetleli férfiak'( Az. llmbt;ri gonusz~á.g semmit sem talál
hat fl"l, mi a ml'nnyei rlicsöRégge! i)sszehasnnlítJ.ató volna: miután e 
világ szenveuései nem méltól{ ama dicsőséghez, melly előttetek föltá
ratui fcJg. Xe111 tudjátok, lwgy ti z c r e 11 es 6 ll c n f\ é g az em L e,._ 
r e a l é t e :t: é s , s !1 o g y a b o l d o g ti á g· a h a l ~í l b a n v a u '? A 
papok beszédei e tant Anyánk tejével ~zivatták bl'lénk, a tant, mely
lyet atyáitok, a vértanúk, példájokkal er6sitettek. _\ halál elkülöníti 
a lelket tisztátlan hörtünc~től, hogy fl"lrepiiljön az erényc~i ~zámára 

fentartott lakLa. A balál sietteti a jók útját az öket váró boldc>g hely 
felé. A halál megakasztja az erkölcstelenek ~onosz. tetteit .... A ha-. 
lá! által tehát a valahára szabaddá lett lélek a •·mnény édjeit éh·ezi, 
vagy veszi vétl{ei büntetését a nélkül, hogy nagyobbaktúl félhetne. 
Míg a te~;thez Yan bilincselv<l, alá vau Yetvr: a földi gyarlóságnak, 
vagy, világosabban szólva, meg \'an hah· a; mel"l DLllll lehet valódi 
szüvetség földi és mermyci, ist(:IIÍ é:s halandó dolgok között. De sza
badulva a békók Ló l, mellp•li öt a földhöz kötik. vi~>szanyHri eredeti 
fényét, tökélyelS t1s boldog deterejét, köz!Pk~rlve <'!-?;_V bizonyos fokig a 
láthatatlan isteni termé~<zettel. 'l'eljeHítvo tehát kettő>< kiitole!:lségét, 
életet lehel a testbe, midőn az~al egycsíttetik; midi)n pedig nttól elvá
lik, eredeti rendeltetésének adja azt által. Észre kellett vennetek, 
1nilly ,·.,lP~Pn virn"zt a IPIPk nz a]yó testben, és hogy az érzelmek 
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csendjében az istenséggeli természeti viszonya által sok jövendő ese
ményt előre lát. Miért félnétek tehát a haláltól, ha szeretitek az álom 
nyugalmát, melly a halálhoz hasonlít? Mindenesetre esztelenség volna 
tőletek megfosztani magatokat az örök boldogságtól, hogy ízleljétek 
egy mulékony élet élveit. 

"Azért, szeretett véreim! ha alkalom adúJik, ne haLuzzatuk föl
áldozni életeteket testvé1·eitekért. Az lsten szentélyc visszaveri a 
rablót és gazembert, é~ befogadja a jámbort. Tieitek szeretete ne 
gátoljon titeket, mert Istennek tartozik az PmLer legfőbb szeretei.tel. 
Vissza ne tartson a sziilöföl<l i1·ánti szeretet; 111ert különbözü alakban 
a keresztényre nézve az egész föld számkivetés helye lévén, az éi ha
zája az egész föld, a számkivetés föhlj1: az ií lwz,áj:~, és hazája a szám
kivetés földje. Senkit !le vonjon vissza gndng üriikHúge; mcrt még 
sokkal gazdagabb igértetett neki. A földi jaYak l{edves!·k, de hiúk; 
a kik ezeket megvetik, sz:Í7.szo•·os kárpótlást nyernek. 

"Ezeket hirdetem és pnrancsolom én, sa tclje,;ít(:s idejeüla ránk 
jövő tavasz végét tüziim ki. Isten malaszíja háromland ik mindazokra, 
kik lekötelezik magukat a hadjáratra; kedvező t'~1·et, Lő aratást s jó 
idöjárást fug adni. A kik meghalnak, a mennyot·súgba mennek, a 
kik pedig fenwaradnak, a sz. t~írho7. jutnak el. l~s van e nagyobb 
boldogság a Lalandúra, miutha h'ttja ,; letéLe az<•ll helyet, lwl az Ur az 
emberek nyelvét beszélte·~ Uh áldottak legyenek azok, kik illy ne
mes fá.radalmakr~ hivatYn, szép jutalmat aratandnak ... !" 

E rendetle11 de tüze,; szúnoklatra az egé~z gyülé~ egyhangulag, 
de különféle nyelvjárásban kiáltá: D i e x c J 'i' o l t! D i e l i v o l t ! 
D i o l o v u o l e! (lsten ugy aka1ja !) Egy Libornok eltuondá a köz· 
gyónás szavait, a ::wka:;ág ténlen<illva, 111ellét ''erve ismételte azt, s 
feloldoztaték. Adhemar de Monteil, Puy püspöke, követi minöségben 
el:sö vette át a pápától a keresztet, utána a többi püspök, azután a 
vallásos megtisztelés által föllelkesített föurak megeskHdtek, hogy fe
ledve magán bol.ntalmaikat, Krisztus sé1töi ellen harczolandnak. Mind
nyájan, kik lekötelezték megukat a teng·e•·en túl hadakozni, javaikital 
együtt az egyház védelme alá vétettek, átok mondatván arra, ki öket 
megkárosítná. Eszerint húsz különfélc népség indult el azon hadjá
rutok elsejére , mdlyek Ke r es z t e s h a d ak n a k neveztettek, 
ruivel a harczosok mPgkülönzö jelül a k e,. es z t b o l o n ds á g á t 
vették fel. 
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MÁSODIK FEJEZET. 

Első keresztes h<lborlÍ. 1096--1100.•). 

Hazatérvén a piLspiikük és a lovagok , Orbán pápa :> remete 
Péter a népeket folyvtist fcg-yver·kezésrc lmzditották, hogy szabadi
tanák meg Kr·isztus sirj:ít; miutleniitt esak a Szcntföldröl folyt a be
széd, ruindcuki kéHziilt odameuui harczolni és meghalni. Az azou évi 
;zük termés az ég- nj intelmcUI vétetdt, é:; a ki drága!:lág és rablók 
Utal pusztított földüu lakott, bizva a fiímak kegyességében, utnak 
indult; a llaraszt szivesen hau·y·ta ulla 1~\ruds:ív-o); munkáiát · a nök o t:::l ~ , , 

l10gy fétjeiket s tivéreiket az útra készítsék, ékszereiket adták el; a 
kinek magának ncur volt költsége, Iuásokat rablott meg; az adós ke
resztessé lett, mdly percztöl kezdve kamatjai nem növekedtek többé 
s személy ét nem lehetett kereset alá ve tm i; a gonosztevők· odahagy
ták g·ugyoraikat, biztusságú t taláh-a a kcn~szt árnya alatt; egész faluk 
;Öt tartományok, uiík-, iiregek- s gyennekekkel egyiitt keltek útra, 

1) Kutfűk: Vilmos, Tyru~ pÜHpökc: (Jes/a Dei l'er l!',·an.co•. 
Gesta F1·aneOJ um e;cpugnantium Hier<~".alem, névtelen szerzlltöl. 
Chartresi Fulco s Aixi Albert krlmik{~ja; K'Omnen Anna és s~áwoH a.rabuak 

történetira ta. 
Foncema.gne, lifém. de t' acad. des inscriptions X. köt. 
De Maiilet volt az clsö, ki L' E~1n·it dea aoisade~ czimü munkájáu .. u ama 

hadjáratokat nem gúnyolódva , haueu1 mint fontos érdcl<ü eseményeket tekintette. 
::>ok okmányt használt fel, de csak az elsö kereszt~H hábornt tárgyalá. 

Wilken, a porosz kir:ílyi könyvtár űre, ~ziikségesnek tal/;.lta összehasouli

taní a latin történészeket u keletiekkel s nagy világot derített ama történetre. 
Michaud a régieken kiviil az ujabb okmányokat is tanulmányo>:va , teljes 

t<lrténetét irla meg a ru a hadjú.1·átolmak (H istoire <le~~ c•·osai<les. Párizs 1811 - 1819. 

5 ·köt.) *) habár igen ILkademiui modorhan s nem 111indeu clllitélet nélkül. 
Tárgyalta ml-g Hamner u Hultenstaufok tÖirténetében és Hurtcr III. ln

ezéje'ben, 
Hecren a franczia akaderuiának Emléki1·atokat nyujtott be a. keresztes hadak 

befolgd8d!·Ól. Prat. H. (Piei'I'C l' l!J,~11ite et la prmniue t>roisaie, Páriz11 1840) tagadni 

ügyekszik az ama hadjárat iránti lclkeMedéHt. 
A feliratok s Hzépmüvészetek akademilÍja Párizoban a kereszte' l1adakr11 vo

natkozó latin, görög s l1eleti történészeket adja Iti. A hüinokat Le Bas és Beug· 
not nézte át; a görögök Nicephoros Rrienncs , Komnen Anna , Nicetas Coniatos, 
Phocas János, Zonaras {,s mAsok töredékeiből állanak , ezek közt kinrlatlanok i• 

vannak,' miní:l Attaliates Mih!ly; a keletieket Reinaud forditoUa. 

*) :Sewct kivonat utáu 185~-ban 11.61 köteli>en kiadl• • sz.,nt-Y.Id.n·TA•·•Illa.l illy ,-•lut 

Aiall: ,\ kere•zte• hadak tört~uete. 
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úgy, hogy R lelkészek s piir.pökiik, hogy nyáj nélkiili pásztorok ne 
maradjanak, kénytelenek voltak követni i)ket. Ázsia, mint egy uj 
világ, a felizgatott kép;"clmet s nngyrav:ígyást kincsekkel, országok
kal s méltósággal hcsegtet!P, A világi elhagyva királya ndvarút, hii
bérur:t zászlaját vagy íisei v.írát s kalandozvl\ uj hiíbér földet megy 
keresni ; ll szerzetcs cell:'tjlít, a pap lelkészq{~gtit vagy tanadáját oda
hngyva, a meghóditand6 s :t?. rgyházho;" c~lltolnndó fölclekre mentek 
nj egyházakat s püspiiks<-geiH•t foginini el; rml<'okP:.-:etbc hozatott más 
ltalandorok fegyverszrwC'ncsrje, minll volt n normannoké Apuliábau, 
normandiRi Vilmosé Angolhonhan s bm·gnndi llt;>nriké Portugaliában. 
Csakugyan az első keresztes hábornhan egy kir:Hy ~em vett ré!'lzt, 
l1anem csak ollyanok, ldk uraloml'fl. vúgyakotltak. 

Azon érzelem mégis, melly a nn~yohb I'P!'lzt lell<esité, vnlódi 
áhitat, vakbuzgóság volt.. ha ugy nlwl'jMok n!·vezni. Ki föl v cs z i 
az én keresztcmet, méJt(, hozz:\m, !'7.t ismételtemindenki 
egymásnak j a legéde~h csaindi kötelél,ek s az, melly nz embert a 
hazához fiizi, elsznkittnték, hogy lll!~gsznbarlittaf<Hrk a sz e n t si r. 
A szerzetesniík kilépnek félenk rdvonultflágnkMl ::1 a féktelen soka
ság közt vesz~lynt>k teszik ki mngukat; rrmet\·k, lük mindig bar
langban laktak, és kézmüvr!;e],, kik a miihC'Iybr-n n öttek fel, fegy
,·ert ragadnak, hogy u pápn !il tal igért búc~-;út elnyerhessélc A fiíurak, 
ha az egyháznak nrrn njándékozll.k ja,·aiknt, n ke,·ésbb(; ájtatos szom
szédnak adják azokat el s oda rohannak, hová iiket a csodák biják, s 
hová űzi ökPtNagy-Kúrnly {~rnyéka, melly Aaehenben fölkelve, meg
szabadítására buzditja (}ket azon fiildnC'k, mrllyet az ebek sértenek, 
hol Krisztus meg·halt, R hol iík is tmg akarnak halni. Minö különös 
Yegyülete a nemzrteknek, kornak, nemnek lis vi~eletnek; a szerzetesi 
szigorú élet mellett fajtalnn~ág, a szelidség mellett kegyetlenség, a 
ragyogó fényiizés mellett végsö nyomo1·; a l1arsonák hangjába ájtatos 
ének s az "Isten ngy aka1:ja" kiáltá~ \'Pgyül. "Isten ugy akarja" j ö 

tehát gondoskodni fog j azét·t gy{was:íg, kishitiiség volna az okosság 
és clögondoskodás. Nem tudják az útat, de azért vezetőt még sem 
keresnek j hanem elmonJj{tk Salamonnal: A !l ás k á k n ak n i n· 
csen kir:ílyuk és Jnégj~ mindnyájan együtt men
n ek j és az evangéliommal : A tk o z o t t, k i t a r is z n y a- s ke
nyérrel indul ntnak; titkozott, ki kcz!!t az ekére 
teszi, és hátra tekint." 

A clermonti zsinat az eliudulást Krisztus mennybemenetclének 
napjára határozta, melly napon azelött is a májusi gyülések után a 
hadjáratok megkezdetui St!.oktak vala. Elmulván a tél készülödés s 



25 

bátoritgatás között, n tavaAz első beálltával nem Ichete többé a töme
geket visszatartani; ezrenlz;int indultak Jerusalem felé, minden rend, 
élelem és it·:iny nélkül. Mirulen intés1·e az elmaradhatlan csodákkal s 
ezen kiáltással felr~ltek : [st e n ú g y ak a r j a. A viharos Germn
niát, a rnego!lzlott Augollwut, a pártnRkodb Ola!1zországot egy akarat 
tib1elte; mrg a spanyolok is elfeledték, hogy házukban van az ellen
ség s a tenwwcntídm m'·ntek azt felkeresni. Némellyek megvasalták 
ükreiket, szekérre l'llkták gyermekeiket, iiregeiket, s egész rendetlen
,.:?gben elinrlnltnk, diil kereszttel, időnkint a V e x i ll a r e gis t han
goztatva s min1len torony Mttára azt kérdezgetvl'l, az-e Jern!<alem 
városa. 

Bölc:sen o hajt.;\ a pápa mérsékelni amn. tulbuzgóságot, meg
hagyvA, hogy cRak a férfiak fl ezek közUl is a fegyverfoghatók indulja
nak utra, az öregek, betegek és gyermekek esak alamizsna és ima 
által Veg-yenek reszt j U nŐk Cflllk férjPiket vagy fivéreiket követhes
;;ék; n szerzcte!1ek és papok a piispöl<i>k be]P.egyezését várják, RŐt a v i· 
lágiak is azok áldnRa nf.lkiil cl nn menjenek. De ki birhattn \'olua 
ff.kezni a rohnnó Á.rt '? 

r-lindenek előtt rt'mete Péte1·, ki fékezhetlen akat·ata· s vak
buzgalmában meg volt győzödvl•, hogy a lelkesültség s ima elegenilii 
núnden ellenség l<·gyözésére, hazájából iizámlálhatlan sokasággal in
dult el, Semm i j e R i n cs W a l t h e r vezérletére bízva azt. A ta
pasztalatlan vezér azonban engedelmességet sem tudott találni, de 
mégis a sereg száma száze;~ei'J'e uövekPdctt, kik koldulgatva ha
ladtak elő, s kaptak is élelmet, mig NémetorszÁgon mentek át, de mi
dön az al-Duna és 11 Morava mcllL: értek, ott a magyarokra s bolgá
•·okra búkkantak, kik készen álltak védeni ujon-alapitott hazájokat a 
pusztító sokasig ellen. És csakugyan, midiín a rendetlen töme-g l'a
bolva Rkarta éhét lecsillapitni. a magyarok rajtok ütöttek s nagyobb 
részöket lekaszabolták. Csekély s véginségt·e jutott csapattal ért 
Péte1· Konstantinápolyba, hol Komnen Blek szive~en fogadta öt s 
kérte, várná be a lovagok esapatjait. 

Azalatt Gottschaik pap más huszezer keresztest szedett össze, 
kik hason rendetlenségben érvén Mall·yaror:>zágba, megsemmittettek. 
~lég hitványabb csi:íesclék szedte magát össze VaJkmár pap és Emico 
gróf alatt, a Rajna és Mosel partjain, honnan kezdve mindent lepusz
titott s igazfiágosnak állítván, h•,gy a szent h1~ború Krisztus megfeszi
töinek bi.intetésével kezdödjék, felkonczolták az azon folyók menté· 
ben talált zsidókat, daczára a püspökök ellenzésének Neki bőszül
vén a zRidóvér As zRákmány által, R fiUJ'n<:'enok ellen mentek s ludat 
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és kecskét vevén vezéreki.il, vakon követték ezeket bokron, IJegyen, 
völgyön által. De midőn a magyarak és bolgárok közé értek, s ott is 
eröszakoskodni akartak, ezek olly vadászatot tartottak ellenök, hogy 
Konstantinápolyba csak nelJánynn juthattak el. 

Itt összegyülekeztek a jöttment c~:~apatok, melyeknek számát 
attán a hozzájok csatlakozott velenczei-, genuai- s pisaiak száze~erre 
emelték. gleinte meghuzták magukat, mivcl hii emlékben tartották 
még a kiállott szenvedéseket, hanem a császári város nagy gazdag
sága csakhamar zsákmánysovárol{ká tette öket; ugy hogy Elek sze· 
rencséjének tnrtá, hogy a Borporus matsik partjllra á tszállithatta őket. 
Itt a nikomédia\ öböl körül táborozva, rabolták a környéket s olly 
kicsapongásokat tettek, mellyektöl elborzad a tem1észet; aztán ma
guk közt verekedtek telhetlenség , nemzeti téltékenysóg· vagy vak 
gyülöletből ; néha egy-egy csapat török megtámadta ;; mészát·olta 
öket. 

Ekkép a musulmanok megvetni kezu ték azokat, a kiktől ret 
tegtek, a görögök is megutálták, süt maguk a keresztesek is kétel
kedni kezdtek az ég segélyében, melly sem tüzes oszlopot nem kül
dött vezetésökre, sem mannát táplálásukra, sem cherubokat az ellen
ség kiit·tását·a; a kik meg nem haltak, elszéleJtek, visszatérni vágy
tak, vagy magánosan keresték Jerusalemet Remete Péter, midön 
sem tiszteletre, sem hitelre nem találna többé, r.em is hozhatván ren
det ama rabló s orgyilkos csoportba, visszavonult Konstantinápolyba 
s nem is szerepelt többé ama vállalatnál, mellyet leginkább az ö szava 
idézett elö. 

Bajnokok. 
A háromszázezer keresztesnek halála, elveszte, vissza. nem 

ijeszté azalatt a többieket, kik jobb keszületeket tettek a hadjáratra 
vitéz vezérek alatt. Ezek három hadtestet képeztek. Az északi se
regben tizezet· loYas és nyolczvanezer gyalog volt, kik Flandriából s 
Lotharingiából (A us t r as i a) a Duna mentében Konstantinápoly 
felí~ indultak. Fövezérök volt Bonilluni Gottfrid Alsó-Lotharingia 
herczege. Nagyatyja esztei Beatrixot, a toscanai Matild grúfnö anyját 
vette el. Atonban az egyház és birodalom közötti hat·czban Gottfrid, 
mint beesületes hűbéres, IV. Henrik zászlaját követte, Matildnak a 
pápát védő emberei ellen; feltüzte azon zászlót Róma falaira, söt 
megölé annak nyelével Rudolfot, a p a p ok ki r á l y á t. Hogy te
hát eleget tegyen ama büneért, mely ezerint a szakadást és Guibert 
ellenpápát védte, fölvette a keresztet s összegyüjtött nyolczvanezer 
gyalogost és tízezer lovast. Oldala mellett voltak fh·érei boulognei 
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Eustachius és Balduin; ezen kivül még egy másik bourgi Balduin 
amannak unokúja, s egy harmadikmint Hainaut (Hennegau) grófja 
említtetik. Mint bajnokokat kell még nevezni II. Robertet flandriai 
grófot, Uarniert gray-i grMot, montaigu-i Conont, contz-i Cudót, 
Hache Henriket és Gottfridot, cherisy-i Gerat·dot, tonl-i Raynaldat és 
Pétert, saint-Paul-i Hugút sat. sat. 

A második vagyis közép hadtest neustl'iaiak- vagyis frankok, 
normandok· ti blll'gundokból volt alakit va, s vezényeltetett a fran
czia király testv<'·re V e1·mandois Hugó, István B luis és Chartres grófja, 
s normandiai Höhert Hóditó· Vilmos fia által, ki tartományát fivéré
nek pénzért zálogba adta. Ezek Olaszországba vonulván le, Apuliá
ban tölték a telet, hol a normann Bohemund, Tarentum herczege, 
Uuiscard Hobert fia, felhagyván Amalfi ostromával, a keresztet ra
gadta meg s vele együtt Richárd, Salermun herezege, valamint a va
lamennyi küzött leghi1·esb Tancred is, mint a lovagok példányképe, ki 
sok ideig tétleniil nézte a világ és az e\'angelinm eszméinek tusáját, 
mo~t pedig a keresztes lwtlakrai ft'lhivás által tevékenységre buzdult. 
Az A.dr·iai· tengeren Oiit·(igországnn ke1·esztiil ezek ÍR Konstantinápoly 
felé vették útjokat. 

A barmadik római-gall-gótil ltadtest, mellyet az inkább müvelt, 
111int l1ü és vitéz aquitanok, provence-iak é~; toulonse-ink képeztek, 
Rajmund, tonlouse-i grófnak, ki Ciddel ~panyulbonban a mórok ellen 
haJ·czolt, és a harczias főpap, Puy püspöke s pápai követ Adhernár
nak vezédete alatt az Alpeso·ken s Friaulon keresztül Dalmatiá.ba vo
nult alá. 1) 

Hadi tettekről hires bajnokok voltak ezek s a mellett a fegyver
forgatásbau gyakorlott, fegyelemhez szokott s mindennel jól fölszerelt 
sereget vezet tek. Közeledtökre a görög császárt rémület fogta el, mellyet 
lánya, Komuen Anna sem titkol, midön emliti "e barbár fajt, melly a 
Nyugatot lakja egész a herc~lesi oszlopokig, s melly most fölkelve erő
szakosan tör magának útat Azsia felé." Hom ér példája is alig tudja öt 
felbátoritani megnevezésére ama durva embereknek, "kik nem érte
nek görögül, R midiiu e nyelven kéretnek, hogy a velök egyvallásu 
embereket ne bántsák, nyilakkal felelnek. Z an g r á v a l vannak föl
fegyvel·kezve, melly barbá1· íjat emberrontásr·a nagy mesterséggel az 
ördög talált fel; mert feliluzása véget a harczosnak le kell ülnie, két 
lábát az íj fájának támasztania s a hurt mind két kezével felhúznia, 

').E könyv végén A) alatt. adjuk azon herczegek, nrak éH franczia lova
g·uk névsorút, liik a kcrc.<zte~ ha<]akban részt vettek. 
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melly megfeszítés utáu a nyil olly erö vel suhog el, hogy paizsot, l'éz
szobrot sőt várfalat is keresztül fúr" 1 .'. 

Komnen Elek, ki a hadjáratot maga idézte el<i, s kiuek, miilt a 
ki annak szükségét legjobban érezte, azt egész erejével támogatnia, 
trónját megerősítnie s a váll11.lat élére állva magának halhatlan névet 
szereznie lett volua kötelessége, a ha1·czosok előhaladását mindenké
pen gátolá, de mégis, mivel nyilt ellenségkép föllépui nem mel'l, csak 
a fondorkodás eszközeit használta. Megtagadta a keresztesekWl az 
élelmezést, ugy hogy ezek rabláshoz kényszerültek folyamodni. Elek 
azért a hajótörést szenvedett Vermandois Rugót mint kezost letar
totta j mire Gottfrid Thraciát tüzzel vassal pusztítá, miglen a császá1· 
a fogoly szabadon bocsátását megigérte, rnit mindazáltal Cl>ak akkor 
tett meg, midőn Hugo engedelru(·sséget s hü:séget esküdött neki. Szint
illyen esküt kivánt Gottfridtól is, mié1·t is már majdnem csatál'a ke
l'ült a dolog j és Bohemund, ki nem vnllásosságból, hanem nagyravá
gyásból indult el s ki a Komn~nok elleu Durl\zzo rnellett 2) már aty
jával is harczolt, s a birodalmat háromszáz vitéz előtt reszketni látta, 
mjta volt, hogy támadnák meg a gö1·ögökct ; de Gottfrid nem hogy 
beleegyezett volna, söt megigérte, hogy a musulmauoktól elfogla
landó egykor görög tal-tományokat Eleknek visszaadandja. Ez an
nyira vitte hizelgése s ravaszságával1, hogy a nyugati vezérek. hüsé
get esküdtek neki, bármennyire megutálták is a császár ravasz poli
tikáját s fenyegető fényüzését, mellyel tehetlenségét palástolta. Bo
hemund, ki hódolni nem akart, midön a császári palota termeibe 
lépett, a kincsek láttára felkiáltott: Ha ez e n is ten ség ek e ny é im 
volnának, csakhamar vá1·osokat s országokat hó
d i t a n ék me g; a látott kincsek nem sok:l.ra sátorába kttldettek, 
mire ö is hüséget esküdött, a nélkül, hogy azt megtartani is szándo
kában lett volna. 

Valóbau ama kincsek, az asszonyos k~jelgés s a fondorlatok a 
ke1·esztesekre nézve Armida csábkertjei voltak; csak a rendületlen 
Tancred, visszautasítva minden ajánlatot, megtagadta az esküt s hí
veivel együtt elhagyta Konstantinápolyt. 

Elek végre a Bosporuson tulra szállitotta a harczosokat, k!k 
összeszedve Bithyuiában Péter, Gottschaik és Emico seregeinek ma
l'adványait, százezernyi, teljesen fölfegyverzett lovasságot s három
százezernyi szinte teljes fegyverzetü gyalogságot állitottak össze, 

1) Alexias, cap. l O. 
') L. X. könyv. 326. lapot. 



mclly Ilokaságnak száma a nők, gyermekek, öregek, ezerzetesek é>l 
szolgákkal f'gyiitt hatszázezerre rnent. A roppant hadsereg azonban 
nem egy főbadvezér parancsai alatt álla; hanem a különbözö fegy
verzetü, zászlaju s fegyelmii népiségek külön kiilön vezéreknek enge
delmeskedtek, mindegyik azon fegyverben gyakorolván magát legin
kább, mellyhez legjobban értett, rnig a hadi müszereket s a tábor 
élelmezési czikkeit a pisaiak s genuaiak hajói szállitottá.k. 

Törökök. 
A nagy Seldshuk- török birodalom, mellyet Togml Bég :dapitott. 

a nagy Dselaleddin pedig (Malek·shah) cgi-sz nyugati Ázsiára kiter· 
jesztctt, ennek halála ntán Wbb részre szakadott (1093), s Aleppo, 
Damnskus, Antiochia, Mossul s<it Perzsia if!, hol Barkiarok, Dsela
leddin tia uralkodott, egy-egy l'!eldshuk f!zultán- vagy emírnek voltak 
~zékhelyei 1). A tulajdonképeni Syriában, nyugatra a Libanon és 
Karmel hegyláncztól, rncllyE>t a keresztesek a gü:•ög kiejtés szerint 
Soriának neveztek, uj birodalmat niapitottak az ortociila törökök, 
kiknek Malek-shah Jerueniemet általengedte volt (1082); de al
~[ostali, kilenczedik egyiptomi kalifa, kikergette öket PalaestináMI 
és J ernsalem b öl ( 1094 ). 

!1!\ollman. 
A Seldshukidák között leghatalmasabb val a akkoriban Solimán 

Kutulmish fia, k; az Alp-Arszlán elleni csatában esett el (1064). So
limán most a győzö fiai <>llen kés?.ült, mid6n a kalifa megintette öt. 
hogy foglalná cl inkább a görög birodalom tartományait Erzerumtól 
Konstantinápolyig. Cimkhamat· kiinnyü török lovasság száguldozta 
be Phrygiát sőt Hdlespootus partjait is; és Solimán segélyre hivatva 
az egymás között ezivódó görögök által, fültárva látta maga előtt 
Kis-Ázsiát vagyis Anatoliát, s meg is hódította nzt, elfoglalva a görög 
császártól ennek ilsszcs ázsiai szára7.fi.ildi birtokait s uralmát a syriai. 
Laodiceától a thraciai Bosporusig, és Euphrates forrásaitól az Adriai
tengerig terjesztve ki (l 073). A lcgét·zékenyebb veszteség volt ez, 
melly az egyházat a musulmanok első foglalásai Ma érte; a régi Ly
dia hires kincsci s tudós müveltsége a kereszténységgel együtt ve· 
szett el. A suitán Nicacában, Bithynia fővárosában ütötte fel szék
helyét alig iHven órányira Konstantinápalytól; az egyházak meg
szeotségtP-Ienittettek, a papok vérig üldöztettek, a keresztény vallás 
gyakorlása csak adófizetés rnellett engedtetett meg ; a gyermekek 
ezrenkint környülmetéltettek, ezrenkint csonkittattak heréltekké. 

') Lásd X. könyv. a68 lap. 
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Antiochia, Coelesyriáuak kellemes té1·ségén, kétszázezer syr, 
iir·mény, arab, egyiptomi s görög lakót számlált s hétc:-.m·nyi lovasság 
~> huszezernyi gyalogságból álló örséggel sokáig ellenállt Solimán
nak, még végre az árulás megnyitotta a kapnkat ( 1 074), mire Lao
elicea s a többi városok is egész Alcppóig rendre meghódoltak. E 
szerint Kis-Azsia, Cilieia s Ürményország egy fejedelemséget képez
tek, me Ily minthogy a rómaiaktól el vett tartományokból állott, 
R um nak , utóbb pedig l coniumi sr.uJtánságnak neveztetett el. 
(K on i e h)-

Nit·~tea o~;troma. 

A keresztények fölötti gyiízclmciürt szeut harezosuak nevezett 
Solimant az uralomban fia Kilisk-Arszlán (O r o ~z l ~L 11 ka r d) kö
vette (1092), kit a polgári háborúk közepctt Malek-shah Khorassán 
egyik várában sokáig fogva tartott. A r·ettenthetlen Arsz.lán meg
támadtatván a. keresztesek által a musulman erőt Nicacába gyü.itötte 
össze. Ezen, egy tó mellett fekvő, széles árkokkal s háromszázhatvan 
tornyn kettős falakkal körülvett várost százezer lovas és százötven
ezer gyalog keresztes ostromolta, kik a falak vívásánál a kövek hi
ányát a török kard alatt elhullt testvéreik csontjaival pótolták. Nicaea 
már már eugedett a keresztények vitézségének (1097. jun. 20.) mi
dőn ezek a falakon hirtelen Komnen Elek zászlait pillantották meg, 
ki mint a varju, melly az oroszlán nyomában keres eledelt, hir·telen 
hátuk mögött termett s titkon egyezkedve a törökökkel elragadta a 
keresztesektől kiontott vél'ök drága gyümölcsét. 

Lecsillapulván az ezen nj becstelenség által fölgerje~ztett bo
szuság, a némileg kipihent keresztesek tovább indulnak; ámde a gö
rög kalauzok árulása, a szomjuság, a rosz utak s Kilisk-A1·szlan két
százezer harczosanak folytonos támadásai mondhatlan kinossá teszik 
a Phrygián és Syrián keresztüli átvonulást; a paripák elvesztek s a 
lovasok roppant batyuval hátukon gyalogolni vngy pedig szamarnkra 
s ökrökre ülni kényszerültek, mig a pogyászt lwsok, kecskék, disz
nók s kutyak vitték. Még le sem győzték a nehézségeket s már is, 
sok város nyitván meg kapuit Krisztus harczosai előtt, viszály iit ki 
közöttök a még nem is biztositott hóditmányok elosztása miatt. Bal
duin Gottfrid fivére, tele világi birvágygyal, segittetve a város ke
resztény lakói által alig száz Io,·assal birtokába veszi Edessát s mit 
sem gondolva többé JerusalemmeL megalapítja ott az els(í, független 
kel'esztény fejedelemséget, kiterjesztvén azt Mesopotamiára s a régi 
Assyria leggazdagabb tartományai1·a. 

A többi keresztesek eliínyomulnak, de szerencsétlen gondatlan-
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ságból meg nem erösitik hátuk mögött a városokat s nem hagynak 
gyarmatokat, mellyek a nyugattali közlekedést fenntartandott1í.k. 

AuUochla ostroma . 
• ~tkelve nagy nehezen a Tauntson, a mosolygó Syt·iát látták 

maguk előtt el terülni s ennek szemfényé t, Antiochiát, melly egy kor 
százötvenhárom püspökségnek anyavárosa volt s négyszázötven to
ronynyal magasló háromszázhatvan egyházat zárt magába. Ostrom 
a.lá vették azt a ket·esztények (1098.), de rájok nehezült csakhamar 
az éhség és a tél, a tengeren minden közlekedés el lőn zárva, lovaik 
száma hetvenezerr<il kétezel't'e olvadt. Ezenkivül még dühös járvány 
is ütött ki, mÍt'C H keresztények uátorságukat vesztve, elszéledtek; a 
kik pedig ott mat'adtak, nyomol'llk mellett is, Krisztns harczl)saihoz 
épen nem i Ilii kéjelgés he merültck; semmi törvény sem tudta a része
geskedést s fajtalanságot fékezni. És mégis midön az egyiptomi sui
tán követet külde azon ajánlattal, hogy a Jerusalembe menetelt min
den fegyverteleunek megengedi, az ajánlat nemcsak visszautasitta
tott, hanem a kegyetlfln Bohemund nehány törököt nyársra huzva 
megsüttetett, hogy hire tcrjedjen , miszerint a keresztény vezérek 
ekkép eszik fel a kémeket, hogy a táborba helopózott számos törökök 
visszaretten tessenek. 

Segitett némileg a baj<m egy olasz hajósereg, melly hadigépe
ket s életrni szereket hozva, visszaadta a keresztények bátorságát, 
kik bizonyos hitehagyott Pyn·hus segélyével keresztet tüztek Oron
tes királynőjének tornyaira (j u n. 3.). Azonban alig hogy benn vol
ták, iik maguk vétettek ostrom alá számlálhatlan saracen sokaság 
által, kiket Karboga mossuli suitán vezetett, egyesülve Nicaea, 
Aleppo s Dam11skuR sultánjaival, Jerusalem kormányzójával, huszon
nyolcz perz~;tiai, syriai s palaestinai emin·el s háromszázezer musul
mannal. A midenböl kifogyott s a szenvedések által végkép kimet·ült 
keresztények egészen elcsüggedtek; Komnen Elek, ki segélyökre 
indult, hátat fordított, s a mieink már ajánlatot tettek Karbogának, 
hogy lltailjlik a vá1·ost, ha biztosituli nokik a vissz11.térhetést. 

A !oiZenf láudz@ia. 
Azalatt egy lombárdiainak, ki elszunnyadozott Antiochia egyik 

egyházában, megjelent K1·isztus, mintha boszankodott volna a ke
resztesekl'c, de anyja kérelmére mégis ezeknek igérte a győzedel
met, azgn föltét alatt, ha az erény uyára visszatérnének. Aztán Ber
talan Péter marseillei papnak sz. András Apostol jelent meg, meg
mutatván neki, melly hely~n van f'lásva a lÍíndzsa, mellyel Krisztus 
átdöfetett vala. Elmentek mindjárt ásni, képzelhető, milly aggoda~ 
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lommal; és ime a csodálato:; ereklye a roppant néptömeg ujjongása 
s zokogása között megtaláltatik ; az Is t e n u g y ak a r j a kiáltás 
a régi bizalommal hangzik mindenfelé, s a harczo:wk rníután egy éjt 
imában s bünbánatban töltöttek, eiül a lándzsával, az apostolok emlé
kére, tizenkét szakaszban rajtaütnek az ellenségen, és segittetve az 
angyalok és szentck seregétöl, megsemmisi tik a musulmanokat (j u n. 
28.) Elüttük feküdt ekkor a hasonlithatlan kincshalmaz s minden
nemü zsákmány, a keresztenyekbe visszatér a bizalom, a rendetlen
ség s csüggedés a körülmetéltek közé veszi mag:it. Olly csodálatosnak 
látszott a győzelem, hogy háromszuz musulman megtért s Syria vÁro
saiban a keresztények Istenét hirdette. 

A lelkesedést illett volna a Jerusalem elleni ostromra haszuálni 
fel, dc az okosság azt sugalta, hogy e1·ö~itést várjanak s lássák el ma
gukat a szükségesekkel. De e várakozás kárukra szolgált. A jár
vány megtizedelte öket, megülve Adhem:ir püspököt is; az éhség 
miatt nemcsak a törökök, hanem a kutyák husát is ették; Bohemund 
mintán Konstantinápolyra hasztalan kacsingatott, vigas.-~talta magát 
azzal, hogy ö Antiochia fejedelme; háborította a tábort nagyravá
gyásával s uem gondolt többé a küziis vállalattal, slit a többi keresz 
tényeket is lebeszélni ohajtá, s rzek egy része el is széledett látogatni 
azokat, kik a már elfoglalt városokLan letelepedtek. 

Beállt a tavasz (1090), s ekkor Tancred, toulouse i Rajmund ~ 
normandiai Robert lóra kerekedtek s Jerusalem ellen indultak. El
foglalták a közbeeső viLroookat, mcllyek mindegyike viszály almájává 
lett az uralomvágyó fejedelmek küzött. Minth0gy e miatt az határoz
tatott, hogy az legyen a város ura, ki a zászlót elöszöl' tiizi ki benne, 
vetélykedve rohant mindenki a falakm, mi a gyiízeimet annál bizto
sabbá tette. 

Áthaladva Beryto:;, Tyrus és :::-iidon mellelt, élelmet kaptak a 
nmsulmanoktól csakhogy kertjeiket megkiméljék. l'tolemais emirje 
esküt tett, l10gy ha .Jerusalem el lesz foglalva, ö is megadja városát; 
Liddába, hol sz. György vértanú haláh·a. kinoztatott, püspököt s pa
pokat helyeztek Le, s Tancred Betlehem falai1·a a keresztet épen Krisz
tus születésének órájában tüzte ki. Midön aztán összeszedték magu
kat a szent város ostromlása végett, azt találták, hogy kétszázezer 
ember veszett el, sokan Európába tért~k vis11za, vagy külöuböző vá
rosok ban maradtak s igy J erusalcm ellen csak ötvenezeren indultak 
el. Midön közeledtek 1nár hozzá, megujult a régi lelkesedés, elhallga
tott minden gyülölet, s midön végre Ernaus magaslatairól meglátták a 
próféták és Krisztus városát, J e r u sa l em, J e r u sa l em! kiáltás 



hangzott el ll csapatok között, és térdre borultak, hogy hálát adjanak 
az Istennek, és csókolták n göröngyöket, mellyeken a pátriarchák és 
az Üdvözitíí járhattnk. l\finrlelll<i k<•gyelemért esdeklett, biineit siratta 
s kiúltozá: 1st e n ú g y ak a •·.i a! 1). 

Hoz?.ál:'tttak rögtön az ostromláshoz, huszezer gyalogosuk s 
ezerötszáz lovasuk levén a mieinknek, mig Jerusalemet hatvanezer 
harczos védte, az egyiptomi kalifa nevében parancsnokoskodö Iftikár 
emír vezénylete abtt. ]tt kezdödnek a Torquato által megéneklett 
fá•·adalmak; az ellenség vitéz ellcn:lllását még rcttentiíbbé tette az 
iszonyú szomjuság; aztán a genuai hajóssereg, mclly élelmet hozott, 
nagyobb részt elfogatott s fölégettetett; pénz sem Yolt az ostromeze
rek készítésével foglalkozó munkások fizcté~ére, fa sem volt; de volt 
b:Horsá.g. A főurak maguk is hozzáláttak a sánczok készítéséhez, mi 
midön bevégezve volt, a sereg az emlökezetesb helyekre a város kö
rül, mint Józsue Jeriko körül szent menetet tartott; mindenki bűnei 
bocsánatáért köuyörgött, hogy méltó legyen bemenni a szent városba; 
a MegYáltá.s hegyének megpillantásakor Tanered és Rajmund, az en
geRztclhetlcn ellenségek, átöldkeztek s megbocsátottak egymásnak. 

Jeru!lalem ben\tele j ul. 15. 
Átalános támadást intézvén ezután, bevették J erusalemet, pén

teken három ót"akor, épen mellyben Krisztus meghalt vala. Feltünte
nek a rohammal bevett város összes borzalmai; hetvenezer héber és 
;JJUsulman ka1·dra hányatott, s a keresztények bokáig vérben jártak; 
dc midön a düböngiík a szent «irig hatottak, ldesett kezeikből a fegy
ve•·, földre borulva s mellüket verve, az elfogódás, szeretet s bűnbánat 
könyeit hullatták. A ki valameily palotát·a vagy toronyra keresztet, 
zászlót, paizsnt vagy más illyes jelt tett, annak urául tekintetett, a 
többi rablásnak engedtetett últal; de az összeszedett kincsek meg
osztattak, jó rész adatYán ll szegényeknek, árváknak s az egyházak
nak. A uagylelkü 'l'anc•·ed, ki a mészárlásuak Itiába szegült ellene, 
Omár mecsetjére tüzte ki zászlaját, s teméntelen kincset talált benne, 
a többi közt husz arany, százhusz ezüst gyertyatartót, egy felséges 
lámpát s több más nagyértékü ékességet, mit ö nagylelküleg szét
os~togatott. 

Goftfrld jerusalem! klrl•ly. 
Megtisztíttatván Jerusalem a holttestektöl, egészen más politikai 

s vallási ~!lakot öltött, s a frankok belátván a hóditmányok biztositá· 

•) Wolf a Német népdalok s költenu!nyek gyüjteményében (Stuttgard 1830 
5 1.) felhoz egy költeményt, mellybon a Szentföldro érkező hivek érzelmei vannak 
kift~jezve. 

XI, 3 
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slinak szükségét, filhatározták Dávid trónjára királyt ~melni. A vá
lasztás egyhangulag Gottfl·iclra c11ett , ki n hadjnrl\t. alatt vit1\1.ség e 
áhitat által tiintette ki magát, :i ki a Rzent Rir fölött a becsületnek s 
igazságnak tiszteletet esküdött; de nem ak n rt királyi koronlit hor-
dozni ott, hol Krisztus töviRet hordott, · 

A milly nagy volt az egész kereszténység öröme a dicső szer
zemény lólött, épen olly nagy volt a mnsulmanok szomorusága; min
denütt bünbánatos böjtök tartattak s Modaffe1· Abuverdy ekkép si
ránkozék: 

"V érünk és könyeink összeelegyedtek, és ninc~en köztünk, ki 
érintetlen maradna az ellenség uj csapásaitóL 

11 Üh szerencsétlm1ség! midöu a fcgyn·rt köny pótolja, akkor, 
midön a háború legjobban dühöng. 

,.Hogyan takarhatná be a szempilla a ~zenwt, hn ennyi >~zeren
csétlenség még a mélyen alvót is fólébresztné? 

11 Syriában a mi te~tvéreink nem birnak többé egyebet, tevéik 
hátán kivül. 

11A frankok gyáva :szulgákul tar~ják öket, és ti ké.ielgésben he
verésztck, mint a kik teljes biztosságban vauuak. 

"Mennyi vé•· ontatt•tt 1mi.J·! és mcnnyi hölgy lu!ny~;zerittctik 

bájait semmi mással, n1iut úk:szcrekkel takarni! 
"És az arabok sheikjei {~s a pe1·zsa hiísök nyugodtan tudnák e 

gyalázatot tümi ? 
"Ha föl nem kdti ök d a vallási érzet, tegye azt legalább sa j at 

becsületök éa sze•·ctetl~ anuak, rni legdrágább előttük a földön." 
Jól érezték ök, milly rochéz leendne annyi ve~;zteséget helyre

hozni. De tehetett-e valamit a bagdadi kalifa, ki fegycrtelen főpappá 
tétetett? A Rum vagyis a Sddshuk-ország fel volt da.raboh·a : a pe•·· 
zsa sháh-t belvillongások hu·ták elfoglalva; aztán nem is sokat 
gondolt a tőle elszakadott syriai cmirekkcl. Ezek megzava•·udv11 a 
sok csapás miatt, összes gondjokat oda fordíták, hogy a szük tért, 
mellyre szoritva voltak, az egyes kereszte" vitezek ellen megvédjék. 
Csak a kairói suitánban volt még remeuyök; azért feledve, hogy ez 
eretnek fatimita, Syria-, Damaskus- és Bagdadból seregestül túLiultak 
a musulmauok Asealonb11, hoYá ama suitán tábora gyülekezett Afdal 
vezir parancsai alá. 

Joppei ~sata. 
Hogy ellenállhas:;on a r•lppant musulman seregnek, Gottfrid 

nagy nehezen tudta a kereszteseket uj csatázásra buzditni. Az igazi 
keresztfa nyilvánosan kitétetett é~; rt~mete Pétet· elnémult szava ujra 
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bli:d~zutt s igy Ascalun és Juppe között huszezer kereszleuy szembe
s7.állott az áz::;iai s áfl'ikai vegyes musulmansúggal. A mieiuk fegydme 
;;yözött a sokaság fölött (aug. 12.); a végtelen rnusulmanság szétve
t•<:tett, a sok z,;ákm;\.ny a katonnságnak élelmi szereket, a főuraknak 
lo\·akat ::; fcgy'"c•·ckct és a földmüvelésre bannokat szolgáltatott. A 
keresztény fi:iniikök köziitt kiütött viszály nem engedett több várost 
elfoglalni. 

[tt bevégződik az első km·eszt0s háboru. A lovagok, kik négy 
év óta o,;ztották a fáradalmakat és dicsőséget, hazájokba ohajtoztak 
vissza, hogy kinyugodják magukat amazoktól és dicsekedjenek emez
z< l. Diadalmasan fogadtattak váraiklmn, s a ki a visszajöttek között 
szereletteit hiába kereste, vigasztalta magát azzal, hogy vértanut bir 
saját c~:~aládjában. Remete Pétet· hit· nélkül hunyt el Huy monostor
ban Maas mellctt j Eustach, fivéreinek Gottfrid és Balduinnak, kik 
Palaestina legdicsöbb t1·ónjait nyel'ték el , általános örökösévé lőn ; 
Rube rt flandria i grúf vi~szakapta o irtokait; a normandiai herczeg, kit 
Ola1>zhonban Conversano gróf leányának Sy billának bájai kötöttek le, 
elmulasztotta az alkalmat az angul trón elfoglalására j midön végre 
mégis hazájába tért, fi\'érc fogságra vettette öt, mellyböl csak hu
szonnyolcz év mulva a halál szabaditotta ki. 

Mondják, hogy hat millió eUI'ÓFai vette föl a keresztet, és mégis 
Jerusalemben Gottfl·iddal alig maradt háromszáz lovas, ugy szinte 
egy·egy kis csapat Rajmunddal Tripolisban, Balduinnal Edessáhan s 
Bohemunddal Antiochiában, ruintegy lizezer Európába tért vissza -
és a többi? Eu1·ópa legszélsőbb részétől egé;;z Jerusalemig az utat 
csont\·ázak s rothadó testek boritük, egy uj szózatra várva, melly öket 
a szent városba vezesse. 

Szenvedéseik, nyomoruk s hadi tetteik elbeszélése nem hogy 
visszariasztotta volua, hanem inkább követésre buzdítá a többi em·ó
pait, s Franczia-, Olasz- és Németországból uj vitézek s ájtatoskodók 
indultak a Szentföld látogatásál'a, vagy megsegiteni az ottani keresz
tény ország megalapitását vagy búcsút nyerni és dicsőséget s uralko
dást szerezni. A zarándokok átalában márczius hóban szálltak ten
gerre, hogy szeptemberre visszatérjenek j a vitorlák kifeszítésekor 
V e n i C r e a t o r énekeltetett. Nagyon elő:segitették a hadjáratot az 
olaszok: 1099-ben kétsziz velenezei hajó, 1104-ben hetven genuai, 
1108-ba.n még több genuai gálya hasitotta a tengereket, Több mint 
kétszázezer keresztes megujitá Konstantinápoly alatt a legelső ha(l
járat jeleneteit, migiP-n a birodalom hadi ereje megfékezte. öket. To
d.bb m~ntökben, KiJisk Arszlán, ki s1,ékhelyét Nicaeáb6l Iconium ba. 

3* 
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tette által, folyvá!t pusztitatta öket. A csata alatt hiába vitette eiül 
Rajmund a csodatévő szent lándzsát, hiába vitte el Anselm, a milánói 
érsek, sz. Ambrus karját, mellyel a harczosokat megáldá, ezek azét
verettek, ugy hogy csak kevesen értek el Jerusalembe s még keve
sebben téritettek vissza Európába, Savoya, Poitiers s Nevers grÓfjai 
és a bajor herezeg vezérlete alatt. 

BARllllADIK FEJEZET. 

K e r es z t é n y s m us u lm a n o r sz á g ok Ke l e t e n. 

Hashislek (GyllkoHok.) 

Mikép a népvándorláskor a barbárok déli Európában, épen ugy 
tettek a keresztesek Palaestinúban. Mindcn főnök egy-egy földrészt 
elfoglalva uralmat alapita s Jerusalem királysága mellett több más 
fejedelemség emelkedett: Bohemund Antiochiát, Balduin Edessát s 
Euphrát két partját, Tancred Palaestiuában Galilaeát s Tibcriást tar
totta meg, Toulouse-i Rajmund Phoenicia partjain Antaradosban tele
pedett le s tartományát Tortosának nevezte el, Tripol is ostrománál 
halt meg 1) 1 melly aztán (1109.) tia· Bel"trandnak grófságává lett. Ké
sőbb Joppe- s Ascalonban a partokon, aztán Tyrus 1 Caesarea, Nap· 
!usa, Berytos, Gibeleh, Heraclea, Markab s más városokban más fő
urak telepedtek le, kik a jerusalem i király hűbéresei voltak, mig 
Edessa s Antiochia, mivel legelőszöt· alapittattak, függetlenekül te
kintettek. A winden országból összecsődült kereszteseknek külön
bözö nyelve, szokásai s viselete sajátszerü alakot kölcsönöztek a ke· 
resztény gyarmatoknak, mellyek buzgó ájtatoskodókból s rettent
hetlen harczosokból alakúltak, kiknek törvényök volt nem hátt"álni 
az ellenség előtt s a hitetleneket soha meg nem kimélni. 

Gottfrid törvényhozás által akarta rendszerezni az uj országot, 
de minthogy a nép windenféle európai s ázsiai nemzetekböl volt ösz
szeszedve, valameily egyes országnak törvényei be nem ho:;.:nthattak, 

1) Az arab történészek beszélik , hogy Tripolisban igen gazdag könyvtár 
állott, némellyek ezerint három milli6, ~á.aok okszeriibb elöadá.ea szeriut százezer 
kctettel. Minthogy a tartalom C6Upa mu8ulman iatentelenaép volt, n könyvtár lángba 
boritta toU. 
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kivált olly idöben, rnidön mindenki becses jognak tekinté saját tör
vényei szerint élni. Azort taná.csosbnak tartotta a pátriarcha, papság, 
herczegek és bárók hozzájárultával kiszedegetni a különféle törvé
nyekből azt, amit az uj országra legalkalmazho.tóbbnak itéltek. Ekkép 
szerkesztett össze egy törvénykönyvet, mellyet ,.Jerusalemi törvény
határozatoknak," Assis es d e J e r us a l em-nek czimezett ') s 

'i Aasise vngy Assisa egyiitt jelenti a törvénybozó te~tet ~a 1\Z ettől eredt 
határozroAnyokat i~. -- Ide iktatjuk 11 legrégibb eredeti franczia >EÖvegböl az 
el ö beszédet. 

n Par le consei ll des priaces et <lea ba>'O'"' , et de.• pl u .. • .•f'fjea homea que il 
l01·s pot avei1·, sage11 ltomea ,). emquerre et a saveir dea gens dP.• diversea terres qui 
l a estoient les WJagea de l eu•·• tcrres et tot quanque ciaux que il et esi eu a ce fai•·e 
en po1·ent saveir ne aprendre , il mi•·enl et f!rent ntetre en esc1it, el aporte••ent cet 
escrit devanl le d~tc Godefroi i et il asaembla le pallia•·~hf et les aut••es avant dis et 
lor munatra et fiat lil·e elevant eaua cel escri~ i ot apres pa•· leur comeill et par leur 

acort il cnnseilli de ciaus ec>is ce que ban lui scmbla et e11 fiat aaaisea et 'ltllagea que 

l' on deust tenir el mainten ir el use.· O'lt ro·iaume de Jerzualem." 

IbeJin JánoA , joppei gróf, ki uz Aasiadkat 1232 és 1234 között irAsba 
tette, eljárási fiiggeléket is csatolt hozzá, mellyet bizonyos navarra{ Fülöp szer
kesztett, ki Cyprusban lakott, hová az Assi11dk 1192 -ben hozattak be. A görög 
birodalomban is, miuté.n ezt n latinok elfoglalták, érvénybe hozattak Liber conave
tuclinnm imperii Romaniae czim alatt. A velenczeiek 1421-ben átnézették 1u: 

As.Yiadkat Negroponte kormányzója által i Cyprus olfoglaiA~R után pedig 1631·ben 
olasz forditAsát e6zkö3ölték, me Ily ki is nyomatott. Az eredeti sz. Márk könyv. 
tárában őriztetett, honnan az elfoglalás utAn az austriaiak elvitték i de a franczin 
kurmány a nagy forradlllom előtt pontosan lemásoltntta nzt Jocopo Morelli !Ital. 
A feliratok s szépmiivészetek ukademiája a l;eresztes h!homkra vonatkozó összes 
történetírókat kiadatni rendelé két folyamban : egyben a törvényhozAsi, másikban 
történeti emlékeket. Els ö bel y re tétettek n Jerusalem i AaS1'adk, közzéléve Heug
not-tó l, (PárizA 1841 ivr. LXXXVII - 665 lap, mclly 11 felső tdbla Asaisdit tw·
lalmazza.) A tudó" előbeszM a keleti franczia törvényhozfis története s IL hUbéri 
intézmények eredete után, azon politikai s jogi l'endezet~t terjeszti elö, mellyet 
Gottfrid király n jerusalemi királyságnak adott, azután az Assis!k viszontagságai 
következnek, miglen IL XIII. század jogtudóani által felujittattak. Végre a felső 

tdbla Assiaátinak öt klinyve adatik eredeti szövegglll ; n. m. Godefroi Le Tort 
könyve , mellyböl csak két töredék maradt ft'nn; a ronebb id~zett Ibelin Jdno& 

köny·ve, nlint kivonata n tengerenttlli h!ibérjog általános elveinek; na11arai Fülöp 

könyve, melly legrégibb, ele kevéssé rendezett; Jel'UIIalem és Oyprus-orszdgi (elaö 
tdbla Aaaiaainak kulcaa , mint lbelin János könyve fpjezeteinek foglalatja; v~gre 

egy ismeretlentől kirdlynak czirnzett könyv , melly a többinek értekezései helyett. 
az AssiRILk valódi azövegét odjn, s ugy IAt~zik 1271 és 1~91 között szerkesztetett. 
Kiszabja a .. királyi bntalom határait a n b!rók es a koronai főbb tisztviselöinek 
kötelességeit; aztán IL táborozás i rendről, az öröködéRröl s a biibérek áthagyomá
nyozt\sáról azokatlan világos•ággiLl ért~kezik. A párizsi kiadá~ ~zövege az emlitett 
v<'lenczei kiadáshoz ragaszkodik. 
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melly első vala a hübérrend~zer s?.ellemében irt tiirvénykön}vek 
között. 

A király~ág os?.thatlnnnnk s örökösnek nyilvánittntott m-ég a 
nöng•·a is, mellynek kihaltn eRetére a választás a főpapokat s a koro;1a 
közvetlen hübéreseit illeti. A király, mirliitt a hübéresek hódolntát 
fogadná s megkoronáztatnék n. patriarka által , mcgesldi.s?.ik az al

kotmányra. 
Az orsz:lg báJ'ÓRágolu·a van f<·l<•~ztva, mellyek mindegyike a 

korona javaiból van nlakitvn; mindPgyi1<: p~'>nzveré,;i s hatósági jog
gal bir és mint maga az o1·szág, fi- és nÖőJ•iikösölnc szállott :Utal, 
csakhogy a nKnek férjet vr.gy l<i.i.zdh·t kdld.t v!\Ia~ztani. A király 
saját báróságának egyes •·észeit czimzctescknek is odaadhatta, kik 
mégis nem közvetlen, hanem csak alhíibéJ-eHekké lettele Hatszázhat . 
vanhat lovag volt ltübérileg katonai szolgúlah·a kötelrzve, négy lovas 
ijászt tartozván állítni; Tripolishan ugyanerre két~záz lovag l'ötclez
tetett. Az egyházak és városok öteze1·százhetvenöt gyalog katonát 
állítottak, ~ így az egész hads<m•g c~nk mintegy tizenegyezer emb<"l'
böl állhatott. 

A grófok és barók a fejedelmet tanácsban és csatában egyaránt 
tartoztak szolgálni s minden alattvalónak kiiteles~ége volt fülebbva
lóját védeni s megboszulni mi11tlcn bánta lomért, ngyszinte a felesé
gén, leányán vagy növérén ejt0tt sérelmet; kötelessége volt követni 
urát minden vállalatban, s ha ez az ellenség k<•zébe esett, magát érette 
kezesül adni. Tehát a király és alattvalók, a ltiibére5ek és alltübére
sek a hiiség s megboszulás kölcsöniís igéretc áltr.l füzettek egymás
hoz j a király csak a katonai fű hatalmat gyakorolta j a valódi felsi-gi 
jogok a fc Js ö t á b l á t illettrit, mrlly a főurak ügyeit tárgyalta; 
a z a ls 6 t á b l á n 1 me! ly a városok csküdtjeilJií! állott s mellyen 
az algróf elnökölt, a polgúrok szcmélyi ügyei s a bünvádi perek t:ír

gyaltattak. 
Az udvarmester mint a korona elsií tisztviselője, a királyi jll\"a

dalmah:at s a függli liiibércket igazgatta; alatta álltak a többi királyi 
tisztviselök s azon bárók és főpapok, kik az algróftól független alatt
valók és a saját törvényeik szerint élő benszülött keresztények fölött 
bíráskodtak. Második méltóRág volt a hadi parancsnoké, kinek he
lyettese a tábornagy vala. 

Teljes joggal, mint a hiibén·en1lszet·bcn mindig, csak a fegyver
viselö bir; a parasztok az ur11ak tulajdonát képezék s egy-egy paraszt 
csak félannyit ért mint egy harczi wén. De mégis ama királyságban 
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m:it· IIJÍntegy lmnuinc.z küzsúget találunk ; a városok, mellyekLen az 
algrúf székeit, sok ki\•altsággal voltak megajámlékozva. 

Az egyház a nyugatiak mintáját·a volt ren!lezve, függetlenill a 
,·ilági kormánytól j a kit·Alynak csak ><iir~etö sziikség esetén tartozott 
;;cgélyhadat szolgáltatni. 

Az A ll si:> á k ezimií törvéuyköuyv, mellyLe át vétetett miudaz, 
a mi az egyházi s olaszjogban czélszerünek találtatott, a barbár szol
gaság közepPtt is szubndsági eszméket rejt magáLau j mert alaptör
vény iH líllittatik fel beuue a társaság ös~:~zes tagjainak beleegyezése. 
Aztán cbü példáját muta~ja fel a kettíís tábláunk, mellyck köz ül egyik 
H másiknak van aláreudelve. Ugy lütszik, mintha uz emberiség több 
tekintélyt vivott vulna ki az lstenember sirja mellett. Példát mutatott 
tehát Ázsiának s Európának i~, és a zan\ndokok ott tanulhatták a 
községek alakítását, hogy uraik zsarnokságának clleuállhassanak. 

"Az Assisák é:> ~:~zokásbeli törvéuyek kUlüu külön voltak leírva 
nagyobb betükkel, a kezdő betUk azonkiviif megn..anyoztattak. A 
sir iratainak neveztettek, mivel a sir mellett egy nagy szekrényben 
álltak; és midön olly kéte10 esPt f01·dult dií, hogy ama;r, iratokat kel
lett nwgtekinteni, az irattartó >~zekn'nyt kilencznél ken•sebb személy 
fiil nem nyithatta; a felnyitásnál jelen kellett lennie a királynak, 
vagy helyettesének a förendü embcrckLöl, tovább a király két hübé
reséuek, a patriarchának, vagy helyette a sz. sir elsö papjának, aztán 
két kanonoknak, a jerusalem i algrófnAk és a polgári tábla esküdtjPi
nek. Igy öriztettf'k R tiszteltett<'k n mondott a~ si~:\ k é~ szokásb<'li tör
vények 1) 

Minden biróuak s lovagnak emlékezetből kellett azt tudnia, t; 

emlékezet által tartatott fenn, miután a musulmanok Jel'Usalemct visz· 
szafoglalva, az eredetit megsemmitették. ~nnek elveszte után nagy 
tekintélyben állott a bárók véleménye j de mégis a zavar elkerülése 
végett AmRury az assisákat ujra összeiratta, bármennyire ellenkeztek 
a bárók .!s a föügy\éJck, kikilek tekintélyük alábbszállandó vala. 

Gotll"rld. 
Gottfrid átalánosan mint tökélyes fejeelelern s lovag iratik Ic, 

kit a vitézség, kedvesség, ildom és nagylell(iiség mellett egyszersmind 
n zon alázatos áhitat jellemzett, mcly a kereszteseket a többi hösök
tijl annyira megkülönbözteti. A krónikák szerint Antiochiában kard
jával egy óriást tetötöl talpig ket·esztül vágott, s nem akarla a királyi 
diszjele-ket hordani ott, hol Krisztus annyi megaláztatást szenvedett i 

l) Assisák, IV. ft~j. 
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midön néhány emír, látogatására jött, olly szalmazsákon találttik öt 
ülve, minö a közkatonáké volt j s midön kérték, mutatná valamivel 
rrejét: ö egy csaplissal leszelte a teve nyakát. Az egyház iránt min
dig ü sz inte ragaszkodást és szivességet rontatott, s mikép ö, ugy két 
utódja is a meghatnlmaztbt u római pápától vette. Daimbert 1 pisai 
érsek, a jerusalemi pátriárchaságra emeltetvén azt igényelte, hogy 
nma vát·os az egyház bir·toka legyen, mellynek nevében a kereszte· 
sek fegyvert ragadtak j Gottfrid megigérte, hogy általadja a várost, 
mihelyt egy másikat sikerül elfoglalnia, vagy, ha örökösök nélkül 
halna rneg. 

Mintegy husz talura teJjesztette ki m·alnuít, Iráromszáz lovas és 
kétezer gyalog katona által őriztetvén azokat, Azonban a tartomúny 
távol vala azon mester·séges jólléttöl, rnellyet hajdan a héberek ernye· 
detlen szorgalmll hozott létre. A babyloni fogság után ujra behozott 
müveltség Titus és Hadritín dúló lradai alatt elenyészett j azután pedig 
a folytonos uralomváltozás nem hagyott többé idí)t a sziklás kemény 
földnek szölötök- s olajfákkali bei.iltetésére. Müvelt földek CJSak Ge
nezáret tava, Jord1ín folyó és a tenger pnrtjain meg egy két szép t'ek
vésü völgy ben találtattak. 

Gottfrid, hogy az európaiakat uj hazájokhoz kösse, elt·endeltt·, 
hogy a ki rnelly földet egy év és egy nap alatt elfoglalva tart, annak 
tulajdonosaul tekintessék j de meg elessék ezen jog{ltól, ha ugyan
annyi idP.ig távol maradna. Ha tekin1jiik 1 mennyi fölkeléssci kell a 
fmncziáknak Algierban még ma is kiizdeniök, fogalmunk lehet, mikép 
háborittattak Palaestin:iban is a keresztények a törökök, arnbak éf.l 
egyiptomiak által, kik a mezökön elszéledve vagy erössógckbc szo
rulva, a hóditmány közepett fenyegető állást foglaltak cl. Ezek ellen 
a keresztényelmek szüntelen fegyverben kelle :í.llniok, s hogy az el.'löt 
biztosítsák, további hódítást tenniök, a tarlományokat uralmuk alá, 
az ernireket adó alá vetve. 

A kis vitéz csapat eriísitést kapott az ntúbbi ket·esztesek által, 
mert Eur·ópából lovagok, piispökök, ~íjtatoskodók folyvást uagy szám
ban tódultak Jernsalem felé, Visszatérve magasztalák egész Euró
pában Gottfridot, ki ama sajátszerű ájtatos gyanuattal csupa ellenség 
küzött tekintélyes uralmat tudott alapítni. .Midön egy járatából haza 
téme, a caesareai emír jön hozzá s frisitö gyiimöicsöt nyujt a kifára
dottnak j Gottfrid megízlel egy czetlr·u;;t s néh<lny percz mulva kiadja 
lelkét (1100 aug. 7.). 
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l. Balduin. 

A tróut 11. nagyravág-yó patriarcha DailuUel·t akarta dfoglalni; 
de a harczosoknak harczias fejedelem kelle, t; v{tlasztották Bulduint. 
Ez azonban nem ájtatos és alázatus keresztes vitóz, hanem nagyra
vágyó embe1· volt, ki honosait a fényben felülmulni s a keleti fejedel
mekkel vetelkedni ohajtott. Fénye>~ udvart tartott ü már edessai her
ezégségében, s valahányszor kimnnt, görög mnclorú arany paizsot vi
tetett maga előtt, mullyre sas val n ain kit\· a; megnövesztette keleti 
csen szakállát, keletiesen öltözködiitt, alattvalóitól térdhajtásokat ki 
v:int, szönyeges talaj1·ól evett, s midőn n v;irosba visszatért, ket har
sonafuvót lovagoltntott maga eWtt 1), 

Edessát rokonának bom·gi Balduinunk mlta át, s győzelmeivel 
lecsillapítá a patriarchát, ki végre ráállt, hogy Bulduint Betlehemben 
beiktassa, átadva neki "n kardot az igazság, vallás és szent Egyház 
vedelm«'~re; a gyüriit, mely becsiiletességet; a koronát, melly méltó
ságot jelent; a jogart büntetés és pártfogás végett; és az nl mát, 
melly az ország földterületét jelvezi.~ Tancred azonban nem akart 
neki meghódolni s Galilaeát útadni, mint Balduin kivánta; hanem 
átvette még Antiochia kormányát is (l !Ol), miután Bo hemund török 

' fogságba esett. Es igy a jeru~alemi királyHág a lf'gerösel.Jb védkart 
el vesztette. 

Hogy segélyt nyerjl'll RZ olaszokt611 Balduin olly egyességre lé
pett velök, hogy minden elfoglalandó városban egy negyedet számukra 
jelöl ki, s a zsákm~tny harmadát is nekik engedi; el i~ foglalta ezek 
segélyével Arsuf, Caesarea~), í::laint Jean d' Acre, 'l'rypolis és Borytos 
Yárosait. A zsákmány mindig me g os z t a t o t t n~ Is t o n n e l, s 
a K r i s z t u s é l ! K t' i s z t u s o t' s z iÍ. g o l ! K r i s z t u s u r a l k o
d ik! kiáltások rémhangokká lettek tt törökiik s egyiptomiak fü
lPiben. 

~orvég kere~>zleéek. 

Azon keresztények közől, kik testvéreik segítésére Palaestinába 
siettek, különösen a:t.on norvégek említcndök, kiknek kalandjáratai
kat az előbbi korszakban adtuk elíí. RP.szt vdt az első kereszte:; há-

'! Guibert, VIII, il 6. 
') Eklwr szerezi ék " gt•nunial< n ~zen t 111ed•mczét, tn f' Ilyet., mivel smaragd 

ból készitettnek s Rzon nj{mrlékok Pgyikének tartottak, mellyeket Salamon kirAly· 
nAk Saba 'ldnílyu() ajándékozott, drh~a pénzen vhsároltak meg. Késiíbb kijött, hogy 
n medencze üvegböl van. Embriac Vilmos, ama tengerjárat hajóRve~ére, Genuá
han n~p~zer([ hirben ál. 
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boruban 8veno, a dán király lia, honosainak egy kis es&.patjával , de 
lekaszaboltatott :~ töt·ökök által, neje - Florínával együtt, ki öt a 
csatákba is követte. Azon ltiss:r.ámu t>kuudinávok, kik a Balti-teQgcr
hez visszatérhettek, elbeszélték honukban a szent benyomásokat, Pa
laestina kellemes egét, Konstantiuápoly fényét, és lwgy milly szive
sen fogadtatnak s fizettdnek ott a nnrmauuok , kik karjaikat a biro
dalom védelmére ajánlják feL 

Akkoriban III. Magnusnak még ugpzüh·án gyemwk-, ele már 
is báto1· s vitéz fiai még alig l'oglulták el a trónt (llO:J), és ~igurdot, 

a csuk tizenötéves fiut már is köt·ülfogták övéi, vezetné öket oda, hol 
búcsut nycmek, dic~iiséget és penzt szcrczhetnek. Számos hatalma.~ 

fönr (R ik is -tn c n n), nagyszámu hűbéresek (L e n d i r· me n n) és 
a szabad földészekből alakult hadi csapat, teuget·t·e szálltak déli Not·
végiában hatvan hajóval (1107), s ulinthogy az évszak már jól elö 
haladt volt, Angolhonban tölték a telet, hol l. Henrikben Hódi tó-Vil
mos unokájában az ö törzsük uralko1lott 1). A tavasz beálltával, kife
szítették vitorláikat ujra s érintve F 1· a u g i a partjait őszkor ti z c n t 
J a ka b o r sz á g á b a értek, hol a második telet töltötték. Egy 
galiziai gróf lekötelezte magát, hogy a kalandot·okat a ~zükségesek
li:el el fogja látni, de minthogy a vidék az élehui t>zerekböl csakha
mar kifogyott, a gt·óf megszökött, birtokait iszonyú flúlásnak en
gedve által. 

Másik tuvf<.szs;~;al ismét tengerre s:.:állnak (1109) r; ime a lusitá
niai partokon arab hujóhaddal találkoznak, mellyet Evora é~; Lissa
bon emírjei Henrik A lfouz Portugalia gTófja ellen küldöttek. Itt az 
és;.-..akiak jó alkalmat találtak vitézségök, áhitatuk s t·ablásvágyuk ki
elégitétiére. Szétverik n wusullllan hajóhadat, aztán megsegítik Hen
riket Cintra bevételében, hol az arabokat egy lábig kat·dra hányják s 
keresztény lakos:;ó.got hely~::znek be; Lissabon általuk t·ablá~:~ és vé 
rengzés szinhelyévé ldt. A gibt·altari szoroshoz érve, vérnyomokat 
hagyva hátra, haladnak elő, s kikötnek Formentara mellett, melly 
áfrikai kalózok fészke volt. A musulman lakosság barlangokba futa
modott előlök s megerősíté magát rejtekeiben, de Sigurd legyőzve 
ruinden akadályt a tengeri hadakozást hegyi csatározássá változtatja 
s kiirtja Mahumed híveit. 

Uj gyözelmet és zsákmányt aratva hica é;; Minorca szigetén, 
Siciliában töltik a harmadik telet, hol a normann fajt teljes virágában 

1) !:lnorr Heimskringla-já.ban, költői darabokat közbeszélve, beszéli el e had
járatot. 
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hllálják. Roger hercz~>g fényest>n fogadta a nemzetrokon VE.'ndégeket, 
és saját kez<'>w•l ~zolgált Sigm·dnak, ki öt viszout királynak iidvö
zölte. V égre PaiMstinn ft-lé hnj6zvn, kikötnek Ptolemaishan l} liO) 
S JerusaJ<'mnek VCflZÍk ntjokat, hoJ a sznmtnJan zat·ándo\(Ok kfizött 
t-;~;cn feltét• hiirii, ho~szú ~1-iike haju s gazdag fcgyvet·zetii norvégek 
\'l>nj:ík mngokrn a föfigyrlmct. Bnldnin király Signrd del menvén. 
dkisérte öt Jor1lán p11rtjnira R 11 tiibbi <'l'eklp~ l<ö?.ött n Yalbdi ke· 
resztből i~ ndott ne ld egy dnraboe:>lo\t: mirl" Signrd igéretet tön, hogy 
Norvégiálnttl, ha vis~znt~rhet, ét·;:ek~~:get alapit, annak papi ti."cdct 
tizetend é" fi;~;et.1et,.nd, ~ rgé"z L'letón M n "l'dbí~ l•njnoka lel"nd. :\leg
~egitette azután Bnlduint ~idon ostr.•m:ibnu, s hiÍt' a fennállott szokás 
szcrint a ntrghóditott vth·o~ fele iít illette, lemondott el'l·öl a jerusalcmi 
\;;irály .iavára. 

Visszajövet <·gy ideig Cypru~ban mulnttak, aztán SigeionmH 
kiitöttek ki, V!)gTc Proponlis látta sf'l)'l'llt vitodáikat egész Konstanti· 
nápolyig lobogni. Komnen Elt-k félelemb/il teljes udvarisággnl fo· 
gndta s nz arany kapun ve7.ettette be öket, honnan selyem szönyc· 
gekkel boritott úton a Blncherna palotába ve."ettcttek. 71 T á rsa i m ! 
- s1.ólt Sigm·d övéihf'z, midön a nngy Yárosba bevonult - v is e J. 
jük magunknt komoly méltósággal, semmi irúnt 
se mutassunk csodálkozást; az én paripáimnak 
arany patköi lesznek, ha majll leesik egy, senki 
se szedj e fii l." Elek zsákkal ~?.Óratta elötte 11 pc'mzt (mondja a 
költő), de Rigurd követöin('k llngedte azt, maga számám csak két 
gyürüt fogadva el. Aztán kérdeztetvén Eh•ldöl, mit nkarna: hat ta
lentomot-e, avagy ennyibe kérülö játékokat? Sigurd a játékokat ki
v :in ta, s a skandivánok szobrokat, görögtii7.l'Í, énekeket s lófnttatást 
b:'tmultak a lóversenyen és a szinkörben. 

8igurd embereiből sokan az utban vesztek el, némellyek a 
varangok közé hadiszolgálatbn álltak ; s igy a vezér majdnem egye
diil volt ha;~;atérendi); miért is hatvan hajóját Eleknek ajándékozá, ki 
neki viszont lovakat éH vezetöket adott. Ezektől Bulgári:in, l'anno
nián s Németországon keresztül egész a dán határokig vezettetett, 
honnan egy kis naszád elegendő volt a bámult j e r us a l em i z a
r á n d oknak (J o rsa l af a r a) s egy két fennmaradott társának 
hazájába szállítására. A Balti-tenger pa_rtjain sokáig énekeltettek 
Ey n ar skaldnak l<ölteményei a l c gis l e g d i cs ö b b h a d j á

ratrót: 
- "A nagy hősök viselt dolgai nem kérnek a skaldoktól egye-

bet, csak iga\ ajkat. 
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"Tengerre szállt. Norvégia hatalmRs királya, s az észak hideg 
szelei, vitodáit a skandináv partoktól messze hajtottak. 

"Jerusalem volt az ö Rzép czélpon~ja: a viharok dühe vissza nem 
riasztá őtet. 

"Áthasogatta u Kelet tet1gereit, é" lmrczusait Á:;~sia par~jaim 
tette ki, kik is ott nagy örömrnel fogadtattak. 

"Ki látott dicsöbb hős t a földön? ö akart, és erős akarata 11ikert 
aratott, s ö nemes izzadalmát Jm·dán hullámaiban mosta le. 

"Megrohanta s lerontá Sidon falait; mindenütt hangzik ama 

roham hire. 
"Patak ban foly 11 vét·; abban fü.l'dik a kard ; ezer vitéz esik el; 

de az erő8 áll : a győzelem övé!" 
Elek császár, ki mindig hiitlen szüvetsége11 volt, igen nagyon 

vágyakodott az antiochiai fejedelemségre j azért bizgat ta is a törökö
ket, hogy Bohemundnak R szabadságot viRsza ne adják j ez azonban 
mégis megszabadul és átveszi Tancredtől a jól megtartott f'iit gyara
pított fejedelemséget (1103). Jóvá nkat·ta ekkot· tenni a fogság gya
lázatát, de vállalata roszul ütött ki, 1:1 legderekabb lovagjEti a törökök 
foglyaivá lettek. Mit tevő volt ekkor Bohemuncl ·~ elhireszteli, hogy 
ö meghalt s koporsóba zárva átviteti magát az ellenség földjén s uagy 
nehezen Rómáha ér. A höst és vértanut nagy ünn~•pélylyr.l fogadja a 
pápa} átadja neki sz. Péter z:íszlnjút s felhatalmazza uj hadat szedni 
Európában, nwllyel veszteségeit visszaszerezze. Bohemund erre Fran
cziaországba mcgy, mellyben mindeniitt az ő vitéz haditetteiről be
széltek, s feleségül nyeri FüWp király egyik leányát. Üunepélyek és 
lovagjátékok közepett hirdeti a ket·esztes hadat, aztán nehány fran
czia és spanyol lovaggnl Baribn, innen pedig Gürögor:~zágba megy, s 
hogy megbüntesse a hit"szegö Eleket, ostrom alá veszi Durazzót. 
Azonban a nélkül is csekély seregét megtizedeli a járvány, sokan 
odahagyják R zászlót, fi Bohemund szégyenletes békekötésre kény
szerittetik. 

Tancred azalatt a vitézsé~ csod;iival védte Antiochiát a töt·ii
kök ellen. Bourgi Balduin fogságba esvén (1104-9), olly szegényen 
tért vissza Edessába, hogy apó~ának kellett kiváltania még szalo\llát 
is, rnellyet, hogy katonáit fizethesse, zálogba adott. Utóbb viszálv 
ütvén ki közte és Tancred közt, elég gondatlan volt mind a kettŐ 
a saraecuokat hlni segítségre. A jerusalemi király is nag·y pénzszük
ségben lévén, kérte Daimbertet, adná neki a hivek alamizsnáinak egy 
részét, mi megtagadtatván, a régi gyülöl:lég megujult s tartott, mig a 
patt·iarcha meg nem halt. A genuaiak és pisniuk, az !'gaz, folyvást 



ezolgáltattak fegyvert es pénzt, de ezeknél is a föczél a zsákmány é!; 
a hóditás, nem pedig a vállalat szerenesés kivitele s megszilárditása 
volt. Illy ro sz állapot bau vol t Palaestina, midön Tnnen'd, a keresztesek 
kipótolhatlan veszteségére meghalt ( 1112). 

Neki bátol'odván a törökük, Mnssul-, Damaskus- és Mesopotá
miában fölfegyverkeznek, s harminczezernyi, az egyiptomiaknál sok
kal félelmesb haddal beütnek Galilaeába, s csakhamar a jerusalemi 
nagyharang is az ellenség közeledését jelenté. Kiindultak a Iteresz
tény csapatok, de a törökök be nem várták öket, hanem pusztitva 
visszavonultak. A keresztények állapotát még szárazaág és a sáskn
sereg i& nehezítette, Samasatát és Antiochiát pedig földrengések ron
gálták meg. 

Balduin mint király jóvá tette elöbbi nagyravágyását nagylelkü
Még által; növelte Jerusalem népességét, befogad va minden üldüzöt
tet. Nehéz külhadak s belviszályok közepett ti1-ennyolcz évig tudta 
magát fentartani j holott költséggel sem birt a folytonos hadak 
rniatt szükségelt hadsereg fenntartására. Hogy segíthessen c bajon, 
igénybe vette a papság javait; aztán ugyancsak pénzért megkérte 
Adelaist, siciliai Roger özvegyét, kit, miután nagymennyiségti élelmi 
Rzerekkel, pénzzel, fegyverrel s lovakkal oda jött, nöül is vett. Két 
év mulva azonban betegségbe esvén, megvallá neki, hogy neki más, 
elűzött neje is van, kitö! az egyház öt el nem választotta j mire a meg· 
sértett s felböszült Adelais Siciliába visszatért s nagy ingerültséget 
okozott itt Balduin ellen, elvonva minden segélyt 11 ,iorusalemi uj ld
rályságtól. 

A papságnak tehát méltó oka volt Balduintól idegenkedni; és 
hogy a keresztesek átalában feslett erkölcsűek voltak, kitiinik az 
1120-ban tartott napJusai zsinat irományaibóL A természet e~leni ocs
mány bün ismétesen tiltatik; s minthogy a kétnejüség ama tarka vc
gyületü népségnél igen gyakori volt, a zsinat rendelkezett, hogy a 
megcsalt fél a vétkes háza~;~társat elüzhesse s uj házasságra léphessen. 
A ki nejét gyanúba veszi, mcnjen a csábitó lakába s tanuk elött tiltsa 
öt el saját házától; ha ez a növel még azután ill szóba áll, a férj min
den sértést mellözve, az egyházi biróság elé idézze öt, hol a csábitó 
tűzpróbát áll ki. A meggyözött házasságtörö számüzetik, az elcsábí
tott nö, ha csak a férj meg nem kegyelmez neki, halál1·a vitetik. A ki 
musnlma:n asszonyon erőszakot tesz, kiheréltetik, a nö pedig az állam 
birtokába jö, mint szinte azon arabok is, kik keresztény ruhát ölte
nek fel. 

Balduin csupán kétszáztizenhat lovassal s négyezer gyalog ka-
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tonával Egyiptom ellen iclult, welly ha ::;yriát nem birta, mindig nyitva 
állott; azonban visszajövet meghalt, miutA.n utódjani bonq~·i Ralduint 
ni'Jvczte ki (1118). 

JI. Balduin. 
l<~zen fejedelem alatt a jerusalemi kir:Uy:;ág tetöpoutját ét·tc el. 

Elüz,·én a törököket az ostt·om alá vett Antiochiától, ezt a jerusalemi 
koronához csatolta j de midőn Edessának segélyt vinne, az ellene lest 
vető aleppói sultán Balak.nak fogságába esett. Ötven örmény össze
esküdött megszabadítása végett, de midön tervöket lllondhatlan ve
szélyek közt már majdnem kh·iszik, fülfedeztetnek s irgalmatlanul 
egy lábig levágatnak. A kormányzóság Gt·enier Eustach- Caesarea 
és Sidon urára (1123.), ennek halála után pedig lluris Vilmosra, 'l'i
berias urára Lizatik; végre csodák, szigorú, még az állatokra is ki
terjesztett böjtök, Mária teje s a se•·eg elé vitt szent keresztfa által a 
keresztényeké lesz a győzelem. ;\ vclcnczeiek, kik, hogy a keleti fe
jedelmekkeli kereskedésök ne szenvedjen, eddig a keresztes hadak
ban kevés részt vettek, féltékenyek kezdettek lenni a gazdagodó ge
n naiakra j kiküldenek tehát szent czél ürügye alatt egy hajóhadat, me ll y 
találkozva a keleti zsákmánynyal megterhelt genuai bajókkal, szét
veri s kirabolja ezeket; aztán wintegy elégtételül a testvérgyilkos
ságért az egyiptomi bajóhadat ~;emrniti meg. 

D' Acre-i egyezmény. 
Kikötvén Syriában Domenico Michieli dogéval, a velenczeiek 

segélyt igérnek a kereszteseknek olly föltét alatt, hogy nekik minden 
városban ~;zabad ruenetök, egyházuk, fiirdöjök és minden teher alól 
fölmentett saját sütö keruenczéjök legyen j hogy saját biróságtól függ
jenek s azonkivül minden városnak, mellyet ostl'Omolni segitnek, egy 
harmada öket illesse. Nem tudván, mellyik város ellen intézzék leg
először a fegyvert 1 sorilot huzattak egy gyermek által, s ez Tymst 
huzta ki. 

Tyru11 o11froma. 
Ez régi fényének már csak emlékeit birta s a knirói kalifa alatt 

állt. Megtámadtatott ( 1124.) a száraz oldalról és a tengerről, de a doge, 
midőn látná, hogy a szárazföldi sereg attóli félelmében, hogy a liajó
had által sárban hagyatik, nem elég bátorsággal küzd, kiszáll a partra, 
kiviteti a vitorlákat és a hajóköteleket s kijelenti, hogy ö és tengeré
szei csupán evezőikkel fegyverkezve , a falra rohannak; ezenkivül 
százezer aranyat osztat ki a harczosok között, mire a vetély minden 
közlegényt llőssé tesz s a város nem sokára be van véve. A fogoly 
Jhlduin koronájával a doge kináltatott meg, de ö azt el nem fogadta, 
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hanem visszavezette Vol•'nczebe a gyclztes hajóharlat, mdly egy járata 
alatt Wbb hatalmat és zsákmányt szcrzctt, rnint Genua és Pisa hosz
~zú évsor alatt. Utjában a doge a görög c~á"zaron akkép boszultu meg 
magát, hog-y kimholta Rhodo~t, Kiost, Sámost, Mitylénét s Androst; 
Modon falait lcrontatta, az ifjuságotpedig fllgságba lmrczolá. 

Ekkor, n gy tetszett, hogy a keresztény gyarmatok biztositva 
vannak. Az edessni grófság jelentékeny városokl(al Euphrat két part
ján s n T:1urus hegység lejWin ; a tenger hosszában pedig az issusi 
iiböltöl Laodiceáig, és 'l'h:~•·sustól Alcppoig, Taurustól le Emesáig, s 
Palmyra romjaiig az antiochiai fejedelemség terjedett; Tripolis gróf
<>ág egyré~zríil Libanon , m{tsrész•·íil a phoeniciai tenger által bizto
sittatott; a jerusalemi királyság Adonis folyótól Ascalonig s Arábia 
pusztaságaig nyult le; Armenia is kere~<ztény országot képezett s he
gyeinek lnkói ápolták a régi vitezségct, mellyd Pe•·zRia s Tat<írország 
népségeit feltartóztattálc 

Mu~;nhnnn állnmok. 

II. Balduint végre váltságdíj rucilett szabadon eresztették a tö
rökök; de ö a kincsek helyett háborut inditott ellenöle A főbb nm
:>Uiman uralkodók, Mauritánián és Spanyolországon kivül, a bagdadi 
Ommiah-kalifák, a kairói Fatimiták, a damaskusi sultl\n, Mossul és 
Aleppo emir:jei, s az Euphrat melléki Ortocidák voltak. Az elsők 
rabszolgáik voltak a seldshukoknak, minthogy az ö nevökben ezek 
uralkodtak. Az egyiptomi Fatimiták, azonkivül, hogy népök a vitéz
ségről soha sem volt hires, igen sokat szenvedtek a palaestinai vesz· 
teségek által, hol már csak Ascalont bírták. Nagyobb gondot adtak a 
törökök, kik a helyeket jól ismerve, nem rende~> hadseregként, hanem 
kóborcsapatokban hadakoztak, pusztítva az ellensP-get véletlf'n táma
dások és lesvetések alta!. Ha fogytak is az öldöklő hadak által, Kho
rassánból, a Tigris és Kaukáz mellöl uj csordák által váltattak fel. 

A mossuli sultánok, TigriR mellett, ministerek által kormá
nyoztak •), kiknek egyike Emadeddin Zenghi (Sanguin), függetlenné 
tevén magát, a bagdadi suitántól Syriát és Mesopotamiát megnyerte 
(1128) s azon meggyőződésben, hogy a Földközi-tenger és Tigris 
közti apró uralmakat összeegyesiteni kellene, vitézül gyiízte le az ezen 
tervet gátoló musulmanokat s a jerusnlemi ki1·ályokat káros egyezke
désre kényszeríté. 

lj Atabég. E ntlv al.a, atya tls beg, ur ~z6kból van összetéve s a kirltlyiiak 

neveliijét, é• AZ első mini•tcrt is jelöli. 
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HaKhlshlf'k. (As.-a,.;!!lnok.'• 

A h as h i s h i c k (a s 11 as s i n o k , g y i l k o s o k) felekezete, 
melly Palaestiná.ban a ke1·esztények legrettentiibb ellensége vnln, 
megérdemli, hogy nagyobb figyelmet fordítsunk rája 1). A különféle 
felekezetek között, mellyek az islamot szakgatták s mellyek a hitel
vek közé mindig politikát é8 személyiséget keYertek, leghatalmasb
nak látjuk az Abdaliáh-ét 2), ki a helyett, hogy a kalifaságot nyiltan 
megtámadja, elrejtőzött s titkos társulatot alapita, mclly ellentanokat 
terjesztett s czélul tüzte ki az Ommiahkat és Abbas-fiakat megdönteni, 
s Ismnel fiának, Mohammednek, Fatime által a próféta vérének jogait 
érvényre hozni. Sikerült nekik kiszabaditni a börtönből Obeidalláh-t, 
lsmael állítólagos ivadékát, kit Mahdia h·ónjáru emeltek, egyik utód
ját pedig a kni1·ói kalifMágra, miáltal Egyiptomot a J:t'~timitá.knak va
tették alá. 

Ezek hálából pártfogolták A bdallála felekeze tét, me Ily rendcsen 
hétfőn és szerdán gyülest tartott a b ö l c se s é g g y H l és c i t , a 
f ö t é r i t ő elnöklele alatt. Számukl'a roppant palota építtetett, könyv
tárra!, mennyiségtani eszközökkel, tanárokkal és szolgákkal i a tani
tás és egész tudományos akadernia fenntartására évi kétszázötven
hétezer darab arany volt rendelve. Mindenkinek szabad bejárása volt 
ez intézetbe, még a nők számára is külön szobák voltak felállítva. 

Kilencz fokon által lépdeltek a tanítványok a magasztos tudo
mány felé. Az első fokon, melly legtartósabb s legnehezebb volt, az 
ujonczba határtalan bizalmat csepegtettek a főnök i1·ánt, kiváncsivá 
tették a mngas tanra, melly mindazáltal nem közöltetett vele, csak 
miután megesküdött, hogy megtesz és elhisz mindent, amit eléje szab
nak. Ekkor a mái:iodik fokra ment által, hol az imamokbani hit tanít
tatott, mint a kik egyedül törvényes utódjai a prófétának, s letétemé
nyesei az igaz tanítmánynak. A harmadikban a h e t c s rőli tan ada
tott elő, melly szám az egeknek, csillagoknak, földeknck, tengerek nek, 
jó tanácsoknak, szineknek, fémeknek és az imamoknak 3) is titok
szerű szent száma. A negyedik fokon taníttatott, mikép az Isten elei
től fogva hét sz ó l ó törvényhozót küldött, kik egymás tanát folyta
tólag tökélyesbitették i ezután következett a hét segéd, kik mivel 

•) Falconet, Disa. aur lea A8aiJ8aina. Mémoil·es de l' Academie XVII. köt. ~ 

még bovebb Hammer Purgatali müvében : Az aauu.•iaok e,·eclete hatalma a ha. 
nyatlá.sa. 

2) L. X. könyv 348 lapot. 
3) Ali, H11.8ean , Bussein, S~inolabiddin, Mobammed-Bakir, Dsafar-Sadik, 

Ismael. 



- 49 

nun léptek föl nyilván 11 é lll á k 11 ak ncn~ztettek. A .,zólók ezek: 
Ádám, Noé, Álnah;í.tn, Mózws. Krisztus, Malwmed és Ism a el, Dsafar fia; 
némák: S:ilcth, Sze nt, [slllal'l Ág;irtúl, Áron, Simeon, Ali és Moharnmed, 
Ismad fia. A~ iitiidik fokon tnniltatott, mik<~p mindcn próféta tat1a ter
je:-;zt(~"ére tízenkét apostolt választott A hatodikban kczdödött a fele
kezet elveinek cliíadiisa, fiileg azon szükségességnek, melly szerint a 
tényleges vallási törvényhozás az átaJános bölcsészetnek, a hit az 
észnek rendeltetik alá. Midün már a tanítvány erről meg volt győzve, 
átruent a hetedik fokozatra, hol a bölcsek miivci tökélyesült egységé
nek tana táratott fel előtte. A nyolczadik fokon megtámadtatott a 
tanítvány előtt a tényleges vallás, melly az elöbbi tanitmányok által 
minden alaptól megfosztatott, s tehát most hátran mondatott ki, hogy 
az Istenrc és prófétákra semmi szükség, hogy a cselekedetek erköl
csüsség-c s a sírontúli jutalom álom és koholmány ; ekkép el volt ké · 
szitvc a tanítvány a maga,; l(ilenczedik fokra, hol meggyőzetve a fele
kezet füelvéröl : Sc m m i sem i g a z, m i n d e n me g v a n e n
g<' d v e, vak eszkiiz gyanánt használtatott a főnök által. 

Kairóból messzire terjedt ki e felekezet, s még inkább gyara
podott Hassan ben- Sabbah által. Khorassánban születve (1050 körül) 
s gondosan növeltetve, miután Malek shah udvarában érdemeit nem 
eléggé látta jutalmaztatni, áttért a Fatimitákhoz s belépvén a kairói 
tanodába, nem sokára mint önálló tanar kezdett működni. De a meg
tiEzteltetés, mcllyben a kairói kalifa, Mostanser, u d varában részesült, 
olly sok ellenséget szerzett neki, hogy Odakegyszer váratlanul gá
lyát·a tétetett s utnak indíttatott. A tengeren dühös vihar támad, már 
mindnyájan elveszve hi,;zik magukat, esak Hassan marad rendületlen, 

mondván: "Az Ur megigérte nekem, hogy semmi baj 
n cm é r." Lecsillapulván a vihar, ezt csodának vették, s a kik vele 
hajóztak, követőivé lettek. Megjárta Hassan Perzsilit prédikálva, 
aztán Irak hegyes szélén elfoglalta Ditemmel Alamut várát (1091 ). 
Eleinte nem mutatott m:í.s czdt, mint a kait·ói kalifa hatalmának ter
jesztését, utóbb azonban maga malmára kezdte a vizet hajtani s c 
végre az ismaeli felekezetet összetesb rendszer alá akarta fogni. Az 
ed<1igi két osztálynak tehát, tudnillik a tanítók (daai) és tanítványok 
(re fi k) osztályának egy harmadikkal kelle szaporittatnia, melly az 
istentelen titkokböJ kizárva, vakon engedelmeskednék s fe d a w i e
vagy ö~feláldozóuak neveztctnék. A nagymestemek, ki S h e ik 
a l G e b e l- nek vagyis a hegy urának vagy öregének neveztetett, 
nem kelletL örökös fejedelemnek, hanem testvéries társulat főnökének 
lennie. Alatta álltak a föciiiijárók (d a a i-k c b i r) mint helyettesei 

XL 4 
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Syria, Gebal és Kuistnn tartományokban, hol felekezetc elterjedett 
vala; az elüljárók után több fokozatn daai-ok és refikek, végre 
a fe d a w i ek következtek, kik fehé1·cn öltözve mindig a nagy in es
ter körül voltak , hogy legkisebb intésére védjék \'ngy megboszni
ják öt. 

Birtokai legbelsejében n nagymesternek gyönyörü kertjei vol
tak, mellyek a keleti kéj s fényüzés összes kellékeivel földíszítve va

lának. Zöldelő fák, virágok, csalitok, ldoszkok, aztán Löven szÉ'tszórt 
arany, selyem szönyegck gyönyörködtették a !'zP-met, a mi pedig a 
musulman kéjt le gm agas b foki-a emelte, a bájos sz ép leánykák voltak. 
A fe d a w i e n ak kijelölt ifju mákany (h as h is h) italokkal elal
tatva, ama kéjke1·tbe vitetett, hol midön fölébred ett, a legkábitó bb 
gyönyörök közt találta mag{Lt, hanem mire a barnaszemü lányitákkal 
egész erejét kime1·ité s a próf6tai pamdicsom gyiiny1ireit egészen IÍt· 
élvezé, érzékei uj1·a eltompittattak s mire s~emeit kinyitotta, azon szo
bában látta magát, honnan elvitetett volt, s a fejénél álló nagymrste1· 
erősen elhítette vele, miszerint egy perezre sem hagyta őt el, hanem 
éreztette vele a p:wadicsom kéjeit, hogy lát>sa, minö gyönyörök vár
nak arra, ki életét, engedelmPskedve, főnökének szentelé. 

Igy tehát e felekezetnél a felebbvaló iránti engeuelmesség egéRz 
vakbuzgóságig vitetett fl a méltóság, kin, siít maga az élet is megvet
tetett, midön a nagymester parancsot adott másnak vagy önmagának 
meggyilkolására. Midiín 0Relnleddin kövrtet küldiitt Hassanhoz, azon 
felszólitás::~al, hódolna meg neki, Hassan parancsolta egyik hivének: 
"Öld meg magad", n másiknak: "Vesdd le magad az ab
l ak r ó 1", s mindkcttö habozás nélkül engedelme~;keclett. "H e t
v e n e z e r i ll y a l a t tv :a l ó m v a n, mondá czuttin n követnek, 
kik minden intésen1rn ekkép hajolnak." (Jhampagnei 
Henrik meglátogatván Hassant, borzasztó fogadtatásban 1·észesült. A 
t ornyokon, mellJek a kastélyt ékesiték, egészen fent két két fehé1· 
fedawie állott, a nagymester intett kettőnek, s ezek szélzúzva rogytak 
a megborzadt Henrik lábai elé. A hegy öregje hidegen mondá: "H a 
k i v á n o d , r ö g t ü n v a l a m c n n y i t a f ö l cl ö n fo g o d l á t n i." 
Aztán a búcsúvételkor igy szólt Henrikhez: "H a v a n v a l am i 
ellenséged, tudasd velem, s nem lesz vele többé 
b aj o d." 

A nagymeste1· tehát hivei vak engedelmességét nagy1·avágyása 
kielégítésére s önmaga vagy mások megboszulá:;ára használta fel, 
meggyilkoitatva mindazokat, kik neki utjában ll,(( tak; azért a h a~
his hi (ass ass in) név, mellyot ama v11kbuzg-úk vagy fönöküktiíl 



vagy a h as h is h 1) bódító növénytől kölcsönöztek, a gyilkossal 
egyjeleutésüvé lett. Ha az iireg valakit áldozatulszemelt ki, az assa~
~iuok elmentek, jártak keltek f<in1dhatlannl, sem utat, seru időt nem 
kimélve i bes?.Pgiidtek a l<ijclölt IIH:Ilé vagy J.áziszolg:ikn:tk, vagy lo
vá~zoknak, vagy del'visek, Ol'\'osok, esillagjósok vagy aranymiivesek 
gyanánt, s a legelsli kedvező perczben leszurták a kijelöltet s önma
gukat is. Egy assassin kadinak tetteti magát s hét hónapot tölt cl Fakr
eddin- Rhazi közelében, ki az isrnaelitákat megátkozta vala i \'égre 
alkallllat vesz földre teríteni a káromlót s törszurásokkal kényszeriti 
iít nz átok visszavonására. Viszály támadván montferrati Konrád ty
rusi gróf és a heg,v örege közütt, két assassin megkeresztelkedik s 
Konrád mellett tat·tózkodik, szinle\ve, mintha örökké csak :.11. Istent 
imádnák; midőn végre a kedvező percz elérke1.ett, leszurják iítet, s a 
gyilkosok egyike a templomba fut, s rnidöu a haldokló fujPdclem id 
odalwzatik, az ismaciita utat nyit magának egész Konrádig " meg 
egysze1· átdöfi; a gróf l<itH1tn lelkét, a két gyilkos pedig a leg·kino
~nbb gyötrelmek közt kivégezMik, a nc!lkül, hogy csak ?g.V jajszót 
hallattak vol ua (1 H.ll ). 

Hasztalan ügyekeztek \iket elnyomni Perzsia kalifái, minden, 
ki illyes kisédetet tiin, töt·eik áldozata lett. Midön ~amlsar komolyan 
itldiizni kezdte ijket, v;í.nkosa alatt megélesitett tört talált, mit nem 

~okára Ha~santril illy eu levél követett: "Sz i v e d h r' m á r t a t h a
tot t volna, n mit fejed alatt találtál." 

A hegy üregének tehát ueve i>~ a legoorzasz!ribb lett, öt min
tlenki természetfölötti lénynek hitte. Ncl!l veszett el jeles férfiu, ki
nek halála a hashishiek törének vagy mérgének ne tulajdoníttatott 
\·olnn. Ők a tilrököket eretnekekül gyiilölék, azért ezeknek gyakori 
f,H'!'adahuaik közül egy ~cm folyt le az íi kiizremunkúlásuk lllilkül. A 
legtöbb f~jedelcm ntagán boszúit a hegy üregére bizta. A ~yriai ellli

rek ez idéiszakban többnyit·e erőszakos bahi.llal multak ki. Ni::~am al
\I•Jiuk, három scldshnk suitán alatt nagyhirií vczúr, az n,;sassinok 
elsö álclozatain::tk egyike vala i egy bizonyos suitán meggyilkolásál'a 
egymásután százhuszonnégy fedawie kitidetett ki. Maga Fiilüp August 
~em mert kíséret nélkiil kimenni 1 miután a nagymester hivei Euró

pába is átkalandoztak. 
Miután sz. Lajos franczia király Egyiptomban legyözetett, eléje 

.iöttPk Acreban a hegy urának követei s felszólibík öt, fizetne Hassan
nak aJöt mint a nf>met cs:i.sz:lr, a magyar király, a kairói suitán s 

11 Cfmofn"s indicu. 
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más fejedelmek. Lajos a tcmplariusok és ispotályo11ok előtt fogadá a 
követeket, minthogy ama rendeket még a hashishiek Í"> tiszteletben 
tarták, és iizente a nagymesternek, hogy Francziaország királyának 
ajándékokat és hódolatot küldjön, kiilönben jaj neki. Az Öreg ekkor 
szelidebb üzenettel s ajándékokkal küldé cl másodszor követeit; az 
ajándékok közt volt egy sakkjáték, egy clef~int hegyi kristl\lyból, 
aztán egy ing, meg egy gyürü, a két fejedelem közti barátság jelveül. 
Lajos arany s ezüst edényekkel, selyem és skarlát-kcszitményekkel 
viszonozta az ajándékokat, s [vo szerzctes, ki ezeket vitte, alkalmat 
nyert az Öreg udvat·ának kikémlelésére, hogy milly szr~nt borzalmat 
éreznek iránta alatt v~t.lói s hogy milly néma csend uralkodik palotája 
körül 1 mellyhez akárki közelits€m1 egy hírnök illy szavakkal j ö eléje: 
Akárki légy, t·emegve jelenj meg az elött, kinek 
ke z é b e n v a n a ki r á l y ok é l e t e s h a l á l a" 1). 

Harmineznégy évig iiztc Hassan e pokoli uralmat; kastélyából 
soha sem távozott, csupán kétszer mutatta magát az erkélyen ; többi 
idejét ájtatoskodáshan s dogmuticai müvek irás:í.ban töltötte. Egyik 
fiát, ki a kuistani daait megölte, irgalom uólkiil halált·a vitette; egy 
másikat pedig azért, mivel bort ízlelt. V égre meghalt egész nyuga
lommal (1124) s uralmát Kia Rnz11rgomid és Abu Ali közt osztotta 

1) Még Marco Polo ÍM ind a heyy öreyérül, pw·r.ulic~unuínil é~ l!88a~siniai1·ol : 

"Militsche azon viclól< , 1uellyen hajchm a hegy örege azokott volt tartóz
kodHi. Mi elbeszéljUk a <lolgot ngy, 1iliut azt Marco több emhertíil hallá. Az 

Öreg az ö nyelvöl<ön A Iaoili u '"'k neve«: e tik. Ö két. hegy között egy völgy h en 
gyönyörü szép s a világou leg u •gyuhb lwrtet c"inált.ttott. Itt mindennPmii gyü
mölcsök s legszebb paloták voltak, min<l aranyozva s állatolult és ruad!Lrakat jel· 
képző festvényeltkel. Csatornáit is vnltal< , mellyel< részint vizet, részint mézet, 
részint bort folyattak ~zép ifjai< s kt;hlijo~aLh leányl<ák érwkcltek, zenéltek és 
tánczoltak be u ne, s az Öreg cl hitd-le ,.,..,],kel, hogy Ama kert a paradicRom. Ezt 
azért tette, mivel Mahnmcrl mondá: hog·y a l<i a para<licsomba megy, annyi höl
gyet fog birni, a hányat ak~r ,; hogy ott tej , méz- é" borfoly<'.i< vannak ; az,\rt. 
rende:ote a kerlet ugy, mint Mahomed mondá. A v,rlék arabj11i <:sakngyan azt 
hitték, hogy az a valódi paradic:;om , mellybc azonLan ""ak az jutott be, ki a~sas
sinná akart lenni .. A kert l<aJ,nÍ Hg"Y meg voltak erősítve, hogy azt. senl<itöl Hem 

lehetett félteni. Az Öreg a tizenhétéves gyennelwht, kil<böl vitéz férfiaknt vár
hatott, mind udvarába vette. Ezeket aztán négyen-, tizen- s huszunkint máilouy
nyal három napra is elaltatta, azalatt pedig n kertuo vitetta s meztelenrc vetköz
tette öket. Mire az ifjak feléureutek , benne voltak a lwrtben s Játták aunal< el
ragadó szép belsejét, mellyet valódi pHraclicsomnak hittek. A szép leánykák 
szépen énekeltek s minuennemü gyönyörben része•ittik az ifjakat_ Megvolt mindcn, 
amit kivántak, azért is magnktól urna paradíc•omot Noha sem lm:,rytál< volna PL 
Az Üreg szép és gazdag Hd;·art tart, s lm az ilj;d< "gyikét ol akarja valaho1·{~ kiil-
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meg, a:na.nn:lk :t h:di·~,·iít ~ kiizig:tíl_!!,'.üá-;t, emrnnek a lelki hatalmat 
ndva által. 

Bnzurgomid tizennégy, tia Kia Mohammed huszonöt évig ural
kodott. Rettegniök kelle töliik mind n ke~·cszteseknek, mind a kali
fáknak, kik köziil ketHít meg is gyilkoltattak. Buzurgomid megigérte 
II. Balduin királynak, hogy elárulja ndd Damnsknst 

1 
de fölfedeztet

vén az összecskih·és hatezer isrnaelita halálra vitetett. IL Hassan, ki 
épen olly tanult, a minií ttHiatlan volt atyja , valódi imamul akarta 
mngát elismertetni és felhagyni a titkokkal, n csalással és szemfény& 
vesztü babonával, miáltal a k~jgyönyiirük, mellyekkel azelőtt az en
gedelmességet nyerte ki, a romlottság; útálatos eszközeivé lettek, s a 
mákony és beléndek a mnsulmanok kéjszcreit kezdték képezni. II. 
Mohammed (11 67 -l ~11) negyvennégy évig uralkodott 1 s utána III. 
Hassan Dselaleddin következett, ki az assassin-tim ellenségének vall
ván magát, visszaálli tá a. mecHeteket s megégette az orgyilkosság tan
könyveit, mi1·e az assaRsinok felekezete megsziint, s a refonnator a 
többi shcikkel és atnbéggel egyenlilnek tekintetett. 

A régi borzaszt<íságok ujra föléledtek Alaeddin lll. Mohammed 
alatt (1~23), ki bá1· kilencz éves volt, gy:ímnok núlkül lön atyja utód 
jává, miután az im am sohascm kiR korú. El törlé atyja ja vitásait s egy
ked vit és gyönge levén, a kormányt asszonyaira bizta, maga pedig 
egész szcmvedélylyel a baromcsorda küriil forgolcídott; orvosai örült
nek hitték íítet, de nem rnerték ezt kimondnni, félve a fedawiek gyi
lokvasátóL Khorassánban Dselaleddin, az utolsó Solimánfi, a kormányt 
Orkánnak engedte .Utal, ki pusztítva ütiitt be a;~, assassinok földére. 
Ala.eddin panaszt omelt ezért, de Orkán, wiután kihallgatta a követ 
fenyegetözését, töröket vont ki övébiíl és csizmaszárából mondván: 
Nekünk is vannak töreink s azonkivül a tieiteknél 
élesebb s hegyesebb kardjaink. Kev~s idö mulvamégis 
Orkán három fedawie gyilka által mult ki, s a gonoszok véres török-

ileni, álomitalt arlat neki " palotájálm hozatja. Midüu Pz itt magához jö, csodál
kozik , hogy hol van s szomorkodik , hogy a paradicsomat elvesztette. Az Öreg 
eléje megy, kit nag·y prófétának tart, s térdet hajt előtte. Ez kérdi: Honnan 

Jösz ? Az ifju feleli : A pamdicsornból, • elbeszéli , mit látott , s viaszavágyakodik 
oda. Az Öreg ekkor, ha meg akar valakit öletni, egy illy erős ifjút biz meg, ki 
sziveseo c11elekszi1 csakhogy ll pRradicsomba visszatérjen. Ha megmenekül, a gyil
kossflg u.tá.n visszatér az Öreghez, ha elfogatik , meghal azon hitben, hogy a pa
radicsomba visszatér. Aká.rmit parancsol a hegy öregje , az assassinak szivesen 
teszik meg, csakhogy a pa1·adicsomba jussana.k. Eszerint az Öreg hatalmát Aenki 
sem kerüiheti ki ; azért beszélik 1 hogy félelemből sok király ad6t fizet neki." 



54 

kel jelenvén meg Gangia vArosáLan f<'lllleu kiabálták: "~~l j e u 

A l aeddin." A di,·án palotájába rohantak azut:í.n megölni Sheref 

al-Mulk vezért, kit ne111 tallÍII'Iln, ar. ajtónállót szurták le R Ic· 
szaladván a;; uter.ára fegyvcrza,it támn~ztuttak, B rnid1ín a lakosok nwg

kövezték öket, illy felki:\ltás közt lllllltak ki: A l a e d d i n é r t, a 

mi ut·unkért halunk meg·. 

Rettegvén hasonló !'.Or~tól f'.heref al-Mulk <·gyezkedni kivánt az 

:u;sassinok urával. Az P vt:gre lllegjel!•nt kiil•et i.~Y sz6lt ai-Mnlkhoz: 

N ek ii nk s ok fe d a w i e 11 k v a 11 n t e s c r c g e d L e n , v a u

nak vezéreid szolgái közt is: ll tP istállóidban i:; 

v a n n a k , m á s o k k a p u s a i d f (i n (i k é n e k s z o l g :\. l a t á L a n 

á ll n ak. A vezit· kérte öt, mutntuA meg neki <,zek et, egy kendiít 

nyujtván át a sértetlen.:ég jeleül. A kii1·et ,,lilhí iitöt, kik kiizt egy 

bátor s izmos indus is volt s a vczirtl<'k a:r.t merte mondani, hogy 

akkor és akko1· azon <Ís a110n a hdyen megölhette volna öt, ha to

vábbi rendeletekre nem kellett volna várnia. A megrettent vezír gyá

ván kegyelemért könyiir~ött, mit megtudváll D<>ehd··drlin parancsolta 

a vezi:-nek, hogy nz öt fedawiet tüzbe vettesse, kik is n lángok közt 

csupán e szav11kat hallatták: Urunk·. Alaeddinnek vét·ta

n ú i v a g y u nk. Nem sokára egy másik köYet jött a vczir dé, 1\zon 

parancscsal, hogy ha kedves IH:ki az éh•t, 111inden megiilt fedawicét·t 
ketezer dénárt fizessen, mire a vezit· rá is állott 1). 

Illy nagy volt az assassinok hatalma hanyatlásuk idején ~ 

;;:~·önge főnök alatt is. Ezt (12fl4) midiín nyájamellett brJJ•t iszogatna. 

meggyilkolta meghitt embere, Has!'.an, kit erre némellyek szerint a 

megöltnek fia, Rokneddin Korshnh, bé1·elt föl. Annyi bizonyos, hogy 

Rakneddin nem állitotta iH törvény elé, hanem meggyilkoltatta s hul

lájával együtt húrom fiát is mPgégettette. 

Százhatvan évig ídlt fenn az r.ssassinok uralma, miglen azt a 

mongolok a kalifaRág romjai közé temdték. Hokneddin, az utolsó 

nagymester, ledöntött negyvt•n vá1·dája közt veszett el (1257). A fe

lekezet Perzsiában, t1ár }Írtalmatlanul é8 clnyomatva, még ma is fenu

áll; s a gyilok, melly lü:1bert Egyiptomban nz ujabb idöben leszurta, 
a régi assassinokra entiPkeztdt•tt. 

Illy ellenség<'kkvl volt dolguk a ~>yrini ken~szt(·nycknek: a há

borut ezek is azok is s:-.Pntnck tekint•'k, s mindkét fél rablás és fölfli 

uralom eszméit kötötte avval össze. Megalázni a kail'ói kalifákat, el

foglalni s megtaJ-taní a syriai tengeri városokat a nyugattali közleke· 

1) lissal lllohammed, DBelaleddin 61etáben. 
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dés fenntartása végett, szembeszállani a müveltebb arabokkal s a 
harbár törökkel, megszilárditni az uj fL~jed.elemsége~cct, ez volt a ke
resztények föladata, mellyet azonban nem számítással s következetes
séggel, ha u em csak személy i vitézség· rohamai val töltöttek be, amint
hogy hö:;iségök- s a balsorsbani kitürésöknek csakugyan llámulatos 
bizonylatait adták. Csekélyebb erőt s kitat·tast mub1ttak a musulma
nok ; dc annúl nag-yobb volt vallási vakbuzgalmuk, ugy hogy min
den kis Ö>~szecsap:bt halálos \·éres harczczá változtattak. Csatavesztés, 
öldököltetés utáu uj eröt szedtek Áfrika- s Azsiából; mint szinte a 
keresztények folyvást Európából hivtak és vát·tak segélyt, és maguk
hoz vonták a musulman orsztigokban elszórt, leginkább pedig az ör
ményországi keresztényeket. 

Hanem, a mi a keresztes haJak legéltetöbb eleme s a mi azok 
történetét legköltőibbé teszi, az a lovagság, ruellynek szellemét értenie 
kell annak, ki a középkort kelWen akarju felfogni. 

NEGYEDIK FEJEZET. 

A l o v a g s á g. 

A lovagság az európai történet legkitünőbb jelensége a keresz
ténység behozatala és a franczia nagy forradalom között 1). :M:int ve
gyülete az ét·zelmek-, szokások- és intézményeknek, nehezen határoz
ható meg, s inkább csak az eredményekben ismerhető fel. Fdm:l
ga~;ztalt nagylelküségben állott, rnelly ösztönt ada kimélni s védni a 
gyöngét személyválogatás nélkül, bökezüséget gyakorolni egész a 
pazarlásig, s tisztelni a uöt uz erkölcsi tehetségeket fölemelő, mert 
jót·a vezérlő szeretettel. Mindez sajá.tszerü szinezetet nyert a vallási 
ér:& elem által, me ll y határozta a cselek vést és megszentesité a tetteket 
és a czélt. Az erödus kcn·szakban bclc\·egyiiltek ez eszmék a csatákba 
i~;, mellyek átalában nem roszakaró s önző szem·edélyböl vagy kincs-

l) Lásd: La Ourne Sainte- Palaye-töl Mém.oil·e de l' ancienne chevalm·ie con-
sidirée com.me un étabtisaement politique et militaire. Párizs 17 69-81. 3. köt. 

D' ···Ambreville C., IIistoiJ·e des u1·d1·es de la che~·a/e,·ie. 

Silsching J. G., Rittm·zeit und Ritterwesen. Lipcoe, 1823. 
IlliUs, An history of chivalry. London 182&. 

Ampére J., A "Revue du deu:.c m.ondes"-ban 1838. 
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és birtokszerzés végett, hnnem nagylelküség, dicsilség s azon érzel
mek öszletével vivattak, mellyek a b e cs ü l e t szóval fejeztetnek ki. 

Hector hazája védelrne{·rt kiizrl; Hen~ules és Theseus szörnyeket 
s óriásokat ölve barangolnak; Achilles harRgjában tétlen marad, mig 
övéi leöldököltetnek, hanem azt<in fe gy vert ragad s boszút áll ; .ezen 
s a hellén történet s költészet tiibb más képe némelly vonásokban a 
középkor paladinjait tünteti elénk: mikép ezek, iík i.~ pusztítják a 
föld zsarnokait, kil(et a centam·ok, chimacrák és Cacusok jelképez
nek; mikép náluk ugy a kiizépkorban is a szentek llltal legyözött 
szenvedélyek kígyók és sárkányok által j elveztetnek; itt is ott is élő 
szeretet, halhatlan barátRá.g; Achilles és Pntrorlos, 'l'heseus és Py1·i
thoos ugy szeretik egymást mint Brandimart és Roland; ez utóbbi 
megsebesithetlen, mint Pcleus fia; Vulcan Mtörhetlcn fpgyverzetckct 
készit, mint Atllls varázsló; Perseus Pegazusán hasítja a léget, mint 
Roger az ö Hippogryphján; Hercules é~ Theseus alús7.állnnk a po
kolba, mint Gverinus és Astolf; Li nos (~s Orpheus sem hiányzanak, 
kik a hadi tetteket megrnekeljék, ezek a troubndonrok; n isteni 
Calypso, az ármányos Circe és MctiPa a kiiz~pkorba11 Armidának, 
Marganának és Alcínának felel meg. 

És mégis, ha nem felülegesen vizsgálódunk, lllilly nagy külön
séget találunk! Mig a kerr;sztéuy hősiik tette· iket a niímk ~zentelik, 

a régiek csak annyiban veszik azt tekintetb•' 'n mennyibc,n sz(,p. 
'l'r•'•ja ostrom alá vétetett n·~m Helena becsiiletcl•rt, hanem a kil'l'dy
férjc'n elkövetett bántalomért; Andronmchc visszatnrtja f•'•Jjét n csa
l.áústól j Dido cl aka1:ja vonni Aeneast a végzet :\Ital reá Lizott nagy 
tettek kivitelétiil: mig a keresztény szépek felókcsiték kedveseikct, 
hogy még nagyobb kedvvel h:wczoljanak; Pcnelope megcsalja ké
röit, kik nem személyére, hanem csak vagyonárn ásitoznak; Phaedra 
és Medea semmi eszköztől sem rettegnek vissza; Chryseis s a többi 
hölgyek csak rabszolganök, kik uraiknak csupán kójYágyát elégítik 
ki, a szabad, vagyis a tisztes nők, a gynaeceonba (nölakba) vHnnak 
zárva, a többiek nyilvános kéjhölgyele A hiísök maguk oly tetteket 
követnek el, mellyek a keresztény lovagok érzelmeivel össze nem 
férnek. Andromaebe feledve a nagy férfiu özvegyének mélt6ságát, 
elfogadja az ellenség öleléseit. Hecto1· fut Achilles dárdája elöl, e~ 

pedig miután leteriti öt, holt teste ellen dühöng, minden kegyelet nél 
kül. Midön Glaucos aranyfegyvereit Diomedes rézfegyvereivel cse
réli ki, a költö megjegyzi, hogy a hőst egy istenség megvakitotta j a:.-~ 
Elysiumból Achilles visszaohajtja az életet, ha mindjárt mint legutolsó 
ember j a történeti korban Themistocles eltüri a bottal fenyegetözéstj 
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lJemosthenes nyilváno~ súmoldathan bevallja. hogy Midias öt többek 
előtt arczul verte. Olly hösökd, kik nngy tP-ttekl't vinnének végbe 
csupán a nagy tettek kcdveért, alig találni; még Nagy-Sándor jelleme 
hasonlit valamennyire az ujabb híísökhez, mivel ö nem csak uralko
dás végett hódi t, hanern a politikai ezéloktól elvontan 1 lelkesed n i 
is tud. 

A római míiveltségben majdnem SP-mmi lov11giasságot nem ta
lálunk. A nő jobbára a házi kii1·re vau s:znritva. A nöerény megsér
tése ugyan két fo1·radalmat, ha nem is idézett elii, legalább elhatáro
zott. Ám a törvény l~imondja a nö alárendeJtgég-<'-t, me Ily szerint a férj
nek lányává, saj:H fiának niívé1·évé lesz; mert n:llok a szerelem, mi
kép a görögöknél aljasságnnk, átoknak, Isten biintetesének tekinte
t~tt, melly akadályul szolgált a nagy és hősi tettek kivitelében. Kü
lönben Róma a legyőzött kil·ályokat mP-galázú látványra teszi ki, az
tán kínpadra vit<~ti, az ellrnséges nemzetcket pedig kiirtja. Volscius 
beszéli, hogy Cesonins öt, valahányszo!' a tanács elé idézte, mindan
nyiszor megve1·te 1); Cajus LectOI'ÍtiR mutogatta a kék ütlegeket, mi
ket Appius Claudius arczára nyomott neki 2); Lentulus a szóuokló 
Catónak szeme kiizé köp~); Cato rabszolgákkal kereskedik s kéj
hölgyek által nyerekedik ; (]icero csúfolja s gúnyolja elleneit; Pom
pejus, Caesár s a többi nagyhirü férfiak olly gorombaságokat követ
nek el, mellyek ma vérrel mosatnának le. 'ralálunk , az igaz, ne
meslelkiiség s rendületlen becsületesség példáil'a; de lehet-e sokat 
feltenni a népről, ·mellynél hirdetendő nagylelküségnek tartatik Sci
pió tette, ki a fogoly fejedelmi hölgy becsületét megkiméli? 4). 

Még a legdurvább népelméi sem hiányzanak Ilemes tettek és a 
halál büszke megvetése; a vadember is, ki fához kötöztetik, hogy 
lassu nyilazással ölessék meg, gúnyolja gyilkosait; és a mexicói Gua
timozin, égü üszkökre fektetve, barátja jajkiáltásait illy kérdés:;;el 
nyomja el : "R ó zsák o n fe k sz e m-e én'(" Nemes gyöngédséget 
tanusitott az északamerikai vadember, ki l'áakadván ellensége gyer
mekeire, meg akarja öket ölni, de midön eszébe jutnak saját magzatjai, 
megkiméli őket. S bár a nő átalában csak tehe;·h01·dónak s a faj sza-

1) Dionys. Halte. !ib. x. 
") U. a. !ib. IX. 
3) Seneca , De ira, III, 118. 
4)· A római lovagi rend s a középkori ltözött némi hasonlóságut találhatni. 

Plinius beszéli (VI. K.) hogy a lovagi czimmel csak a szabadok (ingenui) tisz
teltettek meg. Ezek hűségi eskiit tetteit, lajstroml.a soroztattak s paizsot és kar
dot kaptak. 
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porítójának tekintetik, a sumatrni abungok mégis, midön a k u p o
n y a v a d ás z a t r ó l visszatérnek, a sziizleányok lábaihoz tes1.ik 
azokat ; s a régi germánokat és szittyálult hölgyeik buzditják a 
csatára. 

Az indus höskölteményekben i~; a ni) gyakran ugyanazon, sze
repet játszsza, mellyet ~tz európai lovagt·egék ben : u R a ds h as t á n· 
b a n, mellyet Todd iMmertetett meg, összetalálkozik két vetélytár,; s 
kihíják egymást annak rendje szerint, aztán fiilfegyverkezvén a pár
baj okozó szépt~t'>g előtt, nagylelküleg egyile a másik~tt kínálja az első 
csapás jogával. 

A sze rel em mégis keleten átalában c~ak kéj és elragadtatás. A 
R arn aj a n a ba n Sz ita elraboltatik, rnint Helena az Ili ás ban ; a fö 
ny o ma ték mégis nem a szerel emre, hanem a házastársi gyöngédségre 
esik, Valódi szerelem lengi át n Sa ko n t a l á t; a nö mégis mélyen 
alá van rendelve a férfiunak, s épen ezt mondhatjuk a chinaiaknak 
annyit·a tulzó udvat·iasságát·ól. A S h a h n am e inkább hősi, mint 
lovagi tetteket mutat fel ; az eredeti kiadásokhoz mégis bizonyos raj· 
zok v·annak mellékelve, mellyek az európai lovagiasság jeleneteitől 

nem sokban térnek el. 
Némellyek az arabokra aka1ják a lovagság eredetét visszavinni. 

s bár e nemzet magasztalói sok tnlzást követnek el s a későbbi idiik 
eszméit zavarják össze, mégis meg kell vallani, hogy ama népnél a 
lovagságból sok elemet találhatni. Mahomed előtt csak erőszakot s 
kicsapongó kegyetlenséget látunk a puszták fiai közt. Shansarah 
fogadást tesz, hogy az elleniléges törzsből százat fog megölni, azon !Jan 
a kilenczyenkilenczediknél ö esik el. Antar költeményében, melly 
ifjabb, mint Mahowed, de mégis régibb hagyományokon alapszik, az 
udvariság vonásai tünnek fel. A hős ~.;satára kél törzse hölgyeiért; 
tettekre buzdul a szép lbla iránti szerelemből, kiért sohajtoz, s kit 
megénekel rnint egy troubndonr: egyetlen példája talán a lovagias 
szerelemnek keleten. Olly szent ama nemzetnél a vendégszeretet, hogy 
a gyilkos a megöltnek testvérei sátrában, ha a családi sót megízlelte, 
egész bátorságban hiszi magát; ha el akar ruenni, leggyorsabb lovat 
s a szökésre három napot kap, mellyek eltelte után a megbántottak 
vérszomjasan keresik azt, kit előbb minden sérelemtől megóvtak. 
Spanyolországban is finom, ruüvelt szokásokut látunk divatozni; R 

mig Pelagius és társai Oviedóban medvebörnek csúfoltatnak, I. Abd
el-Rhaman báreme számára gyöngéd verseket csinál, aztán egyik szép 
rabnőjének nyakát drága kövekkel ékesiti fel. Al-Manzor winden 
csata után le•·ázatja köpenyéről a port s gyüjtögeti azt, hogy abba te-
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mcttessék cl. Aragonia t:s ( 'astilia lovagjai sokszor latogatják meg n 
granadai nrab fc>.icdelnlf't, hol szabad me:r,ö nyilik előttök viszalyaik 
kicgycnlitél'lére. Hi tn i PPrcz kiinyvébcn a granadai polgárháborúkróL 
sok párbaj említtetik az arnbak és keresztények közt, nem nem:r,eti 
vagy vallási gyi.ilöletböl, hnnc~m lovng·i é•·zelmekbiil; és az andalusiai 
határoknak R }tc>re!lztényPk elleni vrdeJmere feJállitott r a b R t i}< 
tá1·sulata, szakaszokl-a osztva s bizonyos sznb:ílyoknuk alávetve, sokat 
hasonlit a lovag-rcndekhPz, mcllyPk a kfm~;;zt.>nyeknél nem sokárn 
amnz nt:\n alakultak. Késiibh Cid, ki büszke méltóRággal ülve Babie
káján, a sarnct"nok elleu villogtatja •·ettenetes knrdj:lt, a lovngiság 
példányképetil állittatik f(•l, pedig az eredeti elbeszélések szcrint. 
mennyire távol van a való1.li finom lovagiasságtól ! Ö nem átallja az 
e1·ü mellett cRalást is haRználni ; azti'm sokáig- azon töri fpjét, mikép 
vegye vissza lányai nászhozományát, miután azokkal férjeik roszul 
bántak , aztán n két kardot, mellyct njei elloptak tőle. 

'l'öbb nyomát találjuk fel a lovagiságnak a germanok között, 
h0l a nö majdnem imádásig tiszteltetik ; hol a viszályok sokszor pár
bajjal egyenlittetnek ki ; hol a herezeg nem ülhetett atyja asztalához, 
mig az ellenséges királytól \'alamelly dicséretes tetté•·t katonai kard
dal nem tiszteltetett m1,g. Vamefrid Pál elbeszéléseiböJ ismCJjük az 
a\'al'Ok 'királyának udvarias vendég~zeretét, melly legyőzte a fia gyil
kosa elleni boszút; és 'l'hcodolinda különös fé1jhezmenését 1) i de u 
régi vadság s kegyetlenség még nlindig előtérben áll. Az E d d á t 
kegyetlen vadság lengi át. A tengerkirályok, midön Islamiból kiin
dulnak, törvényül fogadják el km·ta fogyverrel harczolni, hogy az 
ellenséghez annál közelebb legyenek; a sebeket csak huszonnégy 
ó1·a mulva kötni be; soha sem szedni le a vitorlákat, bánnennyire 
dühöng is a vihar i az ellent túlnyomó erővel meg nem h\mad11i, cs 
soha sem hátráhli elöttf' 2). A N i c b e l u n g ok b a n a pogány ér
zelembe az ujabb udvariság némi el'illáma vegytil már bele, fontos 
állásban tünvén föl benne a nö, kinek szerelmét 8igfrid csak nagy 
tettek által reméli kiérdemelhetni. B•·uncchilda megfékezi Guntárt, s 
megkötözi öt, midön fé1jként közelit hozzá; mi(lőn a fé1j igénybe 
veszi f'rejét, Brunechilda elismeri annak felsőbbségét s megadja ma
gát. Tehát még mindig gyöz a nyers erií1 dc Bruncchilda még sem a 
régi nö W bbé, ki ellenállás nl>lkül Achillestől Agamemnonhoz, He-

1) L- VIli. könyv 8. fej. 
') L. X. köny,· 54. lap. 
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ctortól Pyrrhuslwz meune át j hanem odaadja magát annak, kit fel
söbbnek ismer el, mintha szerelmét a csodálat nevelné. 

Nem rnondom, hogy a mit a Niebelungokban találnnk, az mind 
megtörtént, hanem azok, kik költlitték, a nép érzelmeire akartak 
hatni, aminthogy a germánok közt valóban meg is gyökereztek llmaz 
eszmék, mellyek utóbb megét·ve a lovagiságot hozták létre. 

Az ünnepélyes h::tdijátékok is a germánoktól eredtek j s ha 
1066 ból Preuilly Gottfi·idot nevezik a lovagjátékok feltalálójának, ez 
alatt csak azt kell érteni, hogy ö adott azoknak alakot és rendet j 
mert hisz már a skandinávoknál a Walhalla folytonos viadalok paradi
csoma, hol az istenségek minden nap estebéd után küzdöttek s dara
bokra vagdalták egymást, hogy más napra felgyógyulva uj testtel 
keljenek fol. Ennodius már a VI. században Theodorik magasztalll
sában hadijátékokat említ; Niü1ard Német-Lajos és Kopasz-Károly 
által a Fontenay melletti gyiízelern után tartott katonai ünnepélyek
ről beszél j és Montmouth krónikája a XII. század elsö feléből, rész
letezve i~ja le a küzdéreket, kik "a jelachís után lovagjátékot képez
nek, a hölgyek pedig a magas falakról nagy kedvtöltéssel bátorságra 
buzditják öket." 

A lovagiság tübb szokása is a germánoknál keresheW. Az 
E d d á-ban a vadkam·a esküszik a hiís, hogy egy nagy tettet végbe 
fog vinni. Nagy-Károly, egy IX. századi iró szerint, a frizek kol'· 
mányzóját a többi közt azon elöjoggal ruházta fel, hogy a kit a kato
nai rendbe akar emelni, azt a szoltásos arczoncsapás által tehesse j 

aztán 791-ben fiának, Kegyes-Lajosnak ö maga kötözte fel a kardot, 
ez pedig 838-ban Kopasz-Károlylyal ugyanazt tette. De már Tacitus 
is emliti, hogy "a germánok közt senki sem foghatott fegyvert, mig 
erre a polgártársak által föl nem jogosittatoU; ekkor a népgyülésben 
a fönökök egyike, vagy az apa, vagy valameily rokon paizszsal és 
lándzsával diszesitette föl az ifjat j s ez volt ö náluk a toga, ez az 
ifjuság megtisztelése, melly által a család tagjából a köztársaság tag
jává lett" 1). A germánok a nő iránti tisztelettel az egyéni becsület 
érzelmét egyesiték , s a szószentség olly sérthetetlen vala náluk, 
hogy kötelességöknek tarták azt még szabadságuk át·ával is be
váltani. 

Azonban bár mennyi elemét találjuk a lovagságnak itt ott el
szórva, a hűség, becsüldérzés s az egy nő iránti ragaszkodás a ke
reszténységen kivül nem szilárdulhatott meg. 

1) De maribus Germanorum. 
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Dc mik.ép van, liugy a lovagság csak a XL század után fejlett 
ki -~ A nagyon is komoly támadó és védelmi hadak, mellyeket az eu
rópaiak a nepvándorlás után viselni kényszerültek, elég táplálatot ad
tak a harczias szellemnek s ciiitérben ta1-ták a vadság ösztiinét: a 
vallási háboruk, Plellyeket nem önzés, hanem fcnsiibb indok idézett 
clö, kicsiráztatták az elvetett magot. 

De mégis létezett-e a. lovagsúg valamely időben valódilag? 
avagy csak szép álom az, mint az aranykor ( avagy talán esetleg 
fejlett elő a társadalomban utánzatani annak, mellyet az irodalom 
teremtett? 

Ha az iróktól kérünk c kérdésekre feleletet, valamennyinél egy 
szebb kornak s a lovagiság hanyatlásának siratását találjuk. Marca
ber, a legrégibb troubadour, már panaszkodik, hogy Guienneben és 
Francziaországban a lovagias szerelmct gonosz elvek és tanok ölik el. 
Azt elhihetjük, hogy mikép azt a kölWk festik, vagyis mint a vitéz
ség, becsületesség, önkénytes rend, könnyed élet vidorság, önzetlen 
áldozatkészség és szi.izies szerelern kora, a lovagisá.g soha sem létezett, 
mikép nem az arcadiai pásztorok idylli boldogsága; hanem hogy csak 
a könyvek minösitntték, eszményt állítva a való helyóbe. Bizonyos 
részben mégis létezett a lovagiság mint valóságos rend, felavatási 
szertartással, jogokkal és kiváltságokkal; a törvényszék előtt a vesz
tes kétszeresen fizetett, a nyertes kétszeresen nyert. X. A l fu n z Si e t e 
P a r t i d a s-ában a lovagok öltözete, életmódja s foglalkozási rende 
szarosan meg van határozva. 

A lovagság nemc;;ak egyes országban, hannm egé~z Emópában 
sőt azonkivül is jelentkezett. Elsií nyomait a burgundoknál találjuk 
fel; de mindenesctre létezuic kellett má1· a keresztes hadak alatt, 
mellyek nélküle nem olly sikerrel viseltethettek volna. A hannaclik 
keresztes háború alatt olly fokra emelkedett , hogy :-ialntlin maga is 
lovaggá akart avattatni. Fö szinhelyc déli Franeziaország volt, hol 
legjobban rendezve a troubadourok énekeinek tárgya lett. Innen Ca
talonia- ~ Ca~tiliába sőt egész Spanyolországba elterjedt, mcllynek 
különben is lovagias természetü népe nem volt győzök- és legyőzöt

tekre osztva, hanem saját s nemzeti függetlcnscgének védelme által 
mindenki nemes volt. 

Az ipart s kereskedelmet űző vagy tudományokkal foglalkozó 
olaszokn-ál nem nagy visszhangra találtak a lovagság eszméi, csupán 
Siciliát véve ki, hová azt előbb a normannok, utóbb a svab előkelök 
vitték be. A németeknél különben soha sem nyet·t a lovagság olly 
finom szinezetet, mint a francziáknál. 



Az inkább förendúri, mint lovagias Angolhon alig tudja Orosz
lánszivü Richarclot felmutatni, bát· ez is mind a fegyverforgatást, mind 
a költészetet F't·ancziaorazágban tanulta; a ke r e k-as z t a l hősei 

csak a t·egékben éltek; és ké~<iíbb Ill. Eduárd és a Fekete herezeg csak 
Ft·ancziaországgali érintkezés által lettek lovagokká. Sem a görogök 
Keleten, sem az oroszok nem sajátitották el n lovagiságot soha ; de 
igen is áthatott az a skandinávok1 magyarok és lengyelek közé, melly 
nagy elterjedését az egynyelvűség hiányAban annál is inkább cso
di\lni lehet. 

.i\'liudegyik nemzet saját hajlamai szerint minösitette ezen intéz
ményt, melly ha nem is emelkedett az érzelmek eseményi fokára, 
nemes törekvéseket idézett mégis eli.í s forrásává lett a nagylel
küségnek. 

Három kort különböztethctni meg: hősit, mellyben a hat·cz túl
nyomó az udvariság fölött; nőit, mellyben a szelid ihletek s teljes 
udvariasság uralkodik; és a me;;terkéltet, melly egészen hamis, mclly
ben a lelkesedés majmolás , mig ,-égre az önzetlenséget számítás 
váltja fel, s a lovag eladja kardját és foglyaival vását·t űz. Az első 
idöszak a Karolingokróli regékben, a második a ke r e k-as z t a l 
hőseiben tünik fel, a harmadik Cervantes sutyrájának szolgált túrgyuL 
De azért gondolni sem lehet, hogy a lovagiság mát• Nagy-Károly vagy 
Artur (Artus) idejében lótezetL volna; hanern 1 midön virágzásban 
volt, nemesiteni ohajtá eredetét, távol keresvén számlazatát fl az ál
tala kikiáltott erényeknek első példáit s kinyomatát a frank császár 
paladinjaiban és a bt·eton király vendégkoszorújábali akarva feltün
tetni. Csak álom tehát a Martcll és Nagy-Károly, meg Artm- által ala
pitott lovagrendek cmlegetése; n.-.m Íll szülcmlett meg a lovagság 
rögtön a l:!zentföld meghóditásának vagy a. hiibéri zsarnokság által 
nyomott gyengébbek védelmének vágya által: hanem igenis nz llj 
körtilmények által melengetett régi eszmcik találkozásából ; mit elő

segitett a királyok gyöngesége i~ , fell1iván ez.eu itju hősöket, hogy 
vitézségüket a védtelen szenvediík gyámolitásá1·a használják. 

A hűbérrendszer a lovagiságnak kastélyokat s tökélyesitett 
fegyverzetet adott által, melly szerint a lovag és a hi vas- vagy réz
tömeget képeztek, mclly még a hajhhwknál is biztositva vult az el
lenség fegyvere ellen; s innen a mesék a megsebesíthetlen hösökröl, 
a folyókat megállító s hegyeket tánczoltató kanlokról, a sziklahasitó 
kürtröl s mindazon csodás dolgokról, mellyekkel a lo,·agt·egék telvék. 
A felavatási azertartás is a hübérrendsz.erböl vétetett, hol a hűbéreR 
fegyvert kapott a hübémrtól, mintegy z.álogaul a hü:<ég- s bec;;ületeB-



ségnek. Mi nem volt várható a vitézség s részvét azokatlan szövet
ségétiil, a bátorság által felmagasztalt s a vallás által szantesitett et·ö
töl ! de az idők durvák voltak, hol a bevégzetlen & tökélyeden a tát·
saság köz ös jellege vala.; s innen az ellentes szokások sajátságos ve
gyülete: ;,:zeretet Isten és n kedves it·ánt; ájtatosság és udvari.,ág; 
szenteskeclés s hiisiség, keresztény szeretet éR boszu, szerzetes és tá
bori élet 1). 

Mint átalában minden a középkorban, ugy különösen a lovag 
élete küljelvek által volt kifejezve. A lovag többnyire nemes éa lo
vag fia volt j olly városokban mégis, hol n polgársá~ uralkodott, 
polgárfi11k is felvétettek a lovagt·endbe. Hétéves km·ában kivétetett 
az anyai kezekb(il s az apai kastélyban katonai játékok közt tcstPdzö 
nevelésben ré,.zesült. Midön fölserdült, apródnak küldetett valamelly, 
fényíizéséröl, régi szám1azásáról s nagy hadi tetteiről hires fővezér 
udvarába j ott szolgálatot tet t nz ur és um ö köt·ül; velök volt mindig 
s követte öket utban, sétában vagy látogatásban ; ii szolgálta fel az 
ebéd végével a csemegét, édességet, a Jetinomabb bort, ii nyujtotta az 
alvás előtt szokásban volt italokat is. 

Közbe közbe lóháton sólymával vadászni ment; a Itatonai gya
korlatok s álcsaták azoktatták lelkét a háborúra; az odacsődült bárók 
s lovagok példája is had és becsület szeretetét öntötte beléje j mát· 
akkot· tanulta Istent é!'l egy hölgyet szeretni ; és gyakt-an ott szőtte 
azon ba1·átsági kötelékeket, mellyek utóbb iinnepélyes eskü, vérvc~

gyités s kölcsönös hűség-zálog által ; min(í volt a gyürü vagy lán
czocska, erősitettek meg, melly zálogjelek cgé!!z eletP-H át a barátoknt 
egymásiránt minden áldozatra lekötelezték. 

t't•gyvernök. 
Tizennégy évef! korában a fiut atyja s anyja, kez~~ben gyet·tyá

val az oltárhoz vezették, hol neki a misézö pap a megáldott kardot s 
vitézövet átadta, ki is e pet·cztöl fogva fegyvcmökké lett. A kereszt
apák s komák szeretetet s hüBéget igét·tck az ii nevében s eziist sar
kantyúval ékesítették föl. Az ifju ekkor valameily lovag föumak 
testi vagyis személyi szolgálatát ajánita fel j íj vágta föl el<it.te a hust, 
ö töltött neki bort; gondot viselt lovait·a s fegyvereire, előhozta eze
ket midőn parancsoltatott s tartotta a kengyclt, midön a lovag föur 
felült j őrizte a foglyokat s utban íí vezette az ur harczi ménjét, a mi-

') Uj és igen kiilöncz eszme a Rödereré XII. Lnjo.9 é.• l. FerP-nrzbPn (Pá
rizK l82ö),· miszerint a lovagság a nemesek és papok nngy~zerü összee~küvése 

lett volna a monarchia és a nép ellen. 
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dün a~ kuzönséges paripáján lovagolt. Vir:;elhetett vértet., vitézövet, 
vállvasat, vaskeztyüt, oldal-, csipö- ér:; lábpánczélt, pajz.sot s támadó 
fegyvereket épen ugy, mint a lovag; dc nem sisn.kot és lándzsatá
masztót, sem a lovagcsi;.:tnát é~ arany sat·kantyút, hanem ezek helyett 
fehér bőr félcsizmát s ezüst vagy megezüstölt sarkantyút. A lovag
játékoknál különös engedelemrnel ö is próbái t adhatta vitézségének; 
a csatába aztán a lovag ur mcllett lovagolt, s ii vitte, nyeregkápájába 
akasztva, ura nehéz lándzsáját és a sisakot. A viadal előtt segitette 
urát fölfegyverezni, ha kiüttetett nyergébiil, fölernelte s uj lovat adott 
alája; ha megsebesült, félre vonta öt, s mindezek mellett a vitézséget 
s a vívás csínját tanulta. Néha részt véve a csatában, kiérdemelhette 
a lovaggá avatást, mit különben béke idején ünnepélyek, udvari vi
galmak vagy nász alkalmával nyerhetett meg. 

Lo\·aggá a\'atás. 

A fegyvernök a lovaggá avatásra böjt, ima s bűnbánat csele
kedetei között készült; megáldozott s fehér ruhát öltött a tisztaság 
jeleül. Gyakran meg is mosta magát a fürdőben, s az ártatlanság öl
tönyét skarlátszinüvel váltotta fel, melly azt jelenté, hogy a vitéz vá
gyik vérét ontani a vallásért; haj7.ata is levágatott a szolgaság jeleül. 
Sajátságos volt a fe g y v e r v i r as z t ás, melly szerint a felavatás 
elötti éjt egészen ébren tölté, imádkozás közt, egyedül, vagy papokkal 
vagy keresztatyjávaL 

Elérkezvén az ünnepély ideje, a felavatandó, lovagok s fegyver
nökök kiséretében a templomba meut, uyakába aka~ztott karddal, 
mellyet átadott a papnak, ki azt megáldva visszaaJta neki. Ezután le
térdelt annak eléje, ki öt lovaggá iitendő vala. A felavató akkor 
illyen kérdést intézett hozzá: M i c z é l b ó l ak a t• sz a r e n d b e 
fölvétetrd? hogy gazda~gá légy? hogy nyugodjál? 
h o g y m e g t is z t e l t ess é l a n 61 k ii l, h o g y t e i s a l o v a g
ságnak becsületére válnál? Ugy rncnj el, méltat 
l a n v a g y r e á. A felavatandó felelé, hogy Isteu, a vallás és a lovag
ság dicsöségeért kiván fölvétetui s ezt a felav·ató kardjára t,·tt es
küvel erősíté meg. Ekkor meghallgattatott kérelme · s a küt·ülálló lo
vagok, urnők s kisasszonyok feli.iltöztették öt, r ü aJ ván a vórtct, vért 
inget, a vállvasat, vaskeztyüt, kat·dot s az amny sa1·kantyúkat

1 
rnint a 

lovagi méltóság első jeleit. 
A felavató fölkelt ekkor székéről, három iitó~t adott kanilappal 

vállát·a vagy nyakára, vagy tenyerével arczul verte, az utolsó mc,g
boszulatlan bántalom jeleül , s rnondá: I s t e n , s z e n t G y ö r g y 

s szent Mihály nevében lovaggá ütlek; légy vitéz 



b á t o r é 1!1 h ű 1). Ekkor átadták neki n sisak ot, paizeot, lándzsát és 
lovat, mcllyre a kengyel érintése nélkül ugrott fel s fegyvervillogta
tás közt ugrntott körül az egyházban, aztán a tapsoló nép, s végre a 
kastély kapuja előtt. 

A lovaggá ütiinek magának is lovagnak kellett lennie 2) i s a fel
nvatott lelki rokonságba jött vele és soha semmi esetben sem fogha
tott ellene fegyvert. 

E szertartások természetesen a népek és körülmények szerint 
különbözök volta!{ 3), hanem mindig ünnepélylyel voltak összekötve, 
csak azon esetet véve ki, midön a hadvezér mindjárt a csata után a 
csatatéren lovaggá avatott valameily kitiinö vitézt, egyszerü kardlap
ütés és esküvétel által. Néha a megholtak is utólag lovagokká üttet
tek. A lovat a koporsó pótolta, melly elé zá.szló, kard és fegyverzet 
tétetett le annak jeiéül, hogy a megholt n sátán leküzdésére indul. 

Si r e , m e s si r e és m o n s e i g n e u r voltak a lovag czimei, 
hölgyeé pedig m a d am e, mig a többi nemes n ö csak m a d em o i
s e ll e volt. Oda ülhettek a lovagok a király asztalához, mit ezek 
saját fiaik vagy testvéreiknek sem engedtek meg, mig lovagokká 
nem :wattattak. N érneily fegyvert és hintalt csak ök viselhettek, csak 
iik lehettek követekké s királyi tanácsosokká, csak ök használhattak 
saját pec:sétet s avathattak fel másokat lovagokká.. Felosztattak zász-

1 J E szertartásoknt még ma is 14thatni a máitRi lovagok fela.vattatJI.sakor. 
L. a ,Fölvilágosit6 Jegpetek'-et B) alatt. 

2) A közeégek néha község·ügyészök által nvattatták fel a lovagot. Sicilia, 
Fülöp franczia király lányo. s 'fo.ncred neje , mugiL iitötte lovaggá a bretagnei 
Gemizt. Ordoriens Vitalis , XI. könyv 826 lap. 

3) .,Négyféleltépen avattathic fel a lovagolt ; s a ezerint voltak fürdö-, vi
selet-, paizs- és felyverlovo.gok. A flirdölovBgok a legnagyo bb sz•rtartással avat
tatnak fel, meg kell fürdeniök s minden büntöl megtisztakozniok. A visele\lovag a 
setétzöld köpeny R arany koszorú felvétele által avattatik fel. A paizslovag a 
nép és az urak által avattatik fel R a hadi sisak fejéretétele által lesz lovaggá. A 

fegyverlovagok azok , kik a csata keziletén vagy folyamában avattatnak fel." 
Pranco Sacchetti 1\'ocelln 153. ·- SiciliAban a lovagviaelet a vállvason és selyem 
köpenyen kivül , két v11.gy legfölebb hhrom obon értékü ezüstözött kardb61 , to
vábbá két obon értéldi aranyozott sarkant.yúb61 álloU. KelJett Jnég lennie ara
nyozott kantáJjának s nyergének s két pt\r akármilly súnü ruhájának , a skarlát 
vöröset kivéve és börbóiJés nélkiil." Oltr. aiwl. ann. 1322. ap. Marteno, t. III. Anecd. 
col. 89. - Matteo Viliani heRzéli, hogy IV. Károly, midön 1365-ben Sienába 
jött, meghagyta a patriarcbának, hogy lovagokká Rzentelje azon sokakat 1 kik e 
végett oda csödülte11ek. "Midlln már a patriarcba elé jöttek , fölemeltettek , kö
>;Önlléges fövegök levétetett s helyéhe , mint.Án 11. \ova~i are~mlverM megtiirtént, 
AranyoR sapk"' t.étnlett fol ; kh;eze.tt~tt~l< a ~okuág közöl A lovagokká lettek. 

XI. 
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lósulua és baccalaureusukra; c~ak amazuk visldbcttck lándzsájuk he
gyén négyszögü kis zászlót :s tarthattak saját költségükön ötven ka
tonát; csak ök fulyawodhattak bárói, határgrófi s herezegi m(;Htó
ságért. Szent György volt a lovagok védszeutje ; üt hitták segítségül 
a csata előtt; az ü példáját követve kellett szembeszállaniok miriden 
veszélylyel, megszabadítniuk az :it·tatlanságot, dnyomniok a zsar
nokságot, megalázniok a gögöt s mcgboszulni,)k a megsértett erényt. 

Kötelmek. 
Első kötelességök \'olt \'édeni a vallást s az egyházakat, ezek 

javaival és szolgáival eg·yütt; harezolni a Litért s inkább ezerszer 
meghalni, mint azt elárulni. Következett a fejedelem vagy a község 
s a felavató ur iránti hüség, kikért egész erővel tartoztak harczolni. 
V édniök kellett még a gyöngék jogait, ki ten ui magukat érettök min
den alkalommal, hacsak az a lovagi becsület vagy a fejedelem elleni nem 
volt; soha senkit meg nem bantaui roszakaratLól, scm nem bitorolni 
a másét, sőt eikövetui mindent, hogy azt más sc tegye; soha sem cse
lekedni semmit kincs- vagy nyereségvágyból, hanem a dicsőség és 
erény szeretetéböl; engedelmeskedni a vezéreknek, i5rizni a tarsak 
becsületét s méltóságát, nem ügyekezni öket nagyravágyásból vagy 
erőszakkal felülmulni, vúdni Leesületöket ha távol vannak, és segiteni 
öket minden körülmények között. "~z o l g á l d a z l s t e n t s ií 
m e g s e g i t t é g c d ; k 1: r ü l v c a g ií g ö t l é g y m c g e l ö z ií 
m i n d e n n e m e s e m b c l' i r á n i ; 11 c h i z e 1 k e d j é l ; a t i t 
ko t c l n e á r u l d; l é g y n y i l t s ö:; z i n t e b cs z é d c d- s t c t
t e i d b e n ; t a r ts d s z a v a d n t, é s s e g i t s d a sz c g é n y e k c t 
s árvál<at; Isten megjutalmazaud érte,'' Illy tanítást 
adott Bayardnak, a félelmetlen s feddhctleu lovaguak, édes anyja. 

Bajtar!>ak szöntkezese. 
A bajtársak ~;zövetkezésc többféleképen történt meg. Némellyek 

vért eresztettek magukból s ös:szekevP.rték; mások együtt áldoztak, 
mig némellycknek elegendö volt a fcgyvcrcserélés. Az illyenek aztán 
egyenlő ruhát, egyenlő jelszót választottak, hogy közös veszélyekbe 
rohanjanak; néha egyesitett erővel olly tetthez fognak, mcllyet egy 
ki nem vihetne, s az illyen kötelék még erősebb, ruint a mellyel a 
hölgyhez füződik. Egy lovag nem ment az őt kiáltó hölgynek segé
lyére, de mentve volt azáltal, hogy bajtársa fegyvere:; ~;egélyérc kelle 
sietni e. 

A nagylelkűség;, mellyre kötelezve voltak, ugy 1\ivánta, hogy 
soha többen egy ellen, sem nagyobb csapat kisebb ellcu, sem elöny
n)'el biró fegyverrel ne harczoljanak. A viadaljátékokban nem sza-
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badott a fegyvm· hegyenek az ellenséget oriutenie sem lovát megse
besitnie. Bizonyos közmondások náluk a becsület megsérthetlen tör
vényei voltak: "A kijót roszat el nem tür, nagy becsületet szerezni 
sem bir; - A ki arany lovat kiván, kezebe tartja már a kantárt; -
A jó lovag fennszóval iit, de lassan beszél ; első a csatákhan de a ta
nácsgyülésekben utoljára szól. u 

Midön igéretet tőnek akár maguk közt, akár másoknak, jaj ne
kik, ha azt megsértették. Legyőzetett a lovagjátékban? teljesitenie 
kellett pontosan a győzö feltételeit: átadta ennek fegyverzetét s lovát 
s nem vivhatott többé ennek engedelme nélkül. Ha fogadást tett 
valameily rendkivüli tettet vinni végbe, nem tehette le fegyverzetét 
csak éjjel, nem kerülhette ki a veszélyes helyeket hatalmasb lovagok, 
szörnyek- vagy más, bátorsággal legyőzhető bajoktóli félelme miatt. 
Ha föltette, hogy valami kitüntetésre fogja magát érdemesiteni, meg 
nem nyugodhatott addig, mig azt el nem érte. Ha fogságba esik s be
csületszavára szabadon bocsáttatik, megfizeti a váltságdijt, vagy meg
jelen a kisznbott idiíre becstelenség büntetése alatt. Semmi sem gya
lázatosabb a lovagra nézve , mintha hazudik vagy csal. 

A szerénység a legajánlottabb erények egyike vala, talán mivel 
ama rendben igen ritka volt. A ki társa vitézségét elhallgatja, meg
k~hositja azt; s a fegyvernök, ha kérkedik azzal, amit tett, nem méltó 
a lovagiságra. Tancred félbeszakítja csapásait s megesküdteti fegy
vernökét, hogy senkinek scm beszéli el a végbe vinni látott nagy tet
teket. Perceforest király, oktatást adván lovagjainak, mondá: "E l
m é m h e v é s t e m a m a s z a v a k a t , m i k e t n e k e m e g y r e
met e régen ezeliitt korbolva mondott; igy szólt ö: 
Ha annyi országgal birnál, mint Nagy-Sándor, és 
S a l a m o n b ö l c s e s é g é v e l é s t r ó j a i H e k t o r v i t é z s é
gével, maga a gőg, hahenned volna, elrabolná 
mindcn értékcdct." 

A lovag kiilönöscn a szép nemnek szcntelte magát s védelme 
alá vett minden nőt, akármillyen állapotu, akármillyen vallár;u lett lé
gyen. Életét is kitette é1·te s nem követett el rajta erőszakot, ha mind
járt fegyverrel szereztc is, hanem udvariasság által kivánta kegyeit 
megnyerni. A rarulai csata alatt Balduin jerusaterni király nyögést 
hall, hátrafordul s észreveszi, hogy egy musulman nő vajudik. Azon
nal betakarja őt köpeny ével, szönyegeket, gyümölcsöt, vizet s egy 
tevét hozat, melly a kicsinykét megszoptasaa. Ezután visszaküldi fér
jéhez a nöt. A muflnlman örök hálát igét· s midön Balduin Ramlában 
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a musulmu.noktól köt·ülfogva mát· a rcményriíl is lcruondott, bemegy 
hozzá s menekvési utat mutat neki. 

Csoda-e aztán ha a musuhnanok maguk is tisztelni tanulták a 
lovagságot? s ha Saladin lovaggti ki ni nt avnttatni? mit egy régi trou
badour illyeténkép ad elö: 

"El akarom most énekelni, amit elbeszélni hallottam egy király
ról, ki a pogányok földén leghatalmasabb .:1 legbecsületesebb saraccn 
volt, az ö neve Saladin. Kegyetlen volt és sok roszat tett a mi törvé
nyünk ellen sa mi nemzetünknek, gőgje s erőszakossága által. Csatát 
vivott egyszer vele tabariai Hugó, Galilnea fejedelme, kivel sok lo
vag harczolt. Nagy szép nolgokat vittek végbe az nap, dc a TP-rem~ 
tőnek, kit a dicsiiség urának tartanak , nem a mieinknek tetszett a 
győzedelmet engedni. Hugó fejedelem elfogatott s egyenesen Saladin 
elé vezetteték, ki ismervén a keresztények nyelvét, Hugót azon szó· 
litotta meg. H u g ó! n n g y ö r ö me 111 r e v a n, h o g y ke z cm b c 
estél; s Mahomcdre! vagy meghalsz, vagy nagy 
váltságot fizetsz. Hugó fejcelelem viszonzá: l\liután vá

l as z t ás t e n g c ds z, k i ak a r om 111 a g um ,. á l t a n i, h a fi
zethetek annyit.-,}<), tehát százezer byzantit 
fo g s z fi z e t n i. ·-- <'> h 11 r a m ! c n n y i t ö s r-; z c n e m h o z h a

t o k ' h a c l a a o lll i s ö !l s z c s b i r t o k () m a t. -- 1\1 c g f o g o ti 
t e n n i ! - D e m i k r. p e n u ,. a m '? -- 'l' P n a g y h ii s é s c s u p a 

l o v a g i s á g v a g y ; é s n i n c s c n v i t é 1. , k i , h a f ö l k é t" e d, 
s z é p aj á n d ék n é lk ii l h a g y j o n t é g c d; i g y a z t ü n ki
'" á l t h a t o d ma g n d. --- D c kér l e l( , h o g y a n me g y ck é n 
el innen'! Salarlin felel(•: Hugó! te szavadat adod, s két 
é v a l a t t v a g y m e g f i z c t c d a v á l t s á g o t , v n. g y v i s s z a
jösz foglyomn l; elmehetsz teluit.- Uram!-- viszonzá 
H ug ó -- k ö s z ö n e t ! i g é r e m a z t. 

"Ekkor búcsút akart venni :; menui, ele a király kezénél fogja 
s egy szabába Yczctv(·n öt, nyájasau igy sz<il hozzá: H u g ó, a h i t
r e ! m e ll y e l t a r t o z o l a t e t ö r v é n y e d sz e r i n t l 8 t e ll
nek, tanits meg, mivcl nagyon ohajtom tudni, mi

k é p l e s z v a l a k i l o v a g g á. 
"J ó u r am ! viszonzá Hugó - é n n e m t e s z c m a z t, 8 

megmondom miért. A lovagság szent rendje igen 
roszul illenék reád, ki gonosz törvénynyel élsz és 
sem h i t e d n i n cs , sem k c r es z t é n y n cm v a g y; és m i
nő ostobasagat követnék én cl, ha szemétdombot 
töelyemmel terítenék be? Nagy hiha volna téged e 
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r e n d b e fc l v e n n e m; R n em i R me l' 11 é m t e n n i n n é lk U I, 
hogy nagy szem1·eh:\.nytí.st ne tegyek magamnak. 
--Hogyan'! Hugó! szólt Snlndin, te nem tennéfl azt 
m e g ? M i r o A z v a n fl h L a n , h n t e lj e s i t e d a k a r a t o m a t, 
ki nekem foglyom vagy? -ll1·alll! mint:'tn engedel
m e s k c d n e lll k e ll , lll e g t e s z e lll t é t o v :\ z :\ s n é l k ii l. 

,, Erre Jin g«) minlljárt tanitani keztit e a .~:u·a<'ent nzok1·a, mik a 
lovagot illetik; ugy rendeztette haját, szaldll<it s arczát, 1uint uj Io
vnghoz illik; azntlÍrl fürdöLe kiildüttc. A suitán k<~rdú, mit jelent ez, 
rni1·e taLaria i Hngó felelé: U r am, e fii l' 1l ö, na c ll y L e n t e fü r
d ö l, a z t j e l c ll t i, h o g y v al am i n t a kis d e ti a k e r es z t· 
ség v i z é h ill m i n t l e ll v é t ek t ő l t is z t ai n j ií ki; n g y ke ll 
n ek e d i s m i n d c ll sz e ll n y ll é l k ü l k i j ií ll ii d s a L e c s ü

l e t 1 u d v a l'Í s :í g 1; ~-; j ó sa\ g j e ll e g é t ii l t c ll e d fi\ l. - Is te
ncml·e! a kezdet HZtíp!- rnond:\ a kir~Uy. 

"Kiszáll va a fiinliíLöl igen kényelmes, ti;;zht sz ép úgy ba fektet
teték. - Hugó! mit jolent ez a:-; ágyi'- Uram! ezen 
á g y a z t j e l e 11 t i, h o g y a l o v a gis á g :il t a l a p a r a d i
cs o m b a n a z o n h e l y e t k e l l rn e gs z e r e z 11 i, m e ll y e t I s
ten az ö ke<lveltjeinek ellge1l. Ez a nyugalom ágya, 
s b o l o ll d , k i a z t m e g n e lll s z e l' z i. 

"l\fiután egy idt>ig az ligyba11 fckiidt, Hugó tiszta fehé1· ruhába 
öltöztette iít, IIIOIHlváu az ií latin nyelvén: lJ r a 111! n e v es d me g 
e fe h é r s é g ~~ t , m e l l y a z t j e l e n t i , h o g y a l o v a g t i s z
t á n ií l' i z z o m e g t es t é t, h a a z ls t e 11 h c z a k a r j u t n i. 

"Ezután viirüs iiltöuyt adott rá, s a suitán n :agy csodálkozás 
küzt kérdé : H 11 g ti ! m i t j e l c n t e :-.·r - U l' n 111 ! c r u h a a r r a 
int, hogy véredet kell ontnnod a szent egyh~l.zért; 
svédned azt miudenkinek \)1\.ntalmn ellen; mert 
ezt kell a lovagnak tennie, ha IsteHnek tetszeni 

nk a r. 
"Ekko1· fekete kelmébi.il \'ant topáuokat huzott a lábára, mond

váu: Uram! ez ana int, hogy a halált mindig eszed
ben ta1·tsd, és emlékezzél, hogy a porból lettél, 
és ism é t a z z á l cs z es z. A z t n é 1. z ék sz em e i d, h o g y 
g ö g ö s B é n e l é g y ; m e r t ö s s z e n e m f é 1· a g ö g a l o v a g
g a l, ki n ek m i n d i g a z c g y sz e r ii ség l' e ko ll t ö r ek e d
n i e. - M i n d e z t i g e n B z é p h a ll a n i, s n e k e m t e t s z i k. 

"Erre fölállt a suitán 1:1 Hugó 1·eá. adta a fehér övet aztán az 
arany Rarkantyút, monflván: U r am! m ik é p t e a z t ki v á n o d, 
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hogy lovad, e sa1·kantyúkkal érintve, jobban mcn
jen; ugy a lovagi sarkantyúk azt jelentik, hogy 
t e e g é B z é l e t e d e n á t Is t e n t sz o l g á l n i B z e n t lt ö t e
l ess é g e d n e k t a r ts a d. Ezutá u a kardot kötötte fel neki .... " 
Igy írja le folytatólag a tl·onbadom· a szertartás egyes részeit és az 
oktatásokat 1). 

Vallás. 

Ama korszakban, mellynek vas melléknevet adtak, ki sugalha
tott más, mint az egyház, illy szelid, finom érzelmeket? Ő, mikép a 
társadalom többi elemeit, úgy a lovagságot is hatalmába vette, hogy 
megtisztitsa azt az anyagi réBztöl, aztán saját maga támasza- s fegy
vereül használja. Szertartásaival szentesitette a felavatást s az egész 
rendet a béke megszilárditására, méltóságteljes erkölcsösség terjesz
tésére irányzá; legnemesb küzdhelyül a keresztes hadak csatamezejét 
jelölte ki; legszentebb kötelességül a tekintély, hatalom s az egyházi 
javak védelmét állitá fel, s végre egyházi lovagrendeket alapított. 
Innét maguk a lovagok bizonyos szent jelleggel bírtak, a papság egy 
részecskéjének tarták magukat. Bayard halálos sebet kapván, egyik 
haditársának gyónik meg. A frsmczia hcrczegek , kik szent Lajossal 
Egyiptomban fogva voltak, midön a hóhérok belépnek hozzájok, egy
másnak gyónnak, és "Én- mondja Joinville ur - (m nem emléke
zém akk01·, mi roszat vagy bűnt követtem el valaha, csak arra gon
doltam, hogy a halálos csapást fogadjam; letérdeltem a hóhérok 
egyike elé s odatartám nyakamat, s keresztet vetve, mondám : Igy 

•) Ezen, S11int-Palaye ált11l elfogadott elbeszélés, melly a XUI. század leg
kedvesb egyszerüségével van irva, a Szdz t"égi beszély kö?:ött a LXXVII-ik, melly 
egymás ellenébe állitja a keresztények bccsiilet<lsségét s a musulmanok ravaszaá
gát; elbeszélve, mikép "A j6 Richkrd, angol kirAly , átment egyszer a tengeren
túli földre, bár6ival, grófjaival és számos vitéz s crös lovaj!'gal. Hajón menvén 
lovak nélkül a suitán földén szálltak ki. Gyalog csatát rendezett tellAt a olly 
nagy öldöklést vitt végbe a saracenok közt, hogy a dajkák a sir6 kis gyermekc
ket "Itt van Richard!" kiáltA~sq) ijesztgetlék. Látván n sultfm hogy népe fut, 
kérdé : Hányan va;anak azok a keresztények , kik illy öldöklést tesznek ? A felelet 
igy hangzék : Uram, az Richa~·d király csupán lcisé•·etével. A suitán erre igy sz61t: 
Ne akarja az én Iste·aem, hogy olly nemes embe•·, 1nint Richárd király, gyalog jár
jon. Nemes harczi mént választott ki s ldild<Ht el neki. A követ, ki a lovat 
hozta, igy sz6lt : Uram ! a sultán Iciildi ezt, hogy "e járj gyolf1g. A király okos 
volt; egyik fegyvernökét ültette fel a 16ra, hogy pr6bálná meg. Az ifju nem 
birta visszatartani a mént, melly egész er(Jvel a suitAn sátorához nyargalt. A 
suitán Richárd királyt várta, de cs11htkozott. És igy az cllen~égnek még bnrAtságos 
megel(Jzésében aem lehet bízn i." 
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halt meg sz. Ágn~s. Mellettem térd()lt EbeJin Guido ur , a eyprusi 
kormányzó, s nekem gyóut meg. s én feloldozúrn öt, a mennyire Isten
tül rölhatalmazva voltam. Mire fölkeltem, egy szóm sem emlékeztem 
többé." Akkor még n mameink Okta i is azt követP-Ite szent Lajostól, 
hogy öt lovaggá szentelje; midiín pt>dig ez vonakodnék, a musulman 
kardot ernPlt r :íja, ~zt mennyiliírögve: N e rn t u d o d-e, h o g y é l e
tednek vngyok Hra? Lajos azonban igy felelt: Légy ke· 
reszténynyé s lovagg:l teszlek. 

Ekkép n kerosztesek sokszo t· t<:t·itökld~ lettek, Krisztnst hirdetve 
a keleti udvarokban, s l('lki életet adva a hitetleneknek a helyett, 
mellyet vasukkal vettek el. Kartlrnarkolatnk keresztet képezett, mely· 
lyet a csatakiizben sokszor s~gélyiil hitah:, vagy haldokló ajkaikhoz 
szoriták azt, mint Guesclin Bertrand, vagy a megsebesült haditárs 
vagy ellenségnek nyujták oJa csólwlás végett. Roland a haldokló 
Ferragust, Tancrf'd az ;; ke~lve~ Klorind:ijlit kereszteli meg a csata 
folytában; nHlily kc\t jelenet 11 lovagi kii]tészPt két legragyogóbb 
pontja. 

K11hmdok. 

A fiatal lovag sokszor kalandot keresve bamngolt el, egy vitéz
övet vagy szalagat vive magával szive válRsztottjától, s olly szinü ru
hát öltve fel, melly lelki állapotát fejezte ki. Az előkelő családok 
fiai befedték néha paizsukat, hogy mf'g ne lássék a családi czimer, 
mig a leplet az ellenség lándzsája szd nem rongyolta. Igy jártak 
keltek városokon s tartományokon át, veszélyt s fáradaimat keresve; 
vagy hogy kardjokat a hitetlenek vét·ében fíil·i)szszék ; vagy idegen 
udvarokat, különiisen a spanyolor~zágiakat látogatva meg, hogy együtt 
harczoljanak a mórok ellen; vagy messze földön keresve föl vala
meily hirei' lovagot, hogy vitézségöket annak ellenében kisértsék 
meg, vagy viadalra hiva ntközben is mindazt, kit külsejéről vitéznek 
hittek; vagy a lovagjátékokra csiídiilvc , hogy neveik hölgyi ajkakról 
hangozzanak le, s ök maguk iránt a hősökben tiszteletet, a hölgyek
ben édes vonzairnat gerjeszszenek. Néma völgyekben s vad barlan
gokban néha nemes hölgyekt·o vagy hires lovagokra akadtak, kikkel 
aztán udvariság- és bátorságban megmérközni szoktak. Este remete
lak vagy monostor csengetyiíjét huzták meg, s a vitézségnek a szent
ség menedéket adott. Néha meg várlakhoz közeledett s ollyankor 
kürthang jelenté édcezését, s ime, a repülöhid fölemelkedik saszivesen 
látottat az urnö meg a kisasszonyok fegyverkeztették le és megkinál
ták fürdőve), szagos vizekkel s nerneR bort·al. Ha megismertette ma
g-át, hillott:t a kiét·demlett dic~ér<ltet, R vitézséget asztal fö)iitt a tro11-
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badour énekelte meg; ha ismeretlen akart maradni, betnl<az·ta cz.ime
rét a titkos czímet vettföl, ugymint: Fekete lovag; Arany
l á n d z s á s ; B ü n b á n ó j J;' e h é r p a i z s o s , stb. 

Néha azonban a vár ura barátságtalan gonosztevíJ, valameily el
rablott virágot fogva tartó féltékeny vagy zsarnok vala, ki a határába 
lépök ellen kegyetlen föltéteket határozott. A kizárt lovag oda veté 
keztyüjét az udvariatlan elé 1 örülvén 1 hogy veszélyeztetheti magát 
a szenvedök megszabaditásaért. Némelly várakban meg bátorsága 
feketével bevont szobák, félelmes óriások, éjjeli kisértetek s titok
szerü látványok által tétetett próbára. Ha hallá, hogy va.lami védtelen 
vádoltatik, hogy valameily szép rágalmaztatik, oda sietett s itéleti 
párbajjal hazugnak bizonyitotta a vádlót s megmenté a rágalmazotta
kat. Ollykor ollykor dalnokként sem szégyelt a lovag fellépni, s a 
hires troubadour Taillefer a lovaglás és f('gyverforgatásban is egya
ránt ügyes volt. 

Visszatérvén végre sok viselt dolga után ura udvarába, elbe
szélte összes kalandjait egész öszinteséggel mind a j öl, mind a roszul 
sikerülteket. Ezután atyja húzába menvén a terembe függesztette föl 
fegyvereit, végbevitt tetteinek jeleül j elbeszélte késöbb fiainak is a 
kiállott veszélyeket, mellyek idiirül időre nj rnegt0ldások által termé
szetfölötti s varázslati szinezetet nyerte!(. 

Ha a dicsöség mezején halt meg, haditársai ünnepélyes gyász
ban t~tték meg neki a végső tiszteletet. Ha hazájától távol esett el, 
haditársa vagy jfegyvernöke ös fa tövt'·ben temette el ö tet, a fára 
akasztva fegyvereit és pa.izsát, hogy fennmaradjon neve éB dicsősége. 
A keresztes lovagok fegy\'Crzctökben s kereHztbe tett hibakkal temet
tettek el s emlékköveikre is igy vésettek ki. - "Tc, o Brandimart! 
Francziaország és n vallás ellenségei ellen harczolva vesztél el, az t'•g 
megnyilt előtted , a földön pedig a legjeleBb hősök, a leghűbb barát s 
leggyöngédebb hölgy könyei sirodon halhatlan viz·ágokat fakasztot
tak" 1). "És te, Sveno, a hanyatló korban a dán királyok dicsősége 
s támasza, te az egy Isten vérével áztatott földön vesztél el; harcz
táraaiddal vesztél el, kik a legszélsöbb észilkról Palaestinát mE'gsza
baditni vagy meghalni jöttek el j hű Florínáddal vesztél el, ki olda
ladtól soha sem akart távozni j lsten a Karmel ájtatos remetéit kül
dötte el, hogy illö siremléket állitsanak a testnek, mely olly méltó lé
leknek vala lakhelye j kardodat pedig annak küldötték el, ki rendel
tetve vala téged megboszulni" 2). 

1) Artosto 1 Orlando c. XL. XLJ. 
2) Taaao 1 Gerv~. lib. e. Vlll. 



l"o!{ndnlmnk. 

Az általános fogarl:dmakon kivül a lovagok néha egyénieket is 
tettek, minü volt pl. valam!'lly l1il"PS ~<zentélynck meglátogatása, saját 
maguk, vagy a legyőziitt ellenség fegyverzetének az egyházban vagy 
valameily monostorban felak11szt~\.t~n, biijt, vagy mt\s efféle bűnbánat; 
vagy azon hnrczins fogadlis: az ellensége~ falakon vagy 117. ostromlott 
város legmngasb tornyán eliJször tü:omi ki a zá~r.lót, ellíször csapni nz 
ellenségre s több effélc merész tettet vinni végbe. Néha azon furcsa 
fogadalmat tette a lovag, hogy nem hord többé sisnkot vagy paizBot, 
mig azt az cllenségtiíl nem zsákmányoljn el; hogy csak jobb szemével 
fog nézni s c~ak halfdén enni, mig valameily tettet végbe nem visz; 
hogy nem alszik atldig ágyban, nrm izlPl hul-lt vagy bort, nyakán és 
kezein lánczot visr>lend. Bourbon János tizenhat má" lo,·aggal megfo
gadta, hogy két évig minden vasámap bal litb11ikon rablánczot visel
nek, és pedig a lovagok :uanyból, a fcgyvcrnökök ezüstből, miglcn 
hasonszámu vitézekre találnak, kik velök m~gverekednek. 

A legünnepélycsL fogadalmak páva vag-y fáczán fölött tétettek, 
meily madarak a lovagok elött kiilönöscn kedvesek voltak, annyira, 
hogy köpönycikre felhimcztettek, a nyilazásnál czélpontul szolgáltak, 
az ailztalokl-a ÍM fdtétettek sülve, dc utt'gis szép tollaikkal feldiszitve. 
Illyenkor nagy megtisztelés jeleiil a legderekabb lovag elé tétettek, 
ki is, miutl-ln minden lovag fogarialmát megtette fiiliittük, feldn.mbolta 
i)ket. 

l,etMetc'"'· 
Ha a lovag kötelessegeit meg nem tette, miut gazember meg

fosztatott a lovagiságtól. Egy szekétTc vagy emelvényre tétetvén, 
fegyverzete üsszetürctctt, snt·kantyúi leszakíttattak, czimere letöröl
tetett, paizsa n. ló farkára köttetett; a laimökök a1.tán neveletlennek, 
úrulónak, hitetlennek kiáltották illet, a papok pedig a CVllT. zsoltár 
átkait mondtúk cl föliitte. A himök h:iroms>~m· kérdé: ki ez az ember? 
háromszor mondatott ueki a név, de ü állitá, hogy nem ismer illy 
nevü lovagot, hanem csak egy törvényszeg/í gyáva ficzkót. Ekltor 
forró viz öntetelt fejét·e; lefektettetett a gy:\szpadra s fekete teritő
vel letakarva az egyházba vitetett, hol fölötte a halottas szertartások 
végeztettek el. Ha fegyvet·eit elvesztette, vagy más kisebb hibát kö
vetett ei, citiitaték neki a többi lovaggal egy asztalnál ülni: ha mégis 
odaült, a hirnök szétvagdalta előtte az ab1·oszt. Fegyvereitől foszta
tott meg a védertéizéi, apagyi! kos, vagy a ki (talán másnak szolgála
tában) aljas munkára adta magát, különösen pedig azon három bű

nért, lui P.retnek, vagy felf!égsét·tő volt, vnv;y megfutott n csatából, mi-
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dön ott a fejeddem Í!> jelen vala. Siciliai R(matns kizál't a lovagjáté
kokból minden hazug vagy uzsm·:ís lovagot vagy fegyvernököt, vagy 
a ki alrendü leányt vett feleségül. 

VI. Károly, fnmezia király, asztalához vizkereszt napján igen 
sok jele3 férfiut hitt meg, kiiztük hainauti (Hennegau) Vilmost .ostre
venti grófot is. Ez utóbbi eliltt a hírnök az abroszt csakhamar szét
vagdalta, mondván, hogy olly föur, ki nem forgatott fegyvert, nero 
méltó, hogy a királylyal együtt üljön. A megütődött gróf felelé, hogy 
ö épen rnint a többiek, sisak ot, kardot, paizsot r~s lándzsát ho1·dott. 
N e m, u r am ! -- viszonzá a hírnök - a z n e m l e h c t. Ü R 

tudja, hogy ösét a frízek ölték meg s hogy hnl:íla 
m i n d e d d i g m e g b o s z nl a t l n n. H i t e m r e m o n d om , h a 
ön fegyvert hordott volna, ama gyilkoss:l.g régen 
me g l e n n e b o sz u l v a, Nem sike1· nélkiil hangzott el ezen szem
rehányás, mert a gróf legott gyalázatát lemosni indult s n gyilkoso
llokon kegyetlen bosznt állott. 

E könyv folytán sok jeles tettet fogunk még fölemliteni ; azért 
itt csak nehányat hozunk fel. A Franczia- és Angolország közti há
boruban (1347), midön a lovagiság ujra füléledett, charny-i Gott
frid föltette magában meglcpni egy fegyverszünet alatt Calaist, melly 
akkor az angolok kezében vala. Értesülvén en·öl IlL Eduárd király, 
átkel a tengeren a walesi herczeggel s nehány más lovaggal és sze
mélyesen harczol a calaisi paranc:>nok alatt. Párbajra mcgy RiLau
monti Eustachchal, ki a királyt kétszer térdrebuktatja, végre mégis 
neki kardját átnyujtani kényszeriil. A király a fogságba esett fran
czia urak főbbjeivel visszatér a v~lrba1 felöltözteti öket ugy mint saját 
lovagjait s valamennyit estlakomára hija, mellyen ö csak egy gyöngy
sorkörzettel jelent meg. Beszélget evvl'l is avval is, végre Ribau
monthoz igy szól : Ö n a l e g v i t é z e b b l o v a g, k i t a v i l á g 
v a l a h a e l l e n s é g r e r o h a n n i lá t o t t; é n e l é j c t e
s z em ö n t v a l am c n n y i n ek, k ik u d v a 1' om n á l v a n n ak. 
Ezzel a lovag fejére tette királyi gyöngysorkörzetét, mondván: V i
se lj e ön ezt egy egész évig; s minthogy tudom, hogy 
ö n s z e r e l m e s s i g e n s z i v e s e n m u l a t h ö l g y e k é s l e
ánykák körében, tehát menjcn szabadon !:; mu
tassa mindenütt ajándékomat. 

Vignoles István, kit La Hire-nak is hívtak, az angoloktól ostrom
lott Montargis fölmentésére sietvén (1427), midőn az ellenség táborá
hoz ért, felkért egy káplánt, oldozná fel bűneitől ; midön pedig ez azt 
felelte, hogy eliibb gyónnia kellenn1 La Hire mrmtcgetiizék, hogy arm 
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nincsen idü, mivel az ellenségre rögtiin r:í kell ütni. A káplán tehát 
feloldozá, mire La Hire igy szólt : O h u r am ! k é r l e k, t é g y m a 
L a H i r e v a l u g y , a m i n t a k a r n á u , h o g y t e g y e n v e
l e d , h a ű v o l n a I s t c u é s t e L a H i r e. 

A legnagyobb vitelzség próbája volt a váralagútakbani harczo
lás. Bourbon herezeg (1388) maga is leszállt egy illyen alagútba Ver
tueil váriinál s hosszu harczot vivott egy fegyvernök ellen, ki midön 
hallá végre a D o u t· b o n ! R o u r b o n ! A s s z o n y u u k l kiáltást, 
melly a herezeg jelszava volt, észrcvl'tte, kivel van dolga, s tisztelet
teljesen visszahozva magát, átadta kardj{Lt és helyét. Melun ostro
mánál (1419) sok lovag ajánlkozott az alagútba leszállni, rnelly olly 
szük volt, hogy a Járdák nyeleit, hogy forgathassák, el kellett vag
dalni. Mégis vitéz hőstetteket vittek ott végbe. 

llanyallá!l. 
A lovagi erények tökélye azonban, J.a létezett is valaha, csak 

kevesek közt s rövid ideig létezett. Természetes vala, hogy a tüzes 
és g::tzdag ifjuság megszerette a fényüzést, me Ily a felavatás ban, a 
fegyverzetben s a lovagjátékok ünnepeílyein annyira gyal(oroltatott, 
hogy néha esztelen pazat·lássá fajult. A beaucairei gyülésen (1474) 
tízezer lovag vctélykedett egymást fényben felülmulni. D' A.gout 
Rajmundnak a toulousei gróf tízezer ezüst pénzt adott tiszta aján
dékba, mellyet ez a lovagok között osztott cl; Raibaux Bertrand tizen
két pát· ökörrel szántatott meg egy földet, mellyet harminczezer pénz
darabbal vetett be ; Venans Ramnon harmincz legdrágább lovat ök
rök gyanánt süttetett meg. 

A fegyveres ifjuság, vitézségét az erény rovására is ragyogtatni 
szerette s gyakran magángyülölet s boszu kielégítésére használta azt 
fel. A szerelern izetlen udvarisággá vagy rnagahányogató szabados
sággá fajult, s minthogy a barangoló nőtelen udvarlők igen könnyen 
sülyedtek anyagi szerelembe, a vallás csak felüleges külszertartá
sokba helyeztetett s a lovagiság csak kób01· lovagokat mutatott fel. 

Már a XIV. században· gúnyoltatott a lovagokban, hogy a ka
landokat rendkivül hajhászszák, hogy minden hölgynek szerelmct 
esküsznek, és hogy sok igen ostoba fogadalmat tesznek. Lichtenstein 
Ulrich, a l<' r a u e n d i e n st szerzöje, tudtul adja hölgyének, hogy a 
világba megy s Róma felé zarándokol. V elenezében azonban megál
lapodik, nüruhát ölt, V e n u s h ö l g y nevét veszi fel s fölteszi ma
gába~, hogy a szépnem tiszteletére ugy fog egész Csehországig menni 
s viadalra hi minden lovagot, a kit utközben előtalál. A ki Venus 
hölgygyel lándzsát Wr, egy gyűrűt kap tőle, mellyel kedvesét igen 
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\'Íuorrá teheti. A ki ~zcren('~t;s lesz Venn~ hölgyet nyergéből kivetni, 
nz njáml6kba kapja az annak kisé1·etében levi) összes lovakat. Illy 
föltéttel elintlnl kót fcgyverniikkd s dnllo~sl'll, kik rlalaikknl vidá
mabbá tették n rucnetet. Eleinte akadályokra talált, kiiliiniisen Tre
visóban) mellynek koruuínyzójn nem nknr·ta ama mrnetct ntbocsiltni, 
de a nők kiizLevet<~sére végre rMdlott, ~> Vemt~ hiilgy meg,·erekszik n 
hídon és sok bajnokot gyil:~. le. Másnap kétsz1\z hölgy várakozék reá) 
hogy a templomba vczesRék, fl Venns hülgy ottan Ajtntm-nn im:ídko
zék. "Azon idiJtöl kczrh•(> -- mondja li - Robzor vnllottam bccsii
letet, minb\n nz Isten n nemes hölgyeknek semmit sem tng:l<llllPg.u 
~lindeniitt gyiinyörii Umyká\{ hozták eléje !\Zoknak lándzsáit, kik azt 
Venus hölgygye l eltörni akarták; ez uzonban mindig g)'Öztes maradt, 
bár meg nem vonta mások vitéz~égétiíl ~em a kciW elismerést. 1\lin
dennap ájtato so n misét hallgatott; egész ntjáLa n mintcgy tdtromszáz 
lándzsát tört össze; nztttn tolint fo:~ott, hogy nemzeti nyelvén itja l<: 
a sz é p ka l n n d ok n t, m<'llyek nl att pnizsn Mdiifetett, s me Ile 
megsebesittrték. 

Mig III. EdtH\rtl kir:l.ly, lovagjaival as:r.taln1U ül, I>' Artoi~ }{o

bert, Francziaorl'zág :hnl•~jn, egy, vadászaton megült gémmel lép be, 
s bár e madár aljasnak tortatott, fL•lszó\itja mégis a jelenvoltakat, 
tenne n fölött mindeg·yik fogndn.lmat valameily nngyszcrii tettr<'. 
Eduár·d azt fogn<lja, hogy bm·ont Frnneziaor!lzll.gbn s hnt év alatt St· 
Denysben kir:Uyly:í kenetik; Halisbury grófja arra kéri hölgy ét, zárná 
be egyik sznmét, mellyct ií ki nem nyit acldig, mig lábAt Frnnrziaor
szág földét·e u em teszi s IJizollyos sz;\mn várost föl nem éget. Eze h
hez hasonló eliire fog:Hlnlrnaknt tettek a tiiLbiek is, egész a kir:Hy
uöig, ki szinte fogndúst tesz, ltogy nem szül gyermeket (prdig terhei< 
volt), mig FrancziaországLan nem lesz, s ho ellihb sziihw, késcld{el 
vngdalná azt össze, habár ez lelke üdvébe kerülne, 

Némelly angol nmk ö::;szecskiidtek, hogy kerülni fogják bi:~.o

nyos, szép!>ég és f<zellemnélkUii hölgyek t:hsaságát, s elhatározák. 
hogy e bántal ma t fegyverrel is támogatand ják. A megsértett n ök l. 
János p0rtug·al királyhoz kiildöttck, védbajnokokat kén•én tőle, ki 
el is küldött tizen\{ét válngatott lovngot, s ezek Londonbnn megvcrc
kedvén, gyöztek s a megbasztdt hölgyek által fényes iinllepélylyel s 
nagy hálaaján<lékokkal lepettek meg. A cherbourgi csatában (1379) n. 

nemzetiségi gyiilölettöl ft,lböszitett angolok és francziák leszálltak 
lovaikról, hogy tn inél közelebbröl harczolhassanak ; csakegyszer 
azonhan abba hagyt:í.k mindny~jan n vngdalkoz:l.st, hogy rgyikök, ki 
lovon mamrlntt. pnrbajrn híja nz ellPnsllli\' közíil n leg~zcl·rlmei'IPbbPt, 



~-; c;;ak, miutáu a két vivó kiizül a;r, P-gyik elesett, folytatták a ho.rcwl. 

Gaston dc Foix 1 ked vese tiszteletére, vért uélkül, kiiuyökig fcltürt 

ujakkal harczol; igy is esett el a ravcnuai ('~aüí.ban (1512). És mind(•z 

A1·iosto és Aretino idejében ! 
Söt mi több, JV. Hcmik s XIV. Lajos iJejében is a lovag n 

csatában nehány vágást hölgye szerelme· s tiszteletére tett. Egy tiszt., 

hnl~\lra RebeHittetvén, s~tját vérével irta le kecl\'!~se nevét s kiadtn 
lelld·t. 

Az illy furcsa s részint döre jelenetekel a szigorú ész birálatn 

helyben nem hagyhatta; azért ti Itatni kezdett a lovagregék olvasása, 

melly túlzott kalRndok elüadá.sával lulsonlókra. buzdíto! t 1). Az f'gy· 

hüz folyvást roszalta azokat; \", Károly eltiltotta öket az Ujvilágban, 

s a valladolidi gyülé» ugyanezt kiv:'tnta Bpanynlországra. nézve ÍH1 

nehugy :una hiu imtuk oh·asás:t a Rzent kiiuyveket háttérbe f\zo

•·itsa. 

A királyuk azuubau iiultaszuukra fordildil lillJaz önfelálum;ási 
ké~;zséget, ne,·elték a lovagok ~zá111át, Ill!\"<dn: cgy~z<·rc:mind trónjok 

féu~jét is, miut:in a lo\·agol<at nem személy i erény, hanem jeles szár

mazás, ~:~zdagsá.g s ndvaronezi iigyesség szt:rint válas?.tottá.k 2). Ké
~öbb, midön a tudomünyok tisztdtctni kezdtek, :t tanárok é;; költi:ik 
is lovag ezimmcl diszittettd~ föl, kik,mint a fegyvel'forgutf.sbau több

nyire járntlan emberel•, ueu1 tartutták szégyennek a k1rcziatlanságot 

s kivetkiiztették eredeti tet·m<\szetébi.íl a r.~gy\'urforgatásra alapitott 

int.ózményt. 

Külünbeu n fegy\'!'l'ncmek haszuálata is vúltozott, s ba a liiibéri 

hadseregekben igen sokat él'tek a tetötöl talpig Ya . .;ba öltözött s a fe

detlen para:;ztságot iis~'letipl'Ó harczosoll:, lllost <~gé;;zeu lllá~l•ép állt a 

dolog, midön állandó s fegyelmezett csapatok állittattak t'gymással 
szembe, ~ az egyesek harczúnak mindr.u :~lkrdm:it " eliínyét rlra
lmlüik. 

A poiticrsi csatáhan i 13ót;) a még cgyl'dül i'<~nnálló frnnezia lo

"<lg:ság igen drága áron tanulta, hogy a vitézség uH·g nem l'l(·g rende;; 

esatúlJau gyiizeimet aratni. Fo,:;súgba esv<'•n a királylyal a fiineme;; 
ur<tk, a lovagság veze1·ek nelkiil maradt :; nem volt képes Franezia

oJ's;.:áp; u~egtámadúiuak olly siken·d állani clleu, miui.i által magának 

~) Bátor-K4roly, mikép a ],,. Mlmt·ha hii~, (olyvá.st lovngreg·éket olvasott. 
') A>: angol kirklyok cgy~zerii polgároklll i~ loYagolwak nl!ve:~:tek, a nél

kül, hugy valameily rendbe belesorozták Yolua öket. A franczia kirídyok Ve
lencz~ ·követeit megcileiÓA ~z~TtartkHR által lovllgokkt. tették. 
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kevé8sel azeJ;;tt még ti~zteletet vivott volt ki. A J a<: q u e r i e név 
alatt iisszeszövetkezett :;zázezr.myi pat·aszt~ág, irtva a nemes8éget, a 
lovagokat arra kényszeríté, hogy a lovagias küzdést véres öldöklés
sel váltsák fel, különLen még akkut· itt ott a régi paladinok ct·énye 
merül fel. Kisszámu lovagok egy, hotokkal s ~:sépekkel fegyverzet 
paraszt csapat által vétetvén körül, megölni l1agyták magukat egy 
lábig, mintRem hogy ama nemtelen fegyverek cllfm kardot rántottak 
volna. 

Hogy visszaadja a lovagságnak régi fényét, János, franczia ki
rály a Cs i ll a g r e n d e t alapította. A rendeletben megernlittetik, 
mikép virágzott a lovagság az egész világon vitézség, nemesség s 
jámborság által; mikép segítetie elő iíszintesége s egyetértése által a 
királyoknak ellenségeik fi'ilötti gyözedelmeit; hogy számbalan hitet
lent csodálatosan az igaz hitre térített, vihar és harczi zaj között escn
det s békét eszközlött. "Most - folytatja a király - c cseneles id ök 
hanyag tétlensége, a fegyver ritkább használata, a hadigyakorlatok 
félbeszakítása s több más ok elkorcsositotta a lovagokat, kik elres
tülve, haszontalanságokra adták magukat, s feledve a becsület és dicsö
ség szépségét, ah gyalázat! nagy önzéBoci magán hasznot hajhásznak." 
Gondoskodott, hogy ez uj intézmény által öket az elaljasodásból kira
gadja s egyetértést hozzon Le közéjök, hogy "becsületet és ltirt 
sz o rnj az va", régi diszöket visszanyerjék. Az (j és fia, V. Károly, 
gondoskodása késleltette valamonnyiJ•c azon intézmény hanyatlását, 
mellynek épen azon körülményekkel együtt kelle elvesznio, mellyck 
által létre hozatott vala. XI. Lajos adta meg neki az utolsó c;.apást a 
hübérrendszer ellen viselt irtóháboruja által. A burgundiai udvarba 
menekült most a lovagság, hanem ott csak erőtetett küléletet vitt; 
az At·auygyapjasrend a régi fénynek csak halvány viszfénye vala. 

Azalatt az előtérbe nyomult é1·ctt é~;z elvetette a varázslatokat 
s a legendákat szigorú bit·álat alá vette. A megállapitott kormányok 
s törvények biztositván a polgárok életét s vagyonát, a visszaélések 
elnyomáslíra s a gyengék védelme végett nrm vala szükség kóbor lo
vagolua, mclly fegyveres s föltétlenül engedelmeskedni nem szeretö 
ernbereket a mindenfelé megszilárdult ruonarchiák kiilönbcn sem 
türhették. Amerika fölfedezése a kalandozási szellemnek más irányt 
adott, mig végre beköszöntött a X VI. század, mellybcn egész Euró
pát véres háboruk boritották el a királyok nagyravágyása miatt. I. 
Ferencz még egyszer megkisérté a lovagiság ujjátercmtését, de a 
zsoldos seregek, a pártoskodás, a vallásviszályok s V. Károly ncm
tel('n politik,\jn határozó akaclályok voltak. IV. Henriknek ha volt is 
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jcllcmé!Jtnt lovagias vowb, a (lurvas:ig s l{atowi:s nyer~eség m•;gis tul
nyomó volt benne. 

Némdországban Milom cs:bzárt lehet utol:só lovagunk tekinteni, 
ki az ünzö poli t i ka számit:\sain még felülemelkedett. :M időn a 
wornltii orsz:tggyülétiCU Claude Bane l'rauczia az egész német nem
zetet kihivta, a esászáa· maga fölvette a keztyüt s legyözte a francziát 
lándzsával és karddal. 1\fidőn V. Károly Bol!)gnában megkoronáz
tatott, mindazok fejét, kik lovagokká akartak lenni, kardjával érinté, 
mondván: l<~ st o m i l es, A lovagi8ágra vágyók azonban számta
lanon csődültek össze és S i a· e! Si r e! a d me! a d me! kiáltá
sokkal annyira ostromolták a fejedelmct, hogy ez belefáradva sőt 
izzadt arczczal, miután udvaronczaj felé ezt mundá: N o p u e d o 
ma z (n c m b i r o lll t o v á b b), kardját az egész sokaság fölé emelte 
s hogy bevégezze röviden, ezt kiáltá: Es t o t c lll i l i t es ! es t o t e 
militcs! todus, todos; (Legyetek lovagok! legye
t ek l o v a g o k ! m i n d a n n y i a n, 111 i n d a n n y i a n !) j a körül
állók mint luvagok teljes ch:,gültséggel mentek el" 1). Az illy cljúrás 
lealacsonyitá a tiszteletet, melly csak akkor kedves, ha szcmelyileg s 
meggondolással adatik. 

Angolországban annyira elaljasult a lu\'Hgiság, hogy III. Edu
árd s IV. Henrik alatt szivesen tizettek némellyek, hogy a lovag 
ezimtöl fölmentessenek i-:)panyulországban olly nevetségessé lett, 
hogy D u n (~u i e h o t e szerzöjc érdemet ~zcrzett Itazajában az ál
tal, hogy éles gúnynyAl irtotta nzon intézvényt, mnlly tulélte a bajt, 
mellynek ot·voslására rcndeltetvc vala. 

l\li ujabbak azonban már gycrmekségür,ktöl óta a kóbor lova
gok nevét a legkicsapongöbb dőreséggel egynek tartjuk; pedig a 
figyelmes vizsgálódó ugy fogja találui, hogy az az akkol'i tárí:iadalom 
természetes kifoly{u;a vala. A lovagok ezen élete mindig a vallás, 
vitézség, szerelem s költészet emelésére irányozva, a következett 
századok erkölesei- s eszméire igen szerenesés behatással birt. A fe
jetlenség korszakában pótolta a büntető s igazság-szolgAitató törvé
nyeket; a főhatalomnak is segélyt nyujtott az egyéni bátorság· legma
gasb fokra emelésével; fegyvet·t adott a vitézek kezeibe az át·tatlan
ság védelmezésérc j háboruk alkalmával mellözni tanitá a fölösleges 
kegyetlenkedést s emberiségre emlékeztotto a győzelem által elkábi
tottakat. Midön a törvényszéket párbajitélet pótol ta, ifju lovagok siettek 
a különben elvc:szendett gyengék megsegitL1sére. Midön az ember 

1) J,rtlera inedita, ~th. Rologna. 18~1. 
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a vá(llúk vagy Yédijk l'~küjc Hzcrint itiSitetett d vagy mentetelt. fiJI, a 

lnvagiság el távolitván a megvesztegethctéB vcsr.élyét, megszentesité 
az igazsli go t; és az áhitat f:s becsület szokolt gyümölcseiket: a rendet 
és kegycsséget hozták létre. A kinUyok is, ha a báróktól cl hagyattak, 
mikép tarthatták volna fel magukat, hacsak nem a:wn harczosokra 
Mmaszkodva, kik készek voltak neki 1·ohanni a legnagyoLL ve

Rzélynek. 
A lovagsággal n nemesség egy uj neme jött létre, melly, miután 

a régi germán nemesség láncz•>latos függésii hübérUJ"ságba ment át, 
a harczias~ágnál sokkal nemesebb czélra emelkedett. A palaestinai 
hndak elsií dühének lec:>illapulta után a trón köré gyült, fényt kiil
esöniizvc s tanácsot ad va annak; dc meg a nép védelmére is a csata
sikra szállt s mig Léke idején tinomaLL s kedvesebb modort tm·.iesz
tett., háborúLan a föliisleges keg-yetlenkedc'st megsziintette. Kiizhen
járónl szolgált az egymástól mi111linkább idegenkedi) állam ~~s egy

ház között j miért is a lovagság a pápasággnl é~ c~á~zlin;;\ggal egya
ránt Pgénz Európában átaláuos hatalommá emelkedett, s behozya 
miuden nemzet közé, az egyetemcstestvériség érzelmét terjeszté, melly 
az átalános bomladozús ama korszakúban olly nagy fontosságu volt. 

Minthogy azonuan a lovngllág mégis a társadalomban nem sa
ját feladat- !! kötelességekkel Lirú iinálló r••ntlet képezett, fontussága 
in ld. lJ b <·rkölcsi, mi11t titrsadahui. Méltlísügot adott az embernek, 
kedves modorokat a vitézségnek s cmLerségesb jelleget a hadako
zásnak j de nem tanitA meg a nemzeteket saját jogaik ismereté1·e s 
azok nH'gszcrzése- é~ \·t'·dtdntére. I(jn harczosok, kik vitézségiiket az 
igazságnak s vallásnak szcntclték fiil, a. csaták fánulaimai utáu a 
szereleJu ölében kerestek uyugalmat; de a ~zerelemre i~ vallásos 
tiHztclet jellegót nyolllták. midön a lovagiasság s vitézség tucgitélését 
n n ökre bizták; s míg a 1\lUSulmanol\, kik a niít nt bszolgas<igban 
tartják, a soha boszuhtlauul nem maradó t<•J•mészet által folytonos 
dur\"lHág- s miiveJetJenséggd büntettettek; amieink közt a uun·aságot 
l'zelidebh erkij(csök váltották fel, midön az criisr,J, karja füliitt n gyiin

gebbek ellenállhatlan hatalma nralkorlott, 
Kiiliinö~en az irodalolll- R müv~s?.et.re nag-y hatás~al n,Jt emez 

erkülcsi, vallási s harczias intéztuény; lllert midiíu a valónál sokka l 
magasztosb eszményekkel lelkesité a kripzelnwt, a költészetbc "zebl, 
előadást, változatosb s a valódi úletnél mag11sb, tisztább irányt hozott 
be. Dante, Petrarca, AI'Íosto, Tasso, Cet·vanteK: Caldcron, Lop(! 
s ezek számtalanutánzóinem annyit·a a ha_jdani elasRicí~mu~. mint a 
long-ias ~rzeJmck nJtn( JrJkPsiiJtek. 
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A régi társadalomban a~ elmélet sermnit Hum hor.ott létre, m1 a 
gyalwrlat bűneit megj:witotta volna, senki scm figyelmeztette a hő
söket baromi tetteikre j itt ellen ben a bírhozatos tettek kö~epctt az 
igazság V(;dclmc is felmerül s az r:rkölcsi fogalom jótékony fényt 
terjeszt el n rid0g való viharai köziitt. A Yédtelcn és az elnyomó 
közé egy~zel'Ü1 szigorú siít vakbuzgó erények intézménye helyezke
dik, mcllyben feltaláljnk mindazt, a mi héísict a vitézség, a mi szigo
rút nz erkölcstan, a mi csodálatost a hit s a mi :il(lozatkészséget az 
önzetlenség felmutathat. Mit nem lehetett v~ÍJ·ni, midön e harczosok, 
gyüléseikcn, viadaljátékaikon s a csatatéren folyvást ezt hangoztat
ták: J a j a n n ak, ki a v a ll ás n a It, h a z á j á n ak v a g y 
s~erelmének tett igéretét elfeledi; s jaj annak, 
ki elárulja urát, Istenét, vagy hölgy(d!? 

A vitézsAg, melly mint ~zcrckm, biztosság, dicsííség s birtokok 
szerzöje, fi!cJ'énynyé lett, ama tinom szokások, emberiség s önzetlen
ség tanodújában növeltetett, mellybcn sziilemlcttck a társadalmi éle
tet még ma is diszit/í é1·zelmek : a tiszta és gyöngéd szenndélyck, a 
nö iránti tisztelet, aszótartási hűség, az áldoz::ttké~7.sAg, az érzelemnek 
az érdek fölötti előnye, egy szúval az u d v a r i sA g, mellynek ne
vét a régiek nem ismr.rték s melly nálunk azon fiíuri u d v a r ok t ó l 
neveztetett cl, mellyekben leginkább gyakoroltatott. Ezen udvarokat 
a mi társalgó termeink váltották fel, mcllyek a becstiletcs és nevelt 
n ök föh·étele által a régi köröktöl lényr.gescn különböznel{ _. s átörö
költék a l0vagságtól a beszédbeni nrmeRséget, a Rzerelem s becsület 
magasztos kegyclését. 

Ha a valódi lovagiság, miut hisr.szük, soha sem is jelentkezett, 
mint tökélyes intézmény, eszményi fogalma által mégis hasznos vala, 
mikép más egyób álmak, mikép az utópiák, mik nem egyebek idő
elötti javitásnál. A müvcltség c magasztos fogalma, mclly a hatalom 
büszke miivei közepctt is fentartotta magát, öntiitte a mai társadalomba 
a régi eliitt ismeretlen érzelmeket, rnik erre a jóság- jelleget nyomják, 
mig a régi ennek hiánya miatt elenyészett. A becsületérzés a régiek 
előtt, ugy szólván, ismeretlen volt j mert náluk az eniny az egyénnek 
a társadalomhozi, a polgárnak hazájáhozi viszonylatában aliott j mig 
ma az erkölcsnek önmagliban van esirája és határa j ennek elég maga 
az ember elvonva is a polgá1·i törvényektől j ezt a személy i méltósá~?; 
érzelme táplálja, melly szükségessé teszi az öntisztelést s következö
leg a mások általi tiszteltetést is. Innét a mai társadalomnak azon 
érzékenysége, melly nem csak gyalázatot és gyávaságot nem tiir, 

hanem még csak nPm !s haboz ott, hol hátol'S<Í.g és bccsületdíl van szój 
XI, 



nemcsak a sérelmet, Ita11om annak ;it·nyát is vi>:~~7.atorol,ia; a becsiilet 
kötelességeit, mint lllf'llyPkrt Rf'mmi tiirvcny scm véd, szcntiil telje· 
siti j nagy gondosan ilr7.Í a v) h irt, s nevet, lnint iit•iztc paizsát a lovag 
minden szennyWI. 

A lovngság fennmaradott folyvást a sziilctéRérc büszke, becsü
lete- s adott szaviu·a sokat tm·tó, ájtatos, a niik ininyában ndvat·ias, n 
felsöbbek elött fiiggetlenségi önérzetet tanusitó, harczias és a. hll.lált 
megvetö nemességbcn. A mult Rzázad vége felé azonban eltüntek e 
tulajdonak is vagy csak t·észben maradtak fenn az elkorcsosult ne
mességnél a behozott vallástalanság, gög, feliileges miíveltség és szl'
mérmetlen feslettség miatt; a lovagiság mégis utolsó rlicssugarát 
ragyogtatta fel, midiin Moutmorcncy, Clet·mollt· Tonnerre s má~ fran
czia fiiural{ elöjogaikról n nemzeti gyiil<'R előtt önkényt lemondottak, 
még mieliítt az öhliikll;sek ~zükségescknek tartattak volnn. a hUbéri
ség s lovagság utolsó mamdv;\nyainilk megl'lcmmisitése végett, és mi
előtt a legurlvHriasb R lovaginsb nemzet egy véritelen cs senkitfil n~m 
szánt királyni5t vérpadra hmczoltatott volna. 

lVIost a jelenet be van fcjc7.ve; vnjhn csak ami századunk má,
érzelmekct tudjon kelteni s meggyökercsitni, mellyek magasztosb ~ 

állnndóbb fornhlOkból eredjenek, minrlenek f'iilött pedig ne esnk aj
kakon hordozt.HsRnnll k. 

ÖTÖDIK FEJEZET. 

L' l ' . l'.Jgy 1::17.1 lovag-rendek. 

Az egyhámnk a lovagsággal s a l1ábon'mak a vallási (;t·zelem· 
meli szövetsége a bevégzettség fokát é1·te el azon i11tézményben1 mellyet 
semmi előbbi nép nem i~mert, s melly a keresztes hallakkal legszarosb 
összeköttetésben áll, (wtom az egyházi lovagrendel{et 1). Már 1022-ben, 

1) Mellílzve ll régibb Hzerziiket, uoinö Ermant. Schönbeck é~ Sansovino v. 0. 
Wippel W. J. Die Ritter- Or,len; tabellal·i.ldt- , ch•·onologisch- litterarische .. 

Verzeichniss iiher alle welilichen Ritter-Orrlen ; "uch iibe1· rliejmigen geistlichen ()?·. 

rlen, welche ansser ih1·m· Oo·dpn,•kleidun,q noch ein he.•nn<le••p,y Zei,·hen getmgen ha

ben. Berlin 1817-19. 

Perrot A. M.; Collection ltistm·ique des Orrln< rle cltevale>·ie civils et rnili

tai•·es. Párizs 1820. 

Diedenfeld F.; Oe.ch. '"'d Verfrusw>:J allu _qe.i.<tli•·he,l nnd u;Pltli•:hcll, erlo· 
,,·/w~Pn """ Mii.henrl P n llii!P>'nt'rlP11. 'Veirnar. 1·:;,~!). 
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midón Syri;it még n Fati1nita kalifAk tal'lott;ik, nómelly gazdag 
amalf-ii keresketliík a sz. sír átellcnóben a :.;m·ándukok számára kóro
clát alapítottak, mcllyn('k bctcgápolú sr.crr.ctesei Keresztelő sz. Jánost 
választván védszentül, ~z e ll t ,] á ll os i H p o t á l y os a i nevét vet
un~ föl t). A kereszteshad:~k beálltával a zárda elüljárója, Thom Ge
rárd (1100), a rendnek ~aját rendszab:ilyt adott s fekete rendi öltönyt 
hmr.ott be, mcllen uyolczágu fehér kereszttel. IL Pascal pápa mind a 
rendet, mind javait ótalma al:i vette; azután a Raymond du Puy, a 
rend második elíiljáró ja által iissr.eszedett rendszabályok megszcnte
sittetvén II. Calixtus pápától (1120), gazdag birtokokkal s elöjo
gokkal biró egyházi s katonai rend alakult meg. Háromféle rendtár
sal{ból állott 2): egyhá:;o,iakb6l, )dk a lelkidolgokat, világiakból kik a 
testi szolgálatot vógzék, s fegyvc1·es lovagokbúl, kik a zarándokokat 
védték egy hadvezér alatt, kit IV. Incze 12!'12-hen nagymcsieri ezim
mcl ruházott fel. 

Tt•mpln•·iut>ok. 
Ezek példájára a dicső lovagok, paycnsi Húgó Cha1upagneból, 

s saint-omeri vagy ademari Gottfrid egy másik rendet alapitottak 
(1118), melly eleinte csak kilencz tagból állott s olly szegény volt, 
hogy ketten egy lovat használtak, s Párill Máté erre vonatkozónak 
tartja pecsétöket, mellyen egy paripa két embert viszen. Sziibégcik
röl a patriarcha s a jerusalem i király gondoskodtak, melly utóbbi 
Salamon temploma mellett egy házat jelölt ki számukra, s innen 
eredt nevök : T cm p l a r i n so k, templomoso){. A sziizeség, sze
génység s engedelmesség három szokásos fogadalmán kivül köteles
ségök volt még harczolni n zarándokok biztosságaél't. Reudi öltönyük 
fehér volt, vörös kereszttel. Elaö nagymestere az emlitett Hugó volt; 
aztán sz. Bernárd titoltszerü s igen szigurú szabályokat hozott, mely
lyek a hazábóli örök számkivetésen s a hitetlenek elleni folytonos 
hábol'Un kivül azt is parancsolták, hogy a lovag egy maga három el
lenséggel is szembeszltlljon, kcgyelcmé1·t soha se esrlekcljen s vált-

') Tyrusi Vilmos XVIII., 4. 5. 6. Tos~auában " hire~ Altopasció-n már 
régebben létezett egy bpoláfyrm·end. Egy luccai okmány nlüször 952-ben, aztim 
1056-ban tesz ról11 említést. A~ alapító neve nem tudatik; a rend hivatásához 
tartozott Lefogadni a zarlmdokokat, föl~eg·itcni az utasokat s az utakat és hida
kat jó l<arban tartani. A fenséges toronyból, melly az egész Nievole völgyet uralja, 
minden estve hangzott a harang, hogy utba igazitsa azokat, kik a setétség beáll
tával . a cerbajai mocsáros erdiíket még cl nem hagyták. 

') Franczia nyelven freres volt 11 ncv(ik s nbb<íl lett latin kn'•nikákhan a 
t1·erii·. ~z olaAzokhan frieri, ~i)rÖJ.! uyPlvPn q (Jf~Jnl 'Tra~ ·nw:r) n1• sth. 



s;ignl se egy rLu·ah falat, l'P ngy talpalatnyi l'öldl't 
n c c n g c d j c n. l\1idcgyik lt:'trom J.,vat ~ q;y fcgyvernököt tartha
tott; szükség idojén katonas;igot i" tuhondnlttak, mellynek sr,üksé
gei•·öl a nagymcster g-on!lo~kodotl ; a ::~r.olg;\.lati idií eltelte után haza
hoc..;áttattak, a mikor az(;\n uolrljuk felével kclktt megclégcdniök. 

Rendolto tod.hL;i s;~,. Bernánl, lwgy krnyclmcson !le mértékiP
tesPn éljenek, semmit ~e111 birva tnlajclorllll, m<'~g az altaratot sem; a 
szarzetesi im:ídságoknt n!gc;f.'z(lk j egy C'gy hi:tPII csak három napon 
ehessenek IJU!:it ; egy 1;Ínyérrúl kcttC'n egyenek, dc a hor mindcgyikök 
számára kiiliin álljou; a mC'ghahilozott lovag része nPgyven uapon 
át a szegényeknek adas~élc Gyapjn-iugct krllett viselniök, dc.~ a pa· 
laestinai hiíség tekintelt•biíl husvdtól mimlenszentek napjáig a vá
szoning is megcngedtetctt. Az ágy egy sz:~lmazsákh<il, egy matrácz-, 
egy takaró- s egy dnn·a lepe(löbiíl állott l;:jjcl az inget ós a Mbra· 
valót nem vala ::;zabad letcJllliök. A niíket az :~kk01·i szokás szarint 
nem iidvöziill•ctték csc')kkal '); ~ohn scm m~hettek ki társ nt~lkiíl s 
nem vad:bzhnttak kar\'alylyal, rle az oro~zláni iizni ~ leteriteni sza
bad vala. A táLo•·udtsuu kiviil se lwuyél}'nek ~oha -- mondja Ber
nárel - harwm tartsák kés;~,en lt·g,pcrcikl't; keriiijék a játékot, va
dAszatot, trágár énekekel é~ a :>ziul.ál':at Ha csatába kcllmenni, fcgy· 
verkczl':enck fill bdiil ltit!Pl, kiviil vas~al, gondosan készüljenek el f' 

rohanjanak HZ ellensrgr!: azon hittel, hogy vagy gyiíznek vagy Yér
tanuldd lesznek. liajuk kmt;ira nyi•·ott, sznkálluk borzas és hamuhin
tett, önmaguk a va~tól •'s uaptM feketék legyenek, s szrressék a tü

zes lovakat, dc ne az r:ke~ rlní~;a ~zurszámokat. Igy buzditja végre 
sz. Bcmim1, lovagjait: "lllcnjetck elégülten 8 nyugodtan; verjétek 
vissza rettenthetlenül Krisztns keresztj,;nek ellenségeit, azon szent 
hitben, hogy scm az élet, sem a halál lti nem zárhat titeket Isten sze
retetéh/iL Minden veszélylwn :~z t n•hegje ajkatok: ~:l v c és h al v a 
a z U r é i v a g y ll n k j d i c f; i) k 111 i n t g y i í z ö k , b o l d o g o k 
m i n t v é r t t\ n u k" ~). 

E rcndeknek, mcllyck a keresztes hadaknak sajátságos szülc
ményc,i voltak, kiizi)s ezéljok vala a zadndokok gondviseletc s vé-

1) A csók igen <livatos volt !IZ clsíí keresztényeknéL ~z~>nt Ágostoli a Ha

l'átság>·óli ltönyvbeu megkiilöuhöztel.i az engesztelésieket 1t héke csókjaitól, miket 
a keresztényeit áldozá~ elött :~z egyluhban adt~tk egymásnak. Volt még baráti s 
hííségcsók, melly a wndég•zer!'!ct jelciii •ulatott. 8z. B~nrdC'k rendeli, hogy a mo
nostorokban az elfogadott vendég cs<lkoltaosék meg. A ~r-ász Jol'llamles monrlja. 
hogy n remetélt a száj~.:sók helyet a kéz~.:sólwt hoztAk J .... 

') D Bernardi E""'""'· aci Mil-iteo IWI]IIi, J. 
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dclmc. A hová más szerzdcsek sanyarl1inczukat, lámp:\jokat s a 

szentek képeit, ocla ezek a hitctlcnnktfíl elvett z1Íszlókat s fegyverc

ket aggattálc Monostoraik eriissóg-ekkl: lettek K rcggcknkiot az ima

esengetyii helyett a t:irogat/• a pog:íny nwgbímad:ísára riao;ztá iiket. 

Bátraks nagylclkiiek levén, :Ulancl1'1 ket·c~ztl'R hadat sa mellett a lo

vagi cr(~nyl'k pélrl:ínyképét k(~pcztl;k ; iík lltPgcliízték a mnsnlmanok 

támadásnit, helovngoltnk ollykor (•zr~k fiilcll·t·r·, s han·7.oltak dlenök 

nom lcsLiíl ós lopva, hanem har~ona sz/1 s kif eszitett zászló rnellett; 

lik mcntek clóje a;r. eur•'•pai kamv:bwknak, lw;;y elkísérjék iíket szent 

törekvésök c;r.élpontjám. A ;r.al'ftll<iokok, kik milHhm lépten török vagy 

arab támadástúl rcttegtf'k, kiinnychhcn liiH~gtek, tni<liin az Ispotályo

~ok vagy Templomosok iiltiinyét pillantottük meg. CsaUtLan amazok 

az clüvéclet, Cll\<!Zf'k a h:í.tv(~rlet képezték, s :tz njoncz kereszteseket, 

kik az ottani hndvi:;elé;;bcn még járatlanok voltak, kiiú~JH'e vették. 

Nagy hiriik tcrjl~dt egész Elll·•'•púban ; miudeu vlÍros, mill(len VIÍ.r 

pénzt és élelmi :-;zereket kiildiitt HlWIZ 1~jtatos hareílosokuak; minden 

haldoklú, javai egy n'~szét nekik ltagyom:í.nyod; a legelsli esaládok 

apródjaikat oda kiildiittók viü'·zsóg s nrlvaris:l.g tanulása Vl;gett. A ki 
bűneiért eleget tenni vagy lelki manlos~í.sútúl sz; t badnini o hajtott, kar

ját s kincscit ama rendeknek ajúttlá oda, mellyek néha herczegck s 
fejedelmek iiriikiiscivé lettek j t'Ctllli jel vényeiket tnég királyok is vi

selték. Ekkc\p ama rendek ,,Jly gazL!Hgukká ldLck, hogy Etm'•pa cls1i 

birtokusai kiizé tartozwínak. A X l I. s7.<ÍZali di~Y~n az Ispotályosok a 

kereszténység kiizt W,OOO, a Tcutplotuosok n,ooo .i•íszág·gal birtak; 

azonkivül mús jövedelmeik i~ voltak túr~ulntok- s hitsz<'•nuldatok

ból1). A g·nzdagsá•r megtáuit;Í. a feo·yelmet ,; ali··· mnlt hanuincz év 
b o th ' n 

a rendszabály behoz;Liala rita, s sz. Bern:i.rd illFil sze wreltáuyásttett 

a Templomosoknak: "Ti a lovakat ::~elyeuunel ta karjátok Le; a mell
vért fölé nem tudom mi kelmefelét öltetek j bnfe~titek cUrcUitokat; 

a paizsot, nycrget, zablát és saa·katttyút arany-, ezüst- s drága kii

vel•kcl ékesititek, holott a csahí.rho7. csak vitézsPg, IJU?.galom, vigyá

zatosság, gyot·saság és bátor vagdalkozú;; illik. Ti szemciteket haj
zatotokkal fAtyolozzátok be; menésteket hos.;.;zú öltöny akadályozza, 

tinnyás kezeiteket hossw új akba burkoljátok; oktnlan harag, hin 

diesvágy s a földi birtokok utáni ásítozás tinmagatok kii;r.t gerjeszt 

háborút." C:~akugyan féltékenység, irígység tAmadt kiiztilk, s a kik 

rendeltctvc voltak a Hr.cntfiilcliin a békr't tartani fenn, iinmaguk há-

') Paris Máté , ari an11. 1 ~ 1·1. 



8 G 

bo1·itották azt meg, nem átallva h:m~;.:t;í.l·snik gyilk•Jiát-:~tra 1111:rget s 

t0rt használni. 

~i·nu•t IO\'R!l;ok. 

Valamivel késLibben egy W aidpott nevii német, feles!)gével 

egyiitt Jerusalemben a német zaritmlokok számára kórorlát alapított, 

egy, Máriának szentelt kis imaházat is mellékelve ahhoz (1128). A 

többi németek is hozzá járultnk czcu alnpitványhoz s Szent Mária 

tá•·sulatának neveztc'·k magukat. Utóbb PtrJ!Pillllis oSÍI't>lllánál nehány 

bremai s lübecki polgár hajó ik v i torleliból a németajk u scb('siil tek 

ápolásám nagy sátl'l\t emeltek (\190), melly kegytcttben, midön ve

lök a Mária tá1·sulat kezet fogna, alapitottak együtt egy uj lovag

rendet, mellyet III. Kelemen szent Ágoston remlAzabálya mellett. 
N é m e t l o v a g r e n d neve alatt nwge•·ií"it.ett, s a többiekhe1. il:"t
sonló c>löjogokkal ruházott fel. ÖIWnyük fdu~r volt, fekete kereszttel: 

lovagnak csak nómet nemesclJl hl~ rt vettek he, a ke~ t ah!óbL (Jsztály a 

polgárok előtt is nyitva állott. E n:ud is egész uralkotló hatalon11nÚ 

gyarapodott, melly képr-H volt, mint I:ttui fogjuk, Enrúpát uj LarLár 

beütés ellen megn;dcni. 

E három rend példújúra Eurúpídmn is szán1r:l nézve harmincz 

alakult, külön kiiliin fogndalmakkal nz Ol'~zügok ~zct·int, de a niítleu

~égre nem mintlnyájan voltak kötelezve 1 ). 

l,nzu•·is~ ál.;. 

~zcnt Jáuos lspotúlyu8aival ös~7.et•gycsültl!k a szeut L1í.1.árói, 

kik föleg a bólpoklosok gyögyitására nrlt;lk tnagukat; de midün a 

J:í.nosiak szÜ?:csóget is kezdtek fogadni, a Lazarist:ik els:;:akadtak 

tiílük, zöld keresztet vén• fül s awn fogadalmat t:·~ve. ho;;y a szent 

helyek védelmérc s2entelik maguka!. Vll. Lajos viHszatérvén Pa

lacstinából, magával howtt neluínyat, kikre a betegek ápolását bi:~.:ta 

f•gész Franeziaországban s ittadta Helcik Boigny kastélyt Orleans mel

lett, s ez fi)hclyévé lett a rendnek, mellynek nagymt;sttre maga 

a fl·anezia kit·ály vala. Késöbb a IV. Hemik alapitotta Karmelita 

rendbe olvasztatott, mellynek lovagjai zöld szalagon nyolczágn ke

resztet viseltek. lf>7~-ben XLII. Gm·gely ~z. Lázár 1·endét a sz. Mó

riczéval egyesité, mellyet savoyai VIli. Amadeus 1434-ben niapitott 

s mclly számos birtokait s kivMtságait minrl mai napig fentartotta. 

•); Kilenczen szont Vazul, ti~cm>ég·yen ''-Pill. Ag·oHt"u, h~ten HZPnt HeneilPI< 

J'en<lszahály:\.t ltövetlél<. L!•~•l : 
Henrton: Hi•t. d-. .• (),.,{rP., I'PiiJÍPII.l'. Tom. ur. 



.:~ll' h 1'1'11111'1.:. 

Uucrin, c· gy ll eine~ rmhm· tia a l )nupltiné-bau, csodálatosan gy<'>

;,;·yittatvnn mrg egy bürkiitcgtiil, mrlly akkor s;W11t Antal tiize neve 

alatt nngyhan diihiinp;iitt, hlilnbl.l. P szl·nttwk ti><delett'·l'e, hazAjában 

bet0.:r- é-s zarftrllloldpiJI .. , rf'lllld al:tpított, n Jú1wRink 111intájara. A sz. 
Antal rnuliek világi ti:diak voltah;, kik fekete papi iiltiinyt vii<eltPk, 

azurkék T alakú kt>J'<;szttci. nlinii sz. Antal iiltiinyére ~:~.okott frstetni. 

J :?1 ~-Lan a hár01n s:~.erzdP~i fog1ulalom tótt;!P az .'\n taliaknak is meg
eugedtetctt. A l'<'nd sokáig c.~nk a vi!:llnri sz. A11tal apáts:ígra volt 
szoritvn; késiH,b 1\t'm1et- s más ur:iz:íg,Jkba is eltt•rjedvr:, igen meg

gazdagodtak: míg 177li ban Fraul'ziaor><zágban a ~Jaltai renddel 
egyesíttettele 

Sehw,•i7.Lan ll. Fridrik a :\l e d,.<; J,, v a g" ka t a l a p í t á 1 kik

kel ama hPgyi lak<lk. mig szuh:ttls:tgnkat llll'g 11(!111 alapíták, szépeu 
nlCgegypzt('.k. A X ll. század v(;g<'·n, Cypru~nak a;o; araboktóli védel

mé1·c L us i g 11 a 11 l"<'tlllc \'agyis a II a l l g a t ás l o v a g j a i alapít
tattak ; k(:siíub a B c t l c h e m i ek , kik a S z í v v agy \'{i r ii s cs i l

lag lu vagjainak is nrveztettc•k, s !~ll után N<;metor~z:\.gbanis 

r>lte1jedt~k. 

lh·nri<ptez Alfon:~., l'ortngali:.t l:l.~ií királya, Jltj~- heu az ll j k a
t o n as;', g o t. alapitú a Cisterei ek r•:Jilhznb:íly:hal s a szÜz··s<\g és a 

mörok nileni hadakozá~ fogadaltm\.val. Nekik a(lta Evom vúrosát, 

mcllynck n\dclma s nc1·ét is fölvették, mcllyct nt<'•bb Avisra vAltoz
tattak, mi<li)n sz&khelyökr.t e v:it·osba tctt(:J,;: :ir. :\!aga Alfon;.:, ~~~cnt 

:\Iihály szút·nyas karja ~Utal n\detvén a s:tll1arelltÍ esabiban, ll!i'i-ben 

Sz á r 11 y as "z. M i h ú l y r l' ll d é t :dapitá. lttellyut>k retuleltetése 
volt véclni a király szcmélyf.t; azonllltil csak rövid irJ,·ig állott fenn. 

Sierra-Morcuabau Calatnl.l'a várusa a Templou10sok hirtoka 

volt, kik miJií11 aunnk az arabok elleni védeintót igen 11ehéznek tar

tanák, IlL Sancho, castiliai királynak ajánlották azt fel. l>e midön a 

város védelmét <::~. ;;cm akarta magára vídiaini, Fitero, cisterei apát 

vállalkozott ll:J8-ba.u, s alapítá a Calatravai lo1·agrcndet, 
melly a samcenok elleni hadra volt kötelezve. 

~zent Eligius kanonokjai száJ.lotlát alapítottak volt a ~z. Jakab

hoz zarándokolők számára j de midiín ez védtelenül állna, don Pedro 

Fernandez de Fuente Enedada lovagokat rendelt melléje, kik Ka r

<1 o s · sz. J ak a b r u l nevezték el magokat ( 1170) j s megerősíttet

ven lll. Sándor által, kardalakú viírös keresztet vettek föl, azon fi>
ga<lalommal, hogy a znr:\J](lokolult vedjek ~ bPfogadjnk. Percyro-i 



szcnt .Julián reudét, melly A l c a n t n r a i 11 ak i;; ucveztctdt l ~0\J
hcn Sum·o é& Gomcz, salamancai nemes emberek nlapítottúk. 

A bálvúnyozás mellett JllnkaC'R lieflandinknak a kercHztény hitre 
ü:ritóse vcgett, A pcltlcrn A Ibe rt, Riga püspiikc K r is z t us ka t o n ú
i n ak rendét alnpít:í, mdlyct Ill. lne:t.e 1204--ben erősített meg, s 
mclly fel11\r öltiinyén vüriis km·csztet H knrdot. vi.;ult, s innen Ka r d. 
h o r d ó (P o r t a- sp a li n, S c h w c r t · b r ii 1l c r) rendnek is nevez
tetile E rcncl, mcUy a lniin•lts(·gnck te1jcsztósc küriil sok énlemet 
szcrzett, utóbb a nómct lovagrenrlckbc olvadott. 

Az A r a n y g y a p j n s r c n ti e t Jó-FiiJijp 14:30-Lan alapit{t. 
Ennek fiínökei csak a burgundiai herczcgek s ezek fiutódai lelwttck. 
1\linthogy azonLan a bmguncliai IH'l-ezcg a francz,ia király IJiíLérese 
volt, n nagymesteri ezímet esak n1int az A l fií l d fejcelelme viselhette, 
miért is ama múltós;\g az Alfiildi-tnrtomAnyok uraid maradt. XI. Lajos 
tehát, midön ama hercz<'g-;íg kihaltásni Burgundint a franczia koro
llához csaJolá, a nngymest0ri méltósngot nustriai Mik.;;ún1lk, mint az 
A !földi-tartományok iiriikiisénck cng<>d<; j midiíu ar.t:in az austri ai ház 
]<;ét úgra szaknrlt, ama móltósúg a spanyolo1·~zági ág mcllctt maradt. 
1\Iidön II. Károly halála után homhon Fiiliip és anKtriai Károly a 
spanyol királyi czimct vevék fi;], mindkcttcn cgyszcrsmin1l a uagy
mcstm·i czimrc is igl;nyt tnrtottnk, és Károly (VI.) nem mondott le 
róla, mid{ín a spanyol koronáról lemondani kényszerült. Azóta a 
nagymcstcri kérdés tübLször is fdmcrült, dc el nem diintctctt; s az 

nnstriai és spanyol uralkodó egyarúnt, llc gyéren osztoga~j:ík az arany
gyapja.~ vitézi rcndjclt. 

Sajátbg olnszhonÍ<lk voltak a Fr a t i G a u d e n t i d i ~a n t a 
l\f a r i a G l o r i o s a (D i c s i) s é g c s s z. ~[ :i r i a v i g a d ó s z e r
z c t cs c i), kiket 1204 ben Lodcringo di Andalo, (Jrunmontc CacC'ia
nemici s Ugolino Caprcto dc' LamlJcrtini, bolognai nemesek, egy reg
gioi s a madenai Hanieri Allclnnli s Imisok alapítottak, s IV. Orbán 
helybenhagyott 1). Ncmc,;eknck kelle lenniök atyjnk- s anyjukról j 

1) E rrnd fcléíl, mrllyct a többinek történetirói el hanyRgoltAk, olv11sd a 

J,r/lcre di fr<~. Guilion d' Arr~zo, Homa 1745. rzimíi munl<n elöhe"zédét. Iknvc

nuto da Imoln Daut.e fölött luf. XXTII, mon<ljn : A principio nw.lti vide11tes tm·

mant ha/,iius nobilis cl qualilatem vitae, quia scilicet ;;1"' /o/,o,·e t·itobrmt 011e1·a c 

g;·avamina J!ubliro, et splendidc fJ!ulalmntur in otio roepcrunt d·iee1·e : "tlualea fm
tres sunt isti? Ce1·te am1! fra tres gmulcntes." Ex hoc ol,tcntum est, ul sic vorcn

tw· vnlgo usque in lwclic1·num <licm, qu.nm tamen tn·ozn·io vocaú~tlo vocen/ur 11.ilites 

Dominae. Két nagy kötetet irt rólnl{ f'edcrici, s egy emlékiratot Petro11io Canal, 

ld Langneilucból szflrnmztat.ja öl<ct s mntatJn, hogy Vrlen"'l.C kiirnyél<én nagyhnn 

vir~goztak. 
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:;z. Domonkos rendszabályát követék, nőtlenség s cg-yiittélé::; kötclczctt
!'.égc nélkül. i)lwnyiik ft> hér volt, s kct·csztjiiket két csillag ékesíté; 
hivatásuknak tarták az á!·vák, özvegyek és szegények pártfogását, s 
a haragvúk kihékitését. Bologna kiizségc fiilmenté iiket mindennemii 
aclú és tehertiíl, ;; tiibb IIHÍ-s kiúltságot adott nel{ik; némolly olasz 
városok az ad,j besz1~dését bizták t·ájok. Riivid ideig álltak fenn, mi· 
vel ( mint Villani Jáuos mondja) neviilwek tetteik is megfeleltek, 
vn.gyis lcgfiíbb czéljok n vig,t<Hs vala. 

T:m~ ntnmi Lajos, Johanna n:ípolyi kinUyniinck második férje, 
koronáztatása emlékeül a C sok r os r c n d e t !U litotta fel (lM 7), 
mcllynek lovagjai esküdni tr~doztalt, hogy a fejeddmct minucnkot· és 
mindenLen megsegítik. Csokrot viseltek mháju k<•n olly an sziniít, a 
minii nekik tetszett, illyen je lszúval : Il a a z Is t c n ak a r j a, Pén
tekenkint fekete fiivcgct viseltek, fehP.r !'lf>lyem csokorral, arany, eziist 
1\s gyiingyékcsség uélkiil, Krisztns kínszenvedésének emlékére. Ha 
a lovag ~ebet v;ígott vagy kapott, a csokrot nem Yisclhette, míg me~ 
nem látogatt.a a sz. sírt, honnan ha vis><zatért, ismét föltette neve fel
it·atúval s ezen jelszóval : Is t e n n g y nk a r t a. Pünkösdkot· Castel 
rlell' Ovúba gyülekeztek fchP.r i;ltiinyben s irásban adtak számot azon 
évi, fegyverrel visel t dolgaikról; egy kanczell:\r a jelesb eseményeket 
a S z c n t l 6 l ck t á r su l a t a l o v a g j a i t ö rt é n e t e i n ck köny
v é b e írta. A kire mél tatla,n tett reábizonyul t., még a gyülés napján 
szivc fi;! é festett lánggal s illy felirattal kellett mngát bemutatnia: 
Van reményem a ~zentlélekben, hogy jóvá teszem 
n a g y g y a l á z a t om a t. Míg a fpjeuclem s a lovagok lakomáztak, 
(í külün evett egyedül. A rend az alapítót tul nem él te, de T ö t' t é
ll c t c i n ek köny v c, melly ben rendszabálya is bennfoglaltaték, a 
Y el enezei köztársaságra szállott ál tal, me Ily azt II I. Henriknek aján
dékozá, mitWn ez 157i~-ban Olasz országból visszatért; ki is amannak 
mintájám l ö 78-ban a francziaországi Sz e 11 t l é l ek r e n d e t alapította. 

Némellyek szerint a~zent György vagy Constantin
r é l e r c n d e t még Nagy- Constantin alapította volna, 1.\Jaxentiu,; 
clleni győzelmének em l ékére. Ha nem is hisziink illy régi eredetbcn, 
annyi bizonyos, hogy a Komnének sok ide ig viselték e reud nagy
me~tcri méltóság:ít, mellyct azok utolsój a, .János An1h·ás, Farnese Fe
renczre, Parma herezegére ruházott által. A Ma r i a d e ll a St e c
c a t a el!yház Parm:íban emléke ama rend nagyságának ; de hogy a 
Farnc1<ick mint Parma hcrczegei, vagy mint családi öt·ökséget gya
korolták-c a nngymestcri mdtúságot? ez olly kérdés, mellyet a leg
lttt'luhi értekezletek meg tH~m oldothtk ; miél'l is Pamut herczege s a 
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nápolyi király miut Antonio J:o'arnese utódja egyaránt osztogatják ama 
rendet. 

A lJ e ll' A n n u n z i u t a (~zimü savoyai renJet is a keresztes 
hadak idejére Yiszik vissza, amikm· azt Verde gróf 13G2 küriil alapí
totta volna. E rend nyakláucza rózsákbúl s csokrokhól áll, s jelszava 
FERT, melly a Rhodus bevételére vonatkozi'! jelszó első betűinek tar· 
ta tik, ekk(:p : Fo r t i t u d o E j u s R lt o d um T e n u i t. VIII. Ama

deustól !409-ben uj szab!tlyokat kapott, III. Károlytól peJ ig l ö !8 bnn 
az Annuuciata- képpel u e vét vette. A lovagok szlíma husz. 

:MiJön a törökök Német- és Olaszorl!z:Ígot feuyegették, II. Pius 
a B e t l e h em i Ma d o n n a és a J é z us r e n d e t alapítá; mind
kettö rövid ideig állt fenn. Austriai III. Fridrik, tartományainak a 
törökök elleni védelmére a Sz e n t G y ö r g y r e n d e t alapítá, 

mellynek székhelye Kal'inthiában .Mühbtadt volt. A tagok nem tet
tek szegénységi fogadalmat. Öltönyük fehér volt, viirüs kereszttel. 

Fennállt 1511-ig. 

A p:\pai AraJt)'I:!IIJ'kautyús re u d Velencze római köve

teinek szokott volt adatni. IV. Pius, ki azt 1560-ban alapítá, a rend 
adományozhatási jogával a Sforza Cesarini családot, a pápai udvar

mestert, Róma kormányzóját s a púpai követeket is felruhúzta. A 
rend ez általméltóságában annyira nlilszállott, hogy XVI. Gergely 
1831-ben annak nevét s jelveit megvll.ltoztatni szükségesnck tartá. 

Nem lehet ezéJunk itt minden egyházi, polgári s katonai lovag

rendet felsorolni, sem a különséget a kegy- és igazságlovagok kii
zött; csak azt hozzuk még fel, hogy az ifju Amerika is, miután a véu 

Em·opának, inkáb), irigylcndü, mint követhetil sz.abadság példáját 

mutatta fel, arany "as és Cincinnatus mellképével diszesité azokat. 

kik odahagyva a házi tűzhelyt a haza megszabadítására siettek, aztán 
az ekéhez tértek vissza (1783), akár benszülöttek, akár idegenek 
voltak azok. 

A lovagság sehol scm mutatkozik olly csodálatm méltónak, 

mint az egyházi lovagrendekben, hol winden indulat feláldozása ki

vántatott meg, hol a hadi dic;;öségröl és a szerzetesi nyugalomról egy

aránt le kellett mondani, hogy a két állás terhei együtt viseltessenek; 

hol majd a csatatér veszélyei közt, majd a fá:jdalom menhelyében 
kelle müködni, vagyis az ellenséget is megverni s a szenvedöket is 
vigasztalni. A többi lovagok kalandot kerestek hölgyük vagy a be

csület kedveért; ez.~k szegt!nység- és szerencsétlenségért: az Ispotá

lyosok nagymestf]re legiöbb dicsösé.gét e czímben helyezte: K r is z

t us sz e g é n y e i n ek ií r e; a lázáriakénnk mindig bélpoklosnak 
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kelle lennie. A lovagok a szegényeket u l' a ik n ak nevezék. Bl\
mulatos diadala a vallásnak ! melly ama korban, midön minden hata
lom a kardtól jött, megalázta a vitézséget és elfeledtete vele a gögöt, 
melly attól elválhatlannak tartaték. 

Elfajultak ez intézmények is, mint minden, a mi elavult, de el
fajultak, midőn már olly igen sokat használtak! Még ma is a lovagi 
rendjelek ne ru csupa jelentéktelen díszítmények és szolgai engedel
messég zálogai, hanem a születési nemesség mellé érdemi nemességet 
emelnek, melly érdemek bármilly természetüek legyenek, minden
cseh·e személyiek. 

HATODIK FEJEZET. 

Fe g y Y e r L~ k. - C z ím c r ek. - Ö l t ö z ék ek. 
.J e ls z a Y ak 1

). 

t'egyn•J't'k. 

Ama k01·szakban, midön az erős fegy,·erzet a győzelemnek leg
fiíbb eszköze vala, a lovagoknak különösen arról kelle gondoskod
niok, hogy erős s egyszersmind könnyü fegyerek~el lássák el magu
kat. A ferrarai rendelet a Xlll század közepéből s a modenai, 
ugyanazon idötájból, meghagyja, hogy minden lovag, ünnepélyeknél 
vagy a táborban mell- és lábvérttel, vállvassal, vaskeztyüvel, vas síp
kával, csat!\ sisakkal, lándzsa·, paizs., kard-, szurony- s késsel, szóval 
tP!jes fegyverzettel s jó nym·eggel jelenjen meg; azonkivül, a ki nyil
vános hely Ö1·zetére küldetik, vasinggcl, vasgallérral, fejvassal, ennek 

1) lllénestrter, Le véritab/e art du blason. 
Geliot, La vraie et pm-(aite science des arnwíri•s. 
Sicille, Le blason de toutes m7nes Pl exr.utz, figuré en sept sortes de maniere& 

Petrasancta, Tesseme _gentilitiae. 
La Roqoe, Traité singulier du blasort etc. 
Marc de Vulson de la Oolombiére, La science hé1·oique traitant de la noble••e• 

de l' 01-igine dPs m~nes, de leurs blaso11s et k'ljmboles ele. P!ria, 1644. 
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Teatra amldieo, ovvero RaccoTta genP!'ale delle arnd ed inaegne gentilizie del/e 

pih illustri e nobili rasatf che esister01'lo nn tempo e r.he tnltom . .fon-iacono in tutta 
Italia. · Most van sajtó nlatt Lodibuu. 

Jules Paulet, Mam.e l r:omp/-,t d11 MrUtou. PllriR, 184:1. 
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fölébe harczi sisakkal, karddal, lándzsával, kerek paizszsal ::; Wrrel 
legyen ellátva. 

A sisak, melly az arczot is födte, néha egy darab volt, az Ol'rta
karó rész zománczozva, s az egész sisak szalugnemüekkcl ékesítve. 
A sisakok tetejére szarúk, szárnyak, vagy szörnyalakok voltak al
kalmazva, s innen a czímek : oroszlán-, sárkány- vagy gólyalovag. 
Utóbb ez ékesítmény könnyebb szerekből készült, vég1·e elég volt az 
egyszerü toll. A királyok at·anyozott, a gt·ófok s herczegek ezüstö
zött, a régi nemzetségüek aczél, a többiek vas sisakot viseltek. A 
fejvasat Skót Mihály II. Fridt·ik alatt találta fel. 

A föltest vas inggel, vas karikák- vagy lemezekből össze~zcr
kezett, vagy kemény börbűl készült vért által védetett. E fegyverzet 
fölött rövid, az oldalakon felhasított, majd tarka, majd csíkos, majd 
koczkás mente viseltetett, szürke prémmel vagy hermelinnel szegé
lyezve. 

A hosszú lándzsák közelről nem használtathattak; azért azt föl
emelni annyi volt, mint magát legyőzöttnek nyilatkoztatni. Néha 
egész fenyő-rudakból álltak, s alvégökön, hogy jobban foghatók le
gyenek, be voltak vágva i hón alatt, vagy a vérten vagy nyergen ké
szitett tartóban hordoztattak. 

A kardok Yégetlcnül sokfélúk voltak ; némellyek fürészfognak i 
mások olly hosszuk, hogy csak két kézzel voltak forgathatók; s milly 
erős karok kellettek, hogy ama kardokkal szurni vagy vagni tudtak 
légyen! Midön aztán közelebb fértek egymáshoz, vagy az elleuség 
már le volt verve, a győztes tűt·höz nyult s ezzel adta neki a végsii 
csapást, mit sajátszerüleg köny ö r n ek (m is r. r i c o t' d i a) nevez
tek. IYiinthogy mégis az e\'Ös vasfegyverzeterr keresztül szúrni nehéz 
vala, használatba hozattak a vasbuzogányok, azaz vassal kive1't doron· 
gok, mellyek végén sok hegyes szeglctü vasgömb vagy egy karika volt, 
mellyröl kis lánczon vasgolyó függött, Ezzel üttetett széjjel a fejvas 
és hadisisak, s szédíttetett el vagy veretett agyon a különben sérthet
len ellenség. Különösen a papok használták, mintha igy ak:.rtak 
volna megtartani az evangeliarn vérontási tilalmát. A kétélü vivó
kard is gyakorlott kezek ben minű pusztítást tehetett a vértetlen és 
sisaktalan gyalogság között! 

A lóra kiilönös gond fordittaték. Viadaljátékokon a lóteriW se
lyemből volt, s ráhimczve a lovag czímel'e j Mb01·úban páncúl-, biít·
vagy vértlemezekből készült j serénye s füle le volt vágva, hogy az 
ellenségnek ne legyen mit fogni. A ló nh ll- és oldalteritőjén a lovag 
szinei t lehete látni, Verni a lovat lovagiatlanságnak tartaték ; s né-
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mclly lovak epen mint hiJseik ltü·esekké lettek. Ki nem ismeri Roger 
Fr o n t i n j á t, Roland A r a n y k a n t á r o s á t, Brandimárt B a
toldját, Astulf Rabicanját, és Cidnek kedves Babieká.
j á t r Épen olly Idresek lettek némell y kardok, mint Roland D U· 

randíllja, Nagy-Károly Altnelarája, a Flambergák és 
B a l i s a r d á k 1). 

A paizsok eleinte négy>~zegletesek utóbb szívalakuak voltak. 
Kerekecskének neveztetett a kerek paizs. A kerek paizsok körös
körül rovátkosak s olly nagyok valának, hogy nem csak az egész lo
vagot, hanem a háta mögötti kézíjasokat is fedezték. A bőr-, fém
vagy legalább fémlemezekl{cl kirakott s elefántcsont müvezettel éke
sített paizst kis tartón nyakába al{asztá a lovag, s ha lándzsája össze
tört, vaskeztyüs karjára alkalmazta azt. A keztyű volt a kihívás jele, 
s a lovag ki scm indult, míg az ellenség a keztyűt meg nem küldé 
neki. 

(;zimcrck. 
A paizs a lovagi fcgyvet·zet egyik fiJ része volt, a mennyiben 

azon hordta jelszavát s valameily jeles tettének képletét, mellynek 
jelvényei utöbb a czímert képezték. Már a legrégiebbek is zászlaik
B fegyvereikre jelvényeket alknlmaztak. Mózses parancsolja a tör
zseknck, hogy a szent szekrény köré csapatokban jelvényeik s zász
laik szerint gyülekezzenek : a thébnei s trójai harczosoknál is czíme
reket láttunk ~). A földit·b Pausan i a:~ Aristomenes paizsán sast talált; 
Virgil az arkárlok festett paizsairól emlékezik 3 ). Az <:>gyes férfiak 
különös jelvényeket fogadtak el. Igy Caesar pillangót és rákot vett 
föl, hogy jelentse, mikép a nagy tettek végrehajtás ára a gyorsaságot 
a meggondoló lnssu8ággal kell összekötni; Pompejm j elve kardot 
tartó oroszlán vala. A Corvinusok hollót, a T01·quatusok nyaklán
czot, Augustus sphinxet, Seleucus bikát, Epaminondas sárkányt, Mae
cenas békát, Vespasián gorg6fejet használt. Maguk a városok is jel-

1) A tudós Reiffenberg báró a tudományok brüs~eli akademiájának 1846-i 
aug. 2 án mutatta be azon l<ardok M lov11k neveit, mellyek a középkuri hagyomA

nyokban híresek. 
") Lásd II. könyv 7:!4. lap. 
3) Et lJÍctis Arcades ar·mia. Aeneid. XII, 281. 
Igy Lucanus az l. könyvben: Versicol01·ibus m·mis 
l'ugnacés piclis cohibebant Lingone8 a1-mia. 
~~s Valerius Flaccus I. könyv: 
Insequerü, easusque tuos exp1·essa, Phale1·e, 

.A1~na ge•·ia. 
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vények által különzék meg magok:tt; igy 'l'hflbac jelvónyc a sphinx, 
nz arkádoké a hold, Babyloné a galamb, Athenaeé kanakúcz bagoly ; 
a nemzetek köziil a pe1·zsáké aranysas és a nap, a partbusoké tnikép 
a mai chinaiaké a sárkány, a macedonoké Hercules lmzogánya. A 
germánok előtt sem volt e szokás ismeretlen 1). Mariusuak a teuto
nok és eim b r ck elleni hábomja alatt a rómaiak észrevették, hogy a 
germánok fegyvereiket vadállatok képeivel ékesiték. Ide tartoznak 
a római legiók is; a galliai legiónak, melly a polgá1·hadak alatt Cae
!lárnak olly nagy flzolgálatokat tett, talán a zászlóhegyre függesztett 
pacsirtája volt. 

A czímerek azonb!m úgy, amint ma vannak, a nemesség pecsét
jei, határozott színnel s jelvettkel csalt a XI. száz11dban s leginkább a 
keresztes hadak alkalmával hozattak bP-. Az urak tudnillik, mig sa
ját birtokaikon vagy azok közelében maradtak, a megkülönböztető je
leket nem szükségclték; de midön távol földre mentPk s a keresztes 
harczosok sokaságába vegyültek, szükségesnek találták magukat a 
többi, velök hason fcgyvcrzetüektöl bizonyos jelek által különböztetni 
meg. Minden lovag tehát ér1.elmei- vagy sorsával öszhangzó szíut s 
olly jelvényt vett föl, melly val:unclly dicső tettét vagy személyes tör_ 
ténetét fejezé ki. Ezzel különböztetvén meg magát a lovagjátékokon 
s a csatákban, di~.sővé igyekezett azt ~enni ; aztán midőn ősei házába 
visszatért, a fegyverteremben fíiggeszté fel s gyermekeinek, kiskoruk
tól kezdve, rnint jeles tettek diadaljeiét mutogatta azt, azon buzdítás
sal, hogy a jelvezett dicsöséget uj tettekkel növeljék. Ar. illy jeh·é
nyes paizsok tehát a nemesség czírncrernlékei voltak, mcllyek félté
kenyen öriztettek, hogy az utódok a történet által szcnte"ített nevet 
örökölj ék. 

Az elsö czimm·, mint hiszem, a kereszt vala, mellyet a szentföldi 
harczosok paiz11aikon s fegyve1·zetökön viseltek, s mcilynek színe a 
nemzetek ezerint különbözö vala. Kék volt az olaszoké, fehér a fran
cziáké, piros a spanyoloké, narancssárga vagy fekete a németeké, 
t>árga vagy piros az angoloké, zöld a szászoké. Hazahozva a hábo
ruk után, áhitat s egyszersmind dicsíiség jelvénye gyanánt hagyatott 
örökül az utódoknak. Francziaországban mát· llll-ben a király, nép 
s hadsereg czímerjelei ernlíttetnek. 125l·riil pedig it·va van, hogy 
Marino Morosini, velenezei doge paizsa a czímet:jelekkel együtt szent 
Márk egyházában függesztetett föl; ez időben a czímerek már örökii
sek voltak. A jeles házak fiai r.zímereiket paizsaikon letakarva hord-

1) 8t"Utn futisilimit coloribu.• di~tinguunt. Tacit. De mor. Germ. 



ták, migleu a lr.plet a;" ellenség fegyvere leszakgntta. Voltak, ldk 
er.ímertelen paiz~;t horrltak, mí~IPn valameily vittl;r; tett emlékhel di
~zesithették azt fel. 

J.Hidőn a kere~;ztes hadak sa lovagi korszak elmulbh·al nz uj 
ezimerek szerezhetéHének alkHlma is Pltiint, szokásba jött azokat a 
fejedelemtől kérni, ki ÍR a czímert többnyire az illetőnek nevévd ősz
hangzólag adományozá. A Colonnák oszlopot, :\ római Orsínik s a 
velenezei Orseolik medvét, a Canossik, !lzájában esontot tartl> kutyát, 
a Del Cat-rctto cRalád szekeret, a Moronilt eperfát, a Ducbesnes tölgy
fát, a Nogaretek diófát, a Gambara da Brc>seia cf<alád rákot, a Fou
gersd~ sa.-Iöt, n Porrellettik kandisznót, a nápolyi Pignatellik fazé
kot, a Vitelleseitik iikröt, mint szinte a Bo!!si, Bos.~lli, Cavalcabo csa· 
ládok is, a Pascálok husvéti bádnyt, a 'l'enfelek ö1·dögöt, a Costanzók 
bordákat l(aptnk czfmerekiil, mf'llyek b es z é l ő fe g y v e r eknek 
neveztettek. 

'l'ökély•·c vitetett utóbb a l'ZÍmer-használat n vindaljátékokon, 
h(,J mindrn lovRg önmagát, lovát s kisérőit a ke<h-e::~rtiíl knpott ') 
vagy a kifejeztetui akm·t c\r;r;elmckkd öszhangzö szín~kbe öltöztette. 
A fehér szin hitet, a fekete szomort, esiiggedést v:: gy állbatatosságot; 
n züld vi:,;ságnt, reményt !l ifjuságot j az eziist!<zÍn >~zenverlélyt, fájdal
mat, félelmet, féltékenysr;;ct j az aranyszín gazdagságot, szerclmet, 
hecsülctnt j a sárga giigöt s mságot; a testszín H7.et·elmi kéjt j a tarka 
szeszélycss<iget s állhatatlanságl)t; a barna szcrclcmbeni állhatatossá
got; a piros bosznt, kegyetlenséget, méltatlnn~:\g(lt s büszkeséget j a 
kék nagyldkii:H)w~t s trikélyes szerelmct j n ziilar!': elhaló reményt 
jelentett. 

Riivi<l idő alatt némolly házuk saját szint vettek föl, különösen 
a Flandt·iai grófok setét zölrlct, az Anjouk világos zöldet; a burgun
diai h erezegek pirosat; a lothnringiaiak sárgát, a hrctagneiak fehéret 
s feketét; a ft·anc7.ia királyok kéket; a hiibórcs,~k megkülönböztetés 
kedveért ugyanezen szineket d8elték; sitt kerescneW a nemzeti szí
nek kezdete a csokt·okon i-s zászlókon. A drágakiívek is saját jelen
téssei birtak j igy a rubin lelkesedést, a gyémánt híiséget, az amethist 
szcménuet jelentett. 

A százados fúk az úri kertckbrn a bit·tok régiségét tanusiták, 

. 1) Midön IL nyolczvRnéves Viliara az olaszhoui háboi"Uha indult 1732-ben, a 
franczia kirklynö selyem bojtot adott neki, azt küldött neki a spanyol királynő s 
egy harmadikat illesztett rájR Turinban a sardiniai. A porosz királynö színes 
~z:llngol<k~tl értesíté a N:~poleon Pllen fpgyvl'rkP.zl:í irj>\kat. 



mikép a királyoknál a hosszú haj a régi számlazatot; azért midön 
valameily nemes letétetett, ama fák kivágattak, a kastély tomyai le
rontattak. A Montmorencyk czimerén a tizenhat madár az ellenség
től elvett ugyanannyi zászlót jelentett; Comanes spanyol hat:írgróf 
paizsán a láuczba vert mbr király a cordo\·ai diadalra emlékeztetett. 
A Colonna család, czímeréhe tizennégy török zászlót vett föl, mellye
ket Marcantonio Colonna a lepantói csatában szerzett. Remete Péter 
utódai arany olvasót s három ezüst rózsát viseltek ; a keresztesek fiai 
keresztet, utóbb pedig mahomedán félholdat vettek föl. Colurnbu!l 
Kristóf, sisakjára kereszttel ékesített aa·any világtekét tett fül, melly 
jelvényezte mind az általa fölfed~zett világot, mind az onnan jött ara
nyat, mind pedig az oda átültetett kereszténységet. 

Bámulatos, hogy olly kevés eszközzel is olly roppant változa
tosságot hozott létre a czímerhaszn:í.lat 1). Hogy csak az oroszlánt 
hozzuk fel például, ez a szinváltozaton kivül, majd felmászó alakban 
:ill, majd hátrafordított fejjel, majd magasba emelt lábakkal, majd le
szállva, majd felakasztva, majd lefejezve, mnjd egyedül, majd más és 
különféle állatokkal, majd kOl'onát, kaJapot, sisak ot, föveget visel, 
majd két vagy három feje vagy farka vagy teste van; talpaiban majd 

.ltardot s jogart, buzogányt, keresztet vagy merkurbotot, majrl kul
csot, liliomo t, lakatot, bárdot vagy virágot tart; emitt zarándok öltönyt 
hord, amott trónon vagy karszéken ül; itt csak feje sa négy szegle
ten nég·y talpa látszik, nmott csak egy lába kardot taa·tva; majd két
felé van szel ve s egyik fele a másikra téve, majd koczkás vagy csí 
kos alakot mutat; néha karddal van átdöfv e, néha az erdöböl jő ki, 
néha korlátozat mögött, néha gyermekkel van együtt; teste ollykor 
kigyóba, haJba vagy sá.rkányba megy ki. 

A czímerhasználattal egészen rokon természettörténet, uj ször
nyek- s rémalakokkal uj fogalmakat fejezett ki, Nála léteztek több
fejü sasok, grifmadarak, szárnyas szaa·vasok, egyszarvuak, szirének, 
centaurok, polyphémek és cerberusok; aztán ott volt a párducz, melly 
bőre szagával a többi állatokat magához vonzá, míg tekintete eh·é
mité azokat, ő tehát, hogy a visszaijedőket mégis mAgához csalja, fe
jét elrejti; ott a hód, melly, hogy a vadásztól szabaduljon, nemzőré
szeit maga tépi ki; ott a kincsőrzö sárkányok, és a tűzben élő sala-

1) Ki türelemmel bimá á.tnézni az idézett Colombieret, valúban bámulná az 
itt felhozott változatosságot. Olly tiir~lemmel azonban ki birhatna más, mint a 
szegény történetíro, kinek annyi unalmas munkát kell tennie , hogy az unalomtri l 
másokat megkiméljen? 
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maodra j és a ragadó gályagáncs, melly bá1· kicsinyke hal, meg1s a 
tengeren a legnagyobb hajúkat megállítja j és a hiéna, mellynek árnya 
a kut.yákat clnérní~ja; és a vipera, melly megdermed, ha tövis vagy 
bikfabottal iittctik meg j és a tövises disznók, és a síró krokodilok, 
éneklii hattynk ~;a polikánok, mellyek anyai szeretetböl mellöket nyit
ják fel. 

Mint hübéri jelvények még egyszeri.iek voltak a czímerek, de 
miután családi kitüntetésekké lettek, szarkezetök mindig bonyolodot
tabbá s mesterkéltebbé változolt j miután most már az összeházasodá
sokat, az öröködéseket s az igaz vagy álszármazatl·endet is jelképez
niök kelle. Akkor támadt ama képjelirati nyelv, melly két fémnemet, 
öt szint, két kelmedarabot vagy gereznát talajul vett föl, mellyre, mi
után kilencz vonaira vagy mezöre osztatott, ugyanazon fémek és szí
nek szerint ös~zeállitott czírue1· alkalmaztatott. Unalmas egy tudo
mány, melly ma semmi becscsel sem bír többé, de még csak félszázad 
előtt is a nemes ifjuság neveléllénck egyik kiegészítő részét képezé 1). 

A czímerpaizsok mégis fölfedezték az egyes lovagok dicső vagy aljas 
tetteit j magas vagy alacson rokonságát; és sokan csak azért tartották 
magukat vissza a rosztól, hogy a nemzettség jó nevén szeunyfolt ne 
ejtessék. 

A községek, kiváltság- s képviselettel biró személyek gyanánt 
szinte czí me rt használtak, mP-llynek megtartása gyakran hosszas vi
szályba került. S ez nem olly gyermekes dolog, a minönek tetszik, 
ha meggondoljuk, hogy ama czímer jogok és kiváltságok jelvénye 
vala, és hogy az alaknak az alakítottali társulása az emberekre olly 
nagy hatás sal van. - Az egyenlőség százada neveti a formákat; de 
m ajd egy napon talán síránkozni fog a fölött, hogy ezen utolsó korlát 
is ös,;zet·o ntatott. 

Még a köznépnek is megvannak a maga jelvényei, minö a ke
re:>kedö s a mcsterember czímere, mellynek mocsok nélküli fentl;U'tá
sára egykor fiuról fi ura nagy gond fordíttatott. A szerzetes rendek
nél is czímorül tekinthatni a dominikanusok égö fáklyáit, a ferencz
rendiek keresztbc tett kezeit, a paulinusok c h a r i t as jelszavát és a 
jezsuiták öszbetüjét (monogrammaját). 

Megállapulván a nemzetek, mindegyik czímert vett föl, melly 
gyakran ugyanaz volt az uralomra vergődött fejedelmekével j bele 
foglaltatván las sankint a kapcsolt tartományok czímerei, ugy hogy a 
gyakorlottszem az ország czímerén annak történetét olvashatta. Hen-

·,) Lásd a ,Felvi!. jegyzetek'-et C) alatt. 

XI. 7 
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riquez Alfonz, midőn biztositotta Portugáliát az idegenektől, czíme· 
rét az oricói csatában megölt öt mór sheik paizsából s öt, kiilön kii· 
!ön mezöben helyezett byzanti aranyból alakította össze, mibÖl a nép 
Krisztus sebeit s azon pénzt aka1ja kimagyarázni, mellyen elárul· 
tatott. 

Mikor fogadta légyen el Francziaország a liliomokat ( mellyek· 
ben némcllyek csak a franczia harczosok lándzsái t akarják fölismerni) 
nem tudhatni j vannak, kik azokat a leg•·égibb emlékeken söt a Me
rovingok sh·kövein is felakarják találni j bizonyosan azonban ki nem 
tünik, hogy VII. Lajosnál elöbb használtattak volna. Először a bo
vinesi csatáról (1214.) mondatik, hogy ott Iiliomos zászló lobogott. A 
L i l i a n o n n e n t jelszavat némellyek azon sali f1·ank tö1·vényre 
akarták csavarni, melly által a nöág a tróntól kizáratik. 

Az angol czímerben Skóthon m·any oroszlánja s ezüst egyszar
vuja, Angolhon arany leopárdjával, sz. György sá1·kányával s a r e t· 
tenthetlen ha nnoverai paripával egyesül. Egy sárkányt 
taposó lovag, Moszkva régi czímere, fogadtatott el III. I ván Vasilie· 
vits által kétfejű sassal, mint orosz császári czímer, mellyet mindig 
több több hóditás bővitett. 

A sas má1· a rómaiaknál Ul'alkodás jelvénye vala; rányomatott 
a pénzekre, néha kettő is, mellyek körül egyik a másikra levén alkal
mazva, egy sast látszottak képezni két fejjel. lllyent látni Traján 
szobra egyik harczo~ának paizsán is j s Lipsius azt hi vé, hogy Con
stantin azt szinte elfogadta, a keleti s nyugati birodalom egyesülését 
akarván általa jelenteni. Álom ; és sokkal hihetöbb, hogy midön a 
német birodalom Luxemburgi VII. Henrikre mcnt át, ez a birodalmi 
sassal saját sasát egyesité, mit utódai is elfogadtak s megtartott Ausz. 
tria is, midön örökös tartományait császársággá emelte. A császá
rok egyike azt kérdé V eleneze követétől: mellyik erdiiben fogták a 
szárnyasoroszlánU Abban, hol a kétfejűsasok fészkel
n ek, volt a felelet. Különben tudva van, hogy az Ádriai-tenger ki
rálynője ama czhuert azon védszenttől vette, kinek ótalma alatt olly 
nagygyá emelkedett 1). 

1) Ausgtria cgÍmerében a c8ászári kétfejü sas mellén a nemzetségi czírnerek 
láthatók és pedig jobbról az ausztriai ház koroná~ oro~zlánja, balról a lo!haringiai 
czírner. E körül az ausztriai fejedelem alatti más országok s az örökös tartomá· 
oyok czlrnerei állanak. Illyen a Magyarországé hármas vintló halom föliitt, pa· 
triarchilis keresattel ; Erdélyország hét vára; Gallicziának l10ronái ; Stiriának pár
ducza ; Tirolnak sasa hbomágu vesszövei ; KarinthiAnak oroszlánjai ; S"rviáuak 
vad kau feje j Ráczországnak három lópatltója j sat. 
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A nagyok néha tiszteletbiíl másoknak is átengedték saját czí
rnereiket, minök voltak a liliomok, kulcsok és ,t sas. Sok állam, véd
szentjét vagy Hziiz Máriát fogadta cl*). A lcözségek nagyobb része a 
keresztet használta különféle sz ín ben s alak ban. Végnélküli munka 
volna az illy kiilönféle ezíme•jelvényck magyarázatait keresni s elő
sorolni 1). 

Az olasz községckbcn, különöRcn Róma-, 1\filánó- és Genuában, 
minden városnegyednek s minden lelkészségnek saját zászlaja volt, 
melly alatt majd a népgyülé1'!re majd a táborba indult ki. 

llirnökök. 
A czimerekre a hírnökök (h e r o l d ok) 2) ügyeltek tól, kik a fe

jedelem udvarnépéhez tartoztak vagy valameily lovagrend tisztviselöi 
voltale Mint sérthetlen követek 1 ök hivták össze szükség idején a 
népet, ök hirdették ki 1 mikor tart a fejedelem nyilt udvart, ök kötöt
tek békét s házassági egyezményeket a fejedelmek között; ők vit- · 
ték el a kihivási keztyüt vagy jegyet, vezették a valódi s álviadalo
ltat, egyik résznek sem kedvezve; és megbüntettékatör
vényszegöket. Nevök gyakran az általok képviselt ország vagy lo-

Savoya grófjai régenten arany mezílben fekete sast használtak. ll. Victor 
Amadeus a sardiniai l<irá.lyi czim.,rt vette föl, melly az elöbb említett sashoz Cy
prus, J cru.~alem, a gemv1i hPrczegség s a piemonti fejedelemség czimereit mel
lékli. - Vörös t11lajon li.gaskod6 eY.iist 16 Westphálifmak czímere j Soissons czí
mere három arany liliom s vörö~ bot, kék talajon j Luxemburg!S két r!Sszü paizs, 
az egyiknek talaja arany, vörös oroszh\nnal, a mfl.siké e~züst szinte vörös orosz
lánual ; GenuM ezüst talajon piros kereszt; Nizzá.é cziist talajon vörös sas j sat. 

*) Magyar hazánkat is sz. I~tván Szüz Mária pArtfogásába ajánlá, mit pén
zcink köriruta ma is tanu>ÍI. - Országunk czímere kétfelé szegett paizs, az egyik 
oldalon hármas halom fölé ültetett liettös kereszttel, a másikon az országos négy 
foly6 vonuluival. Ide iktatom nemzeti nagy köttönknek Magyarország czimere 
czimű gyönyörű sorait : 

Szép vagy o hon ! hegy völgy vd.Uoznak gazdag öledben, 
S té!·idet o1·szágos nég!/ folyam ária szegi. 

Ám terrnészettöl mindez lelketlen ajándék: 
Nagygyá csak fiaid szent akaratja te?.et. Loukay. 

1) Monza vh.rosa a vaskoronát., mint au nak 3 re, tette czíruerébe, mellyen 
már régenten ez volt olvasható : Est sedes Italiae regni Modoetia magni. Mcssina 
czímerén oroszlán viszi a keresztet, s a felirat: Fert leo vexillum Megsana cum 
cruce signum. Pistoja czímere koczltá.i köré ezt irta: Quae volo, tantillo Piatoria 
celo sigillo. - L. Manno munkájá.t : Sigilli ttnfichi. Midön XI. Lajos elfoglalta n 
burgundoktól Amienst, illy jelsz6t ada neki : Liliis tenaci vimine jungor. Pcronn", 
melly el nem foglaltathatók, illy jel$z6t vett föl : Urbs neaeia vinci. 

· ') Hem·e·ald, fegyverviselö vagy herr-houd ura hive. 

7* 
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vagrend nevével vagy jelszavával ugyanaz vala, A franczioi'szági 
M o n t j o i e-nak nevezte magát, melly szó ama nemzetnek harczkiál
tása vala. A burgundiai P o is o n d' o r nevet viselt az ott alapitott 
hires anmygyapjas rendről. 

A hil'Dökök alatt á.lltak a segédek és az igényesek (a~ p i 
r a n tes); a föhirnök c z im e r k i r á l y n ak nevP.ztetett. A ki segéd
böl igényessé lett, a hírnök által a fejedelem eló vezettotett, ki neki uj 
nevet adott, mire a hil'Dök jobb kezénél fogva, uj nevén szólitotta 
őtet, s balkezével egy serleg bo1·t öntött az igényes fejére. Ez
után fogta a kiszabott egyenruhát s nyakába vetette az igényesnek 
ugy, hogy az egyik új mellére, a másik hátára csüngött alá, s igy kel
lett az igényesnek járnia, mig hirnökké nem lett. A fejedeleni czi
merével ellátott paizsocskát a segédek jobb, az igényesek bal hónuk 
alatt, a hírnökök mellökön viselték. 

A czimerkirá.ly képviselője volt a királynak. Beiktatása napján 
a !p<llot&ba ment, hol a kamarások a kiilönösen neki szánt teremben 
várakoztak reá s midőn megérkezett, királyi ruhába öltöztették. Mi
dön aztán a valódi király a misérfl me nt, az ttd va !'i föm·ak a válas·~:

tottat a főoltárhoz vezették s bársonyszékre ültették. Innen térdre 
ereszkedve1 hűséget esküdött a királynak, ki öt kardjával lovaggá 
ütötte, rá ö'lté a czimeres egy•mruhát s nevet adott neki, mellyet az
tán a hirnökök kikiáltottak Következett a lakoma, mellyen a czimer
királynak ·két fegyvernök öntötte a bort aranyozott billikomba, mely
lyet :aztán a ki'l'ály pénzzel töltött meg. V égre elvezettetett a számára 
kijelött ~a'kha, hol egy kamar:is át11clta neki a királyi ruhákat és ko
ronát. 

'Ünnep-élye!:! szartartásokkal végzék az udvaroknál a követsé
geket; megigaziták a czímerekben behozott visszaéléseket. s megha
tározák a nemesség fokait. Ha a király ünnepélyes lakomát akart 
adni, a hirnök meghívta a nagyméltóságokat, hogy tennék a pohár
naki, asztalnoki stb. szalgálatot; ha a király meghalt, a hírnök a ko
ronát a diszjelekkel együtt a sírboltba zárta. A nemzetjog megsérté
sének tartatott volna háborut inditui a nélkül, hogy azt a hírnök ~>ze
mélyesen meg nem jelentette volna; XIII. Lajos még 1634-ben is 
megtartotta e szokást az Alföldi-tartományok kormányzója irányában. 
Azonban a müvelődés haladtával mellöztetett e hadi udvariság s elég 
volt a hadat otthon kijelenteni, sőt tanácsosbnak tartaték a titkolózás, 
hogy az ellenséget váratlanul lehessen megtámodni. 

A hirnököktöl birjuk az első iratokat, a czimertndomány (H e
r o l d 1 h e r a l d i c a) körül, mellyben, mint. annak tanitói, a kétes 
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kérdéseket ök oldották meg. Ha tudniillik valameily lovag a viadal
játékon megverekedni vagy lándzsát törni akart, a hirnök előbb meg
vizsgálta paizsát, s ha szennytelennek találta, kikiáltá öt kürtfuvással; 
s ezen fuvásnak német igéjétől, blas e n, származtatják némellyek 
a czimernek és czimertannak franczia s olasz nevét : b l as o n. A 
két kürtböl álló sisak-ékesség, mellyel leginkább n németek dicse
kedtek, azt jelenté, hogy az illeW kétszer állta ki a nemesség pró
b~ját. 

Jelszawtk. 
Még nagyobb mesterkéltség volt a jelszavakban, ruellyek ne

hány szóval vagy képecske által fejeztettek ki, és mellyeket a hős
kor néma nyelvéhez vagy a rejtvényekhez lehet hasonlitni, mikkel az 
ujra elgyermckesedettek szaktak bibelödni. A jelszavak ritkán vol
tak örökösek, s viseltettek fegyveren, paizson vagy a lóteritön, mint 
kifejezése a lovag jelleme- vagy sajátJagos érzelmének. Némellyek 
eszmeképiratból álltak, melly sze•·int például az ökör fáradalmat,f a 
méh szorgalmat, a mécs éberséget jelentett. BI'Utus és Cassiusnak 
emlékpénz veretett két törrel és egy föveggel, annak jelentéseül, 
hogy Uk vassal vivtak a föveg ~l.ltal jelképezett szabadságért. A jel
szó legtöbbször képecskéböl, melly a testet, s feliratból melly a lelket 
képezé, alakittatott össze. A napsugár illy felirattal : É g e t v e em e l
k e d e m, és a he1·vndó pálma ezen szavakkal : D o n e c l o n g i n
q u a, a távollét fájdalmát; a szelektől felkorbácsolt tenger illy fel
irattal: T u r b a n t s e d e x t o ll u n t, e1·ös á.llhatotosságot jelentett. 
Magát befon6 selyem bogár, illy felirattal: U t p u r us h i n c e v o
l e m ; napra kitett tücsök és e szavak : Si l e t d u m ·n o n a r d e t; 
és a tüzben levő salamandra illy sz6kkal : l\ l o I' e r e ,. e x t r a, 
a szerelem különféle állapotait fejezék ki. Egy lovag jogarra já.rmat 
illesztett illy felirattal : Se r v i e n d o r e g n o. 

Az első normannok köz ül, kik lrlandiát megi·ohanták, az egyik
nek ez vala paizsára irva : J' a i lll c lll o n D i e u, lll o n r o i , m o n 
p a y s. Egy másik paizs felirata igy szólt: U n D i e u, u n r o i ; egy 
harmadiké : D u c t u s n o n c o a c t u s. Coucy függetlenségi gőgjét 
igy jelenté ki: R o i n e su is j p r i n c e n i c o ro t e a us si ; j e 
suis lesire de Coucy. Hadijelt;zava: Coucy a merveille 
vala, Orequy-é pedig : A C r e q u y , C r e q u y l e h a u t b a r o n 
n u l n e s' y fr o t t e. A Broglie franczia háznak jelszava volt: A 
n u l a u t r e j Beaumanoiré pedig: J' a im e q u i m' a im e. Bouil
loni Gottfrid .Jerusalem ostroma alatt Dávid tornyáról lesujtott egy 
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nyillal három madarat, miket aztán vörös szalagra czim<lrébe vett föl 
a lotharingiai ház, illy felirattal : C as us n e D e us n e? 

Szent Lajm;, midőn provencei Margitot cljegyzé magának, egy, 
százszorszépből s liliomokból készült gyürüt kiildött ueki illy felirat
tal : H o r s c c t a n e l , p o u r r i o n s - n o u s t r o u v e r a m o r ?,_ E 
királynőnek jelvénye a százszorszép s ezc11 felirat vala: A fül d ki
r á l y n ö j e a z é g s l'. o l g á l ó j a. Orsi ni Virginius egy vizet zavaró 
teve köré ezt íratta: Il me pl ait la trouble; ami csakugyan 
illett am <t kalandorolua, kik csak zavarban szerettek halászni. A 
crecyi csatában Csehország kirlilya, ki az angolok zsoldjában harczolt, 
sisakján három strucztollat viselt illy felirattal: I c h d i e n e (szol
gálolc), mi a Fekete Fejedelem által még az nap elfogadtatván, a wa
lesi herczegség czimer6vé lett, 

Az illy jelszavak használata a XV. H XVI. században szenve
délylyé váltak, s a legjelesb költök- s tudósoknak egész tehdségöket 
összekellett szedniök, hogy pártfogóik szcsz!:tyének s hiuságának ele
get tr.gyc-nek 1). Az <>gyik a hófödte Aetnát választ~í illy felirattal : 
J é g a l a t t t ü z e s sz i v; a másiknak a rözsabirnbö tetszett ezen 
szavakkal: Minn kevesbbé mntatja magát, annál 
sz e b b; a harmadik csomót vett fül e szavakknl: So h a scm o l
d a t ik m e g. Volt, ki nyilat ha~znált illyen jelszóval: Ma r s es 
Ám o r sz o l g á j a; vagy felleg('kWl PILoritott napot c szavakkal: 
Mi<lőn mások eiül elrej_tezem, magamnak ragyogok. 
,\jeles Sévigne asszonyság ep:y fecske köré illy jelszavat: A h id eg 
e l ü z e n g em; Lesdeguieres urhölgy pedig, ki daczárit annak, hogy 
férjhezadott lánya volt már, maga is szép volt rnóg, egy narancsfát s 
illyjelszavatválas:iltott: A gyümiilcs szét nem dulja virá
g a i t. V. Károly Amet·ika fölfedezésére czdozva a hercuiesi oszl<>po
kat vette föl illy felirattal : P l u>; u l t r a; X lL Lajos sündisznót 
ezen jelszóval: C om i n us em i n u s; :-;avoyai Fiiliip Manó ele
fántotvett föl ezen jdit·attal: lnfestus inf()stis. Vcrde gróf, 
ki kedven ez (zöld) szinétiH neveztetett igy : jelvénytil szerelmi cso
mókat választott, mellyek aztán a savoyai ház czimeréLe mentek át. 

1) Luca Contile (Rayionwnento SOJWa la p1·oprirl<'t de/le irnp1·ese, P{t.via 1574.) 
a jelvények s jehzavak kilencz nen,t\t kiilönbüzteti meg: a méltósdyjelvényeket, 

minö a korona, fej ék s a di~zsüveg; " r·salúdi czime1·eket, mellyek a nemesség 
l>izonyit~ányai s örököse!;; a szlnjelvényeket; az egyen- éH diszültönyölcet; a di

t·atöltönyöket; az erkölc;i jelentményü képletehel; uz emlékpénzeket, mellyek valami 
j•,Jcs tettre emlékeztetnek; 11 beti~jelelcet, mellyek igazRágot rejtenek magnkbnn : 
végre a lcépbeWlcet, vagyiH áll atalal10kat H titokszPr!l ha~onlitmányoltat. 
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Medici~ Lörincz a gyémántrendnek jolvényül delejtilt adott e sza
vakkal: S e m p e r d r o i t j és Sándor Florencz herczege az egy
szarvut választotta illy jelszóval : N o b u e w o s i n v i n c e r, csak 
győzelemért harczolok. A meghatalmasodott Austria betüjelvényiil az 
A E I O U ön hangzókat választotta, illy értelmezéssel: A us t r i a e 
Es t Im p e r a r e O r b i U n i v e r s o, és németül: A ll es E r d
r e i c h Is t Ü 11 t e r r e i c h U n t e r t h a n 1). 

BETEDIK FEJEZET. 

N e v e k. - N e m z e t s é g n e v e k. - C z i m e k. 

Mig a nemesek czim(wek által különböztették meg állásukat, 
a polgárrendiiek szinte érezték saját személyiségök minél egyediebb 
kifejezésének szükségét. A rómaiakn:íl a rabszolga egyetlen névvel 
jelöltetett, mclly vagy nemzetérc vagy miniiRégére vonatkozott j mig 
a szabadok h :írom nevet viseltek : egyedit (p r a c n om e n), nem
zetit (n om e n) és családit (c o g n om e n). Midön a birodalom ha
nyatlást~val a hiuság nagyobb fokra emelkedett, a nevek száma is nö
vekedett. Igy a S a t u r n a l i á k szerzöje Theodosius Aurelius Ma
crobim; Sicctinusnak, Theodorik mcgl~itt tanácsosa pedig Flavius Ani
eius Manliu:i Torquatus Sevcrinus Boethiusnak nevezte ruHgát. A bar
bárok berohaná~akor a patriciusok majdnem uiindnyájan odahagy
ták Olaszországot vagy kiirtattak, s igy csak a rabszolgák s a köznép 
maradott meg, melly csak egy nevet viselt. Egynevüek voltak a be
ütő barbárok il:l s igy a soknevüség kiment a divatból 2) 

A barbáruk durva hangzásu neveket használtak, mint Agilulf, 
Rutpert, Adalait, Putelfrit, Auduald j ezeket néha az olaszok is föl
vették, de szelidebb latinos hangzássaL G) akrabban mégis nemzeti 
érzelemből vagy a szentck vagy ősök iránti tiszteletből a régibb ne
vek tartattak meg, vagy a mcllycket a vallás a héberektől hozott 
által*). Áltahinos szoklís levén, hogy a keresztség szentsége a már fel-

1) A jB!vények- .~s jelsZI\Valm\1 Uta•l még a ,Fölvil:\gositó jegyzet.ek'-et D) 
alatt. 

"') L. Maratori: Ant. it. diss. 57. - Do la Roquo; Traité de l' 1wigine des 
nomes et aurnomes. És : Traité de la noblesse. Rouen l 735, a végén. 

*) Nálunk magyaroknál is, de külöuösen Erdélyben igen divatosak az 6 
Rzövet~égi nevek mind a két nemnél. Talán összefüggésben van ez a Szomba-
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nőtteknek adatott fel, a gyermeknek már a keresztség eWtt valami 
név adatott •), mellyet aztl\n a keresztapák többnyire saját nevökkel 
cseréltek föl. A bérmálásnál is meg-IPhetett a nevet változtatni ; sőt a 
hölgyek eljegyeztetésök alknlmával néha a fét·j nemzetisége szerinti 
nevet vettek föl; igy Konstantinápolyban Athenais. midön II. 1'heo
doginshoz ment férjhez, gudoxia; Irén, Anna Comnena nevet vett 
föl. Sz<'rzetesek és szPrzetesnök a fogadalmak tétclPlwr ~zinte uj ne
vet v:ílasztottak, miután akkor nélliileg njjászülettek, 

Köz<'ledvén az emberek egymáshoz, g gyarapodván viszonyla
taik, minö zavar nem támadott az egyetlen egy név használata 
miatt! 2). 1\'lennyi változattal találtatik a krónikákban egy-egy n&v, 
rövidítés, elvágás, toldils vagy a leíró elfet·ditése által! a) 

SPgitettek e bajon némi részben a vczcU·knevek, mellyeknek 
nyomait már a rómaiaknál is feltaláljuk, kiknél azok részint dicsö
ségi czimek, mint Africanus, Coriolanus, részint csutoló vagy tréfás 
nevek voltak. Mindinkább divatba jöttek a vezetéknevek a közép· 
korban, a mikor is részint a személyi tulajdonokra, részint a szüle
téshelyre, részint ar, állás, hivatal- vagy fuglalkor,á.sra vonatkoztak, 
mint Vörös János, Hajas János, Mcster Vilmos, Pap Márton, stb, 1). 

KPpuk szerinti részekre levén a városok felosztva, a gzemélynévhez 
sokszor a váro~rész neve is hozzá adatott; igy pl. Ambrogio da Porta 
romana, U go da Porta ravennate, snt. r.) 

:",."J.- istentisztelet~vel L. erröl Lugossy J. ur értekezését RZ 1851. hi. U. M. 
Muzeumban. L o n It a y. 

1) Berold'O irja, hogy a milánói eg·y!Jázban az ünneplllyes érseid kereszl
ségre há.rom gyermek kerestetett, kik Péter, Pál és .János nevet viseltek. 

2) Muratori egy társulat névjegyzékét közli , mellyben hat Péter, hat Má
ria, három Andrls, két Krisztin11., 1\ét lngelberga, négy Mártnn, tiz .Jflnos stb. ta
láltatik minden megkülönböztetési jel nélkül. Ant. It. diss. 41. 

3) Atela, Adela, Adelig·ia, Adelagida, Adalasia, Atheh•sin, Aidin, mind Ade
lais császárnő nevei; AldechHo, Adelgisio, Algiso, Adelchisnek, Dezsö longobárd 
király fiának nevei; }'eban , Fa va , Feletteu~ a rugil< kirfLlyáé; Obero , Oberto, 
Adalbert, Albert; Chlodowig, Clodvig, Lodovieo , Luigi; Kuni1.a és Knnegunda; 
Arnizo és Ádám stb. azonos nevek. 

') Egy régi okmányban (Al"<:hio. Casaurien.) ez olva-hat<>: Ideo constat me 

Artaberto, qui supranamen fratelio i'Ocalu.r. Ughellinél, VIII. köt. 43. !up. Joannes 

q11i mpranomine Walterii vocatw·. !154-böl (lT. o. V. VJ59): Pe/ro, vim magnifico, 

qui et sup1"anomen vocatu1' Pazii aeu Gregorii. Egy 882-i olonányban (Ant. it. lll. 
k. 747 l.) illy aláirások olv1tshatók: Joannea qui vocatw· Ciario; Leo qui vucalw· 

Pipin o ; Joannu qui vocatm- Peloso ; Joannea Russo ; Urau/o q••i Mnzuco vocatur ; 
Lupu~ qui dicitur Boneilus ; BooollUB qui rl·icitw· Magnano. 

~) A Liate dee maftt·es éch6vins de Metfll, inatitué en 1170 (.Metz 1773), czimű 
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Ezeredik év után igen sok furcsa s gyakran illetlen vezetékne
vek vétettek föl., mint Bracacurta, Bnccadecane, Rubacnstello, Ani
manigrn, Bragadelana, Pelavicini, Datnsdiabolo, Codepm·co, Guido, 
Ajutamicristo sat. 

A régi indusok szüleiktiil, helyek W!, erényektöl, vagy tel'lné
szeti sajátságoktól kölcsönözték a neveket; de a vas vagyis közép
korban csillagjúsi észrevételek sze1·int adattak a nevek. A csillagjó
sok tudniillik egy, száz koczldju sakkot ta1·tanak, minden koczka 
egy-egy holdváltozatnak felel meg s egy sanserit szútaggal van jelölve, 
midön tehát gyermek születik, a jósok az akkor látott holdváltozatot 
összeegyeztetik a megfelelő koczkával s eBnek &anscl'it szótagával 
kezdödö nevet adnak a gyermeknek. }<~ név mégis csak bizonyos 
szertartások alkalmával használtatik, a közéletben mindegyiknek még 
egy másik neve van 1). 

A nyugatialmál szinte nem családi, hanem csak szeruélyi nevek 
divatoztak, Csak gőg s hízelgés viheti a szánnazatrendet a setét 
időkre vissza. A X. századball talliijuk fel a főuraknak birtol,aiktól 
kölcsönzött vezetélmeveiket; a polgárrcndüek csak a XV. század
ban kezdtek vezetéknevet használni. 

Vannak, kik állitják, hogy a velenczeiek, mint a latinok valódi 
utódai , a római családneveket szakadatlanul fenntartották , ruit a 
Crassi, Memmi, Cornelii, Quirini, Balbi, Curtii nevekkel bizonyitnak. 
Annyi igaz, hogy a dogék már 800-ban Partieiaci, Candiani, Giusti
niani s több efféle vezetékneveket viselnek, s Muratori l 090-ből hoz 
fel 2) egy velenezei iratot, mellynek százötven aláírója közül minde
gyiknek van vezetékneve , mint Cornuinda Molino, Stefano Loga
vessi, Bonfilío Pepo, Giovanni de Arb01·e, Sebastiano Cancanino, stb. 

Francziaországban Duchesne 987 -ig nem talál vezeték nevet, 
csak ekkor kezdettek azok hübérbirtokoktól kölcsönöztetni. A püs
pökök az•mban, mivel az egyház ösi szokásaihoz hüen ragaszkodik, 
most is csak keresztnevöket írják alá, s a szen;etesek is, mikép ere
detök első idejében 1 csak hazájok szerint különböztetik meg ma
gukak. 

Az elsö c,;aládnevek tehát a birtokoktól s hűbéruradalmaktól 

vétettek, mint Este, Montecuceoli, Bourbon ~tb. Az illy nevü urak, 

névsorozatban Grosnez, Hellebarbc, de la Potrrne, dc Porte Mosello, de Port-Sailly 
tRlálta,tik, 

1) L. a rHja Kali Krisna ll:;ha<lm által az Ázsiai társulatnak Londonbau 
1841-ben benynjtott emlékiratoL 

· ') Ant,, it. diss. 16. 
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hn más ot·szágbn mentek, ott roszul értett ncviik elferdíttetett s n szár
maztatás világossága eltünt 1). H{'lytelen volna mégis a követkczte
tés, hogy a ki melly helynek nevét viseli, annak birtokosa is volt, 
mivel a név sokgzor csnk a sr.ármaznthclyWI kiilcRiinöztetett. 

Szokás volt a nemeseknél az unoká11ak a nagyapa nevét, n~lm a 
fiunak az apa nevét adni, kicsinyítve, vagy j u n i o r, n o v e ll us s 
több efféle hozzáadással j pl. Gnido Novello da Polenta, Malatestino 
(Malatesta), Etzelino (Etzcl). Olykor egy c·gy kedveltebb kereszt
név*) vagy valameily kitiinlíbh családtng neve emeltetett családnévvé, 
néha pedig a fi l i us (fi) szó köttetett az apa nevéhez**) , mint 
Figiovanni, Firidolfi stb j vagy n 8 i r e ez im, mint Serangcli, Serri
stori. Igy képezték már a görögök apaneveiket (p a t r o n y m i c a), 
mint Pelides, Heraciidea, Atridea j a héberek, arahok 8 normannok 
is gyakorolták ezt. Az angolok II. Eduárd előtt csak atyjaik neve 
szerint különbiiztették meg magukat, s igy lett Richard-son, Rob<'rt
son stb. 2). Az olaszok is néha az arabok púlcl:l;jára egész nemzetsé
get soroltak elő 3). 

Sokan nemzeti Pr<~detiik szerinti nevet kaptak, mint Frances
chi, Lombardi, Le Ft·anc stb, *·X·*) 

Némelly család egy-egy szép utitagjától Della-Bella vezeték ue
vet nyert. V ol tak, kik talán valameily ket·csztes vitéz emlékérc a 
l< eresztről nevezék cl magukat j mások meg a római zarándoklattól 
Romei, Bonomei nevet nyertek. A fogoly Enzio királynak egy bo
lognai lányka iránti szcrclme a Ben ti voglio-knak adott nevet. V égre 
a szekér, Wlgy, üs:;r,iik, kard, oszlop, hold, csillag valamint a ziild, piros, 

1) Baumgllrtenhi>l az olaszok Bongardót, Hawltwood-ból Giovanni Ac uto-t, 
Hohenstein-ból Ovestagno-t csináltak. Vis~ont az olusz Arriglwtti nevet a fran
cziált Riquetire, Giacomottit Jaquemotra változtutták. 

*) Illyeneit nálunit i~ a Márton, Ant-11.!, Dániel, Dénes, Dezső atb. vez<Jlék-
nevek. L o nk a y. 

**) A magyarokuál is igen gyakori, mint Póterfi, Pálfi, Jak11bfi, Györfi stb. 
L o nk a y. 

') Igy a hollantlo:. nAl OlazJen, Mildósfia, s a szlávolmál Petrovica , Péter 
fia stb. 

·1) F:htb1·ogatum (mint amailii paranc.~nokot) Uraum Marini comilia de Panta
leone, romile filiu.m C'anacci Marci, post sex rrten8ea quoque ejecernnt. Sueceaait Ura1ts 
Cabasten.yÜJ, Johanne., Salvua, Romani Vitali8 filiua. Pansa, St01·ia dell' antica re
publica d' Amalfi. I, 33. 

***) lg-y nfllunlt: Horv:\th, Török, Tóth, LPngyel, NémPt, Franlt, Olasz, Tal-
lián, Rácz, Magyar, Kim, Orosz, Cseh At b. L o n k a y. 
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fehér, fekete stb. ~;z inek, mellyek viadaljátékon vagy hadjáratban 
jelvényekül választattak, családnevekké lettek. 

Voltak tellát fönri vezetéknevek, mellyck birtokok· s m·adal
maktól, és polgárink, mellyek mesterségektöl, végre parasztnevek, 
mellyek helytől s füldmivclöi rnunkáktól kölcsönöztettek. A franczi
áknál igen sok rnestf.'rségtiíl kölcsönziitt név, mint Cou v re ur, Mercier, 
l\Ieunier, Tonrneur, Lefevre stb.*), nehány az angoloknál is, rnint 
Smith, Goldsmith, habár itt az első polgárok inkább hm!zonbérlök 
mint l{ézmíívesek voltak. 

Küliinösen Olaszhonban szeszélyes divatba jött volt a vezeték
névvel hasonhangzatn vagy ellenkezií neveket venni fel, mint Castruc
cio Castracani, Spinello Spinelli, Nero Net·i, Buontraversa de' Mal
tra versi stb. 

A rómaiak mikép a heliének egyszerű t e szólitást használtak. 
Augustus határozottan vonakodott a d om i n us czimtöl 1) j utódai 
mégis csakhamar elfogadták azt 2), s még a pénzeken is találtatik 
d i v us helyett d o m i n us a). Következtek a dagályos czimek : n o
bi l is si ru us 1 fe l i c i ss imus, p i is si m u s ~)j Constans egy 
zsinat által r e l i g i os i s si m us czimmel díszíttetett, mivel az áfri
kai donatistakat megtéritctte. Aztán a csaSZ!Í.rok kikiáltásánál a ta
nács uj meg uj nagy czimcket keresett össze az uj fej!ldelem üdvöz· 
lésére. Ugyanekkor megszünt az egyenes t c s lett ö ke g y elm es
s é g e, ö m a g a s s á g a, ö ö r ö k s é g e stb. A keleti birodalom 
hanyatlásakor már a hivatalnokok is i Ilu st r is 1 i ll us t r is s i
m us, e x c e l s u s, c l a r us stb. czimet viseltek. 

A barbárokkal visszatért a régi egyszerűség, csakhogy a t u 
helyébe a többes számu v o i 1 v o us kezdett hasznáitatni **). A d O· 

*) Bs a magyaroknál: Kovács, Lakatos, Talt !tes, Szijjárt6, Halász, Mn<la-
rász, Molnár, C~izma7.iu, Kerekes, Bodnhr, iitvös stb. L o n k IL y. 

1) A görög Anthologiáhan a hizelgő ellen van egy epigramma. Hog·y kap
jon valamit, illy czímet ltasznál ö: rl'ÓJuVE! hunem válaszu! nyeré: o1!x l.o-D.w 
dÓ Itt vat. 

') La Blatterie, (lli81. de Jovien. II. kiit. !l9-102 Iap) érdekes ,·izsgál6-

dásokat tett. a Jominu.s czimw·k viszontagság"ir61 s elöh:llndásár61 u csásr-árok 
alatt. 

·1) Murtiniáu péuzeiu tal{dtalil< elö~zör: DN. M. MARTINIANUS P. F. AUG. 
Plinius (X. 97) Trajánhoz irt levelét igy f<ezdi : Solern-ne est mihi Domine, omnia, 
rle quilnt~ dubito, arl te 1"C{P-,.re. 

') .hl. Cri.•Jll<-•, nnb. OaP-s., nobilis.•irno, jo1·tissirno, piissimo, fe!icissimo. 

'"*) P.redP-ti, hogy a magyarnnk régi egyszerü te sz61itása a késöbb beho-
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m n us cztm a püspököket, apátokat s királyokat, késöbb az összes 
szerzeteseket is illette. Késöbb a spanyoloknál a világi urak is meg
rövidítve d o n ez imet haszná]t:;.k. Keresett vala a cl e r i c us .czim, 
melly annyi volt mint ma a tudós, ellentétben a l a i c us sa l vagyis 
tudatlannal 1). Jellemzése a kornak, mellybeu a tudomány az egyhá
ziak küszühénel nem tetjed t továbbra. 

A XIV. században egy egyház püspökének czime m o n si
gnore,lovag vagy nemesemberé messere, nejeé madame volt; 
tamir, tudós, ügyvéd s tisztviselö ma gis t e t' czimmel tiszteltetett 
meg, mi az angoloknál még ma is fennáll. A követeket a köztársasá
gok és fejedelmek még a XV. században is t e-nek szólitották. 

Az Alfonzzal és Ferdinanddal Siciliába jött spanyolok aztán az 
V. Károly alatt Felső-Ola8zhonban megtelepült castiliaiak megszeret
tették az olaszokkal a sokat mond6 czimeket. Különösen lll. Fridrik, 
hogy pénzt szerezzen, Liiven osztogatta a l o v a g, t u d o r s g r ó f 
czimeket, mi nagyoll hizelgő volt a polgárok hiuságára nézve. 

Akkorig a király czime ö ma g ass á g a vala, de V. Károly 
szokásba hozta a fe ls é g e t, melly előbb csak hízelgésből használ
tatott; s bár eleinte nevetségesnek látszott az illy szólásmód: ö fe l
s é g e a z t t e t t e, vagy ru o n d o t t a 2), utóbb mégis hozzászok tak, 
talán legelőször a francziák. A m a g ass á g akkor egy ranggal 
alább szállott, s Il. Fülöp azt az egész spanyol királyi házra kiter
jeszté s háromszázezer scudi kölcsönért a mantuai herezeget Í8 feldí
szíté vele. Megnyerték ama czímet 1702-ben V. Fülöptől Toscána és 
Párma h erezegei is. Gaston, Orleans herczege erre ki r á l y i ma
g ass á g n a k, Condé herezeg pedig fe n s é g e s m a g a s s á g n ak 
(set·enissimus) czimeztette magát. 

A kisebb állásu urak ekl{Ol' ke g y e lm es s n a g y m é l t á

s á g u czimeket vettek föl, mit azonban kivált Olaszországban csak
hamar az összes nemt-.sség igénybe vett. VIII. Orbán pápa tehát, 
hogy megkülönböztesse a sz. Egyház bibomokait, a római birodalom 

zott legmagas !J cziruzetekben is, mint gyökér, benfoglaltatik , igy : Felséged, 
ruéltósé.god, nagyságod stb- L o nk a y. 

1) Ordericus Vitalis (c- 3.) mondja: Rodolphua, quintus frate?', clericus co
gnominatua est , q·ui perilia z.itte1'a1·um , alia1·umque rerum app•-irne únbutua est. A 
titké.r is ollykor cle1·icusnak neveztetett ; azért (Morerl·nél) Vilmos kiré.ly titké.ré.
nak sírirata igy "z61 : Cle1·icus angelici fuit hic 1·egis Ludovici. Egy milé.n6i kr6· 
nika Vimercató Istvánról ezt mondja: Hic fuit in aaeculo vnltle honorabilis clm-ic1M. 
(Muratori·nlLl Re•·· Jt. Script III. 60.). 

') Pa&<JUier gí1nyolja egyik sonetjé!Jen e ~wkkllt. 
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egyházi választói t es a maltai vitézrend nagymesterét, 1631· ben em t
n e n t i a ez immel d iszitette fel öket, kik előbb csak i ll u st r is si
m u s o k voltak. 

Ha még ma is olly knpósak a czimek, minök lehettek nkkor, 
midiin újak voltak r Nagyban ciiisegíték az osztályoknak egymástóli 
elkülönítését. s megsemmitették a köztársasági egyszerüseget. Külön· 
ben a czimeket, mikre némellyek olly sokat adna!{, 11. józan érzelem 
csak i.ires haszontalanságnak tarthatja. 

NYOLCZADIK FEJEZET. 

Lovagjátékok. 

A lovagok, hogy a béke alatt a háborúra előkészítsék magukat, 
katonai gyakorlatokat tartottak, mellyek köz ül legünnepélyPsbek 
voltak a lovagjátékok. Mikép azok , kik szellemi müvelödésre törek
szenek, előnyt adnak azon mulatságoknak, mellyek a müvészetet és 
szellemet is előmozdítják: ugy a ki.k a testi eröt s ügyességet leg·
becsesbnek tartják, ennek kitüntethctesi alkalmait leginkább ohajt
ják s szeretik. Göröghon kedvelte az elsőket, de összetársitá velök 
az utóbbiakat it;, kitüntetve ebben is az erők amaz egyensúlyját, melly 
ama dicső s boldog nemzet intézményeit s nagyszerü műveit jellemzi. 
Mi ujabbak elhanyagoltuk az utóbbiakat, mióta a tüzelő fegyvet·ek 
feltalálása fölmentette a kurmányokat erős katonák nevelésének 
gondjától, kik már most irgalmatlan halált okozó néhánj rendszeres 
mozdulat gépeivé lettek. 

Láttuk, milly szenvedélylyel rohantak a rómaiak a circu~ üune
pélyeire, s mennyibe került az egyháznak véget vetni ama vét·cngzö 
játékoknak, hol müvészet volt a meghalás és gyönyört adó foglálko
zás az öldöklés. A birodalom ruegbuktával sem vesztek ki a circus
iránti hajlamok, s a góth Theodorik még igen sok pénzt költött a le
igázott rómaiak illyetén mulattatására, azon czéllal, hogy elfeledteti 
velök a közérdekeket s a t;zolgaság gyalázatát. 

Midőn aztán Olaszhon insége főfokra hágott, s földarabolása be
fejezteJett, nem tartattak vagy legaláhb nem emlittetnek többé ama 
viadaljátékok; de ~jjászülettek, mihelyt a béke helyreállott, különösen 
a lovagkorszak szép napjaiban. 
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Ugy tartják némellyek, hogy a lovagjátékok Francziaországban 
születtek s hogy az d:>öt IL Gottfrici, Prouilly ura 1066-ban adta, 
minthogy azonban sokkal régilJb hadi gyakorhtokra akadunk, 
(1. 60 lap.) hinnünk kell, hogy ekkor csak bizonyos törvényekhez 
köttettek sa fejlödé~ek tökélyesbittettck. Azon törvényekkel h9zatott 
be aztán Angol-, Német-, Olasz- és Magyarországba, sőt a görögök
nél is holmi vitézi játék tm·tatott, midön savoyai Anna, mint Andro
nikos c::;ászár jegyese, Konstantinápolyba jiitt. 

A nagyobb egyházi ünnepek, kiilönösen a pünkösd, a koroná
zások, fejedelmi keresztség-s nászünnepélyek, kivivott győzelem vagy 
békekötés, mindannyi alkalom vala lovagjátékok tartására. Egy hír
nök, gyakran két lánykától kisét·ve megjárta a kastélyokat s meg· 
hívó leveleket vagy jegyeket kézbesite a hil·esb lovagoknak, söt ha 
utközbcn vitézekkel találkozott, ezeket is meghívta. Mik~p hajdan a 
görögöknél az olympiai játékokra, olly sokaság csüdült most is a lo 
vagviadalra, hol minden lovag vagy fegyvernök, vitézségét kitünte
tendö vala; minden hölgy, minden báró, sőt a köznép is oda sietett 
nézni vagy magát mutogatni. 

A ki a küzdsorompón belül akart lépni, eliíször a hírnökök előtt 
be kellett bizonyitnia nemességót s paizsát a kastély előcsarnokában, 
vagy a ro1mostor keresztfolyo~ójában felfüggesztenic, hol is a hirniik 
vizsgálatot tartva, kijelenté, kié legyen a paizs. Ha valameily hölgy 
vagy lovag udvariatlanság- vagy gyávaság1·ól akarta öt vádolni, rá
ütött paizsára s a viadalbirák vizsgálatot tevén, ítéletet hoztak Ha 
ugy találták, hogy a becsitlet törvónyeí vagy valameily hölgy ellen 
vétkezett, kizárták őtet; s ha mégis megjelent a sorompónál, ütlegek 
közt üzetett el, s kizárva maradt mindaddig, mig a hölgyektiíl bocsá
natot nem kért s ezek és a lovagiság törvényei iránt nagyobb tiszte
letet nem igért. 

A küzdtér körüli fényes sátrak mutatták, mikép a résztvevő lo· 
vagok fényben is vetélykedtek egymással. A sokaság számára nagy 
nézö helyek voltak készítve, a hölgyek s öreg lovagok számára pedig, 
kik mint tapasztalt bajnokok, a vivók ereje s vitézsége fölött itéletet 
hozandók voltak, néha torony alakú s több emcletü állványok, több· 
nyire szönyegekkel ékesítve emeltettek A legalkalmasb helyen, 
honnan mindent beláthatott a szem, a viadalbirák álltak, kiknek a lo
vagiság törvényeire felügyelniök kelle. A szönyegek, zászlók, paizsok, 
czimerek, fényes öltönyök, drágakövek, tollak, gercznált, csábitólag 
leplezetlen hölgykeblek, a férfiak, nök és szolgák meglepő változa
tosságu öltözéke, igen sajátszerü tarka látványt nyuj ta, mellyet a nép-
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mulat:;ág k ülönfélc nemci, nevetséges jelenetek, bohó~;z- s álarczos 
alakok még fu1·co;ábbá tettek. 

Ollykor a hölgyek lclánczolva vitték maguk után l~edveseiket, 
azoigalovagok miuöségében, büszkén mutatván aszépség diudalát a 
nyers erii f(ilött. Néha csak egy vitézkötést, ka•·kötöt, hajfürtöt vagy 
pedig sajátkezüteg készitett vagy ruhájokról lefejtett csokrot adtak 
nekik. Dicsi;ségé1·c vált a vitéznek, ha a viadal alatt ama hiilgyaján
dékot el nem veszté; ha elvesztette, hölgye csakhama•· egy ujat kül
dött neki, mintegy buzdításul, hogy ellenei fölött gyözelmet vegyen. 
Egy franczia lovagjátékon a hölgyek összes ékszerciktől megfoszták 
magukat; ny akuk, karjaik meztelenek lettek, hajzatuk széleresztve 
vállaikra lengett alá, miután mindent leventéik fl'ldiszitésére adtak 
oda. Eleinte elszégyellék magukat e miutt, utóbb, midőnlátták, hogy 
valamennyien ugy jártak, nevetésre fakadtak, hogy ékszereiket mind 
odaad ták. 

Csakegyszer jöttek a lovagok tetöWl talpig arany s ezüsttől ra
gyogó f<·gyn~rbcn, lándzsáján rnindegyik zászlócskát hozolt, dllsal
langokkal, paizsán s ruháin hölgye 8zinei 8 jelvényeivcl, s méneik is 
a legmeglepiibbcn voltak felékesítve. A szolgák a zajgó nép között a 
rendet tartották fenn, vagy a lovagok és lovaik körül forgolódtak; a 
troubadourok a győzök mcg<!neklésén: készültek. A hölgyek ünne
pélyes szc1·tm·tások kiiílött bókebirót választottak, ki egy fadzsidával, 
mellynek végébe nöi fejék volt akasztva, mindegyik lovagnak sisa
kát érintette, an·a emlékeztelve öket, hogy ha netalán valamellyikök 
udvariatlauság által többnek fegyverét maga ellcu hivta fel, Íl'ánta 
irgalmasak legyenek. A hírnökök az igazi lovngiság törvényeit·e em 
lékeztették a bajnokokat, mcllyek szerint a karddal nem vala sza
bad szurni, hanern csak vágni, a lovat meg nem sebc8itcni, a csapá
sokat csak fej és a mcllvért ellen intéílni, a lovagot, ha az arczsisakat 
fölemelte, tovább nem bántani, s egy ellen többcd magával nem har
czolni. 

Megfuvatnak a harsonák; a lovagok Ötiszecsapuak. Tisztelet a 
vitézeknek! Semmirekellő, ki ellenét karján vagy czombján sebe8ité 
meg! neveletlen, ki a ló ellen intézte csapását! Ha szabálytalanság 
történt, a hírnökök közbevetik lilagukat s 21. viadal félbe szakittatik. 
Szerenesés az, ki ellenének fejére vagy két válla közé csapva, leveri 
a nélkül, hogy megsebesitné! Ah a vitéz! ah az erös! háromszor 
ujul nreg a küzdelem, s ö hál'omszo•· arat győzedelmet; már az utolsó 
roham tétetik, 8 ö a h ö l g y e k t is z t e l e t é r e ragadott lándzsával 
is gy öt. ! A hírnök ük tehát fennen kiáltják : T is z t e l e t a v i t é z-
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nek! tisztelet a vitéz fiainak! ét·te ~ohajtanak a 
h ö l g y e k ; ö t r e t t e g ik a l o v a g ok. Neki ítéltetik a győzelmi 
jutalom; ezer hang, ezer tapi:i üdvözli iít j a tt·oubadourok hangszet• 
kiséretében éneklik dicséretét j a hölgyek tetszésök jeleit nyilvanit
ják neki. De nézzétek öt; ö a maga hölgyéhez siet, lábaihoz. teszi 
lándzsáját, s rnidön a hírnökök a gyíizetrni jutalmat, melly egy szalag, 
koszorú, darab fegyver, vagy gyürü, nyaldáncz vagy drágakövekből 
álla, saját hölgye által akarják neki általadatni, íi odaajAnclékozza azt 
az átadó kedvesnek, s összes jutalma, a mit kiván, egy csók, hölgye 
homlokára. 

Itt megkettöz~etnek a tapsok, mellyeket az emberi természet a 
szerenesés vitézségnek olly könnyen oszt j az, ki legfőbb gyözö volt, 
a legyőzöttek fegyvereinek diadaljelei köziitt, eliszcs szekeren, a pa
lotába vitetik, hol urnők s udánykák fegyverzik öt le s a lakománál 
a legkitüntetőbb helyre ültetik. A legkellemesb nök öntenek bort és 
nyujtják oda neki az ételeket, ö pedig udvariasan vigasztalja a legyii
zötteket, s ugyancsak ő vagy más valameily hős vagy egy regélő el
beszéli ez vagy ama paladin által megkisértett vagy végbevitt nagy 
tetteket. A legszebb vágások 8 vitéz és nagylelkü tettek heirattak a 
hírnökök jegyzökönyvébe, s a troubadourok kastélyról kastélyt·a hir· 
dették azokat, hogy a gyermekeknek példát adjanak, a nagyokat pe
dig vetélyre buzdítsák. 

'l'öhb más jutalom is osztogattatott a tett érdern vagy kitünő 
szerencse szerint, ha példaut valaki több lándzsát tört, a legszebb 
vágásokat ejtette, a viadal kimért határait szigorúan megtartotta s az 
arczvértet kipihenés végett egyszer sem emelte föl. A hírnökök bi
zonyságtétflle s a nézök véleménye voltak az alapok, mellyekre a vi
adalbirák itéletöket épitették. Néha az elhatározás a hölgyeknek en
gedtetett, kik eitérve a lovagok véleményétől, a jutalmat, roelly annál 
kedvesbbé lett, másnak itélték. A Uarignanóban tartott lovagjátékon 
Bayard el tietn fogadta a jutalmat, állítván, hogy ö a győzedelmet 
csupán a hölgyétől kapott karmantyúnak köszöni. Az ajándok tehát, 
mellyben egy száz arany értékü rubin is volt, a hölgynek adatott ál
tal fétje jelenlétében, ki "ismerve a jó lovag becsületességét, nem volt 
féltékenyu j a hölgy a drágakövet annak adta, ki Bayard után a leg
vitézebb volt, a karmantyúra nézve pedig megjegyzé: ,,M i u t á n 
Bayard ur olly udvarias irántam, hogy győzelmét 
e karmantyúnak tulajdonítja, én azt a lovag ur 
i r á n t i sz e r e t e t e m j e l e ü l e g é s z é l e t e ru e n á t m e g fo· 
gom tartani." 



A vindllljátékok moduJ'a ~ neve különféle vala. A C ill' u us se l 
olly lovagi ünnepély volt, mdly<en földiszitett kocsi fogatokon a 
régi hi)sök Yagy a paladinok csem • .,nyei játszattak cl. A G y ü rüj á
ték nlimlcn ve;•zélynélküli vala; a \'Cr~enyz{ik sebes v:ígtatás közt 
egy ft>lfüggesztctt gyiiriit láJH.Izs!\jolua szurni törekedtek. Az ugyne· 
vezett Q u i n t á n- (Ötös) játékban egy forgó alak ellen rohantak a 
pályafutók; az alak, ha m(lsutt üttetett meg a rohanótól, mint a hom
lokon, megfordult s hotütleget adott az ügyetlen fu tónak. A Fe g y v e r
h e l y nev ü játék ab búl állott, hogy egy vagy több lovag nyilt mezön 
valameily helynek védelmét vállalta el, s k0rülkeritvén azt, kiakasz
tották saját paizsaikat. Ezekre kellett ráiitnie, ki a fe g y v e r h e· 
l y e t bevenni vállalkozott. 

Nápolyról ezeket ir ja Boccaccio a Fi am me t t á· ban : Régi 
szokás már mUunlt, hogy miután a tél fölengedett s a tav asz, virágai, 
s uj füveivel visszaadta a földnek elhervadt szépségcit, összehivatnak 
a legnagyobb ünnPpnapokon a nemes hölgyek, kik drágaköveikkel 
ékeaitve a kijelölt lovagkastély köré gyülekeznE'k. A rni főuraink 
ekkor a leggyo1·sabb lovakon jőnek elö .... őket magukat biboröl

töny, indián kezek által szött, aranynyal hímzett s drágakövekkel ki
rakott ki.ilönféle szinü d~o\l'abok, ugy szinte )o,·aikat is becses teritök 
takarják. E lovagok fejét finom arany körv vagy tavaszi uj zöldág
koszorú ékesíti, szökc fü1·teik pedig a legfehérebb vállakra hullanak 
alá. Bal karján mindcgyiknck kiinn)iidke paizs, jobb kezében pedig 
fényes lándzsa. Igy fegyverkezve, a toscanai h:u·son:í.k megzendültérc 
roppant sokaság 1:1 a hölgyek előtt elkezdik lovagi játt'kukat ...• " 

Savoyai VU. Amadeus, ki Vörös Grófnak is neveztetett, egy 
táborban levén a franczia királylyal a flandrok ellen, ott látta bemu
tattatui az elleuséges Haddington grófot, kiszivefölött gyöngyhimzetii 
két galambot hordott; e galambok szájukkal lánczocskát tartottak, 
mcllyriil tizenkét gyémánttól körzött rubin függött alá. ElbcszNte 
Haddington, mikép azt neki egy nagyreményü herczegnö ujévi aján· 
dékul olly feltét alatt adta, hogy a drága ékszert csak a jövii ujév 
napján tegye újára, hanem addig tizenkét, az övéhez hasonló jeles 
családbeli, lándzsavívásban legyözött ifju bajnokot tartozik eléje vinni. 
Azért kért szabad átmehetést ama táborba, mellyröl tudta, hogy a 
lovagiság vi1·ágát fughdja m:.,gában. A Vörös Gróf megverekedett 
Yele, de legyőzte uem csak Haddingtont, hanem Pembroke és Arun
de\ g1•ófokat is, vivóbárd-, kard- és lándzsavivásban. 

1434-Lcn a spanyol Sn01·ro de Quinones, compostellai szent 
.Jakabhoz zarándokolvA, kijelenté, hogy lánrhsát tör mindenkivel, ki 

XI. 
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vele szembejöj minthogy megfogadta, hogy harmincz nap alatt há
romszázat fog törni. A lovagokhoz tehát illyetén kihívást intézett: 
"Minden idegen lovag tetszése ~zerint választhat nálarn lovat és 
fegyvert. 

"Három lándzsa fog töretni minden jelentkező lovaggal, s- eltö
röttnek fog tekintetni azon lándzsa, melly egy lovagot nyergébiíl ki
vet vagy vért ereszt. 

"Minden tisztes hölgy, ki erre vagy a közel környéken átntaz, 
ha nem tud előállítni lovagot, ki érte megvivjon, jobb ){eztyüjét 

veszti el. 
"Ha két vagy több lovag a hölgy keztyüjét kiv:í.ltani jö d, csak 

egy fog megvcrekcdhctui. 
,. Több hölgynek kcztyüjét kiv:\Jtani nem engedtetik meg s egy 

egy lovag csak három lándzsát törhet velem. 
"Az első lovag, ki jelentkezni fog valameily l1ölgy keztyüjénck 

kiváltására, egy gyémántot fog ){apni. 
"Ha valameily lovag, mint tiirténni szukott, sebet kapna, gon

dom les7. reá, mint enmagamra." 
A zár:~ dék igy hangzik: "Tudtul adatik a világ összes urainak, 

minden lovagnak és nemesnek, ki c viadal föltéteiről hall;wi fog, hogy 
ha az ón hölgyem találna erre jőni, ez cl ucm veszti kcztyüjét, s érte 
semmiféle lovag scm vcrr·kedlwtik meg- , miutím ez leginkább 
hozzám tartozik." 

Snerro a castiliai udvarhoz i:; megküldte c felhivást, azon ké
relemmel, hogy miután fogadalma betöltésérc sok mcgverekcdöre van 
szüksége, mozditanák elő a dolgot. Itt tehát lelkes készületek tótct
tek: anyja egy hölgyet küldött hozzá, l{i neki a szükségcsek elinté
zésében segélyére legyen j mimlen o hajtott sikerrel ment végbe, ki
véve, hogy a vivók egyike megöletett s az egyház tőle az eltakal'i
túst megtagadta. Sok volna ohnondani eme kihívás változatos mellék
eseményeit. Két hölgy két lovaggal utazv~in arra, felszólíttatott a 
jobb keztyü letételére j de a l{ét gyáva lovag azzal mentettc a höl
gyeket, hogy ezek s:r.:. Jakabhoz zarándokolnak s nem ismerték ama 
fegyverhely törvényeit j a keztyűk tehát visszaadattak azon szégye
nitö megjegyzéssel, hogy sok lovag ismeretlen hölgyel{ért is szivesen 
verekednék meg. Egy castiliai nemes kértc Sncrrót, venné öt fel a 
lovagok közé, hogy méltó legyen vele megvívni, Sneno engedett s 
mcgvet·ckedék az uj lovaggal. Mend0za, Cid ivadéka, három lán
dzsát tört már s könyörgött, hogy hölgye megindithatása végett még 
h:irmat törlwssen; Snerro felelé: Cs ak m o n d j n me g ö n 
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az a l1ölgy; énhozzámegyek s megmondom neki, 
111 i l l y v i t é z f é r f i ö n ; d e a t i i l' v é n y t m e g n e m s z e g
h e t em. i\ húnnp vég-e;g hatvnnnyolez lovag hétszáz huszonhétszer 
iitl<iiziitt iissze :-inerrúval, ki mégis csak százhatvan lándzsát törhe
tdt; a vindalhin\.k minda:.~:Utal füloldozták iH fogadalmától és a vas 
nyakravaló vi"elúséWl, melly•·e, mig fogadását be nem tölté, kötelezve 
vala. 

KésíibL azon Surrey lord is, ki VIII. Henriknek áldozata lett, 
kihívott minden, az Arnö hidján átmenő lovagot, annak bebizonyitá
sárn, hogy nz ő Hcraldin~ja a szépek szépe. 

A lovagjátékok azonban nem mindig végzödtek vigan és sze
rencsésen, és gyakran történt, hogy a nemzeti vetély, féltékenység, 
nagyravágyás, gyültilség s a gyülölségnek leggyakoribb oka, a szere
lem, a játékot valódi harczezá, a \'itézséget dühösséggé változtatta, a 
jelenvolt hírnökök, fejedelmek s vezé1 elt intéseinek s a megrémült 
hölgyek kérelmeinek daczára. A szászországi lovagjátékokon 1175-
hen tiz0nhat lovctg esett el; ugyszinte negyvenkét lovag s ugyan
annyi fegyvernök a neussei viadalban. Késöbb (1403) Darmstadtban 
17 darmstadti s B hesseni lovag halt meg. 

Néha véletlen mcgsC'besülés s halál adta magát elő. Igy Plan
tagcneta Gottfrid, ll. Henrik angol király fia Párizsban (1186) öletett 
meg; 12G9-ben János, a brandenburgi határgróf esett el; II. Fridrik 
l'njnai utlvargróf, lováról leesve, megnyomoritá magát. Midön aztán 
IL Henrik franczia király, neje, rokonai s alattvalói szeme láttára, 
egy lándí'-sadarabtól homlokon tai:Hva meghalt (1559), a lovagjáté
kok, mP-Ilyek a lovagság hanyatlása s az uj fegyverek behozatala 
miatt ugyis meggyérültek volt, kimentek a divatból. 

Az egyház cW1·elátva ez eseteket, ama kegyetlen viall:1lokat 
annyira ellenezte, hogy a lovagjátékokon elesettektől az egyh:ízi el
takal·itást is megtagadteL 

KILENCZEDIK FEJEZET. 

N ők. - Sz e r e lm i t ö r v é n y s z ék ek. 

Mindezekbiíl, miket a lovagságról ellh·e bocsátánk, világosan 
l<itiint, milly magas tá1·gyaivá lettek a nök, mióta a közvélemény és 
kiiltés:~.etbcn a lovagi szerelemhez minden, ami tiszta és nemes, hozzá-

8* 
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trinult. T i H z t c l r~ t a il z é p n t' m 11 ek! Yolt a hajnokok é~ ki:ilti)k 

jel::zava. A lovagot senuni RPm gyalnzta m~g ugy, mintha sziv(·vd 
alacsony nőt ::~jándéko?:ott nwg. A h/io;i)k minrlen 11::1g)' lettiiket ked

veseiknek tulajdoniták, mi ezekben er<'nycf; biiszkeséget keltett ; a nii 
egyszóval azon e~zményi lény volt, melly a kriJtr:szctct, h:n·eznlwt, 
urlvarokat s lovagjátékotott intrzh• s v0.zcttc, 

E nöti;;?.telést nr:mcllycl( a p;ermnn IPikiilctbiil ~z1írmaztatják; 

azonban ha áll is az, hogy a nő állapotil c ncm?.ct.nél nem volt olly 

aljas, mint Göröghonhau, hol csak ln\jhirgy vala, vngy mint a J'Ílmai

akn:íl, hol csak mint a harczosok 1\H polgárok anyjn tiszteltetett; áta
láh::~n m1;gis a régi genmín hagyom:\nyok nem tiintPtik fel a nií i•·ánti 
nngy tiszteletnek péld:\ it 1) s a l'alúdi nrlvat·is:íg nyotm;ira csak aMon
monlh Golft·irl által irt Al'thnr (Artns) tiirtt'~nctéhcn ta

l:ílnnk. 
Amn Yallá!l, n1dlyuPk l1ii~ri kiizt :t llh'gdltás <'s apostr,Jkod:í~ 

miivr:bcn egyaránt J'Oszt\•evő nilk sl'.crepelnrk, ~) csak ti:;zteletet su

galhatott az emberi nem fid<\ iJ•;\nt, nwllynt Krisztus tana a másik 

f<~llel egyenjogunak nyilvánított. lJgy::t.nezen rll·rk alapján gond for
dittatott a niik ncvelésP.J•c; kövcten<lií pi>Jd;inykúpiil Mária, a szüz é~ 

flnya, állittatolt r.lr:jiik ~a monoRtorokh:m f\l'-<'llemi ~ kr'zi míívekb<·n " 
n?: e1·kölcstanhan is nl<tatást nyertnic 

A n/inem fd~zahadit:\sának ~'gyik 1·~zkiizc a niii mono:-;to•·ok 
voltak. Itt a nii a lelki vczé•·léE;cn kiviil minrlenncmii hivatalra alkal· 

maztatott, iga?.sAgot ~zolgáltatott., utazott, 111i a világi nőt hírbe ejt
bette voln~t, ellcmUit az ol<ti'OIIllóknah: !': mPg a nyers ~<zilaj,·nrl criit Í!=: 

tnrtózkodAsrn tanítá. Kiiun a világbau uagy );7.CI'l'n<"séje volt a nőnek, 

hogy a h;í.zassági pe1·ekben ail cgyh:ir. itélt, hogy a?. elvál,ást megne
hezité s a szenvedij nőt papjainak ótalma alá helyezé. Es (amit a 
r~gi böJescség tön·énykönyvei elmnlaRztot.tak) a h11rh1Írok törvényei 
a szahad nii hc<"!<iilet<'t siít " rah~wlganií cn:nyét is védelemhe 
vették. a) 

A nőt már a parti-frm1k (•·i p u a,. i a) tiirv<':ny a fé•·.i által szcr

zctt javak részesévé tc~zi; elismeri a nőnek a há?.i boJd,)gságmi nagy 

befolyását, s a családot olly két Jón y cgyef;ület"nek nyilvánítja, mely
lyck szép mcgegyPzé~Rcl egy közös e?.Pira Wt·ekednek. A fé1:j nász
adománya (m u n d i nm) hirtolwRsll s igy f'znharldá tett0 a niit, s a 

1) LM.~d fönehb a~ 59. J,.p, 
'l L:'"'' :t YI. könyv 6. fl'j. 
'J J,;',srl ~ YJJI. klinyv. iióS lap. 
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h:JrL:ir törv~nykönyvPk sokat foglalko~nak n nii tulajtlowivnl "juhban 
vérlik azt, mint mag:it ~r.ewólyét. Hol a l'l'nnai törvény clivnto~ott, a 
ni) egnk n ná~~hozom:íny:ít kezelte: a harbár törvény a fúJjet a nlisz
hozomán.v kezP-Iiijé,-,;, tiP- nem tnlajclonos:lvn tette •). A S v á b t ü
k ii r kiiiiOIItlja: ltn·.:j" n f(,.;j (~s n éi t· gy tm; t l;S «>gy lélek; n Szász
tük ii t" pedig: ltogy 1\iiliinz..tesen so'tntuit Sf'lll Lirnak, ~ 1,Lármilly 
tet'jn<ldmf's \'llg')''Jnllk, tninolkl'ttcu eg·,Yf•lt'lttn gazdagok." 

.\ ltiíLét'l"'"llll~zPrlH'n, az igaz, n néí alá van •·endelve s mindig 
vagy az npn nt~.;-) a ldílJéntt• 1·agy a kir:'dy filtal adatik férjhe~; rni
hfdyt tir.cnk(~t tlve~ elmnit. a hiihé-nu· tl't-;zésc szerint adhat neki 
f(·•jct 2) • .-\ rentL,zer terrn(•st...tébcn fekiidt ez, mint:\n nz alattvaló nő 
f<~t:jo'·n<·k a hlibérm hiv,:nek kPllett lennie, holott a nő, hn szabadon 
vála~zt, a !tiiJ,<',r.jt'Jszúgnt idcg•~llt'P, vngy a !tilbénu· dlenségé•·e vihette 
volna ;\!tal. 

Az iizvegy, ti~1je :ul•'•s.~;íg-ait kili~dni deil1te köteles vala; ntóbb 
e tchcrtíil J,izonyo>~ sZI'J'tnrt;"~,.; <lltal fiilmPntiiCtte magát. Temetéskor 
elkisé1·te ff:J:je lmlláj:ít a sirig, itt lcoltlntta iiv~t s a fiildre ejté, a ház 
kulesait a. ~irLa ntl:, >~ fiil volt mentve I'I·Jje adósságitóL Magával vi
hl'tte flnje h:tzátt\1 a legjobh ;í.gyat, a legjobb iiltünyt, a legLecsesb 
•hága;;ágoknt, azon nthát., tnellyet fé1:je LetegsP.gc alatt hol'llott, szo
l,al:\nya >~:t.<Í.tmira egy ágyats t>gy darab m:uhAP) 

Dc ime eMLkcgys~et· egy harczillM rP-ud alakul nwg. tnelly első 
kiitt-"lcsségei kiizé ~zá.mitjn vétieni a niít mimlcnütt és mindenki ellen, 
~ megvívni ~:rtP n hatnln,a~kodól<kal vagy istenitéleti bajnokokkal, 
kik ellen 11 nlí katja t"lt"·gtelen vala. 1\lind<~zekböl eredt az e1·ény és 
vitézség nmn;r, eszménye, mellyel utóhh tJHló~olt, költöle JS sr.erelmest:"k 
P-gyaránt vhszaéltek. A ket·cszteshailak i~> a sok özvegység t>löidézé
_;;ével megváltoztatták a c:>aládt·•:mhzet·t; a jMak kezelésének, siit 
ország•>k koi'tmlnyzó>iá!;ÍLnak is nökrc kellett bizatnia ; igy a nök te
vékenys~ghez szoktak, a világ pedig meg;;."okta e tevékenységet 
nézni, 

Ekkép n niínem olly jogokat nyel't, ruinökkel azelött ~oha sem 
birt. VII. Lajo~ közokmányait neje Adél koronázásától kezdte; sz. 
Lajos mindig a komuly ca.stiliai Blanka é~; a kedves Izabella kepe 
között jelenik meg. N émelly n ök fontos iigyek fölött tartott i télőszé
k eP vettek részt., mások n keresztes vitézekkel együtt fegyverkeztek 

') Llutpr. IV. 
· ) Littleton. 

") G1·an Contumie1·. Beaumanoir. XI\'. ft>j. 
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föl, s Montmorency Aliee hires férjéhez, Monfort Simtmlwz egy had
osztályt személyesen vezél'lett. Ekkol' nyerték Illeg az öi·ököuhctési 
jogot is, mellyböl a IJűbém·ncbzcr által kizárva voltak 1), Vermandois 
s Amiennois 1077-ben s 1141 ben nűkre szálltak át; 1115-töl1245-ig 
Boulogne grófságban hét uü i)l'iiküsödött j 1203-ban Anjou, 1218-ban 
Tm·enne, 1240-ben Perche H l :102-ben Artois niíi kezekre jutott j s 
Olaszhonban már jóval cliíbb Beatrix és Matilu gl'úfnl.ík tanácagyülé
seken elnökölnek, ap>itniíket neveznek, hüniisiikl'l iuéznek s peres
ügyekben itéletet hoznak 2). 

Az udvarit:ág is töt·vény által lön szcntesitvc. Amgoniai Il, 
Jakab eh·endelte, hogy minden férfi, ki nöt ki~llit·, akát· lovag akár 
nem, szabadon bocsáttass(•k, hacsak nem gyilkos"). II. Lajos, bom·
boni herczeg, az A r a n y p a i zs ncvü lovagrenel alapitásakor fükü
telességiil szabta a t•end tagjainak, hogy a nőket különöscn tiszteljék, 
s ne tiitjék, hogy azokat valaki t•ágalmazza, minthogy lsten után tölük 
ct·ed a férfiak minden tisztessége. A fontevraulti apátságban, mellyet 
Arbrissel Robert alapitott (ll18), a7. ap:Hnií viszi az igazgatást, be
vesz a rendbe, szab egyh1\zi s polgári büntdéseket. Az ap1í.czák száma 
néha ötezer volt j miden tisztet mnguk vógezt<'k s védték jogaikat a 
leghatalmasb bitorlók ellen. 

A lovagság a nöi erkölcsiissúgct is eliírnozditni türekeuett. Saint
Palaye fönebb idézett műve szerint a lovngok csak a jó s erényes 
nőt tisztelték, a roszaktól nem csak elfordultak, hanem minden alka
lommal megszégyenítették öket. 

De szerenc&étlen tel'mészete az emberi dolgoknak, hogy a tör
ténész, ha egy· egy jó intt;zményt vagy nmnes érzelmet dicsérőleg ho
zott fel, legott az azt megingató visszaéléseket kell fölemlítnie! 

Szen·lm i tutlonu'wy. 
A harczias szellem a szerelembe a kóbot· lovagok furcsaságait 

hozta be, az akkoriban alakult akademiák s egyetemek pedig a sze
reimet rendszerré, műszavnkkal, türv!·nyckkel s küliinös szertartá· 
sokkal biró valóságos tullománynyá emel téle l•'rancz.iául j o y nak 
nevezték nem öröm, hanem szerelmi fclmagasztalts:íg s a szép és 
nagy iránti ábrándos hajlam értelmében. Az olaszok v i d ám tndo· 

1) Apud vos deciduntu1· negolh• legibns impemlorum; óenignim· quoque est 
c011svetudo regni nost1i, ubi, si rnelim· sexus <lefne1·it , rnulierilm.> sucoe,le>·e et hae-
1'editatem administrare conceditur. Gyern}('l<-Lajos "{dasza Duchesne-nél IV. köt. 

2) GotefridU8 divina clemenlia dux ct. marrltio etc. Beat1·ix ej11s ronjm; .9uh 
nostro mundburdio 1·ecepimus. Muratori, Antiqu. rnPrlii oevi, g;,7, 

3) De Marc;a, Marca hisp. 1428 lap. 
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mán y nak (g a j a s c i e u z a) roomlották , mellyet a spanyol törvény

könyv a lovagnak nem ekkép ajánl, hogy mindig vidám kedélyü le
gyen, hanem hogy tlir:ja fiil lelkét azon lelkesedésnek, mellybi)l a nagy 
tettek sarjnclzanak. 

A vidám tucloruntty a sí'.c~r·elmi ruestcrség legtitkosb s legfino

mabb fogásait tanitA s a szerr·lmct az ég jútéteményének, a lovagiság 
tökélyének, a \'Ítúzség kútforn'tsánnk, sz/1val a társadnlrni erények 
iiszleténck hird0tte. A ki e tlHlom:ínyt sajátjávú akarta tenni, több 
fokon kellett kerc:;ztiil mennie, s csak miul'án habozó (fe i g n a i r e)> 

kérő (p r e g a i r c) s baliga tó (e n t n n d a i r e) volt, lehetett vala

meily nií szcrcWjévé (d r u z), melly "zc'1 akkor egészen ártatlan ér
telmi.í vala. 

A valláRi, lovagi s hübéri esztuék vegyületéből azon elv fejlett 
elö, hogy minden lovagnak !egyen egy hiilgye, kinek tettcit szentel
hesse, kivel hübóri iisHznkiittctésbe jiíjön, slít mint a hübérurak, hi.í
bércse lrgyen neki. 1%<1) sznb:ílya volt ez iisszekiittetésnek, hogy egy
másani nem, hanem egy m:ísikkal luíznss:íg-ra léphettek. Egy, Fauriel 
által idézett ltiilternénybcn Károly ldr·:lly szcreti s nöül veszi akon

stantinápolyi császárnak egyik niírokonút ; Rossiglione Gerhárd, ki ~ 
nöt már eliíbh szerette s tiíle viszont Hzet·ettetett és tehát a lci•·álynak 
utjúba állhatott volna, iit·Ul, hogy kedvese királynövé lett, s nöül ve
szi helyett1: tcHvérét Bcrtát. A-,. dvá!:'ts eliitt Gerhard egy fa alá ve

zeti Bcrt~ít s a két g1·M ];;isé:rctéhen sétáló királynőt, s igy sz6l hozzá: 
Mit montl iin, neje a fejc,clclemuck! hogy én önt egy 

ö n n é l a l:í b b v a l ú t á t' g y g y a l c s e r Í! l t e 111 f ö l? - I g e n , 
válaszol á a nií ·- d e t e c n g e m k i r á l y n ö v é t e t t é l s i r á n

t a m i sz e r e l c 111 b i í l n ö v d r e m e t v e t t c d e l, ki s z i n t e 

n a g y k c d v c s s é g ü. II a ll j á t o k t i g r ó f o k ! é s h a ll j a d 
te is nővérem, titkaim meghittje, de kiváltitépen 
t c, lll e g v ú l t ú ,J é z n 8 ! m i n cl n y á j a t ok a t b i z o n y s á g u l 
hivom, hogy együrüvel szer·clmemet minrlenkorra 
G e r h a r d h c r c z c g n e k k i i t ii m l e , ö t fo g a d o m v é d n ö

k öm- és lovagomnak; c:s bizonyitom cliíttetek, hogy 

j o b b a n 8 z c r e t c m i í t , m i u t a p á m a t , m i n t f é r j c m e t 1 s 
m i d ö n t á v o z n i l á t o m , v i s s z a n e m t n r t h a t o m k ö
n y e i lll e t. Ez idö óta GeriH"u·d és a királynií folyvást szerették egy
mást, távolból gyöngéd vágyalom- s titkos gondolatokban, megtartva 
a házastársaik iránti hííségct H még csak gyannra sem adva al
k::dmnt. 

A szerencsétlen ~zerelmcscket jcílelkii, maj!lnem vallá:-;os szli-
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nalom követte, a kötelességeikről mPgfeledkezök kímélet- s elnézésre 
számíthattak, és a férj, ki vétkező nPjét meghlintette, gyiiliilet tár 
gya lön. 

Az illy szold.sokból ha nem i~ maga az iirültség, de ahhoz közel 
járó felmagasztaltság eredett. b:gy hölgy megst!rtetY<'>n Pg.}' troubn..clour 
által, elégtételül azt kh·á•~ja, hogy amaz tépje ki ('gyik kü•·rntt. Lioll
tenstein Ulrik egy, hölgye tisr.teletrre elfognelott viadalban sebet kap 
egyik ujján, mellyet, midőn n hölgy n mcgsebe>~iilés föliitt kételkedni 
látszék, levágott s elküldött ne>ki. Fil fokra \'itte e1. esz<'IÖsAéget /\ 
G a l o is nevü, férfiak· s nőkbill alakult 8Ze1·elmi t;íx~ulnt, me Ily fcl
adataul tüzte ki, megmutatni, mikép a s1.erelem nz évszakn~zok"n és 
elemeken fölülemelkedik Nyáron azé1·t nagy tüzet ól<•s7.tcttek, téleu 
könnyü ruhában jártak, ugy, hogy némelly•·k a hidPgtöl hölgycik 
lábai előtt merevedtek meg. 

Rudel Gottfrid beleszeret látatlanul a tripoli;;i grMnöbe; az An 
tiochiából visszatérő ?.arándokok elbeszélésci után; köiWi énekPht 
ir hozzá, s hogy megláth11ssa, kere~ztes vité?.r.é lesz; azonban a ha,iú .l 
olly betegségbe esik, hogy halálát mindenki bizonyosnnk tm·tá, végre 
mégis Tripolisbn értek a hajósok, R a fo!;ndóha tevén öt le, a grófnőt 
tudósitották, ki legott megerkezett s i~met·etlen kmlvesét megiilelte. 
Gottfrid kissé magához jött, aztán hálát ndván Istennek, hogy életét 
e perczig megho:>.Szitá, kindta lelket. A grMnii fájdalmában kolos
tOI·ba ment. 

A sz c l' e lm i t u d o 111 :i n y a Provence· ban született, honnan, 
midön Constantia, I. Vilmos Provr·nec és Aquitnnia grófjának lánya 
Robert Károlyhoz ment nőiil, ennek szinészei s troubaclourjl\i észak ib b 
Francziaországba is átiiltették. A szerelmi tudomány lt~gköltöibb szii
leményeihez tartoznak a t e n z o n ek (t e n sons, j e u x p a r t is) 
vagyis szerelmi s versenydalok, többnyire a1. udva•·is;íg körüli kér
dések fölött. 

Szerelml tö•·,·ényszékrk. 
Az illy kérdések egyszersmind a sz e r e lm i t ö r v é n y sz é

k ek tárgyalása alá keriiltek, melly intézmény a női hatalmat a leg
felsöbb fokra emelte s eleinte Alkalmlis volt nrra, hogy az udvariság s 
becsületesség szokásait te•:jes1.sze, büntetve az ez ellen vétkezöket 
egyedül a közvélemény rettentő ostorával; utóbb aznnban pedánsság, 
vallástalanság s orczátlanság vegyületévé fajult. Nyomaira akadunk 
már a XI. század előtt 1) 1 vil·ágzása a XII. század másodfelébe esik. 

1) A szerelmi törvényszékekről lásd Raynouard-t, Uhu1-x des poésies origi · 
nal des Troubaduurs II. k. LXXXIII. s köv. ll. Párizs 1817. - Aretln: Ansprü-
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A legPliikeli)bb, legjdesb hölgyek, a lovagoktól segittetve, tarták e 
törvényszék eket, nem tudom nttinzntaul lllondjam-c, vagy pnrodiá
jaként a valódi törvénys:;o:ékcknek. Néhol l'81lk alknlmilng, m:ísutt 
állandóan voltak felüllitvn. Allancló szerelmi törvényszéket tartnttnk 
Guascogne biilgyei, nztAn Hermangarde, Nnt·bonne algrúfniije 
(1143-94), kinek Lnrátj11, Hnger Péter tronbadnm T o r t n' a v {• z 

titokszerü nevet :1dott; továbbá guyenne i Eleonora, V li. Lnjosnnl<, 
nztán II. Henrik angol kidlyuak csinos nr.jt'; végre Champngue ~s 
Flanclrin grófniíi. Alkalmink tiibbnyit·e nagyobb iinnepeken vngy u<l
vat·i lakomák napján t.wtattak, vagy midön valanwlly igen udvnrins 
\'agy igen u<lvariatlan f(lttet kt>lle tárgyalá!! alá. venni 1). Nem hiány
zottak tisztvi:>elük is illyen n,~vekk.-1: Ö r ii 111 t i" z t (B a i ll i J c 

joie); A szerelem helytartúja n szrpség birodal
mában; Zöld berkek tisz.tjt>; A ~zerelem felségjo
g a i n a k i i r c stb. A fiilrbiH'zPs i~ nu~gvolt enged vc a Sz c r e lm i 
iig y v i .~r l ö ntjá n 2). 

A szPrclmi tiirl'(•nyszt~kf'k tiirvénykünyvvel i~ bírtak, mellyet 
Andrea Cnpellano, e ltaszontalnns<ígok tih·ténetid>ja szt•rint, egy brit 
ll!vag a hi1·e" Artur ki1·ály sh:j:ínál ~zPdP.tt iissze s melly nz ö.~szes 

szerelmr~ek türvónyeiil hirdettett ki. A harminczegy tiirvényczikk 
kiizött ezek állanak: "A házasság nem YCt töt·vényes gatat a ~zercl
me!!kerlé.~nrk. - Nem tud szerctni, a ki titkot nem tart. - A 8zerc
lemnek mindig vagy növekednie vagy anyésznie kell. - A megrgye
zés nélkül rablott gyiinyiirölt semmit sem P.rnek. -- A szerelem nem 
>:zokott a fiisvénység h:izában lakni. ·- A künn) ii sikPr csökkenti a 
szerelern becsét, dc a nehézség neveli azt. -- Az ig·azi szet·elmes min
dig félénk. - Semmi sem ellenzi, hogy egy férfi két nö, vagy egy n(í 

két férti által szerettcssék." 
Az erkölciltl\nra, lovngias ntlva riságt·a s .~zerelmi szörszálhaso · 

che de1· Minnegerichte , aus (&lten Handt!chrij!en heramgeyeben, und mít einer histo
I'Íschen Abhandlung üúer die Minnege•·ichte des Mittelalters begleítet. München 180:1. 
Az elölllli szorzől< hiányosak és pontatlanok. 

1) .,A tenzonék szerelmi viták vo!lnk , lov~gok és költö-urnök közctt, va
lamelly szép és elmés sz~rrlmi lulrdés fölött. Midőn meg nem egyezhettek, ~tz 

eidöntést az előkelő elurik urnökt·e IJizt{Lk, kik ~zcrelmi nyilt törvényszéket tar
tottuk Signe-, Pierref<nl, RomaniuobHn s más helyeken. Ama k6rdések rendes tár
gyalás alá vétettek lous an·ets d' amou.1 s név nlatt." Giovanni di Nostredame, Vite 
de' poeti prouenzali 15. l. 

'J Déli Frnnczinországban még sokkal később is joga volt a szerelmi feje
rlele1!1nek hiriágg~tl Liintetni az országou kivül házasodó lovagokat és az idegen
hez férjhez menö lányokat. 
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gat;Ísokra vonatkozó legfurcsább kérdések tárgyaltattak ama törvény
székek által ; illyenek voltak: M i j o b b, n b i r t o k-e v a g y a z 
élv?- Mi jobb, inni, éHekelni s nevetni, avagy 
s i l' n i , s z e l' e t n i s s z c n v e d n i '? - M i j o b b , a t :í. m a d {, , 
a v a g y a z uj l' a é l c d íí s::~. c l' e l c lll ·~ 

Egy hiilgy meghagyta lovagjának, hogy iit uyilváu soha i!e di
cs~rje. Ez azonban, 111icliin tiihb lovag s hiilgy t:it·:mságában a:~. ií ked 
vese nígalmnztatnék, 1·gy ideig hallgatott, 11t1\bb rnegszegtf~ a tiltó 
parancsot s védte hiilg) c mcgt:ímadott bPcsületét. Kéi'C!l~s t:ímadt 
most: elveszítse-e hiilgyc~ kegyeit, mint a ki pm·ancs:ít mcgszPgé '( 
mi füliitt ChampngnP g1·Mniíjc illyPn hatúrozntot hoza: A h ü l g y p a

r a n c s a i g e n sz i g o l' ú v o l t; a l o v a g, k i a h ö l g y e e l
l e u i r :í g a l m a k a t v i s H z a u t a H i t j a , 11 c lll k á r h o z t a t
h a t ú. 

UgyaHez a111a kél·<! étit: lehet c a házast:il's:t k kö:ditt igaz :;zcre
lem? ekkép düntiittn <d : .J c l e n h n t :í. r o z 111 á n y u n k á t a l k j. 
jelentjük és eriísitjiik, hogy a szc1·elcm az ö jogait 
a fér j és n ií k ii z i i t t ki n e lll t e r j cs z t h e t i. A sz e r e 1-
mesek mindent. megengednek egymásnak kölcsönö 
sen és iinkényt, mindc11 ktiny;;zeritii kötelezés nél
k ii l ; a h á z a s fc l ek e ll e n L e n k ü t c l c~ ség b ií l t a r t o z. 
nak egymás akaratát min1lenbcn teljesitni. E ha 
t á r o z a t, 111 e ll y e t 111 i é l' c t t 111 e g fo n t o l ás és sok n em es 
h ö l g y m c g J. a l l g a t ú s a u t 1Í 11 h o z t u n k , á l l a n d 1\ é s 
rn e gs z e g h e t l e 11 i g a z s:í. g g y a n :í. n t t c k i 11 t ess ó k. Ke l t 
1174-ben april 2U. napján. 

Egy lovag iwlesznrotctt egy hiilgyb(•, ki mát· lllÚ>~t s.r.e1·etett s 
uj lovagji1.uak azon igcl'ctct tette, hogy részesitemlí kegyeiben , ha 
mostani kedvcsének hajl:um\.t elveszitné. ElsG lovagja nem sokára 
niiül vette lit, mit·e a mú,:wdik lovag megujit:í s:;r,erclmi vallomá'iait, de 
a hölgy visszautasítá, :1.zon megjcgyzússcl, hogy cliíbb barátjánal<, 
most férjének, s:;r,erelmét ntég el nem veszité. A visszautasitott lovag 
szcrclmi tiit·vényszékhoz folyamoclott,s ~~Ieonóra kir:í.lynü az eliíbb idé
zett határozat folyhin a hölgyet igérete tcljesités!;rc ítélte. 

Egy szerelmcs lovag a viadalm készülvén hiilgye tetszése szc
rinti jelvényt s szineket vett föl. lnduhísa eliJtt Le akart menni a 
hölgyhez, á l d ás á t kércndéí; ez azon bau, betegsóg örve alatt, nem 
bocsátotta iít maga elé. Szerelmi töt·vényszék elé kerülvén a dolog, a 
n ö arra ítéltetett, hogy a legközelebbi lu vagjátékra mag :t öltözteti s 
fegyvcrzi fel a lovagot, lovát kant:l\jánál fogva a kiizdtér mellett kö-
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riil vezeti, :lill! tAt t ke;-.eivel nyujtja :it a lándzsát illyen szavakkal: [8· 

t.('n veled, szép barátom! légy bátot· s ne félj sem

m i t, t u J v á n , h o g y é l' e t t e d i m :í. 1l k o z n a k. 
Egy hiilgy paua~zt emel kedvcsP ellen, hogy gyül"iiket s egyéb 

ék~zercket aj:ínl neki, rnit ii d nem fog:Hlltat, azon hite miatt, hugy 
ez sz e l' e lm i sz e n ts é g :í t' 11 l :í. s \'ol na, Az iigy drtelmezöje 1) 

helyc·.,;m·k talAlja a l1iil~y VOilnko!llísAt, HJÍV!'l a tii1·v!'>nygyiijtr•mény 
lwrmad ik ez ik kP: U e d o n a t i o 11 1· i 11 t c l' v i l' u m e t u x o t' em, 

a házass:igot i.steni intéztn<'•nynck ismeri el j a szm·elcm is ~:<zrnt do

log j miért is :mnak aj:\n!lékokl.:nli szcwz{·.~e l·p<~tl olly hiín, mint a szent
dolgok pónzcn \':Í>HÍrl:\sa. 

Egy szen~lmcs ellenheu nnl!l pnn:u•zlwdók, hogy htilgye vele 
nzs,lt':\t üz, ')zolgá.latot, tiszteletet s végnólküli ajún<lékol,;at követelve 

tölc s minda1.t Gs11p:ln csókkal vis?:onozt.n j a szcrelmi törvényszék ki

jclt-nti, hogy illy('n 111.sora ninesen. Az é1·tclmező roszalja e hat:íro
;-.atot s hivatkozik a tii1·vr\nykiinyvre s a z'!Ínatokm, mellyek min1len 
nz;;onít tiltanak. 

Egy fcgyvnrniik tiirvc:nyRzl''k elé i1lézi hiilgyét, mivel ez egy 
e~úkkal s<~Lr.sitdte meg j n lüilgytürvónyszék arra ítéli a nüt, hogy a 
sebet n:~ponkiut njknint! tiirölgesse. Az értelmező megjegyzi: "He

lyes itélet a cl P r e l i q n i i R a e v t> n o r a t i o n n s n n o t o r n lll 

ezilllii czíkkely Rzm·int. 2 ) 

1) RP.m>it dP. Co~t~·, MartiaiH ol' All\'l'J'gw· szcrclmi határozatainak értolme

ziijc. Ez nto\hhi, a phrizHi parlament iigyviHelöjc a XV. szÍLzarllmn prósáha fog

laltn n provoucei tenzoné/wt s iisHzesz('cltc a "zerelmi tiirvl\nyszékek határozmá

uyait s it&lc·t<·it. A form{,l< 1400-h~li tfirvénytnclc\s·:·i, 11 ,zellem a t!·onb!lclourok 

lwr,zalcáhól való. Ime egy pélela: 

"A Ziilrl berkek tis:;tje Pl<ítt ••gy szerel ö lovag é~ hiilg-yc között.i per tár
!!'YIIltatolt. A hiilgy nrro'.l panaszlwdott, hogy a lovag az íí ?.(ild rul1áját olly ilkt

h·niil c,(,lwlta IIH'g, l10gy ií .,Jszéoliilt s cstc',J,..II mellónye :umyim kinyilt, hogy a 

lovag az ií iugénck szél•', t meg·lAthatt.:t. Ö to·hát azt. ki vftnja, hogy ke cl vc.<nnek 

tiltas~él< t>l velr. enyelegni vHgy engellelom néll<iil l1ozziL nynlni, .í~ hogy elkih·e

tdt hihi:jaé.rt illií el<\gtétdrc it/·lte"".ÍI<, hogy ll<' <'nyclcghe""rn vele s n" közelccl

hessél< awn helylH·z, mellycn it tart6zlto<lilc, l'llg"!·olHicm és hívás néll<iil. Az illyP-

tén _itélett<>l tnE'g nem l'légPch·én a lovHg, fö!d,IJezte iigyét a szerel•ui t<irvény

szél<hez, mcdly azt t!trgyal{•s végett. clfogarltn. A törvényszék H.tnézvén a pert s 
jól megfontolvAn 111inclcn köriilményt hatftrozta, hogy a?. itélet jn s a fölrbhe?.é-; 

ro .z; miért a föln!.IJezií uj o lag· elit<\Jt,·tik. Eliléltctél< te ld. t a fiilehhezési költsé

:;<·k s ··a liiszabott hirsAg fizetésére·'• 

") Kiízliink még m•hány vitak<\Tclt'•st: 

Targy. "Egy nil nliízctik férjfl {dial, s elvfdn:tl<. Volt férje moAt ismét szc
relm~ért csc<lPzik." 
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Az illy l.aszontal.m s ollykor ocsmány kérdések üil·gyal:ba kiiz
oen sokszor durva esuhá.jn barát jelent m<'g a J'agyogt"• iiltiizékü höl
gyek kiizött s <·fféle komoly kérrlt'·R••Iwt tett: Boh{,czolo-:1 Y agy szn-

Narbonne nlgrófnilje il:y h:tt:orMitot !J.,~: "A~ol< ki\ziit.t, kil< f.;r.i és nií vol

tHI<, ha nh:.ftnni ntó'lon dv;'tlta\•, a ~:.r.f•rt·lt·m H<'nt bíinH~, h'lllt m l'llPnlt"z(;J,•g ti..:z

tes~ég·es." 

Targy. ,,Egy boldog "·eJ'"ti> ••ngedelout"t \iér hr.ll{y{·tiil, hogy <'g.Y másiknak 

lulv:tn>lhaRsou, l\fcgkapvtt :tz eng .. llelmet nwg•zünlt>t.i <'Z<'II L:~r~\.lnéj.l.vlll viszo

nyát. Azonllllll egy hónap mulva vi"~znt.~•· H Allitj•L, hogy ii f••ak lwclve~e !dlha

tl\t.os~kg·At :oknrt.a próhnkiire t.•.••mi. Ez megtng•uljn ti)).- "z('J'folmo\t, m<>Juh!lll, hog·y 

mt\lt:~tlnnná t<•tte mnght ann, mirliín 11!111\Z PllgNl<•lmr,t k<'ort~ • ~lfo;,:n•lt.a." 

Elem,m·rt kh·dl!Jilii en·e f=l hnt.IJ·ozá : "Term~S1-<'I<' 11 •zcrt>lt•mnek , h"~Y a 
~z!lretill< gynkr:m uj ,·iszonyok kiitését. sz!nlik, hng·y l<•·<lv<·,ök h!i~ég" s ldlh~ta

fosságAról nnnálinl11\hb m<'gg·yiiziioljcw·k. Meg•é1·tl-"o volna 11 szerelÖli jogainak, 

megtagadni illyen esetben az é<le• gyöng<'od ölelé~elt•·t, huc"uk IJe n<"m hizonynl, 

hogy a •zt-retü kiit<•lesst\geit feledve, igé•·t hll•égét lll·•gsz<'gt ... " 

Targy. "Egy hiilg_vn<"k h<"<h·p~e 11 t<>ng<·r<'ntt'tli hnrljArttton ho,s1.ú ideig tá

vol vnn; s mirliín visszatéré•Jt noiu· senki ~em v{lrtu , 1\ hiilgy is ~le•iigg.·dt. s uj 

szeretöt. k<'l'Pselt. A ti\1 nl leviinek <'gyik meghittje Pili• n -zeg·iilt. s hlitlt•nségriil vil

<lolá a níit. Emwk iigy<: ..!<kép vérletett: lll\ " h<lve•étóil l<ét <\vig kiili\uéli; 

hölgy a" :mnak igéri. h!lsé~· ulí>l fiil "'Ul IIIPJlh·e , s '"'''''~Imét má~1111.k adhatja: 

mennyiVPI inkhhiJ t du• ti ··z t. a, IH>ri•zÍl ávek lll Jiu, lu i uli< l t tál'o]ledl l<rch·e"" SI' lll 

egy sor ir!os.•al , sem iizenettel llll'll,' ne11t vig·nRzllllttt lit, holoH •·IT<' olly sol1 ,;, 

könnyii 1<1lmlom lett. volna '?'· 

E tárgy mi11<lkét részrtil lw•szu vitára nelott aiiLahn.tt., v.\gr" n ehao11paguei 

grúfuö illy itéletot. ho:r.ott: .,A hölgynelt uine,eu joga ke<lvt·sériil, ho.;•zÚ ti,lcollét 

nrügye alatt lemumlnni, kivéve, !Ja Liz·myosan tuilja, h•Jg'j· ~zeroliíje J,;jt,,]ességeit. 

feledve, híítlen lett; de a sz••retilnt!k kéuy~ze.J'ii v11gy bcc•iilcte.• iigyh<!ni t!tvolléte 

nem P legeli():; ok. ~··utmi ""ll' iirvcnrleztetheti jobbim n nil!., mint, ha hallj n, 
hogy l<l'!1ve•c mesz,ze föl<liin clit•~öségt~t szenlz s a nngyolt gyiiltl"ein tisztehetve 

foglal holyct. Hogy nem írt., sem uem ii<tt·nt., nzt ildomh•'•l IPhett"; mert leh.,t, 

hogy titkát idegenre bizni nem akarta." 

Tar gy. "ggy lovag <'~Y hölg-y szertllllleért eMdett, dc tu cg u em h:1jthat tR 

ennek keménységét. Nehány t.isztes nj:l.ndékot kiilrle ucki , mit a nil nagy tet

szé>scl s ~römmel fng:tdott, 11. nélkiil hogy s~h·e n lo\'ag ir1\nt. meglágyult volna. 

A lovag· panaRzt eruelt, hogy a hölgy az ajándok elfogadá~n !.ltnl reményt l•elt~t.t 
benne, s mcgc~alit." 

Ele<J'11.0'/'a kil'ályniJ itéletP- : .,Illik, hogy n uö a szt•reluli czéll,ól adott ajluJ

rlékot vagy utasítsa vissza 1 vag·y visz•mozzu s-.erclemm•!l, kiiWnl,en az nljas ka
l\Zér n ök so rá !Ja tm·to<tik." 

Tli.rgy. "Egy lovag, ki mkr egy hölgynek Hzcrelmél. birt.a, egy mksiknak is 
lábaihoz borult s meghallgnttatot.t_ Ritunván nl.'•bb err.·, visszatért előbbi kedve
Réhe,.. Mí legyen e hütlennek biintetése ?" 

A flandl'iai grófnő itélete: "Kell, hogy e nyomornit mind két hölgynek ~ze
relmét elveszítse ~ hogy ezután egy becsületes nö se fogadjá öt el" 

Targy .. ,ggy lovag- •zeret...t.t. q~y hiilg,l'"'· " nem J"v,ln >tlkalma vt<le ö••~e. 



géuy<·k t:ipl:íl;is:lrn j•1hh-e ;~ p<)nzt. kidobni ~ - .Johh-e ~~gy pcl'l~zig· 

,qvr?.ni, a 7. tan öri)kkó biinhödni, avagy a;r. cllenkc?.Ö 't 1) 
1\7. illy Plfa_jult, tul:-:ott udvariság csak iirjiingóst, fnjt::~lanságot s 

romlott:;ágot idé?.hctl'tt ciii, f•IIIIYirn, hogy ~~gy [o,·ng a1. olt1Ít' előtt fi 

pnpok últal l1at:dmmo:tatta fel mng1~t egy fét·jcB nií szcrcthelésére vngyis 

a luí?.nsságt.iirésrc; egy másik a szcnt helyeken glertyákat gynjtatott, 
esakhogy ken1t'nyMr.ivií imádóját mcghnjtha~sn. Am mégis a ~1.erelmi 

tiirvénpzékek lu1hlrmmtniban a tisztán any11g·i szerelmü házasság kár
ho?.tat:ísát s szrllemibh f\Zerdem hit·detésc\t tai:Ujuk. 

A lov!lgisággal vége lett ezen niíimádásnnk i~; azonban mikép 
amaz a neJnrsc·mhrrl:'kben, ugy e?. i~ némi részben egész a XVII. szá

zadig fenntartotta magát, s a s 7. o l g n l o v a g ok különösen Sp&
nyol- és 0\a,;;t;orl'ozághan ~nk írónak, kiv:iltkép pedig Parininak gúny
tárgynl szolgáltnk. Komolynbb gondolatok foglalván el utóbb 87. 

elméket.. a 11Ök megsziintek lHílványok lenni, de azóta nnnál gyöngé

debh ~ m~ltrí~<:ígn~h s?:erelrmm(•l s7.er<'Uetnek. 

TIZEDIK FEJEZET. 

M n l a t H á g ok. 

Minthogy úgy is nz elöbbi czikkbcn szcrelcmri)l, vitlám tudo

mányról he!izéltiink, s?.ólnnk moKt az iisiik mnlatságniról is 1 mellyek 

jőni, egy mcghittj<1 iLltal közöltll é1·zehnét. A titkár megszeg1·e a baráti hűséget 
maga részére beszélt a hölgynél s mcgha\lgat.tat.ott. A lovag a champagnei grófnü 
elé terje~~tettP n dolgot., alázattHI lcérvP öt, hoznit itélP.tet a töbhi hölgygyE-l 
egyiitt." 

A g•·ófnü összehíván hatvan urni)t, ~zt határozta: .,g ravasz .~ze•·etö, ki 
magához méltó hölgyre tiLIÍ\It . éh-"zze olly czudar uton szerzett gyönyöreit; de 
legyenell miucll1rtten kizltn·ll bárki má~nak ;zerelméböl, és soh11 meg ne hivas

s:mak s•·m hiilgy .. lc, scm lo••ag-11k gyiih-kezetéhe; mintán a szeretö a lovagi híf
séget ~zegte meg·, a hölgy pedig a nlíi szcmÓrP.m ellen vétett , mirHin szerrhnével 
a tit.kárt :1jáudékozt.a meg." - Lf1srl a ,l<'ölvil. jegyzetek'-et E) alatt. 

1) A bölcsészek szhzadábnn, La H"rpe Párizsban Voltaire egyik szomoru
játékld>'ól n)"ilvá.no• tl\oszékröl azon kérdést emeltil : Mikor volt Orosruanes bol
r\ogtaluuabh: mil!ön Znirát híitleunck hitte, vugy mikor megöl ve öt, árt:\tlanságá
ról gyöziidött meg? Miudkót részről sok jele~ ehnP. vitázott s level<'ik<'t La Harpe 

h•llgatni Alilit fel"\v~t•t•. L. Villemain. Ler~lréil. 



ama, szokásokhan úgy mint eseményekben legfe:>tiiibb " olly igen lát

vnnydús korszak hii rajzának kiegészitö részét képezcudik. 

Közlnkouuik. 
A l()vagjátr:kok, s.-.erelmi törvóny~zélwk vngy valnmelly o;ze

t·enes•'s esemény napján közlakomák vagyis olly iinnep•"·lyek rendez

t<>ttek, mellyekre egyegy gazdag fiíUt· vngy kiizsúg az egész uópet 

mulatsngt·a hívta meg. l~ szokáR legrégibb nyolllait a perzsáknál t.a

hiljuk fel, hol Altasver király az egész ~u~ai néprt. nagyiÍt apraj:ít ld·t 

napig Ycndégelte kir:Uyilag felékPsitett kPrtjc s bet·ke <diíullvnr:í.ban. 

Mindenki tetszése szerinti ételből evett, iválira senki sem kénysz<~rit 
tetett, hanem minden asztalnál egy fiínr ügyelt fd, hogy nt indcuki 

tetszése szerint igyék 1). 

Illy közlakomák a középkorbau is lllondlmtlan fónyny<d ren

deztettek Zené:>zek, flzinészek, kötóliánczosok, bohóczok sth. jelc>u

tck meg, kik mindnyájan ingyen k::ptak ruhát, eledelt és pénzt. Bol

dog boldogtalan, uton utfélen asztalhoz iiltetteték, s bárú vagy Lármclly 

nemes nem bocsáttatott el illíí nj:'tndokok nélküL Bonif:ícíl, Matild 

toscanai grófnő atyja, nászünnepe nlkalm:íval h:írom lwnapig folyú~t 

vendégelt; mint Donizo \,eszéli, sok herezeg ezüst patkóú lr"·on je

lent m<'g; a bor lmtakhól húílatott aranyilinezon fliggií apró hordók

ban; minden teirhatlan fénynyel volt rendezve. Milnno l ~r,~ ben r<"n

dl'zdt a vercellii kapunál nagyszerű s bö közlal-::omát; Can elelia Scala 

Verona visszafoglalásakor egy hónapos Yend!·gséget tartott. 

Alipmud alig ol vasható durva V<'rsek h.·n it· t utan tu ai krc'mik:\jA

ban 2) teljes részletezetted írja Ic ama kiizlakorn:\t, mellj"C~t a hárntu 

arát egyszerre hazahozó h:írnut Gonzaga rendezett. 1\lindenünncn 

iisszejiitt a sok bárc\ drága aj:indokokat hozva magukkaL A keres
ketlök községe ezer aranyat a_jándóko;.ott; n(•mcllyck hust t:s mn_ior

ságot, máHok délezeg lll~nekct lwztak. lVlagnk a ..Gonzngák huszou

nyolcz lovat ajándékoztak el, 111ellyek Pgyikc kétczerkét~;záz aranyra 

becsültetett. Nyolcz napig tartott a lovagjáték r-; lakoma, z<'ne, ének 

és táncz között, mintegy négyszáz hangszeres és bohócz volt jelen, 

kik mindnyájan ruhával s pénzzel hiívcn ellátva, elégülten mcntek 

haza. 

Az elzárkozott s kP.vé.sbbé .szépitett Clct a111a korszakában nagy 

moltón ragadtattak meg a fényiizési s hirszcrzési alkalmak; egy évig 

folytak a készület(·k,s egy nap alatt tiibb p11zaroltatott (•], mint a mcn-

'i E•zther könyve, I, 5-fl. 
'1 L. Autiqu.. ,:trd. V, kr;t. 
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nyioe a mai finomabb tá•·sadalomban hQsszabb idő kellemes élvei ke
riilni szoktak. i\ mai gar.dag m· mindennap tiz vendéget lát asztalá
nál, este páholyba mC'gy, gynkran hált nel s títt'!>:ts termei naponkint 
nyitvák ; az akkori elszigetelt várm· egyszet·•·e roppant kincset kiiltiilt 
cl, inkább lát~>zúlag mint valósággal, töhh fénynyel mint kénye 
IPmmcl. 

A ld az embet·i dolgokban nem csak az ~í.rnyoldalt 8zokta szem
iigyt·e venni, ugy találandja, hogy az emberfaj az egyiittevés- 8 iv:ís · 
nak közét·telemmel nagy fontosságot tul11jdonitott. A görögök azt 
mondák, hogy a b a r á ts á g o t a kij z ös a 8 z t a l s z ö v i j és 
Olymp lakóiruíl az isteni Hébe tiilt;)gdte a poharakat j a rómaiaknál 
a békeköté:.;, egyezmények, ünnepek s L:í.rmelly szertartás lakomával 
volt összckiilve; a l!;ül'rnanok asztal fölött tanácskoztak, 8 a ki r á l y 
a 8 z t a l v c n d ó g é n ek l c n n i sok barbár népnél a szabad álla
potnak megkülönbözteti! ti:.-r.telete vala. Ma is udvariságnak tartatik 
valakit ebédre hini, ki talán otthun jobban evett volna j és tiszteletül 
vétetik a~ztaln:íl a fejedelem vagy má 1 főember mellett foglalni he
lyett. ~~pen ngy nyilvánnit az a pápa termeiben, mint Tamerlan s 
Attila asztalúmU, és mikép F'ranczia-, Angolhon és Schweiz politikai 
lakomáin nagylelkü s zajoR kiizérdckii felköszöntések hallat;;zannk, 
úgy a beduin sátrában s a f!•lig vadember kunyhójában a vendégsze
retet elsö jele az ótel és ital megosztása. Valami kifejezésteljes és 
vallásias rejlik abban, hogy az emberek halotti s örömünnepeken köziis 
asztalhoz sz•m:tnek iilni. AdJilles meghívta Prim11ust, osztaná meg 
ételét Hektot· ó~ Patroclos mágly~ja 111ellett; az első keresztények 
agapokat tartottak j és mai nap is nagyobb Ü11nepólyeken családi 
ebédek adatnak. :; n közérzelem megszentcltetett a mi vallásunk :íJ
tal, nw Ily a hi viiket az l J t'Yaesoníjában k ö z ii s n sz t a l me ll ett ré 
szesiti. 

A középkot· lakomái főrendúri s egyszersmind népies ünnepé
lyek voltale Egy nagyszeriiPt rendezett Galeazzo János algt·óf a mi
lanoi Arengo udvarban, hol ma a ldt·lilyi palota 1'dl. Corio leírása 
szcrint n vendégek mindegyikének ,,eWször is víz öntetett kezeirc 
igen kellemcs illatszerekkel, azután l<övetkezett az ételek felhordása 
harsonák s más sokféle l1angszer kísérete mellett. Mindenekelőtt 

aranyozott 1narczipánok s cznkros kenyerek hozattak a felséges csá 
szár és uj herezeg czírnct·ci,·el, arany táczákon fehér borral. Ezután 
sült esirkc, kót nagy disznó s két bot:ju tétetett föl, mind megamnyoz
va. Illyen :mínyban hozattak fel a többi mindennemii sültek, mindi;:> 
változó, tiihbé kevPsbbé eriis borral. Mind a l'liilt('k> rnind a tésztás 



éickk, csc111egék s éclcM~égek, mcllyek legváltozatosb alakban az ebéd 
vé~c felé mindenncmü leg1·itkább italokkal adattak fel, aranyozvas 
ezüstözve voltak. A lakoma végén amny s ezü:>t edényekben gyü
riik, nyaldánczok, aranyhímzetii, ~;elycm és bibor kelmP.k hozattak 
elő, mellyek a ven<lf\gek kiizt rang é~ mnltóság szcrint oszt(lttal{ 
sz ét." 

Helyenkint alkalmunk lesz még töbL illyen lakoma-ünnepélyt 
említni fel, mellyek vegyiiletébiil a mai gyomortisztf,lök a középkori 
ízlésről furcsa fogalmat fognak képezni. Különösen ostobas:\gnak fog 
tartatni az étkek meg11ranyozása s ezüstözése j és hogy a p:iva, mint 
a lovagok kedvenczmanara nagy ünnepélydten fnrkékességével egyiitt 
tf:tetett föl. 

A franczia királyok ötször ettek napjáhan: reggelit, olsö ebédet 
tíz Ól'akor, másodebédet mintcgy két óralwl' délután, oz~onnát és ké
sőn estve estvelit. Hrtküznapokon <'hédkor rizsleves, marhahus, sós 
disznólms, hat vagy tizenkét csirke, disznÍlsiilt, s~jt és gyiimölcs tétc
tett az asztalra j cst\-clire ro~télyos, vclií, eczetes marhaláb, sajt é:; is
mét gyiiruöles adaték fel. Az étkezés kezdetc c o r n c r l' e a u-nak 
mondatott, rnivel kiirtszóval adatott jel a kézmosásra, melly az étke
zést megelözte. Az udval'i szolgálatban levlí bárók félollyan adagot 
kaptak, mint a koronaherezeg; a lovagok egy ncgyedt·észt, a fegy
vemökök s udvari káplánok egy nyulezadot. 

Midön IV. Károly császár V. Károly ft·anczia király látogatá
sára indult, tiszteletérc nagyszerii lakoma 1·encleztetett. A palotate
rem ki volt ~zőnyegezvc s fiiggönyüzvc, ug-y mégis, hogy a vakabla
kokból a franczia királyok szobrai cgé~zen szem elé tiintek s mintegy 
iírködni látsz:ínak a lakoma-i.inucpély fölött. Az öt asztalszekrény 
közill az egyik, melly az étterem oldalában álla, arany s ezüst edé 
nyekkel, a második zománczozottakkal, a tübLi lu\rom, borral meg
töltöttszinte legritkabb edények- s üvegekkel volt tnegrak\·a. Egy 
franczia czímerekkcl kihímzett arany posztómeu11yezet alatt ült közé
pen a franczia király, jobbján a cs<ísz;h·, balfcliíl a római király; ezek 
után iiltek a párizsi é" beauvaisi püspök j a többi asztaiHwllett. kHiön
féle szinü függönyzet alatt a herczegek és főurak ültek. A király 
négy szaka~zban rendelte volt meg az ebédet, mindcn szakaszhan 
negyven pár étellel; hanem hogy az ebéd igen soká ne tal'tson, a ne
gyedik szakaszt a császárnak ajándélwzá. Asztal fölött Jerusalemnek 
a keresztesek általi bevétele játszatott. A terem egyik végében vi
torlás, zászlós, teljesen fölszerelt hadihajó jolent meg, rajta Gottft·id 
tizrnket t:irsával, mindny!ljan az azonkori jL•IIlJozh"n, a l1H_j.'• h;íb•', n:-
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f<zPn Remete Péter lilit. A j:írmii olly mozdulatokat tett, 1nint a t<·n· 

ge•·en, hcliil mül(ödö cmht>rek áltnl. A má:.:0dik jelend Jerusalemet 
tiintc·ttc föl a tPmplomrnnl r~ n mina•·ctekkf'l. Egy mi,,aretröl rindé, 
kiáltatott, R n falakon kiiriiskiirül Jpgott arah harl'zosok jdentek meg 
rlc·thii zászJ,',kkal éR fegyverzdtel. A droRgép tnozg:ísba hozat\·án 

~?:embe jött a hajóvnl, m<'llynek kcr,·sztesei kiszállViin, mt>güímadtnk 
a drost s hosszú kiiztll·s ut:ín bevevrk. l•~ 8ZÍni elöadásban nyolcz
><záz lovng- vt>H részt. 

Hosszú volna elmondnni mindaz()n kii.löniis;;égcket, mikkel az 

illy lakoma-ii.nn•·pc\lyrk meglepök- s érdekesekké tétettek. Neha a 
szinleg megsütiitt ~zámyas, midön az asztalnok a kést kezébe vette, 
f(·lugrott s devt·uen szökdécschc fiZ egl-sz tá1·sa~ágot mozgásba hozta; 
má!:<kor meg a felho;-.ott pástc\tomból törpe ugrott elö. Egy bíbornok 
a~ztalánál 1-173-ban nyolez pár nympha jel('nik mrg, köztük Hercules 
és Dcj:.mira, .Jason és Mrrlt>n, Thcsrus és Phacdra: rögtön·centanrok 
törnr•k Les (•ln1bolják a nl'ket, dc Hereulrs csatára kM és győzedel
met vív ki. 

Amaz icliil<ben a király vagy a föm· a m:1ga drában közönsége

seu összes alattvalóit szokta volt rnegvendégelni, s inn••n a roppant 

nagy eviíedényck, mellyek utóbb fényiizésböl tartattak meg. Egy 
:.páts:'lgi lakom:\n 131 O- be11 hateze1· venrlég háromezer tányérról evett. 
A közl:pkori szömyedényck emléke fenntartatott némelly ünnepélye" 
ken, különöscn Grrn-níuiában. A mé~zárosok lakomáján, mellyrt V. 
Kár.> ly NürnbergLen l f>48- ban tartatott, egy hatsz~zötvennyolcz-röfös 

Yéreshurka tálaltatott fel; Königsbergben pedig 1583-ban <'gy ötszáz 

kilenczven ha t riífös, négyszázh:u·mincznégy fontot nyomó hUJ"kát n n gy 
rliadallal hoz0tt fel favillákon kilenrzvenpgy mé~zfiros legény. tGOl
ben ezcröt riífös és kilenezszáz fontos hurka szercpelt, melly a sütök 
társaságában költete>tt el, kik ahhoz ti:~: könyöknyi hosszu kenye1·eket 
fi Ü tiittek. A híre;< I. F1·idrik August szász fejedelem ama nagyszedi 
lnkn!nára, mellyet 1730-ban 1\fühlLergben adott, s melly ur:gy millio 

tallérjába kt~rült, ti?:ennégy rüf hosszú, hat riíf széJ,~s s másfél röf ma 
gn~ pástétornot készíttetett, me Ilyet tíz röf hosszu szekeren nyolcz ló 

hú?:ott oda. 
Valakinek e g és zs é g e é r t i n n i (f .. lkiiszönteni) a legrégibb 

szokások közé tartozik •). Az angoloknál a ld az ebéd végén felakart 

1) A görögnknél Hornér korábAn a barátok, hogy it vágyat gerje,zszenek, 
l<iHcs(inös"u egpu1ts «gé,zségcért ittak. B szoká" philotesia névvel jelöltetett, 
q t!.nn;;--töl, me Ily badttságut jdeut. H og·y rfnd~sen mr·ujen a felköszön té,, R la

!; c'"' R P]Ött lm·kirdly ,·fLh~7.t:ttn:t, " vt. Htl<>tt jelt R felki;eziintés•·kre. Megtöltetvén 

X l. 9 
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köszönteni, egy pirít•ltt kenyérdarabot vetett egy csészébe, mellyet, 
miután a vendégek kezein köröskörül mt'gfordulva hozzá visszakerült, 
megevett; s e pirított kenyérclarabkától, mellynek neve t o as t volt, 
neveztettek el a felköszöntések (t o as t ok). Az udvariság különös 
szakásakat hozott be, mellyek mellözhetlen törvényekké lettek~ így 
pl. ha valameily lovag hölgyre kö;;zöntiitt fel, egyik ruhadarabját vagy 
akármit mást tiízhe dobott, mit a jelen levi) vendégek ntánozni tar

toztak 1). 

billikornát, először ajl<aihoz vitte, azután kézről l<ézre adta azt, hogy· így nbb61 
mindnyájan iván, ruintegy kötelezve legyenek az egyiittlét idejét barátságosan töl
t~ni. A lakomá alatt ltölcsö;~ö• barfLt.i fell<ösz<intéselt történte!< , s boldogtalan 
volt, ltire senki sem l<Öszöntött fel. A tor vl-gén iiunr:p<11yc~ fell<öszöntések tétt't
tek, rnellyekuél rnind.,gyiknek vagy torhig inni magát, vngy az asztalt oclaha~y
nia kellett. Néh1~ rnegtörtént, hogy a vonnlwclónal< fejére önt<,tett a bor. Zene é~ 

ének l1övette a fclköszöntésel<et, rnellyek kgvt'·gül ar. istPnPk és hll•ök tiszt~ldér;, 

hangzot.tRk. 
A romaiak ll gl>riig<iht (LLen is l<öv..tt.ék. Eleinte megelégecltek ezen Pgy

szerii olutjjal : Kivdnof/1, ltoyy ti és mi, le é.v e'n egé.•:.:.vrf.'lcsek legyiin.k; de Lehozat

ván a keleti fényiizé~, az l'gy~zcrii~t'\g flbhrn i< P-lrn>trtlllt " ldilöniisctt a köz társ'<· 
ság vége felé 11 c.•észeil!ds, csé.•zekiilclés, urv<·z<•.tes '"ertartássl< lt'tt. A l<i vendé
gérc nkart )[Öszönt.,ni, megtöltötte sa.iht esészéjét hon.tl H ajknih0z vi,·éu azt, ször

pölt belöle nt\hány csepp<>t, a'l.t[tn verulégo\nel< kiiltlé, h<>gy kiiiritsl'>, mire a c"észét 
ll s~olga visszrthozta. Az iiu'"'pélyHsu l:tl<um:l.kou a t:>és~él,, mikép m:tguk a ven· 
rlég·el<, virágokkal ko~%ol'Ílztnttalt mt•g, néha a borba is rÓzK:tle,·el"k ldutettek, a 

mi annyit tett mint coronmn bibcr·e, ""'"'"''IÍl inni. Ez nzonl.an "sak a lakoma vé· 
gén volt szokásbau, és pedig rol<anol<, harAtok, krclves"l', p:l.rtfogók ~" a csá,zár·· 
ság létrejötte utáu n csáMzhr c•g,\szségéro. Vet<ílyk"dv~ folyt a tréfa és az élez; 
némellyik horral irl<álta 11z as~tall'l\ l<edvc•se u e vét., miÍ.~ok meg a un: i billikornot 

ÜI'Ítettek, a hány bctühiíl !11lott szu·etiíjiil< lleVP. 

A celtál<, gallok, briteit és g"rm!tnok sokkal nag-yobh cgy~z('riiség·gel <·gy 

i<özö" kupát körö1.tctt.ek maguk közt. Mindegyil<, mirlilu Hzhjához vitte azt, leg
köz")Abhi társA.nal< nevét mondá ki illy<'lllt{•ppn : l~n •·drl lcii.•:úintöm. ! Néha mégiH 
zavar s vérengzés volt a muhtt.ság vég·<>. 

Talán azért kárhoztatta e s~okást sz. AmLruR, H az egyhá~ eltiltotta pap
jainak az illy zajos mnlutság·ol<on megjelenni s valakiud< egészségére ráköszön
teni. A ll'ngyel zsinat, mPIIy Pet.rihawban 1510 i nov. 11-éu tartalntt, a papok
nRk a ráköszöntést határozottan m~gtiltotta. 

1
) Sir M11lkolm SidnEiy megvendégelln han\tait, !<iknek egyih, miclön l&tná, 

hogy Sidneyuek gyönyörű csipkés nyakr .. valója van, •·flköszöntött egy hölgyre s 

tüzbn vetette saját nyakJ'IIv:.lóját, mit a töhhiokkf'i Siclney ur is utánflzni kéuy

szeriilt. Szép nyakravalóját azonban meg akarta bo~zulni, s meghiván egyszer i6-
mét ugyanezen barátait, ráköszönt egy hölgyre, s egy sebéHzt hivatván oda, ki
huzatja "gyik fájó fogát B tiizbe veti; barátai l<énytelnuek voltak ugyanazt tenni. 
Beugnot lll' a <lijoni ak11clemia Pllítt A (•lhisziinlé.••!.Tiil rg_v értPIH-z?•t. olvR 
sott fol. 
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\' adásza t. 
A vadá:;zatról rn<ir föucLb, a VIli. könyvheu (352 lap.) mondot 

tuk, hogy az a nr~mesck mulatsága vala, kik azt eleitől fogva maguk
nak tartották fenn, s a vadászatnál használt sólyom madár náluk ne
mesi jch·ény is vnla. A niíknek is kedvcncz mitdaruk volt a sólyom, 
reá esküdtek a lovagok, s valódi lovag sólyom nélkül nem is vala l•ép
zelhetö. A nemes gyülésrc s uti·a is magával vitte n sólymot; II. Eugen 
pápa intette a kcresztcsckct, hogy kutyát s madarakat ne vigyenek 
magukkal, B'iilöp August gyönyih·ű sólymait mégis PtolemaiRban min
denki bámulta, s midön pgy a város falaira szökött, elfogáf'a végett 
az egész katonas:íg m01;gásba tnttc magát, ~ midi.ín egy saracon Sza
ladinhoz vittf' a szökcvény szárnyast, a nevezett tulajdonos annyi 
pénzt adott értn, a mcnnyivel több k_,~resztényt kiválthatott volna. 
Ugyanezen fejdelem Vincennes erdE.>jét fallal vétette köriil olly czél
ból, hogy ar.t varlaskertté alaldtsa: s az angol király Henrik össze
fogatott számos szan'ast, dámvadat s zergét és minden sziik~égessel 

ellátva a Szajn;Ín fel egr~sz Pát•izsba szállíttatta. IL Fridrik a sólymá
szah·ól, IX. Károly a vad}íszah·ól irt eg·y értekezést, mellybcn meg
említi, hrJgy sz. Lajos, midl5n a mamrlukok fogsiigában volna, egy ki
tlinö kutyafajt ismert meg, mellyet a tatárok szarv:1svadászatra hasz
nálnak ; hozott is t> gy et. Francziaország ba, melly g r i s-nck nevezte
tett, s annál is inkább becses vala, mivel a megdühödésnek nem volt 
alávetn~. A francziák, hazájokban a keleten megtanult oroszlánva
dászatot is utánozni akartálc 

A papság is nagy idötöltést talált a vadászatban. Egy yorki ér
sek nagy sereg kutyával s kétszáz emberrel járt vadászgatva lelkész
ségről lelkészségre. Nagy kiséretét azon apátságnak kellett eltarta
nia, mellynek területén vala 1). A IlL. laterani zsinat megtiltotta a 
püspököknelt e mulatságot hivatalos körutjok alatt , s meghagyta, 
hogy egy fiípap kiséretében negyven ötven paripánál több ne le
hessen. 

Hogy annál nagyobb idötöltéssé legyen a vadászat, a hűbérurak 
szigoruan megtiltották a parasztoknak valameily vadhoz hozzá nyul
ni; ezek tehát szabadon pusztították el a szegény ember vetését, még 
a félénk nyúl is valóeli esapássá lett. Lambert milánói érsek különös 
szívességet tett Burkhardtnak, midön megengedte neki, hogy a püs
pöki erdőben egy szarvast vadászhasson ~)- Az angol erdöszeti tör-

•) Wbitaker, History of CravPn. 

') Llutpr. III, 4. 



v<~ny (fo r es t- l a w R) olly szigorú büntetéseket gzabott a tilos errlök 

sértöi ellen, hogy abban poiitikai okokat ke1'e!<nek j s a vadászat kö
rüli <>gyezmények és fer.ntartáwk IIZ angol szab11dság alnpkötésének 
egyik fő elögonrlosságát képezék. Még a v:-ÍI'osok határozmányaiban 
is a \'adász-állatok birtoka nagy gonddal védetile Egy milánói. tiir
vény tiltja a Rólyom \'Hgy vadá~zeb elrahlris~>t, és megfogni a fecski>t, 
gal11mbot, gólyát. l<~z utóbbi madát· nagy számmal l'akott fésr.ket, kii
lönösen a tornyok on, s pusztította a mé1·ges l'OVIII'okat 1). Florenezben 

két vadásztársulat létezett, melly n vndakat uagy \'l~télyi,YPl pu~ztí

totta j a ki lP-gszcrem·RéRebben vRd:\~<zott, a~.t ö1·iim7.nj kiizt nagy dia
nallal hozták hazll. 

Majd utánzó ál-, kiiliiuiisen hikavndál:'zat, 111elly különiisen Ró
mában üzetett, követte a valódit. Szolllo!'Úan eml0.k!1zctes az.l333 i 
coliseumi bikavaclá&zat. Megjel('llt oda Cceco della Valle félig ft-hér, 
félig fekete öltönyben illy jdszúval : J<~ n v a g y ok L a v i n i a A r·

n e :í sa (igy hívtük kedvesét) j Mc·zzostallo fekete ruhájában fele
ségét gyászolá, illy jelszóval: l ll y ,. i g as z t a l n t l a n u l é i ek 

é n ; a Polenták egyik ti a piros fekete ruhába n, ezen szókkal : H a 
v é r b e fú l ok, a h m i é d es a It a l á l; Pgy m{u>ik sárga ruhában, 
illyen szókkal : N i> z z é t ck a sz c r c l cm ő r ii l ts Í\ g é t; egy 
Conti ezüstfehér ruh:íban c jelszót has~nálta: I ll y fc h é r a h i t; 
a szemérmes Cappoccio halvány rilzsnszín ruhábnn e mondatot vt-tte 
föl: É n a l' ó ma i L u c r e t i a t' a b j a ,. a g y ok ; egy ur fehér-fe

kete koczkás ruhával. illy jel~zót hOI'dott: R o l o n d e g y n ö é r t; 
egy másik tenger·f'zin n~ ~lirga ruhát viselt. illy jelmoudnttal: A ki 
sz e r e l em é r t h aj ó k á z, 111 e g ö r· ii l; egy harmadik halvány
zöld l'llhábuz iJ!y jehlzót dhlsztott. : V o l t é l (j r c m é n y em, d e 

rn ár me g h a l; elhallgatjuk a többi jclvényl•ket ~s jelszavakat. ::lor 
szerint, a kinek nfln kihúza.tott, a küzdtérre lépett, meghajtá magát 
a hölgyek előtt s czP.k tapsai kfizt neki ment a dühödt bikáknak. A 
sok tapsnak azonban igen szomurú ''ége l11tt: rnivcl az egó~z mulat
ság alatt a bikák tizennyulcz lovagot öltPk meg, s a n•;p a vét·es lát
vány1·ól cRakhamat· az átdfiföttek temetésére ~>ietett ~). 

Vitrosi jiltékok. 
A városi szabadság felvit·ágzása után a polgárok szinte nyilvá

nos játékokat s különösen esatát jelkép<>zök~t F< birkozásiakat ohajtot-

1) Tota regio üla (páviai) mundatur a venenosis anirnatibus et maxime ser
pentibus per ciconias, ']Uae illir /o/o tempore ven's et aestati• morantur. 

A ol Ticin. Re•·· it. script. X l. 
'J Lodov. Bonconta Monaldeschf. H~r. it. Scriz•t. Xlf. köt. 
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tak. Milano, V crona, Vicenza, Lucca és Pisa valamennyien illy játé 
kokkal mulatták magukat. Ravennában a köbajigál:isok szomorú vé
rengzéssé fajultak. Sienában S"-•·nt Uyürgy napján tartattak népjá
tékok j a szentet egy f,~gyveres férfi képviselte, ki sárkánynyal har
czolva, végt·e gyiil:euelruet ví\'utt ki. Siena lakói épen olly híres ök
leszek voltak, miut ma az angolok. Prato és l•'lorenez népe különösen 
a lapelajátékban volt Ugye~. Carbouaniban, Nápolyban élethalálhar
czok v í ntttak még Petrarca illejében is, ki tekintélyes szavával hasz
talanul ügyekezett a pápa meghallgatatlan tilalmainak ét·vényt sze
rezut_ 

Igy tehút, míg a neme~ck f\irenuúri iinuepélyeket rendeztek, a 
nép, melly azoknak költségeit i~ viselte, maga is mulatni kivánt, leg
inkább vallúsi imiokokra alapítva ünnepélyeit, akkor is, midön azok 
a vallással dlenkeztek. Lotharingiában nagyböjt közepén égettettek 
meg a kéjhi>lgyek szalmazsákjai '). LyonLau a B o l o n d l ó futott j 

papiriovon papidovag iilt, megkoromízva j dc a papirióban elrejtett 
ember futott, nevet.~éges bohúc:.: mozdulatok kiséretében. Rouenben 
a saint-quen-i apátság két szolgája gyönyiirüen felékesített luclat s 
egyéb ajándékokat vitt a<'. iitsszegyült várostanác" elé. Picardiában 
költészeti s zenészcti vetélyjátékok tal'ü,ttak. Salencyban sz. Medárd 
lJÜspiik alapított egy népünnepe t, mellyen egy sz ü z leány, kit a kör
nyék legerény(~sebbnek tal'tott, rózsával ajándékoztatott meg. 

Sok 111Ús t1épünncp eredetc a legendákban ket·esendü. Taras
cunban Hhóue vizéLül egy szül'lly jövén ki, gyakran megevett rnin
Jeut, a mit eliítalált. V égre egy lúnyka kereszttel kezében ös~zeüt

között vde ti megölte. Sz. Mát-ta volt ez, kinek entlékét minden 
pünkösdkor fényes szentmeuettel ünnepelte meg a papság és a nép 2). 

Puitiersblm hh·e j:írt, hogy a várospanutc:m,>k összebeHzélt az 
augolokkal, lwgy nekik a várost elárulja; azonban Szüz Mária elejtette 
vele a kulc~ol<at, rnelly zörgés elárulta iH. Enuck emlékeül a polgá
rok s a városparancilnok ueje lllÍnucn évben egy szép selyem köpenyt 
llggatlak Szüz Mária szobt·ára. Gannat vát·os mond:ija szet·int Rodez 
lovag leselkedett a szép Procula ellen, ez azonban Máriának szeutel
vén szüzeségét, meg~ziikütt tiíle j de utóbb feltalálván öt a lovag, le
vágta. fejét. E vértanu üunepén a liwykák szent Procula szalagokat 

1) Brc.~cifLuan s Ola"z- és F.·anczi:wrszág m{t• váro"aiban ugyanezen idlí

tájt t'~rtattak bobiizatos népmulat"ágok. 
2 ) Rouenben sz. RfJmánnak a Ga1-gordlle fölötti győzelme ünnepeltetett, s 

uct. :.!tl-lt.•• "''~Y iinnepélylyel vitetett egy halll.lra ítélt biinös az ünnepelt '"''ntnl!\1 
erekJy"e-•;~ekréoyéh (-Z, nH·Jiyel. f;iJC'IIll"iVéll, meg·Jtegy·~illl('?.t.l'tPtt, 
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viselnek karjaikon, s este a családok nagy tojás- és sajtpástétomot 
költenek el. 

Bizonyosan ez időkre viendők vissza más népjátékok s mulatsá
gok, mellyek wai napig sem mentck feledésbe, mint a fenyömászás, 
zöld nyírfagallyak ültetése sat. 

Nagy jóllétre vergödvén szabadság és kereskedelem által a kiiz 
ségek, rendszeres népmulatságokat s tánczvigalmakat tartottak, mely
lyekben a férfiak és nők társulatokra osztva Yettck részt. Az ifjak 
leginl<ább a lovaglásban, mint :l harczinsság emeltyiíjében, gyakorol
tál{ magukat. Boccaccio a florcnc~iekröl ezeket irja 1) : "Florcncz.bl'n 
sok szép szoká,s uralkodott, mellyeket a fösvénység tuvaüzött. KHiö
nösen a nemesfiak szép társulatokba gyültek ös~ze, s ma az egyik, 
holnap a másik vendégelt, meghívn ollykor az idegeneket is. Éven
kint leghlább egyszer egyformán öltözködtek fel s leginkább ünnepé
lyek alkalmávallovagoltak a városun, néha pedig vivtak és fegyver
gyakorlatot tartottak." Ugyancsak ö tudósít, miszerint az ifjak, hogy 
a hölgyek kegyeit megnycrjék, vívás és gazdag költés által tUotették 
ki magukat. Ugyancsak Florcnczbcn 1333-ban két kézmüvesi társn
lat alakult, s az egyik, mclly 300 tagból állott, sárga szint, a másik, 
500 tagból álló fehér szint vett föl, s egy egész hónapot, sok szép 
pénzt költve, mindennemü mulat~ág s vigalom közt töltöttek 2). 

A párizsi kövér-ökör-mulatság alkalmasint még pogány eredetli. 
A szépen fölékesített áldozatbarmot gazdagon és csínosan öltözött 
mészároslegények vezették, kiknek fejedelme kivout karddal s jogar
ral ülve az ökör hátán, nagy népujjongás közt látogatást tett a parla
ment elnökénél s más fötiszt\'Íselöknél, kiktől ajándékokkal bo,·sát
tatott el. 

Mindinkább gyarapodtak a mulatságok a e a r n e v a l (farsang) 
nnpjain, melly nevet némellyek a c a r n e v a l e (Isten veled hus !) 
szóktól származtatnak a). Vannak, kik állitják, hogy a c a r n c v a. l 
mindenütt a qnadragct:ima vasárnapon végzödött1 mint különösen Mi
lánóban, hol borr_ sz. Károlynak nagy fáradságába kc>rült ama vasár
napon a legzajosb vilngi mnlatságokat meggátolni. Romában gyer
tyácskákkal szcdwtt volt a nép az utczákon barangoini s mulatni ; 

1) vn. nap. 9. beszély. 

") Viliani X, 218. 
3) A régi iratokban sol<helyt Cami.•p>·iviun;nalc ueveztelik, mikép a görögöl<

nél a1rÓx~w~-nak, hu$ nél/eiU. Máshelyt carnis laxatio, carnis levam~n, vngy car
nem laxm·e mondatik, R et. utóbbit.ól v11n ~~~ olasz onr;ur,sciale. 
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Flórenczben s más váro~ukban, kHiönösen a nemes ifjak álruhában s 
álarezezal is jártak, s kiilönféle játékszerekkel mulatták magukat. 

V eleneze mulatst'tgainak régi szokásait híven megtartotta, s l. 
Pieh·o Orseolo 11 X. században, mid(ín a dogei méltóságról sa világról 
lemondva, zál'!lába vonult, kinc~eibiíl ezer font aranyat rokonainak, 
ezer fontot n szegényeknek, s ezer fontot a nyilvános mulatságokra 
hagyott 1). A velenezei e a r 11 e v a l híres volt mát• 1091-ben, s még 
az ujabb idiíkben is, a ki fe~zlel•·nül s:r.aLadon akar mulatni, e vitroaba 
sietett. Az :Harcz, nH·lly biztosságot nyujtott a titkos törvényszékek 
kémei elhm, s melly az utolsó napszámoRt a nemes emberrel, a leg
ntolsú nőt a doge nejével egy rangba lwlyezte, a törvény által véde
tett, me ll y szigorú an büntette az álarczou ejtett sérelmet, kinek még 
a nagytanácsba is bemenetele volt. Miuiín a velenczeiek Ulrik, aqui
lejai pati'Íarduít töhb nemessel egyiitt legyőzék s elfogák, olly föltét 
alatt lwc~átották e l, hogy a dogenak miuden hamvazó szerdán tizen
két disznöt s ugyanannyi nagy kenyerd küldjön. Másnap vagyis 
csiitörtöküu a gyiízeJem emlékére népünn11p tartatott j a nép számára 
egy ökör s nehány ~crtés vágatott le. A Piovego palotában nehány 
kicsiny favát· áll!ttatott fel, mellyet a doge és a tanácsbeliek döntöttek 
le. Azutáu egy kötél köttetvén egy hajú árboczához, l'gész a sz. 
Márk tér tornyának tetejéig nyujtatott, ezen mászott fd bizonyos gé
pezet segélyével egy hajóslegény egész a torony belsejébe, hol a do
genak egy virágLoknitát adutt által. 

A fat·sangiakon ki v ül is V elenelle hü·es volt a népiinnepélyl~k
röl j a nemesség mulattatla a népet, hogy feledtesse vele az ~drablott 
jogokat. Krisztus mennybemenetelének napján nagyszerU vásár tar
tatott, s közszemlére tétetett ki egy bábalak, mcllynek öltözéke egész 
évre meghatározá a nöncm ruházkodási divatát, melly nem változott 
minden perczben mint ma. Ugyanott uémelly rnüvészeti remekek 
közcsodálat tárgyaivá lettek, külünösen Uauuva Daeualusa s learusa 
a szobr:\.szat ujjászületését hirdették. Ugyanaznap a doge a L u c e n
t a u l' us nevü százhatvan evczöü hajón harangzúgás, zene és ágyu
dörgés közt egés1.: a tengen·e ment, egy gyürűt vetett a hullámok 
közé, s így szólt: T e n g c r, m i e lj e g y zünk t ú g e d ö rök 
uralom jeleül. 

A mulatságok utóbb jó tengerészek képzésére fordittattak, s 
gyakr;m gondolákkali versenyfutások tartattak, mellyek cl8t~je 1315-
böl említtetik. Késöbb a tanáes e verseny tm·tá.sát sz. Pál nnpj:\rn hntá-

') Sagorninus krón.ikája. 
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ruzá. Hetenkint egyszer mind a. nemeseknek, mind a népnek a ten 
get·parton czéllövésben kelle magát gyakorolnia. ~cptcmbertöl l;.ará 
csonig birkozási gyakorlatok tartattak; a u,,stellani és Nicolotti vc
télykedö pártok híresek voltak Hercules tetteinek utánzá;árúl, mór·
mudorú viadalokról ~ a fu r l a n a táuczról. 

Sz. Hilarius apátságának er·dejében a v:uLí.-;z,,k ruinuen vadkan· 
nak fejét s busának negyeuré.~zét a szcrzde8ekuek htrtuztak uua 
adni; a szerzctesck viszunt a dogéuak, mirWn vad:t.'izui oJa jött, ebe
ket, lovakat és sólymokat kiitele7.tettek adr i. KarfLc,;on vigiliáján 
nagyszerU vadászat tartatott, a mikor is a doge lllillllen tisztviselőnek 
é.~ családapának öt darau vadat adoU; mit Grimáui Antal alatt öt da
rab ezüst pénz pótolt, rnelly csupán ez alkalomra Hretctt. 

Páduában IV. Henrik engcdclméLiil a váru:.; fulnin egy szekér· 
hurczoltutott ökrök s lovak által fegyveresek sorai ki)zött. A lóteri
tökön a község czímere volt kilrímezv\.'. A páduaial<, miután Paganót, 
Barbarossa podestáját elűzve, szabauokká tették lllngukat, éveukint 
virágünnepet tartottak. A szekeren tudnillik és körülotto meglwszo
rúzott s virágokat szúró tizenkét nemet; lányl,át vittek, az abb.kokrúl 
n.indenfelől virágok omlottak; a szekér mdlctl huszonnégy fcg)'vercs 
lovag lépJelt, kik midön a Völgyrnezöre értek, viadaljátékot tartot
tak. A tengeri ütközetek, tuellyekct c nir·osrúl rnár Títus Liviu~ említ, 
szent Ágoston csatornájábau vagy abban gyakoroltattak, mclly Márs
.Mezejét nyugatról loc~olá .. 

Az illy ümrepélyek uem tartatván zsúfolt, rekedt levegőii s testre 
!,;!ekre egyaránt káros hatásu sziuházakLan, fentartották magukat 
sokáig az olaszoknál, s nagy befolyással voltak ama nép vitlor s paj
kos jelleméTil k kifejtésér!.'. A zsarnokok gyarapították c mulatságo
kat, jól tudva, hogy a mulatni >-ZPretö népet könnyen lehet elnyomva 
tartani. A XVL században az ünnepélyek a müvészet mindcn fényé
vel szépíttettek. 

Udnu·i bolondok. 
Fontos elemét képezték a középkori mulatságoknak a bohóczok 

s udvari bolondok, kik azonban nem c~ak az udvarok, hanem a köz
ségek által is tartattak é~ pc!dig olly gazdagrHJ, !rogy a kinc8tál'llak 
sokszor nagy terhérc voltak 1). A rúmai követek mát• Attila udvará
nál találtak egy nemét az u d var i bolondok nak ~) ; a középkorí u d va-

1) Mih\no város{Lnak a boh6czol< tartfl•:t 0.vPnl<int hnrmitiCl.czer aNny f,,
rintjába keriilt. 

2
) Byzantinae histm·iae .• c,·iptm·n. VII. 
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ruknál pedig sehol sem hiányoztak B bolomhág szine alatt uéhu igen 
jcíl tHegmondották ~ fejeeleimeknek az igazságot, mellyet kiilönben 
senki sem mcrt volna kimondani. Némf'llyek m i n st r e ll név alatt 
nemesebb állást vivtak ki maguknak; néha törpék voltak, !dk a gú
nyos tréfakat, miknek rút alakjok által kitéve voltak, ci!ipös meg
jcgyzéseklu·l viszonzák. Berdri, Húditö- Vilo10snak udvari bolondja, 
Glouce,,tet·shirc mellett adómentesen három fnlut kapott; Gnlfrid, I. 
Henrik mimtre!Jje a Hide apátt>ágtól évi dijt húzott; egy másik, ki 
I. Eduárdot a kereszte~; háborúba kö\·cttl·, vele egy sátor alatt aludt 
8 megtudta öt menteni az orgyiloktól; Roher, szintt~ I. Henrik min
strellje, Lond ou ban sz. Bertalan perjelségét B ispotályát alapi tá_ 
S0nlisben egy 1375-i mausoleum bizonyítja, mikép az udvari bolondok 
haláluk után i8 nagy tiszteletben rószesittcttuk ; némellyek halhatla
nabb cmléket s nevet szerezt,.k, mint a leghasznosb dolgok feltalálói; 
illyen Triboulct1 J. Ferencznek, Gonnella, a modenai herczegnek és 
Angely, X I V. Lnjosnak udvari bolondjai, ez utóbbi huszonötezer ~>ru
dit gyüjtött össze. 

Egylulzl iimwpszokások. 

A kiiliinfele Pgyhá?.i ünnepekkel bizonyos, részint a régiségbiil 
feunmaradt, részint njon behoztJtt sznkások voltak összáötve, mely
lyPk l:'gy része uünd mai napig scm ment feledésbe. Milánöban viz
kcrt'szt unpján a. H á l' om l< i r á l y ok egész története szakott volt 
eljátszatni. Karácson napjáu magánházakban i~ kedves családi öröm
ünnep tnrtntvtt. A naládfő örökzöld ágak -; gallyakkal éke~itett fa
törzset hozott be a vállán s a kandalló mellé helyezte, rnirc az egész 
család c zöld fa köré gyülekezett ·x). 

Provencei Renát nyolcznap•JS szent mendet hozott be az U r 
TestéhP.z (ad Cot·pus Domini). A franczia királyaz~vbi
bizonyos napján neháilJ, lHlóssügért bebörtönözöltet szabaditott ki, 
aztán gazdag vendégséget tartott, melly alatt m:tga csak egy kis nö
vénylevest evett. Florenczben sz. J án os napjáu roppant magas sze
keren su~nt,.k képei s jdvónyalakok lnu·czoltattak; az urak terén 
mintf'gy ~7.:\z :>nmyozott torony volt fPlállitva, mindenütt zánlók
kal, kiipcnyckkd s ('gy{~b ajándokokkaL Nérnclly helyen piindösd
kor a t•~mplomban fehér galambok bocsáttattak el, virágszórás és a 
nep örömrivalgá-;a küzött. Rouenben a G l o r i a dhangzásakor ma-

*) E szol<:LAOk mnra<.lványai a uálunk is divatoz,) Betlehem-jlttékok sa ka

rác:~oni ~ján•lékoh, u.elly<·k legt.öbL csalAdnál gy<erty!tcsk.ikksl megvilágitott, a 

Az<>ba kiizep\m felft.llitott ;.:ynnynrü f··ny:;r:.m agg>LII:lt.nllk. Lonkay. 
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darak bocsátattak szét, mellyek lábain czukor c.~ernegék voltak kö
tözve. 

Sziikségtelen töbu 1:észletet hord.anom fel, elég annyit megje
gyezni, hogy különiisen Olasz- s Francziaországban nem volt város 
vagy nagyobb helység, hol a védszent ünnepe )(iilönöR melléksr.ertar
tások- 8 népvigalmakkal nem lett volna üsszekötYe. Flórenczben 
1304 ben egy nagyobb ünnep alkalmával azon meghiv ás tétntett közzé, 
hogy a k i a m á s v i l á g i d o l g o k a t m e g ak n I' j a t u cl n i , 
az jőjön a Carrája hidjára. A folyó fölé csakugyan nagy 
állványok épittettek, mellycken az elkárhozottak pokoli kinjai mu
tattattalc Az összecsődUlt ni>.pség olly nagyszámu volt, hogy az ,Uh·á
nyok leszakad tak, fl a nézök közill sokan 'iz befuladván , cs ak
ugyan isme1·eté1·e jutottak a túlvilági állapotoknak, 
a m i n t h i r d e t v e v o l t. 

Mikép a régiek látduyos !innepélyei a bátlll'ság 8 a hazafiság 
é1·zetének éb1·esztésC.re irányoztattak j épen úgy a középkoriak, papi 
befolyá~ alatt állva, az áhitat s vallásosRág emelé1:!é1·e czéloztak. Ezért 
végeztettek legtöbbnyire az egyházban s vezettettek diacunok é,; pa
pok által j s innen ama visszaélések, mellyek a komolynak és mvet
ségesnek, a töredelem-s vigalomnak azon vegyiiletét tüntetik föl, melly 
a középkor összes mi.lveit annyira jellemzi. BizonyQs ünnepeken min
denkinek róka&lnkban kellett megjelenniP-, ~ a tisztviselií s főpap öl
tönye alól egym·ánt lógott ki a hosszú rókafnrk. Reimsban husvétkor 
minden Iomonok czél'llán huzta maga után a nagybijjti sóshalat, vi
gyázva, hogy az előtte menüére ne hágjon, s hogy az uüína jövő az 
övét le ne tapossa. l'áriz~ban a papság egy felöltöztetett rókát veze
tett, főpApi süveggel fején j dc a lúdgyilkos, midiín szárnyasokat látna 
maga elött , feledte méltóságos állását s neki ugrott a majarságnak j 
mit Szép· Fülöp, ki a pápá t gyiilölé, igen jó aikaimul használt fel a 
római főpap gúnyolására '). 

Az egyiptomi futás emlékére Lehozatott a szam:ír iinnepL;ly, 
melly karácson napján a roueni székesegyházban a legfényesebben 
ment végbt>. Egy szépen felezifr·ázott szamál'ra, ölében kisgyermeket 
tartó szép leány ültetteték, s a papság kisé1·ete mellett, s1:ent menet
tel valameily templomba vitetett. A papok közül uémellyek a prófé
tákat, Balaámot, Nabuchodonozort, kereszt. .J~nost stb. képviselték. 

1) IX. Gergely kárhoztatta e s~okásol<at: Fiu>1l lluli tltP-atrales in ecclesia, 

el nvn solum ad ludibrio1-um speelacula introducnntur monslra larvarum, verum etiam 
in aliquibus festivitatibus diaconi , prP-ahytP-1-i ar. s1tbdiacnni , infamiae suae ludilm'c; 

~xercerp, pl·aesJtnw.nl. 
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Midön a kitűzött templom oltárához értek, elkezdődött a miAe, ruelly 
alatt a chorus énekei szamárordítással végzödtek; az i t e rn is sa 
es t helyett szamárordítás hallatott s ugyanaz volt a népnek felelete 
ís ; énekeltettek a szamár dicsér·etei s egy tréfás dal sokszorosan ismé
tel te tett. 1) 

Mindez épen nem csufságból, hanern a legnagyob b komolyság 
és áhitattal végeztetett. Németországban legkevésbbé sem találtatott 
nevet8égesnek, hogy az első misét mondó pap, midőn az oltánQ.l alá
szállt, édesanyjával a templomban tánczra kerekedett s hogy a kano
nokok lapdát játszottak; belevegyült a darabos és nevetséges a ko
moly- és szentbe, mi utóbb az épitéezetbe is átment, a mennyiben a 
gótizlésü egyházak homlokzatan s chorus állványain illetlen és szörny
alakok láthatók. 

Ujcsztendötöl vizkeresztnapjáig a bolondok ünnepe tartatott, 
mellynck eredete a pogány korra viendő vissza. Nagy sereg ifju pap
nak, nőnek, állatnak öltözve, a bolondok mindenféle jeleivel egy 

l) Hez, aú·e aane, t;a clutnlez, 
Belle bouche ?'echignez, 
Vou.a anrez du foin aRBe" 
Et de l' avoine a plantez. 

Orientis partibus 
Adventavit aainua 
Pulcher et fortiaaimu8, 
Sa1·cinia aptiaNÚnua. 

Hez, ail·e aane etc. 

Lentua erat pedibus 
Nisi foret baculua , 
Et eum in clunibua 
Pungeret aculet!8. 

Hez, airc aane, etc. 
Amen dicaa aaine, 
Jam aatur de g1·amine; 
Amen amen itera. 
Aapernm·e vete1·a. 

Hez va ! hez va ! ltez va hez! 
Biax aire aane car allez 
Belle bouche, t;a chantez. 

Ezen ének 11 sensi székesegyházban t11rtatik. A Rzamáriinnepély szertar-
tá~ait e versek elélzik meg: 

Lux lwdie, lux laetitiae. Me }udice, tristis 
Qui8quia erit, remavendas erit, solemnibus iatis. 
Sint hodie procul invidiae, procul omnia moesta. : 
LaP/a. 1J0f1m.~. quiovnquP colunt cninmia festa. 
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tt>mplomba mentek s megválasztván ott a bolondok püspökét, körül 
vezették a városon s visszatérvén a templomba ott rsufságból misét 
tartottak, t:ínc<: ···s én• k között. Az oltAt· étel- s itallal rakatott meg; 
ettek, ittak, koczkát játszottak s tömjén helyett rongyos czipöt éget
tek. Azután kiindulva ,;zerte ját-tak az utczákon njjongvH, kiabálva, 
állathangokat utánozva, csufolva és sá1Tal dobálva az elmenöket. A 
tole<.lói zsinat már ü33- ban tiltolla e mulatsúgot s ugy11nazt tette Fmn
cziaot·~z,igl,an Eudes kinlly j az n zonban mégis Párisb:m 1198- han, a 
többi F•·ancziaot·szágban p('dig tnóg későbheu is véghez megy. S bát· 
mennyire ellenkezett a józan értelem- s izléssel a bolondok iinuepe, 
voltak mégis emberek, kik álliták, hogy :una mulatságok Istennek és 
a szeplötelen szűz Máriának egyar<'Lnt kedvesek. "A mi iiseink 
- mcndá ar.ok egyike - feddhetlen szent életü emberek voltak, é!; 

mégis megtat·tották amaz ünnepeket j mért nem tennők meg mi? Mind
uyájunkba van egy adag bolondság , mellynek hébehóba szabad me
netet kell engedni. S n<•m jobb-e ennek a templomban történnie a 
Magasságbelinek szemei eWtt, mint a magánluíz f:tfai közütt? A böl
cseség olly el'iís szesz, é!l mi olly tü1·ékeny ü veg•·k vagyunk, hogy ezt 
magunkban meg ne111 tarthatjuk s kell , hogy kis ~zellöztctés által 
l:'reje c;;iikkenjen 11 bajt ne okozzon 4

' 1). 

Titkok. 
Néha kevéshbó HI,Vetséges sz(·t·ta•·l<l.sok é.~ néziíjátékok valúhau 

azt tíintették szem elé, minek cmlékét nz egyház az nap 111eg·ujitni 
akarta, és az illy uéziíjátékok T i tk ok u ak neveztettek. A mii
vészet minden neme ana fordíttatott, hogy a titkok, mellyek 11e111 <l 

szinhtí.z fojtólégü sziík falai közt, hnnem a sr.abad ég alatt, nyilváno,; 
tét·ek1m, hot·doJ~ható szinpadon tnrtattak, minél fényesebbekké legye
nek. Mát• az e lsö századokban is illy n(:zöjátékok nyomair;, találunk. 
Egy Ezechie! nevü pap a lll. ,;zázadban Mózellt, Nazi;~nzi Gergely 
pedig a Sz e n v e d ö K r is z t us t dl'amatizálta. Toursi Gergely 
beszél i, hogy s;r,. RadegnuJa temetésénél mintegy kétszáz apácza sz ini 
p:it·besr.éu<>t énekelt. Nagyobb szokásba hozták :t ket't'sztes hadak, 
midön a vi"szatt:rt zar,íuílokok élő szinben akarták felmutatni a szent 
helyeket és a mit :tZl)kon tettek é~; látták. Olly helyi:;égeket válasz 
tottak tehát, mellyek a Kalváriával, Betlehemmel ,; Jet·usalemmel 
némileg hasonlók vt>ltak j azutlln magukat és sr.ereplö t1í.J·saikat ke
leti jelmezbe öltöztettók. 

Páris Máté a X n. század elején beszéli, hogy midön Oottfrid 

l) ilu Tillot. :lft!m. JWUI' •• ~,·vir ;. r hixtoi,·p tfp ln _fhP ./es juiH. Lau~IIIHI<'. 
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i'-7.. Albán ::~pátja Londonbfln AZ. Katnlint. ját~:~zatta, Wzvész ütött ki. 
A7 apát, ki franczia volt, bizonyosan n maga hnájában látott már 
olly uézöj.ítékoknt. Leboeuf l. Henrik idejébiil em lit <'gyet. Rómában 
pedig 1264-ben aliott fel a z ás." l ó t á,. su l a t a, me Ily .Té z n' ~zcn
vPdé,;~t ~Hltn . .Tuli:\n kanonok friauli lu·lonik:íjn szet·int. a patri;'u·eha 
u1harában 1298-ban a papr-ág által Krisztus szrnvcdésc s föltámadása, 
a Szcntlélcl~ eljövetele R 117. ntolsó itélet ját!'zatott, n ri,·idalei kápta
Inn pedig l il04 ben a t.et'Prnt.ést., Boldogasszony fogantatását, szülését, 
a ki n sze n v<·dést éH az antikt-isztnst adta);:. 

l\10g 1437-ben is Metzbcn adatott 0gy illy néziíjáték, mellyen a 
pokolból ~'gy siu·kány szállt fel R szárnyait a nézökhöz olly közel ter
jesztette ki, hogy >'~okakat t·émület fogott 1:'1 1). 1173-ban, midi:in ara
gonini Elennom Rórnáha mcnt, Pietro Riario bíbornok nagy nézöj:!té
kokat rcndc~.ett, mellyekhcn z~uz~anna, Ket·esztelö János s szent 
Jakab története és Krisztn,•nak poklokrai leszállásas végre Rómának 
az egész világtbli adós.",•df.se adatott, 1·7. utóbbiban hatvan terhelt ösz
VI:r j<·lent meg, czimerhimzetes posztbval beteritve 2). Ugyanezen bi
U()I"nOk 1492-hen saját házáb::~n Granada elfoglalását jMsz.atta. 

Némelly né?:öj:\ték<,krúl fennmaradtak a n·ndezésre Yonntkozó 
kézirat<.ok. A "llárom kid.Jy"·ban személyittetik Jézus, az angyal, a 
három király, Herócl<~s és tia, egy f•·gyvernök, angyalok és pászto
rok kam, tolmát~sok, ir:ístudók, uök, hábák, nép és egy éneklő kat·. 
A "Frltúmadás"-bau Kt"isztus a kertész és saját alakjaban, tovabbá a 
ka angyal, a három Mária, Péter, János, az apostolok és n. nép sz(•
t·epeluck, lrgclöst~iiJ· a három Mát·iát személyiW ap~lcznk y;urk ki s 
halk és szomorú hangon R zsidókat átkozó néhány versszakot énekel
ndt el:;), ezután a sit·hoz HH,nnek, mclly fölött egy aranyozott ruháju, 
füveges a11gyal, balkrzébt,n pálmaágat, jobLjában viaszgyrt·tyát hu·t 
s riuws versek Len szólitja meg öket. 

Pez Bemát 4) egy H u s v é t i j á t ék o t kiizöl az ::~ntikt-isztus 

f-ljö,·etelt'l'ÖI, melly a XII. században adatott s mellyben személyitve 
van a császár, a pápa, külöuféle királyok, a zsinagóga és az antikt-isz
tus. A ft·anczia nemzeti künyvtár két ivt·étü nagy kötetet bir, melly 
tele van cKupa cr.imoivrl a X fil. " XlV. százndban előadott efféle 

•) Bouterweok, v. k. 103-106. 11. 
') Re•·· ital. script. III. köt. 2. rész 1143. l. 

') Heu nequam gena judaica, 
Quam dira p1'aeaell8 vesania 
Plebs execranda ! 

') Thu. AI>P-Cd. not•iss. II. R. II. k. 18ö. l. 
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nézőjátékoknak j pl. "Itt kezdődik Asszonyunk egy csodája, egy 
fiu val, ki születése után mindjárt az ördögnek adatott. Sz em é l y ck: 
Elsö, második ördög j a szomszédnlí j sz. Mibály, sz. Gábor j a fiu, 
két kntona, két bíbornok, a pápa; három remete; Isten; angyalok 
kara. ({ "l<:gy Theodo ra nevü n ö, hogy vétkezhessék, férfiruhát ölt, 
aztán, hogy bünbánatot tarthasson, szerzetessé lesz, s férfinak tarta
tik, mig csak meg nem hal." "Mikép vágta Ie l• ezét a magyar király 
lánya, kit saját atyja akart nöül venni ; s mikép tartotta fogai között 
a levágott kezet hét évig egy tokhal" *). 

Szlujáték. 

E nézőjátékokban kell az ujabb szinjáték eredetét keresni. A 
régi szinjáték együtt hany:-~tlott le a római rpüveltséggel ; ámbár a 
szinirodalmi modor többé kevesbbé folyvást gyakoroltatott_ Az ed
zettebb tudományosság holmi nemcsak alakra, hanem tárgyra is a régi 
müvekhez közelítő dolgozatokat rnutatott fel 1) j különösen Virgil 
pásztori költeményeinek modorában, felolvasás vagy asztalfölötti el
játszás végett is, leginkább a püspököknél , avagy a zárda emberei
nél az áhitat ébresztése vagy unalom eliizése végett. Ha a latin sún
irodalom muzsája virágzá~a korszakában sem tudott valami mara
dandó becsüt teremteni, hogyan lehetett volna ezt a középkorban re
mélni? Ám mégis a legsötétebb századokban Hroswitha szerzetesnö 
által sze nt tárgy u s nem épen szarencsétlen kivitel ü szinmüveket lát
tunk ira tn i 2). Jöttek azután a troubadourok, kik a nagyok termei
ben vigjátékocskákat is adtak. Egy bolognai határozrr1ány megtiltja a 
franczia szinjátszóknak előadásaikat a köztéreken tarthatni. A pro
vencei Faydit Anselm vig- és szomorujátékaiból nevezetes pénzössze
get szerzett magának. A zsinatok gyakran tiltják a szini elöadásokat 
s Aquinói Tamás azon kérdést feszegeti: lehet-e az szinészszé, kinek 
más kereset mót!ja nincsen. Annyi1·a távol van, hogy a szinészet vég
kép ki Jett volna veszve. 

Egy milanói krónika szinházat említ, mellyben "szinészek éne
kelnek, mint énekeltetikmost Roland és Olivier; az ének után amim
játszók guitárt ragadtak s illö tagjártatással kisérték annak hang-

*) Megvallom őszintén, nem ismerem e montla alapját, melly ha csakugyan 
léteznék, felvilágositására tud6sabb honfitársaimat kérem fel. Lonkay. 

1) Pl: Vulcan itéje; Ocipw; Glytemnaeatra; stb. L. Magnint: 01·igini de! 
teatro : 1839. 

') L. a X. könyv. 404. l. 
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jaitu 1). Albertin MllsHato mint 1·égi szokást említi a kit·ályok s vezé
rek tetteinek szinpadoni előadását s éneklését. 

Hof,!:y az akkori Rzinparl rendezete, a diflútméuyck s jelmezek 
igen durvák lehettek, nem is fogja kérdeni, ki elgondolja, mikép még 
Shakespeare idejében is Angolországban egy-egy fehérbe burkolt 
ember falat képezett, a szinészek mindnyájan a szinpad körül felálli
tott padokon ültek, ugy hogy a közönség az első jelenettől kezdve 
valamennyiöket folyvást maga előtt látta. 

A vallási n<\zőjátékok egész a XVL század közepéig terjedtek, 
tele kor-tévesztéssei és sokszor illetlen jelenetekkel. Az előadás mü
vészet, összefüggés s egység nélküli vala, és ha nem volt elegendő 
egy nap, folytattatott hetekig sőt hónapokig is. A nép nem sokat 
gondolt az ille<lékkel, a helyes vagy helytelen személyitéssel, hanem 
tapsol t micWn Trója hüsc·it s ezen feliratokat látta: P y l os, N es t o r 
k i r á l y i s 7. é k h c l y e ; S n ln m i n , 1' e l am o n v á r o s a stb. 
Mindez visszatetszi) lehetett I<:rasnmA és Luther századában, dc nem 
az egyiígyiibb s hitdús korsznkban. 

Flandriáh:m sr.. Lukács szinésztársulata festészek- s más müvé
szekbiil álla. Párizsban a varg~lk sz. C1·ispint és Crispiniant, a k:il·pi
tosok pedig sz. Lajos életét játszták. Ott a nép nemcsak néző volt, 
han('m maga i:; !lzercpelt. Midiin VI. Károly 1385-ben Bajor lzabel
lávali fényes menyeltzőjét tartá, neh{Lny párizsi polgár összeállt val
lásos nézöjátf\kok t<u·tására, s nlÍnthogy a "Kínszenvedés" legjobban 
sikerült nekik, azért K i n s z o n v c rl és t á r s u l a t}\, n ak nevezték 
el· magukat. 

A dráma a régieknél is ]:lapi s hittani költészetből fejlett elő. 
Ezt láttuk az indllfwkná-1 ; azbín Platon 2) beszéli, hogy Thespis, Plu·y
nikos és Athcnae alapitása előtt az Isten és természet láthatlan titkai, 
a mindcnség rejtett erői, az égi, földi s alvilági hatalmak, megsze
mélyittetvén, emberi nyelven szólaltattak meg; az ember ama kér
lelhetlen hatalmakkali küzdésben s végre mint győző állittatott elő. 
Ime, illy kiizös természctü volt a kü lönböző nemzeteknél a szinjáték 
ujjászületése; rnelly megtörtént a kereszténységben is, daczárn a sz. 
Atyák luírhoztatásának. 

Későbben pártoltatott a szinjáték a sokaság, a királyi kegy és 
az egyház által, melly csak arra ügyelvén, hogy a tárgyak szent tar
talmnak legyenek, a sr.ini előadások kedveé1·t még a délesti isteni 

1) Antiqu. Ital. dis~- XXIX 
1) Minoa, vége fel~. 
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s?.olgálat idejét is elöbbt•e tette; utóbb azonb/lU illctlenn,·k taláh·áu a 

szent dolgok ~zinre hozás:H, eltiltotta azokat, mll,irl ismét meg(!n:;cdte 

és ismét eltiltotta. Csakugyali valódi szcntségtelenités volt a "Kin
szen,·ei!és" P!öadása, minthogy az ös~zefüg-géstelen, hosszura nyúló 

jelendekbe illf'tlenség, c•rkölcstelensóg vegyült bele '). 
A Ki n s z c n v e d és t á r su l a t á n á l mr~g régibb volt a 

B a z o c h e - e g y l c t, melly a parlAment írnokaiból ala!mlt össze, 

kik emlékhaladó idö óta a közünnepélyek renrlezöi voltak, s kik Szrp 

Fülöptől (1303) B a z o c h e o r sz á g a czimü rendszllbályokat ny<'r
tek, mellyek szerint a parlament irnokai között febnerült minden vi

szály elintézése !'gyenesen hozzájok tartozott. 
Látván ez egylet a Kínszenvedés társulat:tnak ,·irágzását, maga 

is illy nyilvános mulats:\gokat kPzde rendezni, de szindarabjait 
E r k ö l cs üsségek n ek nevezte, wiv( l az cHiadást erkiilc;:i foga

lomra alapítá. Ámde tulzásuk é::> fars:1ngon~inti rakonczátl:mságuk, 

mellyet a parlam<'nt is hasztalanul iigyekezett el[ojtani, minden hatá
ron tulment. 

Elökelö családbeli ifj nk egy másik társulatot alakitottale G o n d

talan fiuk (Enfans sans-soucy) neYc alatt, melly maga is 
mutatja, hogy vigan bolondozni s mások bolondságait nevdni ,-olt 

feladatuk. Főnökük bolond••k fejedelmének, elöadásaik pedig bolond
ságoknak neveztettek; s így szi.ilctrtt meg tár;;ulatok ~; kidJtságok 
által a szinjáték, mellynek elemP. n s:>;nbad~ág. 

A elassicus tanulmányokra adván magukat az Plmék, azon meg
gyi-)zödésben éltek, hog·y csak a heliL\ll s római mih·(·k Len van a sú•p; 

s azél't utánozni k··zdték drámújoknt i~. Illy utánzatnak legrégibb 

~rnlékc Olaszhon Lan A lbertin Mu~satu ( --132D) E c e c r i n i s-e, 

Seneca maclorában ~ de elbeszéléssel s párbrcszéddd vegyesen, Az 
elsö felvonásban elbet>zéli F.zelinn•·k és AlLeriehnek anyjok, hogy i:ík 
benne iirdög által foganlf\thtk; a llll'ÍSodikban Pgy kiivef clb<•széli ;t 

haza bajait s a z~nmuk szerenc;;éjét; a hanundikban EzeJiu é:-; fivére 
Veronábau uj gonoszságokat trn·cz, azt:in halh·án Padua elfoglalta

tását, annak megm<:ntésérc siet; 11 kar ciiiadja Ez<'iin gyűzclrnf.t, 

Veronábai visszatét·ését s a foglyok Rzomorú sors1H ; a negyedikben 
egy követ elmondja a lombárdiai háborút 11 a z~>arnok halálát; az 

1) Az örök Atyaioleu alszik, egy angyal hu> zá j ö s illy párbeszéott kPzd: 
HeJ, Ö1·ök Alyai..ten ! nem 8dgyenled magad ? le alszol ill ",,;"t eqy .-észeges , fiad 

pedig azalatt meghalt! - Hogya11, meghalt 1 ·- Bersii/Pfemrr 11WHdom, "·!lY •·m• .. 
Vigye11 el az ördög, ha c.•a.·k •m1nmil i.• lu1Jmn ,.,;'"· 
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ötödik felvonás AlbcJ·ieh lwlálát tiinteti dil. A szPnvedelyek ncm1 
erövd vannak kifrjezve, a kor 1::- Rzokásai jól rajzolvák, megvan 
benne a nemzeti lelkesítés ~ a latimng scm megvetenoU j rzen egy
korú t:irgy s a h:i1·nm drám:IÍ cg·ység melli-izése njabb bizonyitványa 
a?. nln~z S?.inirodnlrml ercrlrti krzdelmeinek. 

~Tussnto m!>g hnt más drúmát irt: melly1~kböl azonhan csnk 
A c h i ll r s h a l :i l a maradt fenn. Ugyanazon korból említtetik C e
s e n a h e v é t e l e, s Me d c a, mellyek Petrarcának hibásan tulaj
donittatnak. 

A classicus sr.injáték ujjáteremtésének dicsőségét Pomponius 
Laetusnak engedik, ki RómáhHn 'l'erPntins R Plantus comoNliáit njnb
b::~kkal vt>gy<·sen hozta szinrc. 'l'iibb hrrczrgi udvar vágyakoelott e 
fényiizésre i a ferrárai fiiliilmu\ta a töbhiekrt díszben, s itt eliíször 
adnttHk rinH'" vigjátckok. Utóbh Mantuában Polizi:;m O J' P h e us a 
mi11den eliibbit frdiilhaladott; aro 1 században mégis aszini előadások 
jc,bb:ira vnllá;;r,s tárgyunk voltak; IVnwibnn legink:i~h K r is z tus 
kinszenvrdéf'l• Dati .Juliántól, Floreaezbcn Abrahám és 
lzflák l<,AO Belcaritól arlatott; Bernartlo Pu\ci Barlaam él'; Joza
fátot, Alamanni Antal Magdolna megtércsét irta. 

A nép a bohózatokban gyönyörködött s n mint az.uj nyelvjárá
sok alakultak, a hohúzatok i:; azon előadva tüntették fel a különbözö 
olasz népisl'>gek sajátságait. Boiogninak nwgvolt ar. ö Doctora, V e
lenezénck Pantalonja, bPc:,üldPr! knlmára j igy szinte a tiibbi váro
t'oknak i~: a mnga bolu)cr.ai, kik a népnek nngy mulattat:isára az r\
lenséges vagy vetély v~b·osokat nevetségesekké tettélc 

A szinész- és bohócztát·sulatokról , mellyek Spanyolországban 
szet-te barangoltak, ugyszinte jogaikról is n P a r t i d á i:l b a n tétetik 
említés. Némel ly ek (b n fo n es, t r u h o n es) uton utfélen énekel
tek s nndattatták a népet nehány fillérért i mások U u g l n r es) na
gyobb tisztességgel játszottak a gazdagok házainál i voltak ismét 
(t r o b a d o r es), kik zene kiséretében saját müvciket aJ ták elő. 

Ugyanazon tö1·vénykönyv (P a r t i d as) az elsöket megfosztja min
den polgári jogtól, s becsteleneknek nyilváuitja l-iket. A j u g l a r e
s ek nejeinek megtiltatik, a nagyoknak ágyasaivá lenni, ugy szintc a 
papoknak ezek eliiadásaiban részt venni vagy csak meg is jelenni. A 
bohózatok (jucgos de escHrnio) nem türdnek meg az eg·yhá
zHkban, hol csak Krisztus születése, a Háromkirály s a Feltámadás 
adathatik, "mint olly tárgyak, mcllyek a hitet s a jó cselekedetek 
szeretetét ébresztik B az embert valóban történt dolgukra eJTllékez
tetik. Ezek ig azouban csal< remldel B 11lemtuel adassanak, nagyobb 

Xl. 10 
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városokbau, hol pli~>pökök R érsekek vannak, ezek rf~ndeleti-re, nem 
pedig kisebb helyeken nyerekedés végett." 

Hasztalan tiltattak a botrányos bohözatok ; a toledói zsiuat még 
1565 ben is arról panaszkodik, hogy az egyházakban "olly eWadások 
történnek, mellyek a le~oesmányabb helyeken is alig engedtetilének 
meg;" eltörölte az a p r 6 sz e n t ek iinnepélyét, s rendelte, hogy a 
játszandó darabok előbb a püspököknek terjesztcssenek elő, és sem
mi esetre se adassanak 11z isteni tisztriet alatt. Azonban Mariana .Já
nos, ki c til11lmat a néziíjátékolwíli értekezés<'~bcn l'mlíti, megjegyzi, 
hogy siker n6lkii.l maradt, s "az egyházakba kójhülgyek vezettetnek 
be s olly dolgok adatnak elő, mellycktöl a fül elborzad, s a szemé1·em 
elmondani meg llf'lll (:'ngcd." Am mú~i~ e botrányos bohózatokból a 
spanyol színmiivészet egy uj alaka ~ziiletett, mellynek neve A t t i 
sa c r a m e n t a l i. 

De mindewkriíl sa sziujáték tov:ibhi f,.jliidP:>_.;l.iíl alantabb (a 

X V. k ii n y v b e n) :-;:>;idandunk. 

Szl'l'I'IICIH'j i1 ti~ ko k. 

A zajos mulatságolm:U nem kevesbbé kedvesek voltak a szeren
cscjátékok, mellycket a germánok már ösi erdcikben is erős szenve
délylyel űztek. Hasztalan szegült ellen az egyhaz és a ki,ztársaságok, 
mellyek köziil némellyek mégis nyeráedésre használttik fel a szeren
c~ejátékot, a mennyilwn a jogotjátékos h>ízakat tarthatni haszonbérbe 
adták. 

A sorsjáték (l u t t o) először 1441-i-i január !J éréil említtetik, a 
mikor (Tavema Kristóf milaruíi bankár találmánya szerint) hét pénz
erszény játszatott ki; az első száz aranynyal, a második hetvenöttel 
s igy tovább lefelé. Minden tétel egy arany volt, R a meghívás rncleg 
felszólítást tartalmazott: felhasználni Istennek ezen különös jótétemé
nyét s el nem szalasztani az alkalmat, melly az embert olly kevéssel 
gazdaggá teheti. Illy régi már a mesterBég, mellyel a szegény né1) 

csalatik, éR mégis vannak kormányok, 111cllyek e esaiás gyalázatát 
mai nap sem szégyenlik ! 

A sorsjáték sz e t• e n cs e e r sz é n y neve alatt csakhamar el
terjedett Olaswrszágban; Genuában kiilönösen 1550-ben egész rend
szerrel állíttatott fel, s olly jtivedebnes volt, hogy a köztársaság hat
vanezer líra adót vetett reá, melly összeg 1730-ban háromszázhat
vanezerre növekedett. A többi kormány csakhamar utánozta Genuát, 
hogy a pénz az országból ki ne menjen •). A franczia államtanácsnak 

1
) Tou ti olasz bankár ho~ ta bP •'rnnczia<•r.:>:i•gba a M•l •.il.tékot 16:í0 .J,en, 

melly tőle tontindnak nevezt~tett el. 
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a .~orsjútékra vonatkozó, XIV. Lajos alatti clsü rendeletc így szól: 

"U fe l s 6 g e é s z •· e v é v l~ n, m i k e p a l a t t v a l ó i k ö z ü l l e g
t ö L L e n lll a g ú n B o l' sj :í t c'· k b a p ó n z L t e n n i t e r m 6 s z c

t e s h a j l a m m a l lt í r H a k , ;; g o n cl u ~ k o d n i a k a r v á n , 

h o g y c r. c k n e k k c d v e s 111 u l a t s ú g o t s a l k a l m a t s z e

r e z z e 11 , lll e ll y e 1 c g ó s z é l e t ö k r e p 6 n z t s z c r e z h e s s e

n c k R c s a l á d j o k a t i s 111 c g g a z d a g í t h a s s :í. k , j ó n a k 
l á t t a k i r :í. l y i s o r sj á t é k o t á ll í t u i fe l t i z m i ll i ó

v a l .... " XI. Kdclll\'11 a l~~g:<;"ignrúhh lm!lát bocsútotla ki álla

mnilJan a sorsjáték ellen, gályarabsággal feny<~geb·én az engedt'tle

nPket, s olly czéllal, hogy meg akarja szalnalítni népét ama gonosz 

vl:rszopútól. XIII. lucze alatt azonban a sorsjátók visszajött, s Romá
ban az a lll b ,) lill sz, a t e r 11 ó nyolczvan százaléltkal nagyobbittatott. 

l\linclig továl)b tcrj('dt ez erkiik~telL·n adó, lllíglcn a franczia nagy 
forradalom abba i~ beleütött anuyirn, hogy még ma is sz:ímüzve van 

minden {dlalllb•íl, mellynek k:~rm:inya, alattvalói romlását a piszkos 

nyervágynak utúna nem tes;"i. 

A kel, ti tldállllúuyu sakkját!·k wkszor emhttct.ik s Europáha 

t:1l:ín a kereszles hadak idejében hozatott L(~ 1). 

Kilrt~·ajllti•k. 

A cl::tssiL:us ókorban a k:í.rtynj:ttókrúl semmi említés sem törté
nik, ele igeni~ a chinniakwíl ,.; araboku:U, kiktlíl talán a spanyolokhoz 
s ezcktiíl a tiibhi eur•'•pninldanz s;"Am.azott últal. V. Kliroly franczia 
király 1 HGU-lJen eltiltotta IWllll'::mk a szerencsejátékokat, hanern azo

kat is, mellyek elmét s LigyességC't ~yakorolnak, miníí a koczlm-, os

tábla-, golyújátók sat., uc a kártyúról 1nég nincsen említés. De Pou

part Károlynak, VI. Ktiruly franczia király kinestárnokának egyik 

számolatában 13!)2-riil iitvcnöt párizsi sol do h árum játék kártyára ada
tik ki, lllikkel ama király, midöu elmebeteg lett, mulatta mag:it. A 
francziák e számolatra támaszkocl va maguknak tulajdonítják a kártya 

') Qnod videns C01·lwgt (perzsa hadvnz~r az elsö keresztes háh01·ú alatt) 

a tentm·i is suis, ul, i sr.acois lwlrbat, vocrwit qu.emdam t~trcum. . . Richard. Uhron. - · 
Damianí PétPr (!ih. I, Pp. 10.) S?.cmclre vrti a p11pság-nak a vadftszatot, s a szell

vrdélyes lw<'zka- és snkl<játsd.st, ln<•lly a JMpol 111imját"zóvá t~szi. - Cortusius 

(Mnratorinál XII, 73.) mondja, hog·y signor Ri<anlo •le Camin•HJak a sakl<jl,ték 

l<e<lves idötölté"e vala. - Galv;mo Fiammn irja, hogy a n<•messég koczlm- és kár

tyaj!ttékl<al mnlatta mag!lt. Viilot F. Origine a.vtl'onornique du jeu dcs echeco 
expliqué pa1· le cafendaire é'fyptien cziJuŰ munltájáhan azt mntogalja, hogy a sakk

játélt Mrnuls <'f;\yiptomi k:Lien<litriom szerint nz ével<, h•'mapok, nupok s ór:\k lis:r.-

10* 
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feltalálását, de ez álli tátmk épeu a föuebhiek szerint alaptalan. A ,-e
lenczeiek erősen vitatják, hogy a kartyajátékot egy utazójok Chiná
ból hozta be, s annyi bizonyo~, hogy e közt;Írsasá.guál találjuk fel az 
elsíl kártya-gyárt, Onnan terjedt el annak ismet·ete Németot•szagba, 
hol a kártyakés zi tök még jóval a könyvnyomtatás előtt e;:éhct k-épez
tek. A Cabtravarend 1331 i határoz;uáuyaibau a kártyajútékot, I. 
János, Castili:1 ki1·álya 1387-ben a koezka· ós kártyajátékot tiltja el; 
a párizsi lJI"épo~t s a la ugt·e . .,i zsinat csak ünnepnapokon nem engedi 

azt meg. 
Sok volna elismétclni mindazt, a mi u kártyák feltalálásáról s 

jelentéséről mond11.tott. Daniel atya a tarok-jatékl•t sokkalrégibbnek 
állitja a piketnél, mellynek k ezddet 1430-ra teszi. Hz<·rinte az á>~ sz 
a ha<;onnevü rÓm il i pénztöl n ev c:~.;letik s azt jelenti, hogy a pénz a há
bot·únak éltető en:je ; a. t r e ff (makk) az elelemszercket jelenti, mely
lyekkel a jó hadvez(:rnek miudig dlát1·a kellicunic; a p i ek (·fi c a r
r e a u a támadó s véd elm i fegyvcrekef, a c o e n r (sz ív) a harczosnál 
mulhatlanul szükséges b átot'SlÍgot jcl<'nti. i"zintilly harczi as jeleuté

iiüek volnának a kártylik emberalakjai is 1). A SlJanyoloknál n a i p es 
a kártya u~ve, sa pi ek-kek karJok kal, a trcffek botokkal, a calTeau-k 
pénzábrákkal, a szivek kelyhekkel >~ a dámák a nük iránti tiszteletbiíl 
lovagokkal vanuak felváltva. 

Mások a négy szinl a lovagjátékok négyesétől köle:.;önzik, rná· 
~ok négy tá1·sadalmi állás jelvényét látják a kártyában, miszerint a 
kardok a nemességet, a ~Serleg vagy kehely a papságut, a pénz a ke
reskedőket B iparosokat, miut l1armadik osztályt, a botok végt·e a pa· 
rasztot jelentenék. 

Court de Gibeli n á kártyában egyiptomi könyvet fedez föl s sze
riute T a r,. o g király járását jelentené. Igy fejt ö meg a névtöl 
kezdve mindent a legkisebb jelecskéig, tudományosnak látszó alak· 
ban de sokhelyt önkényes ráfogassaL 

Szóval a kártyák fontos ! kérdéséről annyian B olly sokat írtak, 
hogy a nagy halmazban fecsegést a tudllmányosságot egyaránt talál
hatni. 

A kártya az első boldogtalan ajándokok közé tartozott, mellyek
kel a spanyolok Amerikának kedveskedtek. Midön aztán a franczia 
nagy forradalom a nevekkel a dolgokat is eltörölhetui hitte, a kát·
tyában is változtatást tett, s a négy királyt a had, béke, müvészet s 

1
) A királyok : D!vid, S!ndor, ÜResár s Nagy-Károly; a királynölt : Regina, 

Esztber, Judit és Pallas; a felsök: Achilles, Hcctor, La Hire, Duuois ~ll.t. A har
czias 8Zel!emnel< ml>g- me&'fel•\öbb a német Lanzknecht nl'v!í játék. 
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kereskeddetil ur,mti5ivel, a királynöket a vallás1 sajtó, há?:asság s élet

nem szabadság:ivnl, nz nlsóknt a jogok, kötPlességek, rend és szín 

cgyenlőségévd pótolta 1). 

CJ,;akhamm· fényiiz0si ezikk(· lett a kártya, s Visconti Fiilöp Má

ria 1430-ban CZ<'l'iit~záz cl:uah arany pf.nzé1·t mjzoltatott egy játék

kitrty:H Marzinn di Tortonn f<'flt{sz által. Utóbb hogy a nagy kelet
IH'?. k{·pest az ár is 1dllhh szálljon, kézz!'li festPs helyett feltaláltatott 

a kártyák tabl:-lcská!d;:ali nynmtatásn, Jnf)lly Pl<íjelensége vala a leg
fontosabb fölfPd ezé11ek egyikének 2). 

Mi nem ok nélkiil fonlí!ottnnk nngyohb figyelmd a:wn mulatság

t:hgyrll, mdly n mai t:í.rsnrlal(lmban mint játék, mint foglallwzáfl 1 mint 
kereskedelmi cziltk olly neYezetes helyet foglal el; melly időtöltést 

szerez azoknak, kiknek n sPmmittevés kivált!<ágaik közé tartozik; 

melly lr;trehO?:tn az iparlnv:o~gnkat; melly irlilrahló mulatságot szerez a 

ni-íknr·k, <: a kö:m(,pet ugy rnint a polg:-b·ság virágát hosszú órákrm át 

elfnglalva tar~j11; nzon játékra, m!'lly olly sokszor feldulja n család 

békéjét s s?.éttépi n bnrátság kötelékeit; melly el is puhitja n társadal

mat, a m"nnyibt>n testgyakorlá!<, zene s táncz, élénk s oko~ h\rsalgás, 

- clP meg vénassznnyo~ pll'tyk;~hl.~ ~ ízetlen fecst>gés helyr·tt -- szót

lan a~ztalhoz lánezol. 

'J Ugyn11>·z történt A rr~·olor·-zrlglrHrr enuel< rr11gy fomulalmn nlatt. Egy-egy 
játék a szokott nlnltolmt az elsll hftznk czlmereivol, egy másik pápngúnyol6 ké
pekkel, egy lummuiik II. Jalu1b bílneivcl cserélte föl, A mult ~zázad második 
felében gúnykó.rtyhl< k.;szíttutfok u ministerek H más magas /dló.su személyek 

~!len. 

'') Hogy iga~oljuk fl kilrtyár6li hnss~abb (.rtP!wzédiinket, csnk >l jelesebbe

ket idézzük azon Rok ~zerzö k0ziil, kilt e tárp:yról irtnk. Menestrler G. F-, Bibli
otéque curieuse ~t in.•t,-uctivP. de d·ivers ouvrages anciena P.t moderne.•. Trévoux. 
1704. - Ori9ine du jeu du piquet, trouvé (lans l' histoire de Fmnce, Daniel atyá
tól. a JoUI·nal de Trévouxbau, máj. 1720. - Recherches histm·iques sur les cartes lL 

joue1·. Dullet t;márt61, Lyon 17ő7. JI giwco delle ca•·te, költ. Saverio BerUnel
lltöl Cremon" 1775. - Etrennes aux jo1~wrs ou éclaircissemeM liiatm·:'lues et criti
']ues SU.T l' invention des r.arlea a jouer. Rive npáttói, Páris 1780. - Du jeu dc 
ta,·ota, oit. l' on tr·aite de Ron o;-igine, oh l' on explique .•es all~qories, et ou l' on fait 

coir qu' il est la source des noa r:artea madernea a jouer etc. Gourt de Gibellntől o. 

Jlonde primitijben, Páris 1781. - Versuck übe1· den U1'B[n-ung der Spie/karten dat. 
Breitkopftól, Lipcse l 784. - Ontley, An Inqui1·y into the u,-igin and early hidtory 
of engraving upon coppe1· and in 1cood; London 1816. - Singer S., Re.eurchcs in
to the history of playing cw-ds, 11- o. 18lfl. - A legujabbak közül: Leber: a Mém. 
de la société des Antiquah·es XVI. köt.. 1~42. - Jeux de-• cartes tarola et dea cartea 
numérales du XIV an XVI siecle. Pária, 1844. - Gbatto W. A.: Focis and spe
culalions snt. 1841'!. hindostani, chinni s középkori europai kártyák s:~::•mCI< metRze

t<\vel, 
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TIZENEGYEDIK FEJEZET. 

A Troubadourok. 

A Troubadourok, 11z nj müvcltsóg első költiJi, a kiizépkori ünne
pélyek- s mulatsúgokn::tk él!!tet s diszt ltülcsüniiztck. Provet1CC1 melly 
gazdag ke•·eskerlclmc- s kcdvPzi.í f<~k vÍ'sénél fogva a római müvcltség
s helyhatósági intézményekbill sokat iírziitt meg, s két Hdzadon át 
sem kül· sem helháboru által nem snnyargatlatott, nPmzcti fejedelmei 
alatt, kik minden gondjokat a jól<"t s ipar felvidgz:í::Híra s az udvar 
fényére fordították, boldog bölcsiílil szolg~ílt amn ldkcs dalnokoknnk. 
IX. Vilmos, Poitiers s Aqnitnnia grú~ja, ki 1070 kiiriil élt, a lr>grégibb 
troubadour, kitö! h·ott müvek maradtak fenn, azoub:m a nyelv olly 
sima, az irály olly kellemes, a versek olly hnngzatos.:tk, s a rímek olly 
müvésziesek, hogy fel kell tennünk, miszet•int ezen troul1adonrt mások 
elözték meg-. 

A htin nyelv, a nélkül hogy olly túlnyomó lett volna, miut az 
akkori olaszhoni iratokb::m, fentartott mag:íhól mégi~ anuyi eler!let, a 
mcnnyi a provencei nyc•lvet llyclvtnnÍY:Í ,, nnommá telJC~té '). Tehát 
ebben krzdtek imi a tronun<lour kiiltök, a Sz e r c lm i t udom á n y 
hívei, kiknek azért kiiltemrnycik iöbbnyi•·e lantosak, mrllyekben a 
nök, lovngok, vitéz~6g, szerdem s nrlval'isá~ énekeltetnek meg;. De 
mivel a helyett, hogy a s?:ellemct foglalkod1atn:ík, inkáh!J csak a fület 
gyönyiirkiidtctik, legott c:l1liuik minclcn bec~ük, mihelyt az alakt•il 
megfosztatnak, melly Lcnnök a gonclolat·ii•·e~sc:get is takarja. 

A rím l'lmaradhatlan ama költeményekben, mellyek a régi mér
ték helyett ujabb rhytmnst vettek föl. Nem szüksége~ nzonban a rí

met, mint nérncllyck teszik, az araboktól szármnztntni; b:\r nH~glehet, 
hogy az ar11 Lok szoms;~,éck\ga, mic1iln ezek Toulour;et bírták, a pro
vcneciakat kölWi vetélyre Luzdította, s történetesen a kiiltemények 
külsejére nézve is nrmi példákat. adott. 

Gyakran haszn:\lták a ritol'llcllt, mcll,v aink a népies ós énekes 
költészetre annyira alkalmas; nz éncklóstl\1 so n vngy so n n e t 
(h a n g z a tk a) névvci jdiilték külteményoiket. A tnlajdclllkt·pi, 
énekre szánt c a n z o n éktól mcgkiilönbüztctték utóbb a lJÖsükct ma
gasztaló, vagy gúnyoló se l' v c n t c-ket; a kedvesnek, yagy valameily 

1) Nydvtnnát Raynonard irt:1 uwg. 
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hösnek halálát megsirat6 költemény p l a n t-nak mondatott ; a t e n
so n, többnyire párbeszédcsen irt versenykölte mény, mint már emlí
tettük, szerelmi, erkölcsi s lovngi,lSS<Ígi kérdések fölött iratott. lrtak 
továhbá a troubadourok p úsz t o r d a l ok a t, b a ll a d á ka t, 
t á n c z é n e k e k e t, l c v c l e k e t s b e B z é l y e k e t , tanitó, er
kölcsi vagy vallásos tfll'talommal, I'Cndescn igen röviden, csak néha
néha nagyobb teJjed elemmel. Illyen pl. H o us B i ll o n G e r h a r d 
nyolczezer \'Crsben; aztán P h i l o m e l e , 'l' r is t a n és l se u l t sat. 
Ermengald de Reziers Sz e r e lm i H r e v i a t· ium o t irt huszonhét
ezer ven;bcn, rnelly azonban a világi s rgyházi tudományok encyclo
pacdiája. Corbiai Péter T h e sa u r n st irt nyolczszázuegyven vers
ben, mellyek mindegyike tizenkét szótagból áll s arab módra eg y 
rímre van szed\·e; Deodate dc Prades háromezerhatszáz verses köl· 
teményt irt a vadászmadamk s azok természettörténete fölött. Em
lítcn(lő még a dis c o r t, mint több nyelvbeli versek egyvelege, melly 
modortól a legjdesb olasz kü!Uík sem tartózkodtak 1). 

A tronbadourok költészete legkevPsbbé sem tudós költészet, 
hanem az alakban nzon, soks:.~:or felüleges könnyüsé~gf'l találkozunk, 
mellycl Romagua é:> Toscana köznépe mondatait önkéuytelenül rímre 
szedi. A tá1·gyat illetiileg Pgész ritkaság ollyastnit találnod, a mi a 
ciassicusok vagy esak a ti\rténet, tHythologia vagy idegen szokások 
is111erctd úruln1í. cl. .~~~ igy a troubadoUI'Í költészetben nem kivánta
tott meg egyéb, miut a szavak olly összhangzatos rendezete, melly 
hatást gyakoroljon a füh·e, aztán a lovagok és hölgyek szivére, kik 
bár mii\reltek f:~ szellcllldú~ak voltak, ollykor mégis olvasni sem 

tudtak. 
A provencei uyelv a leggazdagaLL sigéinek hajlásám nézve az 

•Jiaszt is majdnem felülmulj a; rendes hangegyezése a névmásokat 
mellözhetökk<: ~ a kifejezést rohanóbbá teszi; tetszés szerint hajto
gatható fiíne\'ei végtagváltoztabis alta! nagyítá,.t vagy kisebbitést, édcs
kedé~t vagy iueg(:mkcdést képesek kifejezni. Segíttetve czeu elönyök 
által s tartózkodva lllinclen utánzástól, csupa alkalmi költeményeik 
által, dc Illeilyeket lovagias szokások, vallásos ch·zelem s nemzeti sa

játság jellmnzctt, a troubadourok ünállóságt·a sőt eredetiségre vergöd
tek, s teremtették a latin nyelvben ismeretlen szerehni dalt, mellynek 
kép· s érzelem szépsége a elassica literatura körén egészen kivül 

esik. 
A trouba<lourok legtöbb költeménye SZ<'nvedélyes1 érzelgö ver-

1) D11nte éR Petr11rca, 
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sekLől áll, mellyek majd ragaszkodó hűséget, majd fiuuru bátorságot, 

maj ll mcg:1ató ön megad ás t, majd meg villám jó kedvet lehelnek. De 
minthogy a tárgy örökké csak szerclern, iiriikké csak nök, kiknek 

szép<sége mi odig az om• gy HZÍunel fes te tik, ez olly egy lwnguságot s:tül, 
hogy két kiiltöt elolvasva, valaHJennyit isu1ercd. A vallást, a hdyett, 

hogy magas ihlettséget merítnének bdille, lealja~i~ják; a kere~ztes

hadakban csak harcz i as szeUcnH~t é:; nem keresztéuy n.éiokat s lelke

sedést IMnak j finom élez s gúnyor hl'lyctt durva sértegeté~t, n::~gy

szerü e~zmék helyett gyermekes sz0rszAihasogalúst, untató szóböséget 

s ízeth•n ismétléseket talál:sz j é:; mind1~zekböl Cf.\,Yfclöl a tu ü vészet 

gyermekkora, másfclöl az erkölcsök feslett:sége rí ki. 
Fűnyc:s kezdet után n folytatás nem volt mcgfeldii. Az ö:ssz

hangzat érzelmét nem sokúra furfangos nehczitL•sek ti a rímclós tul
rnest.,rkéltsége v:\.ltotta fel. IntiCll Yan, llogy daczára n. nagy tevé

kenytiégnck egy nagy né\' scm mcrül fui, egy kiiltöi mií sem mara

dandó bcc3ü; maga Surdello is elfcledtdik, ha Dante nem aci neki 

örök nr~vct; müvci, m~·Ilyek jcl!egl:ül némcllyek a ltazatisügot akatják 

elismemi, nem az ö saj;it, hanem e:mk li<::izada lclke~eJ1::>ét tiinle

tik fel. 

Am mégi3 a trou badum·ok énekei nagy hat;bt :szültek s minde

nütt tlll:>zt\.;;sel f<•gadtat~:1k a rím gaztbg~ága s a zenélyes nyelv bang

zatos~:lga miatt, és mivd wagáuak a dalnak a l1árfa vagy fuvola kí

sérete két:>Zl'rte olly nagy becsct adott. Aztán nem látjuk mai nap 

is, mik<'•p tapsoltatnak meg gynkran a leg-tudatlauabb hc~venyészök? 
Azl:ín a troubaclourok l;._;pzelme folyvást a regényes élethez volt 

kötve, nuuyil'a, hngy Önckeik tál'g"}Üt többnyiru s;~j:í.t kalaudjaikból 

meríték. :-l mintho gy minden dolog a maga. ;; zúzadának uraik(>(! ó 

eszmt'jétöl kölesönöz sz int, a truubadourok költöi lovagságot képezt<.::k, 

egy hölgyhez ragaszkodva mint a lovagok, hii)gyek tiszteletére tartva 

elmeverdcmyt mint a lovagok vitézo(•gi pl·óbák<lt; egyenli! ti~zteletet 

hirdetve Isten, vitézsé-g és szel'l·lem il'ánt, kóbor életet él ve u1 int azok, 

s vendégeltetve a föm·ak vámibnn, hol a IJ{wúk s u1·hölgyek részéröl 

gazdag ajánJékokban része~:;ültek t). 

1) Nostradam us, Vite de' poeti provenzali, CreMcimLeni 1'olclulékaival. 

Millot, Vi-, des Troubadoni'>-

Fal;re d' Olivet, Le Troul·adours mt poe.ie• ocritcmiques d" XIII. siec!c, l•·a
duites et publiées. PAri", 18 03. 

Raynouard, Choix des poésie., m·iginat des 1'roubaduw·s. 
Diez;, Die Poe.•ie ele•· Troulw.,l,om·s. Zwiclmu 1H26. Azt mutogntja, hogy az 

olas?. k:ii\é~ze' a i''"OVClll'eiuuk Uúill cso1l; ntánzata, ha1wm egyene.~ átültt~tése. 
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"Ha dallaim és tetteim hírre emeluek, n diesilség hölgyemre 
!>ugárzik vissza j ö él~sitó rlmémet, ö bátorítá törekvésimet j ö sugalt 
belóm ke<lvcs énekeket; tetteim csak azért kedvesek elöttem, mivel 
emi!Sk<~ztetnek némileg hülgyem bájnint 1 ki mindig gondolataim IPg
fensi\bb tárgya." Igy énekelt Toulousei Vital Péter ( -1200), a 
trouhadouruknak minden tel;intctben példányképe. 

l\1t>génekelvén Saint-Gilles urhölgygyeli kalandjnit, ennek férje 
megfogntta i\t s átszurattn nyelvét. Bcfogadtntdn Baux Hugó által s 
felgyúgyulván, ujra dallani s szerelmeskedni kezdett, ez alkalommal 
a marsei l li al grófnőt magasztalva; de midiin egyszer az ciszunyadott 
urnöti\1 egy csúkot mert lopni, c?. annyira felböszült, vagy lrgalább 
mutattn, hogy a troubadom· j&uak látta elillanni. Palaestin:\.ba kisérte 
most a montfermti határgrófot, s vitézek közt élvén, azt hitte ö is vi
téz, és csupa harczias tetteket énekelt. Gúnyolni kezdték ekkép a lo
vagok " Cyprusban egy görögn/it adtak neki feleségül, állítván, hogy 
az a giirög császár unokája fl öröl<öse; mire a troubadonJ' mint leendő 
uralkodó, császári ruhát öltött s n1indig trónt hordatott maga előtt. 
Am a kes~:rü~tlgek, meHyek érték, annyira Ichangolták öt, hogy oda 
hagyná o. keletet, nejével s rcmimyeivel együtt. Visszatérvén Euró
pába, midiin hallá toulousci Rajmund halálát, megnöveszté körmeit s 
~zak{d !:it, ~zolg.ii f<jét megborotvúltatá s levágatván lova füleit s fm·
k<H, fiil nem hagyott a gyász~zal, miglPn III. Alfonz Aragonia kirá, 
lya neki azt meg nem tiltá. Ezután beleszeretett Penantier Lupába
ki iránt hogy nagy vonzalnd.t bebizonyítsa, Fa r ka R (L u p n s) ne
nt s modoru kat vett föl; nél1a még farkas L ö r ben is járt, mire a pll

rasztok kutyákat hnszitván ellene, sok bajt okoztak neki. 
Egy boss1.u v e r s b e n tanácsokat ad a t t· o u b a d o u r n ak, 

mikép gyakorolhatja nemcsen mesterségét, mikép melengethet ma
gas érz<•lmekct; siratja ifjusága eltünt éveit, m idön Németországban 
I. Fridrik, Angolhonban ri, Hem·ik ~; háron1 fia, Toulouseban Rajmund 
gróf, Cataluniáb:~n Bereugát· gróf és Alfonz fia nralkodtak, mint vi
nígai a kölli\k ált:~l mngas?.talt hiísökuek, kiknek példányára kell a 
troubadouroknak képezniiik az nj nemzedéket, mialatt maguk is 

szerénysé~ s illem példányképei legyenek: tanácsok: mellyeket olly 
félbolondtól Meuki sum várna. 

A szel'elem a költökben nem a hellén n1ythologia tegzes vak 
istene, hanem gyönyörü sz ép lovag. ,, A mint a me zön jártam ( moudja 

Dinaux Artur, Le.• T1·ouvers de la Plandre et dv. Tournaiaia PAris tk39. 
lialvani Osw•nazinni .•ulla ponio. de' Trrm(lr!m·i. Modena 1839. 
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maga a troubadour), csakegyszer egy lovag jött elém, szép wint a 
nappal, kedves édes tekintettel, ezüstként fénylő fogakkal, vidor ne

vető szájjal, nyúlánk, kellemes termette!, ruhája virágos vala, fején 
rózsa koszorút viselt; paripája fehér mint a hó, itt ott mégis ében- és 
bibot·szin pettyekkel; nyerge jáspis, kengyeJei chaleedon ból. ... Vital 

Péter (mondá) tudd meg, hogy én a S 1. c r e l em v a g y ok, e 
hölgy itt a R é s r. v é t, e lányka a fl z e m é r em, H e fegyvemök a 

H ü ség." 

Hosszú munka volna ilsszeszedni mimlazon kifejezéseket, mik· 

kel a troubadourok szcrelmi édelgésöket s panasznikat dalba iintöt· 
ték. Petarca annyira felhasználta azoluü, hogy a ki öt elolvassa, be 
van avatva teljesen ama reménytelen sovárgásbn, amaz édeskínos 
fájd'llomba, egy szóval egész lényébe azon "dolci irc, dolci sdegni e 
dolci paci" vagyis az "édes harag, édes neheztelés s édes békülés
nek." Eme nagy költö sem tudta elkerülni, hogy össze ne zavarja 

néha az isten- és nőimádást, az áhitatot a szenvedélylyd. "Én szere
tem önt - monda Capdeuil Pontius -- olly gyöngéd ér:~.:elernmel, 

hogy emlékem semmi más tá1·gyat nem fogad be; elfeledetu maga
mat, hogy önre gondoljak, s még ;;kkor is midőn az Istent imádom, 

gondolataim önnek képé v d foglalkoznak.'' Még különöscbb, a mit 

Hugo de la Bachele ri e moncl : Valabáuyszor a p a t e r 11 o s t e r t 
imádkozom, mielött uh'Lna tenném q u i es i n c o e l is , lelkem éf; 
szivem hölgyemhez fordul." Némellyek egészen istentelen bes:~.:édre 

fakadtak, mint Ventadour Bemárd: "Az bteut bizonyára 1ímulat 

fogta el, midön én beleegyeztem , hogy hölgyemtől megválok. lstfln 
bizonyára kedveSl'll vette, hogy én hölgyemtöl távozom, jól tudván, 

hogy ha e:>.:t elveszt<~Ju, a boldogságot tiibbé fül nem találom s hogy ö 

maga, az Isten, sem leend képes engem megvigasztalni." 
A Dant e és Petrarca által pazarul szórt dicséretel,et egy Rem 

ét·demli meg olly kevéssé, mint Arnaldo Daniello; mivel eszm éi kü

lönködők, kifejezése homályos, képei ziláltak, a ver:;ck, ritnel' és Ycrs
szakok szerkezete szenvelgős. 

Vaqueiras Rtinbald, a mvntfenati határgrófn.tk kisérője a ue
gyedik keresztes háboruban, ennek oldala mellctt h:wt:zolt Konstan
tinápoly bevéte!(·nél, aztán követte öt Thessalonikába, hol bebizouyi

tott hűsége s a közöseu viselt hadi dolgok megéneklése jutalmaul hü

bérbe egész uradalmakat nyere. A hűbéri alárendeltség szét nem 
tépte urábozi barátsága kötelékeit, urát úgy tekinte, mint kedvesének 

testvérét: "Mi gondom nekem a hódításra, gazdagságra s dicsőségre!' 
sokkal bnldOf,Ahb voltam, mi<1iin !>r.erl'lmr-m yjw~Olli)Ztatott. N0m is-
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merek más örömet a szerelmen kivül. Sok jószág s terjedelmes bir
tokok semmik előttem : minél hatalmasb, minél gazdagabb vagyok, 
annál mélyebb,!n érzem a fájdalmat, hogy messze esem sz é p l o v a
gomtól." 

Póter bíbornok) ki rút külsej e miatt szerelmct nem nyerhetett, 
gúnyiratokban tiintette ki tehetsógét, keményen sujtván nőt, harczost, 
de leginkább a papokat. "KelettiH nyugatig illy fogadást hirdetek: 
Egy byzanti aranyat igérek minden híi férjnek, ha minden hűtlen 

férj nekem csak egy szeget ad j egy márka aranyat rnindcn ndva
riasnak, ha nekem mindcn udvariatlan csak egy dénárt ad j s egy 
egész halom ar:myat adok az igazmondónak, ha a hazugok nekem 
csak egy tojást hoznak Valamennyi becsületes ember van, egy pa
rányi adaggal megvendégelhetném; dc ha a gazembereket akarnám 
meghiv ni, uton utfélen igy kiabálnék: U r a im! j i) j e t ek h oz z ám 
e n n i." 

Az egéRz~n alacson szármDzatu Ventadour Bernárel egy L:\ ró ud
varába jövén, mcgnye_rte az urnő szarelmét) mit midön a férj észre
vett, a n(it bcz:í.rta, a troubndourt pedig elkergette. Az eliizöttet 
azonban mcgviga~ztalta a hit·es normandiai herezegn/í Eleonóra sze
relme, ki utóbb angol kintlynövé letl. 

Nehéz volna meghatározni, mennyi i gaz és mennyi költött dolog 
van mindezen ét> tmlg sok más elhallgatott kalandokban. A szerel
wen és hasztalanságokon kiviil azonban a lovagok néha magasb lel
ke8edésre emelkednek s nl\pekct, p:ípákat, királyokat magasztalnak, 
a közvélemény tolmácsaivá lesznek, hirdetik a háborút a Szentföld 
megszabadit!\sa, vagy az et·etnekek kiirtása, vagy a hit védelme vé
gett; néha a hősök tetteit éneklik, kiknek gyakran biljtársaik voltak. 
Nem is törtönt ama korban semmi, amit ama dalnokok vagy meg 
nem dicsértek vagy Ic nem gyaláztak volna. Oroszlánszivü-Richárd 
halálát ekkép siratja Fnydit: "Meghalt a vitéz király! Csodálkozom, 
hogy e hitvány korLan még találkozik okos é;; udvarias férfi, rnidön 
a biilcs beszéd s ne me~ tettek számba sem vétetnek! De mire is a 
sok vagy kevés törekvés'( a halál egy esapással véget vet rninden
nek, a mi a földön jó tal:\ltatik .... Ah, ah! te nagylelkit s vitéz ki
rály! mik lcsznt~k n1ár most a esnták, a viadaljátékok, a lakomák, a 
nagylelkiiöég, midön teJ ki lelkes diflze voltál mindczeknek, nem élsz 
több~? ... JHost már nehezebb lesz a Szentföld megszabadítása l .. 
Isten ugy akar::ja !" 

_ Midön Kom·adin a bakó bárdja alatt hullott el, Bertalan György 
igy kiálta frd : ,, Ha a világ rettRnetf~R z1\dulá.ssal romba d ölne, ha a 



156 

világegyetem miuJeu fénye homályba rejtez11ék, nem pauaszkudluit
nám nagyobb sirámmal, mint midön a fiatal Kanradint és Fridrik 
herczegd láttam halálra vitetni. Ah ezerszer átkozott Sicilia! melly 
illy gonosz~ágot vég-bevinni eng·~dett! Ah! mit várhatnak moRt a jók 
egyebet aljas, gyalazatos életnél? Volt-e kegyetlenebb ellcn~ég \·a
laha, mint Anjou gróf?" 

Valamf)nnyinél nngyoLb t·é~zt vett lU'. akkori politikábnn Barn 
Bertnmd, Hautfort algrófJa, Perigordban, mint parancsnoka ezer em
beJ böl álló várörségnek. Folytonosan viHzálybnu tartá [LZ angol r~ 
franczia l<i1·ályokat, s ha ezek csuk rövid idlit·e ifi békét kiitiittek, ;; 
énekelni kezdte, hogy "ha csak egy ki>'sé becsülik magukat, ne1n 
ohajtandnak egyebet a harc~:nál. Oh gyáva király, ki táb•>rba száll
ván, rögtön é1·tekezletbe bocsátkozik! Illy bék1~ sem vitéz'>égi hirt, 
scm hnsznot nem hoz ~th." Megbántottnak /~J'PZY tn magát Oroszlán· 
szi,·ü-Richárd. által, ellens0gé,·é lett, es mc{gis Richárd: mi<Hin Ber 
trandot kezeire lu~ritette, meghngyta neki életét s javait. Ri<'hárd 
mag·a is mint fogoly, kiiltésxctben taln.lt vignsztalá~t. 

Leginkább a szent háborúra buzditottak a troubadourok, éne
keikkeL A már emlitett IX. Vilmos Poitiers grófja s Aquitánia her
ezege maga is részt vett ab han s igy t'nekclte meg: 

"1\lint hive a becsüiPt- és vitéz~;égnek, fölfegyverkezmn; indu
lok; mcgyek a tcugeJ'•'n túlra, ama helyek1·e, hol a zarándokok bün 
bocsánatért esedeznek. 

Isten yeletek fért) CS lovagjátékok! Isten \'eled rllb"yog{t,; é~ 

nagyság! és a mi c~ak szivclllet örömre gyulasztá! Sennni sem tH rt 
fel többé j megyek ama földre, hol r~ ten a biíniik bocsánatát igérte. 

"Bocsás:>atok meg társaim ! kiket netalán véletlenül megsértt t
tem j én Je:t~uslól két·ck hUnbocsánatot és neki, a vilh\m ur:ínak aj:ín
lom fel büneimet. 

"Igen sokáig tévelyegtem a világ zajo)s iirö mL~i kiizritt ; most 
hallom az Urnak szavát; 111eg kell jelennem itélöszék<' elött; én ö:;z 
szeroskadok gonoszságaim alatt. 

"Oh barátim! ha majd a halállal szembe n('zek, gyiilekezz~:h k 
körülem össze s vigasztaljatok !" 

Midön az 1188-i ke1·esztes háború kihirdettetett, ruielött az azt 
vezetendö Fülöp August s II. Henrik kibékültek volna, Poncc de 
Capdeuil ezt énekelte: 

"Az Atyáuak vagyi~ a hatalom és ign~ságnak, a Fiunak, kiben 
tündöklik mindPn okosság s minden iga.zság, és a Szentlélelmek, 1\ 

mindc·n }í kútforrásánflk nerf.b('n: hinniink ke-ll mindegyikben kiilöu 
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és mind a !tarulllbun egyiitt; tudom, hogy a Szentharomság az igaz 
Isten, ki megbocsát, ll Z igaz megváltó, ki jutalmaz j azért halálos 
biinökröl vidolom ruag:línnt, mikf't s;~,óvul, gondolattul, tP,ttcl követ
ton el, s buc:;ánatért escllezeru. 

"Az ki tiZ. Péter· széken ül, kinek joga v11n feloldozni az embert 
Lüueitül a földön és menuyben, a bűnök bücsánatát hirdette ki köve
tei által. Szereucsétlcn, ki kételkedik h:~talmában! csalárd, hit- és 
törvényszegő n z; !i ha nem siet kerc"ztet ntgadni, ellenáll az lsten 
akaratánuk. 

"A keresztény, ki keresztet ragad, biztosítja saját boldogságát. 
Az, ki legti,-ztább s logvitézcbb, alaesonynyá. s gyáva ficzkóvá lesz, 
ha vi~szamarnd j lll ig ellenbr,n az nlac~ony SZ<lbad s nemessé lesz, ha 
elmegy. El1nultak a?. idí\k, midön mo11o~tori bünbánat vezetett az üd
vösség utjára: Isten most a?. 1) or·Bzágát awn fegyvC1·esek1~ek adja, 
kik mcgboszulni mennek a tilrököktől cikiivelett meggyalázást, melly
nél 8zömyübbet soha senki sem ért. 

".F'mnczia és ang·ol királyok! békiiljetek ki! a ki elöbb nyujt 
erre kezet, az kedvesebb lesz a Mindenható előtt, annak jutalma biz
tos; n. mcnnyekben a dicbÖség koronája vár reá. Az apuliai király s 
a csá~zár is mint barátok s tcst'/erek egyesülhetnének, csakhogy a 
szent sír mrgszabadittassék. Mikép ük megbur.sátnak egymásnak, 
akkép nyerendnek bocRánatot a végső napon. 

"D i esőséges Sz űz! irgalom és igazság anyja, az üdvnek fénye, 
a reménynek csillaga, a hitnek isteni világa, mellybcn az lsten meg
testesült a világ büneinek megváltása végett, kérd érettünk, bűnösök
ért, a te Atyádat, a te Fiadat! Nem vagy-e te leány és anya l Szüze a 
kegy- és dicsöségnek! védd a ru i sz en t törvényünket s adj eröt és 
hatalmat a hűtlen és hitetlen törökök kiirtás:íra." 

E bitszónoki hang a troubadouroknál gyakran fordul elö, s kü· 
lönösen a jelen esetben a vállalat természetével igen ös~zecgyezik. 
Valamivel még maga~abbra ~::rnelkedik a költi.i, midön ugyanezen ke
resztes hadt·ól ekkep énekel : 

"Legyen védönk s vezérünk az, ki a három királyt Betlehembe 
vezette : az ö kegyelme mutassa meg nekünk azt az utat, mellyen a 
legnagyobb büniisök az üdvösséget találták fel. Esztelen, oh esztelen! 
ki a hitvány földbirtok· s gazdagságbozi ragaszkodás miatt elmu· 
lasztja a keresztet megragadni, mivcl saját gyáva büne miatt az Is
tent veszti el! 

,~Milly balgatng, ki föl nem fegyverkezik! Jézus, az igazsll.g 
Istene, apostolainak azt mondá, hogy lemondva a földi javakról, ötet 
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kövessé],. Eljött nz idő, hogy e szcnt paTancs tcljesittes~;ék. l\Ie~halni 
túl a tengeren az ő szent neveét·t sokkal jobb, mi nt itten dicstch·nül 
élni; igen, az élet itten roszabb a lwlálmil Mit ér a gyalázatos élet? 
de a legdicsöbb veszélyekkel szemben halni meg annyi, mint gyl.íze
delmeskedni magán a halálon s bíztositni magának az örök boldog
ságot .... 

"Ne várja a báró, hogy a vit(:zek közé fog számittatni, ]~;i föl nem 
veszi a keresztet s nem nwgy a szent sit· megszabaditás:h-a. Mit ohajt
hatnának a királyok és grófok ink:'Lhh, mint hogy jeles tettek által 
megváltsák magukat a pokoltól, mellynek lángjai a gonoszokat öt·i.ikké 
gyötrend ik? ... " 

Midön aztán a ket·esztes vitézek halsorsa köztudomásra jutott, 
Peguilain Imre igyen énekelt : 

"Most ki fog tünni, melly vitéz tud olly uemesen lelkesedni, 
hogy magának a világí dicsöséggel a mennyeit is meg~zcrezze. Ti, 
kik a szent sir megszabadítására indul tok. mind a kettlit megszerezhe
tenditek. Nagy Isten! minö f:\jdalom ! A törökök elfoglaltAk s mrg
szentségtelenitették azt j e szömyii gyalázat ;;zivünk mélyeig sebez 
minket. Öltsük fel a keresztesek jelvét s menjünk a teng01·entúlra j 

bátor s biztos vezérünk leend Incze pápa. 
"Mindenki felhivatik, mindenek vegyék föl a keresztet, azon 

Isten nevében, ki, rniután a zsidóktól igaztalanul elitéltetett, két lator 
között keresztre feszíttetett. Ha van még becse a hűség s vitózség
nek, ugy el nem hngyjuk Krisztust illy meggyalázott ~illapotban. De 
mi a roszat szeretjiik és elmulasr.tjuk a jót. Az élet itt saját orszá
gunkban folytonos veszély, a halál a Szentfüldön örök boldogság 
lwzója leend. 

"Ki vonakodnék halált szenvedni azon Istenért, ki e);;zenvedte 
azt a mi megváltásunk végett? Üd vözülenduek szent Andrással, kik 
Tábor hegyén a győzelmes kcre~ztet tűzik ki. E hadjáraton senki se 
féljen a testi haláltól j félni csak a lelki haláltól lehet, meliy a pok
lok fenekére sodor, hol sírás leend és a fogak csikorgatása, mint. sz. 
Máté bizonyítja. 

"Most meglátszik, kik engedelmeskednek az Örökkévaló törvé
nyeinek j ö csak a vitézeket híja; ö dicsőségébe csak a nagylelküeket 
fogadja be, kik türni tudtak a hitért és harczolni az Istenért; marad
janak itt azok, kik szeretik az életet és rabszolgáik saját kim:seik
nek; Isten csak a jókat és vitézeket aka1ja. 

"Vitéz határgróf, Malaspina! te mindig a század dísze voltál, 
mit behizonyita;;z magának az ll'ltennd{, midön keresztet ragadsr. a 



szent sir meg:;zabaditására! Szi>gyen a császárra és királyokra, kik 
meg nem Rziinnck maguk köz t viszálkodni! Vajha béküljenek már 
ki, s egyesiiijenek a !IZent sir, az isteni lámpa s Krisztu:> egész biro
dalmának megszabaditására, melly egy idö óta a törökök kezében 
van. A törökök kezében! c llzókra ki nem jajdul fel szégyen- s fáj
dalomtól! 

,}~s Öli, Montferrát határgróf! önnek ősei egykor dicsőséget 
vivtak ki Syriában: kövesse ön azok nemes áhitatát, mcnjen a tenge
rentúlra s érdi'melj c ki, hogy az cm berek bámulják, az Isten pedig 
örök jutalomb!m részesitse. 

"A mit az emuer itt alant tesz, senunit sem ér, semmit, ha csak 
áhitata érdemes:.;é rwm teszi iit az iiriik életre." 

Az áhitat érzelmei néha ragyogóbb költöiségre ragadják a trou
badolll·okat. Foulquet dc Romans pl. igy kiált fel: "Minö fájdalom, 
minő kétsógbcesés, minö siránkozás lesz, ha majd Isten ekkép szó
land : M e nj e t e k , s z c r c n cs é t l e n e k, m c n j e t e k a p o
kolba, hol örök büntetés vár rátok, mivcl nem hit
t e t e k a z ú n k c g y e t l e n k i n s z c n v e d é s e m b e n ; é n m e g
h~ l t a 111 é r t e t ek , s t i e n g em c l fe l e d t e t e k. De azok, kik 
a keresztes hadban elesnek, mondhatandják: M i i s, U t• am! me g 
h a l t u n k t c é r t e d." 

Egy Templomos lovag pedig hallván a keresztények megvere· 
tését, kétségbeesik, s ihlettségc öt majdnem káromkodóvá teszi: 

"A fájdalom és szomor ugy levet·, hogy halálomat érzem. EI
foglaltatott s meggyaláztatott mna ket·eszt, mellyen a Megváltó lelkét 
adta ki. Sem az a tisztelt jel, sem a mi szent törvényeink nem véd
nek min ket a barbár törökök ellen. Isten veszítse el öket! De mit? 
hi:;zen ha itélnünk lehet, ugy látszik, az Isten, a mi kámnlua, maga 
segíti öket. 

"Először Caesareát foglalták el ; utóbb Assur erössége scm áll
hatott nekik ellent. Oh Isten ! mi lett ama vitéz lovagcsapatból s ama 
roppant számu fegyveres polgái"Okból, kikkel Assur vát·a megrakva 
vala? A h ah ~ Hyriát szet·encsétlen esapások érték. Sz inte lehetetlen, 
hogy Yalaha magához jöhessen. 

"Ezm·szer bolond, ki még ezután is harczolni akar a töt·ökök 
ellen , miután K:•isztus maga senuniben sem gátolja öket. Én si
ránkoz~m i ök győztek; az Isten, a ki eddig fölöttünk őrködött, 
alszik i Mahomcd hatalma emelkedik fel és neveli a suitán dicső

ségét." stb. 
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Mi<lön pedig szent Lajos maga is kP-resztet vett föl s a Szent
fölth-e indult, Rotebeuf minstrell ezt énekelte: l) 

"Midön pmipámon ülve egy fáskert hosszában Jo,·agoltnm, 
s az Aere mellett és n Szentföldön harczoló szrgény keresztónyeluöl 
gondolkodám, két lovagnnk illyen pát·beszéclét hallottam : 

Ke r es z t c::;. "Jó barátoru, lsten a szent helyekre szólit min
ket, hogy védjük azokat a szents~gtelenités ellen. 

N em ke r es z t cs. "Mit? én véremet mPnnék ontani, egy tá
vóli o.-szág hódításaért, mellyböl nekem egy talpalattnyi föid sem 
jutna~ és itt kutyáimra biznám hűb<'rjavamat, ni"imet és gyermekei· 
met? Nem esztelenség volna, elhagyni száz darab földet, hogy zsoldba 
állva, negyvenet szerezzek? 

Ke,. es z t cs. "De az isteni gondviselés örküdni fog mindcn 
fölött, és \'Ísszaadja százszorosan, a mit az Ist~nért elvef<ztünk. 

N em ke r es z t cs. "Azért van, hogy a kik Rómáb::~ vRgy a 
compostellai sz. Jakabhoz zarándokolnnk, meztelcnül éi> szolgák nél
kül térnek vissza. 

Ke,. es z t es. n De l<•hetséges- e üdvözül ui kéj be és gyönyö
rökbe merülve? Nézd el a franczia királyt, ö is v:\ndorbotot és ke
resztet .-agad s elhagyja gyermekcit s országát .... ö bizonyára töb
bet hagy el, mint mi. 

N em k c r es z t es. n Unuu, én nyugodtan alszom, szeretet- s 
egyességben élek szomszédaimmal, és sz. Péterre! minél továbbra 
akarom nyujtani e vidám életet. Ha a suihín ide jőne engem meg!á
madni, oh akkot· zászlómmnl s fegyvereimmel találkoznék. Innen 
azonban Saint-Jean d' Acreig igen széles tenger nyúlik el j az Isten 
mindenütt jelen van j számomra Francziaországban, mint számodra 
Jerusalem ben." 

Illy modorban halad a tenzona, míg végre a kercszter:. meg
gyözi a másikat, kinek ét·vei azonban mély benyomást gyakorolhat
tak akkor, midön a keresztények megvereté-se úgyis lehnngolta a 
kedélyeket. 

Meglátogatták a troubadourok Olaszot·szág udvarait is, hol 
nem sokára vetélytársakra találtak. 1\larseillei Foulquet volt az első 
olasz 1 ki a provencei nyelven verselt. Több követöre talált nem 
sokára az ország minden részében, különösen pedig a Provenre
szal érintkező Felsö-Olal'zorezágban. 

1) Di3putizons du cnnsie et du desn·oisie; ltözzétéve RotAlE'IIf töhbi köJt•,mé· 

nyeivPI Pgyiitt Juhinal AcbilJAN AltaJ. 
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Kitünő állást vivott ki a többiek között Catola Hugo, mivel ha
szontalan tárgyak helyett, az urak romlottsága ellen emelt szót. Ti
burtia (Natibut·z) troubadoumö kevés verset hagyott hátra, hanem 
nagy hírre emelkedett kalandjai által, mellyekkel a férfiak szerel
mét nyerte meg, a nöknek pedig gyűlöletöket vonta magára. Pe
guilain Imre 1201-ben Olaszhonba jött, s ö tv eu évig tartózkodott a 
Montferratok, d' Esték s Maiaspinák ukvarainál, népies költeménye
ket irva, aztán a császárok és pápák, a guclfek és ghibellinek küz
delmét énekelve meg. 

Lelkes pártfogóra találtak a troubadourok VII. Azzo d' Este, 
Fenára urában, kit leányaival együtt, mint az erényPk példányké
peit magasztalnak j bőven szórva a dicséreteket ott, hol böven jutal
maztattak. A modenai könyvtárban a provencei költöknek 1254-ben 
készült kéziratos gyűjteménye őriztetik. 

Az ola~z troubadourok leghiresebbje Maatuai Sordello, ki a 
harczi pálmát, a szeretö myrtusát s a költö babét·ját egyaránt kiér
demlé. A legfurcsább kalandokat regélik róla 1), mik közt legkitünőbb 
Etzelin legszörnyűbb zsarnok nővérével, Kunizzávali szerelme j mi 
azonban mellözve ezeket, csak azt emeljük ki, mikép énekei jobba
dán szerelmct zengenek, és pedig olly m•Hlorban, minöt alig vámánk 
azon költötöl, kit Dante lom b a r d i l é l ek n ek, b ü sz kének, 
d a c z osnak n e v e z. Érdekes Sordello és bizonyos Bertrand 
közötti ezen párbeszéd : 

So r d e ll o. "Ha el kellene vesztened a hölgyekkeli gyö
nyöröket és lemondanod barátnöidröl, vagy pedig föláldoznod szived 
hölgyének azt, mi előtted legbec;;esb, a becdületet, mellyet lovagi 
tettek által szereztél vagy szerzendesz, mit választanál ?" 

B e r t r a n d. "A hölgyek, kiket szerettem, sokkal többet ta
gadtak meg tölem s olly kevés jót élveztem tőlük, hogy össze sem 
hasonlíthatom öket a lovagsággaL Tartsd meg magadnak a szerdem 
ostobaságát, e haszontalan élvet; járj azon gyönyörök után, mellyek 
alig, hogy elérettek, becsöket vesztik j ám a fegyver, a vitézség 
utain, én mindig uj hódítást, uj dicsőséget látok magam előtt." 

So r d e ll o. "Van-e dicsöség szerelern nélkül '? Éh, szomj, 
naphév, jégfagy, mindezek eléje tétetnek a szerelemnek? Szivesen 
odaengedem neked ezen előnyöket, ama fenséges gyönyörökért, 
mellyeket hölgyemtől várok." 

B e r t r a n d. "Mit? te meg mernél jelenni széped előtt, a nélkül, 

') ~<>V<>7.ete~cn Aliprand Rnnnamont~ költeményéfJPn. Anliqu. ital. 'Tlte-lii n">·i. 

Xl. ll 
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hogy bátorságod volna fegyverrel megvívni? Nincsen igazi gyönyör 
vitézség nélkül; ez emel föl a legmagasb tisztelet- s O.icsöségre; míg 
n szerelem kéj ei lealjasitnak." 

So r d e ll o. "Csak imádottam tSzemeiben legyek én vitéz ; a 
többitől ha meg Í:l vettetem, nem goudolok vele j hölgyemnél van ösz
szes boldogságom, má8ra nem is vágyom. Menj, dönts le várakat s 
falakat, én édes csókot kapok kedvesemtől; te hírre emelkedel a fran
czia urak között, én jobb szeretem hölgyem szende kegyeit, mint a 
legjeles L vitézi csapásokat." 

B e r t r~ n d. "A ki vitézség nélkül szeret, megcsalja kedvesét, 
oh Sordello! En nem akarnám hölgyem szerelmét, ba ki uem érde
melném becsülését : olly nyomorultul szerzett szerelem ilzerencsétlcn
ségem volna. Tartsd meg tehát a szerelmi csalódá:~okat tenmagadnak, 
és hagyd nekem a fegyve1·ek dicsőségét, ha már annyira (lőre vagy, 
hogy a hamis boldogságot valódi éh· vel mérlegezed." 

Sordello egy helyt csakugyan, mint egy don J u an, valaruennyi 
nő fölötti diadallal kérkedik, minden lovagi gyiingedség nélkül, sőt 

durván j más alkalommal Anjou Ká1·oly által a ke1·esztes háboruba hi
''atván ezt feleli: "Gróf ur! ne kivánja tiilem, hogy halálomat menjek 
keresni. A sós hullámok között fölöttébb hamar üuvözül az ember; 
én nem siettetem ezt, s lehető legkésőbben oh~~:jtanék az örökkévaló
Bágba átmenni." 

E hiú s a dühöngésig menő regényes irány a traubadourokat a 
IJyeglebohóczuk egy nemévé változtatta. Ezek utóbb annyira elalja
sod tak, hogy már csak mások költeményeit adták el ö, s a sokaságot 
nemcsak ezekkel, hanem bohóczjútékokkal is mulattatták. Nérrielly 
nyeglebohóczok, kik már most a troubadouroktól megkülünböztetvc 
voltak, udvaroknál vagy egyeseknél éltek mint az udvari boloudok; 
mások szerte barangoltak tarka ruhában, fuvolával, vagy három hú
ros citharával, mcllyet nyergökbe vagy hátukra akasztott ak, és övük
ről lefityegö alamizsna-tarisznyávaL N é ha a truubadoUI'ral együtt 
kóborolt egy-egy nyeglebohócz s annak énekét fuvolával kisérte j né
mellyiknek troubadourja egy-egy éneket adott, mellyet a nyeglebo
hócz pénzért hallatott. Petrarcától sokan kérték el sonettjeit, mellyek 
énekeigetése által tetemes pénzt gyüjtöttek össze. Egy troubadour 
az őt kisérő nyegléhez igy szólt: "Tudnod kell jól költeni, jól rímeloi 
s a játékot jól előadni j jól kell tudnod czimbalmozni , almát vetni a 
légbe aztán a kés hegyével felfogni, a madarak hangját utánozni (a 
majmokat'?), négy aLroncson át ugratni, fuvolán, egyhúros hegedűn s 
cithm·án ját~zaJ:Ji, . , . Lí,;rl el uws1ul 'V' tízhúro~ hangszerre!, s ha 



163 

megtanultál azon is játszani, semmi szükséget sem fogsz szenvedni ... 
A leghíres b beszélyeket s regéket emlébiil kell tudnod: mikép re
pül és oroz a szet·clem, mikép jár ezületésétöl óta meztelenül, s mikép 
játszsza ki az igazságot hegye:~ nyilaival. . . Tanuld meg a szet·clem 
rendeleteit, előjogait s orvosszereit, és megtudandod fejteni annak kii
lönbözö fokait: mikrp repül seb esen, mikép él, wik{~p csalja s gyiitri 
azokat, kik neki szolgálnak." 

:Méltatlanság volna tehát összezavarni a nyeglebohóczot a trou
badounal. Sot·dello keservesen panaszkodik ez ellen: "Ez soha sem 
vágott, sem nem kapott sebeket, egy jeles tettet sem hozhat fel. Soha 
sem látott seuki nála gyávább ficzkót, ki reszketés nélkül a fegyvert 
kezébe sem tudja venni. Ő jogtalanul nevez engem nyeglének, miu
tán e név csak reá illik; reá, ki mások után ját·, míg én senk it sem 
követek, hanem mások követnek engem. Ő csak m1~soktól vesz, de 
nem ad semmit; én adok, de venni semmit sem veszek. Ö eladja ma
gát akárkinek, én jövedelmemböl élek s nem fogadok el senkitöl sem
mit, sat." 

Angolhonban a m i n st r e ll ek szabadon mehettek he akárhová, 
sérthetienek voltak, sénekeikért szállást és élelmet kaptak. 

l. Eduárd kit·ály elnyomta a bardokat, kik énekeikkel a népben 
nemzeti érzelmeket gerjesztettek. Rendelete igy szólt: "Miután sok 
hivalkodó ruinstrell neve alatt más házába megy, s enni é:; inni ké1·, 
sőt meg nem elégedve ezzel, a ház urától ajándékokat is kiivetelnek: 
hogy véget vessünk e gyalázatos életmódnak s hivalkodásnak, rendel
tük, hogy a főpapok, grófok s bárók házába senki !:IC térjen be enni s 
inni, ha csak nem valódi minstrell. A mi az alsóbb rendü házakat 
illeti, ezekbe senki sem mehet he, hacsak nem hivatik ; s a ki be is 
hivatik, étel s itaion kivül ajándékot ne követeljen, külöoLen min
strelli rangját veszti el." 

Midön egyszer II. Ednát·d, országos lakomáján az összes föura
kat s főpapokat zöld gallyak alatt vendégelné, egy minstrell ruhába 
öltözött nő mutatta be magát, s egy, Eduard kormánya ellen hevesen 
kikelö gúnyiratot szavalvan el, tovább ment. Az illy szabadosság 
legkevesbbé sem tet~zhetett az uralkodóknak, kik is azért gyakran 
megszorító rendeleteket adtak ki. Léteztek mégis minstt·ellek egé~z 
Erzsébet királynőig, ki elrendelte, hogy azok mint csavargók bilntet· 
tessen~k. Francziaországban, mint minden mások, a minstrellek is 
egyleteket alakítottak, mellyek közüla párizsinak Pariset 13:H-bcn 

elöször adott rendszabályokat. 
Kevés idő folyt le, s R troubn.clonrok nem kiilönhöztek töhhl• a 

11:: 
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nyeglebohóczoktól. Hasztalan emelt ez ellen panaszt a troubadom·ok 
egyik derekabbja, Vital Péter, t! ügyekezett amaz állásnak előbbi 

méltóságát visszaszerezni. N e u t á n o z z á t ok - kiált ö fd -
am a k ö l t ö k e t , k ik a v i l á g o t s z c r e l m c s h 11. n g i c s á

lásaikkal untatják. Változatosttknak kelllennünk 
s alkalmazkodnunk a hallgatók szomorához vagy 
v i d ám s á g á h o z, d c ke r ü lj ük a ru e g v e t c n d ö vis e
lctet, az aljas és nemtelen előadásokat. Riquierissi
l"atta a szerelmi tudomány buldog korszakát s Castiliai IX. Alfonzhoz 
irt egyik levelében felszólitja öt, emelné fül az u d var i dallosok nevét 
bitorló nyeglebohóczak által lealjasított tt·uubadom·-remlct, és sorozza 
i> ket, királyi hatalmánál fogv n, négy osztal y ba, u. m. mesterek ( s?.er
zök), troubadourok, játékosok és bohóczok osztályába. 

Idejök azonban lejárt. A lovagias szellem, mellJ a troubadour
ságnak létet adott, naponkint hanyatlott; az udvari lakomák, a sze
relmi törvényszékek, hol ök ügyességöket kitüntetni jelentek meg, 
valódi hadaknak s állami sz1imitásoknak adtak helyet; s midijn végre 
Anjou Károly, udvarát Provencebül Nápolyba tette :it, Provence 
pedig pápai olasz uralom alá került, a troubadourok végkép mcg
szüntek. Ekkor egyszersmind a városok a várak fölött, a kereskedők 
a főurak fölött túlnyon?ókká lettek. A toulousei c a p i t o u ls mégis 
legalább mesterkélt kitléletét akarta e hazai intézménynek fenntar
tani; s 1323-ban A v i d ám t u cl o mán y ak a d em i á j a 
Allíttatott fel, melly a következett évi május elsején arany fuvolával 
jutalmazta a provencei költészet legjobb szüleményét. Bizonyos Isaura 
Clementia e népes versenyeket nagy fényre emelte; mellyek, mint
hogy arany virágokból állottak n jutalmak, V i r á g j á t ék oknak 
nevl!ztettek cl. A legszebb canzone arany violával, a legjobb. serven
tese vagy pászto~dal ezüst jazminnál, a legjobb ballada ákáczvirággal 
jutalmaztatott. Es e virágünnepély annyira tetszett az utódoknak, 
hogy a nagy fonadalom általi megszakadás után 1806 -ban ujra életbe 
léptetteték •). 

A provencei nyelv s irodalom utóbb Aragoniába ültetteték át, 
hol a troubadourok még jó ideig énekeltek. Henrik, Villena határ-

1) Az Academie des Jeux jloreaux közzé teszi most a M01mments de la li.t
leJ•obtre •·omane-t, vagyis szövegét ~ fordítását a legjolesb daraboknak, mellyek az 
1324-ik évtöl kezdve pályl\ztak. Az első kötet tart~t]mlt (Toulouse 184L) Las 
Flors des Gay Saber, eatier Dirhas laa Leys d' Amo-rs, melly egy n~me a proven
cei nyelv- és költészetröli értckezé~nck. Következett 1849-ben Lt1.3 Joyaa del Ga!/ 
Sobe,-, koszorúzolt k(i]temf.nrek :;yiijt~lm~ 11124-tül H!'lR-i:;. 
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~~;rófjR, ki mint mincl n két határon birtoko~, nagy befolyással bh·t, rÁ
vdte I. Jánost, Arngonia királyát, hogy Barcellonában a toulouseinak 
wintájára akademiát állítson fel, melly azonban csak rövid id,~ig ál
lott fenn. A XV. század közepen An11ias valenciai határgróf költött 
még ama nyelven, olly sikerTel, hogy őt némellyek, mint kaland jaira, 
úgy mii.veire nézve is Petrarcával hasonlitják össze. Az aragonia
beliek azt is követelték, hogy a latin nyelv helyébe a provencei tétes
sék nyilvános ukiratok nyelvvévé; elálltak azonban e kívánatuktól a 
castiliai király kedvcért. Az ausztriai uralom alatt aztán elnyomatott 
a provencei nyelv egészen, s későbben mikép annak, úgy a többi el
rablott szabadságnak vi~szaszerzésére a kisérletek sikertelenek ma
radtak. 

TIZENKETTEDIK FEJEZET. 

L e g e n d á k , N o v e 11 á k, R e g é n y ek. 

Egyik legjelosb énlemc volt a troubadourok és bohóczoknak, 
de különösen a minstrelleknek, hogy a lakomákat és mulatságokat 
elbeszélésekkel vidámították fel. Ezek tárgyai leginkább egykorú 
eseményekböl, hős és nemes tettekből meríttettek, néha elmés tréfák 
is voltak. A "Száz régi novella," melly az olasz nyelvnek egyik leg
becsesb emléke, némi fogalmat ad azok mivoltáról. Hogy sokszor· 
ocsmányságig aljasultak, eléggé híthatjuk a tiibbi közt a Decameron
bóL Gyakran vallási s szerzetesi hagyományokból vétettek, s Mária 
bennök a legszokottabb szereplő személy. 

A sok legenda kiizül, mellyeket leginkább mély vallásos érzetü 
emberek szereztek, nem lesz fölösleges nehánynyal megismer
kednünk. 

Szent Bavo, Gand környéki remete, szembe jött egy rabszolgá
val, kit még mint világi ember ő adott volt el. Leveretve e nagy bűn 
emléke által, hozzá megy s igy szól : É n v a g y ok, ki e g y ko r 
me g köt ö z t c l ek; v e r j, kös s me g s v i g y a b ö r t ö n b e. 
Ez vot;~akodott, utóbb azonban ráállván, megkötözi, levágja haját s a 
közbörtönbe viszi. - A ki ezt elbeszéltetni hallá, rosznak találta a 
rabszolgaságot és megkönyörült annak szenvedésein ; hát még meny
nyire tetszhetett a rabszolgáknak ! 
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Szent M:hton mint katona, megmossa rabszolgáját s eszik vele; 
a tél kellő ltözepében egy meztelen szegényt látván, odaadja neki fél 
köpenyét, és ime éjjel azon félköpenyben jelenik meg neki Krisztus. 

A longobardok megfogván Nocera mellett egy diacont, meg
akarják ölni; de Santulus pap könyörög, adnák a foglyot az ö öri'zete 
alá, mit ha tesznek, ö kezesül adja önmagát s fejével áll jót. Alig 
hogy a longobardok elaludtak, a diacont futásnak ereszté, maga pedig 
önkényt átadta magát az ellenségnek. Ezek halálra vitetik, de a hó
hér, midön fölemelte a bárdot, keze fenmaradt a légben, s csak a 

szentnek paranesára jöhetett ismét előbbi rendes állásába; de a ba
kónak esküdnie kellett, hogy soha keresztény ellen fol nem emeli ke
zét. A longobardok ekkor vetélykedve ajánlottak Santulusnak rab
lott ökröht s lovakat ; de a ezen t férfiú igy szólt : H a k e d v es
k e d n i ak a r t o k n e ke m 1 u g y a d j át ok i d e r a bs z o l g á i
t ok a t s é n im á dk o z n i fo g ok é r t e t ek. A longobardok 
minden foglyot oda adtak. 

Normandiát szörnyeteg sárkány rémítette. Szent Román, az 
odavaló piispök, kiment egyszer egyházi díszruhájában, egy halaira 
ítélt alta! kisérve, kinek a sárkány lekiizdése esetében kegyelem igér
tetett. A bűnös azonban a szörnyeteg láttára megfutamodott; a püs
pök ellenben megkötözi azt stolájával, s a sárkány szeliden megy 
utána, miglen az ujjongó sokaság előtt alámerülni parancsolta neki. 
Igy jel vesíttetett a jónak a gonosz fölötti győzedelme ; de a jel v a nép 
hitében valósággá lt:tt, s a roueni káptalan annak emlékére minden 
évben egy halálra i téltnek megkegyelmezett; mi az erőszak ama kor
szakában igen sz ép jelenségül tekinthető. 

Ha koldus kopogtatott az ajtón, a legenda emlékbe hozta, mi
kép Krisztus néha hnsonló alakot öltött, s mint ollyan tisztelte meg 
jelenlétével Nagy-Gergely vend6gasztalát. Ha a zarándok szállást 
kért legalább a kutyavaczokban vagy az istállóban, cmlékbe hozatott 
Elek, a fej<~delmi fiu, ki ismeretlenül atyja házánál áz eresz alatt fe
küdt s szülői szaigáitól kapott egy-egy falat kenyeret. 

Ollykor a roszul értelmezett jelvények adtak a legendáknak 
eredetet. l\Jirai sz. Miklós, oldalán három a keresztelö medenczébe 
léptetett megtérttel festetett le, kik azonban, hogy a szentnek felsőbb
sége kitünjék, emennél sokkal kisebb alakuak voltak; a nép azt oda 
magyarázta, hogy a három megtért három gyermek, kiket, miután is
tentelen szokás sz~::rint vízbe fojtottak, sz. Miklós életre hozott. A 
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diszuó, sz. Antal lábánál, mclly a It-győzött pokoli ellenséget jelenti, 
a népnek illetlen magyarázatokra adott alkalmat 1). 

Ama testi hajlam, melly a jónak megismerése után is a roszat 
kereAi, a legendákban ördög által személyfttetik, melly nemtője az 
anyagnak és R rútságnak, küliinbözi5 alakot ölt fel a kisértendőnek 
vágyai szerint, amint t. i. vagy Lnjaságra, vagy kételyre, vagy fösvény
ségre, vagy hiu dicsvágyr11. ingerel. Nápolyi Victorin, egy pusztába 
vonulván, egy egéflz évet folytono!! böjt s imádkozásban tölt el. A 
rninden jónak ösellrnsége, sznkásn szerint megirigyelvén ezt, szép 
lányka aJakát ölti fel s a J'emete barlangjához érvén, eltévedettnek 
tetteti magát, s elkezdi: "Oh én szegény, ki elt~vedtem az erdőben és 
sctéts~gben! Ah segíts rajtam, akárki vagy, lakója e helynek! hol 
csak erdőt éR eget látok ; ah meuts meg n tajtékzó szájú vadkanokt61 1 

holnap pitymallatkor rögtön el fogok menni. Nem kérek sok időre 

szállást, csak egy éjen át les?.ek vend égeti. Elég volna nekem haj
lékod nyilása előtt fekiinnöm, ha nrmem gyöngesége s az ordit6 med
véktöli félelmem Azt engedné. H:dlod mint tutúl a farkas? segítség, 
segítség, mig idő van rá; a te érdemed lesz, ha megmentetem, a te 
biinöd, ha elveszek." Pokoli meAterség, mit nem vívnál ki álnoksá
god által? Victorin megnyitja hajlékát s a megszánt ellenséget beve
zeti. Helyet mutat neki a cella egyik szegletében, míg ö a másikban 
hnzta meg m~gnt. Alig mult egy óra, a leRny folytonos mozgás és 
forgolódá~ közt lábával az Isten emberéhez é1·t s bilnös lángot gyu
lasztott annak ereiben ~). 

Ekkép személye;~íttetett a gondolat és az akarat. Máskor a 
nagylelkü önmegadás, a szépségnek feláldozásn, önmaga s a beléje 
szeretök fölötti gyözelmei tárgyaltatnak. Orsolya t i z e n e g y e z e r 
szüz kiséretében Britanniából Koman, bálványozó germán fejdelemhez 
küldetik feleségül; ö azonban elhatározza összes társnőivel együtt 
szüzeségöket a mennyei völegénynek szentelni. Önmaguk eveztetik 
d a hajót Kölnig és Baseiig; innen a szent apostolok székeig zarán
dokolnak, s Si1·icius pápa megkereszteli őket. Visszatérnek ezután 
Kölnbe, hol Orsolya Komant is a keresztény hitre téri ti. V égre a gó
th ok hatalmába esik a város, s ama szüzek, tisztaságuk védelmében 
öletvén meg, mennyei üdvözültek karává lesznek. 

1) Alfred Maury, E11ai sur le& légendes pieuaea du moyett O-ge, ou ezamen de 
ee qu' enea renferment de merveilleux d' ap1·ea lea connaissancea que foun&iasent de 

nos joura l' m·chéolor;ie, la théologie , la philoaophie et la phyaiologu médieale, 

Párizs, 1843. 
2) BoUand: ad 8 . .fan, 
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' Agnes, gyönyörű római leányka, keresztényuyé lett s szüzessé-
get fogadott. Megpillantván lit SP-mpronius gróf fia, beleszeret, dc nem 
mehetvén semmire, sem kérés sem ajándékok által, igen elepeszti 
magát; Megtudván az apa na bajának okát, parancsolja Ágnesnek, 
hajoljon fia kivánatára j midőn pedig ez szilárdul ellenállna, :Sem pro
ni us meztelenül egy pitvarba kötteti öt ki; de íme a szemérem elfedé
sére megnő hirtelen n. szüznek haja, kit midön a szerelmea fiu illetni 
akar, halva rogyik lábaihoz. Sempronius harag és fájdalom közt ör
döngösségröl vádolja Ágnest, ki forró imájával kieszközli a bűnös fiu 
feltámadását j az apa és fiu megtérnek ekkor, de a pogány papok ha
lálra üldözik Ágnest, ki is ekkép nevelte a szent szüzek számát az 
égben 1). 

Más legendák az áhítat ébresztésére vannak irányozva. Angol- . 
honban Imma a csatatéren hagyatik mint halott; fivére Tunna, ki 
apát volt, gyakran mond lelke üdveért szent misét. Immát azonban 
kigyógyítá az ellenség s rabszolgaságra vetette. Itt gyakran történt, 
hogy bizonyos órában (épen a rnisernondás alatt) a rabszolga lán
czai mindig lehullottak, min megindul ván végre Im ma ura, vissza
adta neki a szabadságot. Hire menvén e csodának·, a halottak lel
keiérti áldozatok még gyakoriabbak lettek 2) 

Egy szép apácza, ki a sekrestyében a szolgálatot vitte, soha 
sem ment el a folyosón felállított Mária kép előtt a nélkül, hogy a v e 
szóval ne üdv~zölte volna. A gonosz megkisértette öt, mondván, 
hogy ö, az olly szép, olly bájos lányka a világban sokkal szerencsé
sebb volna, hogy tisztelet s kedvkeresés fogja körül venni; ekkép 
rávette, hogy egy, öt megszöktetni akaró káplán terveibe beleegyez
zék. Az összebeszélés szerint a káplán egy este a kapunál várta öt, 
s az apácza csakugyan elkészült s már ment, de midön a Mária kép 
előtt a azokott a v é t elmondaná, egy tekintélyes n ö visszatartá, úgy, 
hogy el nem szökhetett. Másnap ugyanez történt vele, s a káplán már 
panaszkodott, hogy híjaba kell vái'Uia; midön pedig megérté, mi aka
dályozza a szép apacza szökését, javasolta neki, hogy ne mondjon e 
kép elött a v é t, hanem fordítson hátat; mit midön az apácza meg
tett, csakugyan sikerült a megszökés. Azonban az előhbi avék nem 
maradtak eredmény nélkül. A boldog szűz elakarta takarni a bűnös 
3.pácza gyal:izatát, s felvévén al!lkAt, pontosan végezte ennek köte
lességeit, míg csak távol volt. Tíz év lefolyta után megbánta bűneit 

1
) E tört~netet szent Ambrus írta meg. Bolland. ad 21. jan. 

') BedA (Hist. IV. 22.) ollyant61 hallA, ki 11 felszahadult.llt iAmer~. 
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a megszöktetett szerzetes nö, ~ elhagyván csábitóját, visRzaohajto
zott a zárdába. Oda is jött a kapuhoz egy estve, de rnidön annak 
kilincséhez nyúlna, belülről e kérdést hallotta : Ki v a g y? - B ű
n ö s n ő, k i b ü n b á n a t o t j ő t a r t a n i, felelte a rungábaszállt 
s elmondá vétkes kalandjait - E n p e d i g - szólt a kapusnő -
é n M á r i a v a g y o k, k i t t e 8 ok á i g t i sz t e l t é I s k i t i sz
t e l é s e d j u t a Im a u l e I t ak a r t a m g y a l á z a t o d a t. El
mondta a boldog szüz, mikép helyettesíté a távollevlit s most visz
~zaadta_ ruháit; sa dologról senki sem tudott volna semmit, ha a bitn
bánó maga nem mondta volna tll1 mire társnői öt még jobban sze
rették s tisztelték. 

Egy barát lefestette egy zát·dára Szüz Máriát, mint igen szép 
nöt, lábai alá pedig az ördögöt a legrútabb alakban. Az ördög pa
naszra jött s feuyegetés közt kivánta a baráttól, hogy javítsa ki az ö 

képét. A barát még rútabbra csinálta az ördögöt; de épen midőn 
állványon állott, és t•útabb színekkel festette azt, az ördög épen 
akkor jött 8 kikapta a barát alól az állványt. A leesőt Szüz Mária 
felfogta és leereszté szépen a földre; mire a felbőszült ördög uj fegy
verhez nyult s szerelmessé tette a barátot egy szép özvegybe. Össze
beszéltelt, hogy megazöknek s a barát az apátság kincseit is magá
val viszi. Utközben elfogatnak s a nö szabadon bocsáttatik, a szerze
tes pedig börtönbe záratik. Most megjelen neki az ördög s kicsúfolja, 
de mégis megszabaditni igéri őt, ha szebbre akarná festeni. A bünös 
ráállt, lánczai lehullottak s ö cellájába ment alunni, hol másnap szer
zetestársai szokott foglalkozásainál találták, mintha semmi sem tör
tént volna; ujra börtönbe hurczolák, de visszatérve, szabájában az 
ördögöt találták, kit onnan szokott szertartásokkal üztek ki. Min
denki azt hitte, hogy az apátság kincseit az ördög rabolta el. A ba
rát szabaddá lett. 

Egy ember szünet nélkül az olvasót imáukozta; azonban hir
telen halállal mulván ki, az ördög által pokolba vitetett. A legenda 
szerint Sziiz Mária észrevévén, hogy a szokott imák nem hangzanak 
fel többé hozzá, kérdést tett, rni az oka, s megtudván a történtet: 
Lehetségcs-e-kiáltott fel- hogy az én Fiam legbuz

g ó b b t is z t e l ö im e g y ik é v e l e z t e n g e d t e v o l n a t e n
n i? Felmegy tehát tüstént a mennyei palotába; az Ur előhíja s 
kérdőre veszi a sátánt, de ez avval menti magát, hogy azou ember 
az olvasóból nem annyi szem et imádkozott Ie, amennyit kellett volna. 
Jól van - szólt közbe a Madonna- h'át csak fel kell 
fű z n i a n n y i s z e m e t, a h á n y a t ö e l i m á dk o z o t t. Ez 
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megtörtenvén, a füzér olly hosszu lntt, lwgy Szüz Mária, tisztelöjét 
a pokolból azon huzta fel az égbe. 

Chiavenna völgyében leszakadván a hegyr·öl egy ;;zikla, beom· 
lasztott egy gödröt, mellyböl a kigyókil ásatott, s a munkások egyikét 
odateruette. Sikertelen marndván minden ltis6rlet, megmentésE\' vé~ 
gett_, a szerencsétlen már mint halott sirattatott meg; de ime midön 
egy év mulva az ásás ujra megkezdetett, fl rnunkás életben találtR
tott s be&zélé, hogy neki, e:gy napot kivéve, egy galamb mindennap 
finom eledelt hozott. Kitudódott ekkor, hogy neje érette mindennap 
misét szolgáltatott, egy napot kivéve, mellyen egy vizáradás által a 
templomtól el vala zárva 1). Igen számo«ak az illyen, purgatoriumi 
lelkek megszabaditásám vonatkozó legendák. 

:Minht, kik büszkék vagyunk vnllási tü1·elmünkre, meglep 
egy irhoni domon]{osrendi szerzetesnek, ki tudott görögül, latinul és 
arabul, az Inquisitió Rzázadában irt elbeszélése 2). Egy bölcs kelet 
felé utazott egy öszvéren, melly az íi élelmi kés?.letét is hátán vitte. 
Szembejő egy gyalog zsidóval, és szóba állván vele, kérdi tőle: miuő 
vallású volna ? - É n h is z ek e g y I s t e n t, k i m e g j u t a l
m a z e n g em, h a a v e l e m n e m e g y h i t e n l e v ő t m e g
ö l öm. - A z é n v a ll ás om p e d i g - felelé a b ö l cR ·- a z t 
p a r a n c s o l j a, h o g y a v e l e m n e m e g y l1 i t e n l e v i) t i s 
segítsem s baját magam bajánttk tekintsem. -
M é r t n e m c s e l ek sz e l t e h á t a sz e r i n t - mondá a zsidó 
- h a n e m j 6 ll a k o t t, e r ö s l é t e d r e ö s z v é r e n ü l s z, m í g 
é n, a ki é h e z cd t és fára d t, g y a l o g me g y ek ? A bölcs 
leszállott, enni inni adott a zsidónak s átengedte neki az öszvért. Ez 
felülvén, megsarkantyú;.-;za az öszvért s ott hagyja jóltevőjét gyalog 
s élelem nélkül. A bölcs hálát mond az Urnak s folytatja utját, ue 
nem sokára fetrengve találja a zsidót, kit az öszvér· lev!'tett s ösz
szeroncsolt. A bölcs felveszi öt, saját házába viszi, hol a zsidó az ö 
karjai közt hal meg. A kinily e kegye!! férfiut első tanácsosává 
nevezte. 

Azon közép-kor, mellyet mi csak vad kegyetlennek képzPlünk, 
minden erénynek jutalmát a kereszténységben találja fel. A könyö
rületességet semmi gonosz tett sem zárja ki; Trajánnak egy igaz
ságos tette olly becscsel bir, hogy Gergely pápa imái kiszabadítják 

') Szent Damlanl Péter besz~li. 
2) Közz~tette 1847-ben Le Clere &z .Academ.ia közgyülésén tartott érteke

zés~ben. 
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at a pokolból. Maga nz áJ·uló Judás is nehány percznyi enyhületet 
nyer a pokolban. 

Annál nyiltabbnak kelle lenni a javulás utjának azok számára, 
kik a földi pályát, az elégtétel utját, még be nem végezék; gyakran 
a leghíresebb rablók s legkegyetlenebb gyilkosok legnagyobb szen· 
tekké lesznek egy intelem vagy a malaszt által. A bűnös na a régi 
,-iJágban nem ismert ujjászületést; s ha az undor, elfáradás, megve· 
tés, sz~gyen le is téritette öt a gonoszság uljáról, nem volt, a ki öt 
ujra tiszteltté tegye. A ker~szténység a bünbá.nó Magdolnát mutattn 
fel, kinek példájára sok más nő hasonló kalandja legenda tárgyává 
emelkedett. 

Szent Makár elhagyja nejét s gyermekeit s Rá.fael angyaltól egy 
barlangba vezettetik, mellyben két anyátlan oroszlánkölyök tanyá· 
zott. Itt élt ö több évig, mig végre az irigy ördög asszony képében 
elcsábította öt. Csakhamar észrevette 1\Iakár, milly nagy bűnt köve
tett el, az oroszlánok elhagyták, aztán visszatérvén földbe ásták öt 
nyakig, karjait szabadon hagyva. Úgy élt három éven át, csak azon 
füböl élve, mellyet maga körül elérhetett; három év mulva vissza
tértek az oroszlánok s kiásták őtet. 

Az ördög, mint látjuk, nagy szerepet játszik a legendákban; de 
"ö sem olly fekete, mint a minönek festik." Néha szolgálatot tesz, 
máskor álnoks!iga daczára megcsalatik, legyőzetik, söt bűnbánatra 
kényszerittetik. Szent Farkas (L u p us) egy egész éjen át a kor
sóba zárva tartja öt, hová azért bujt, hogy a szcnt férfiu öt a vizzel 
együtt lenyelje; szent Antal, miután szaigáitatta magát vele, sze
mébe köp; néha szerzödésre lép azokkal, kik neki lelköket lekötik, 
de rászedik öt ravasz föltétek által; Nostrndamus, testét igérte oda, 
kivévé azon esetet, ha sem az egyházban sem azon kivül nem volna 
eltemetve. Halála előtt elrendelte, hogy a templomral egyik üregébe 
temettessék el. 

De a mit ama vadkegyetlennek kikiáltott korszakban alig hin
nénk feltalálhatni, még az állatok iránt is kegyeletet látunk gyako
roltatni. Lodii Bassano egy üldözött szarvasborjut püspöki köpenye 
alá takart. Binascoi sz. V t•ronika tyúkokat ápolt. Sze nt H elen us 
krokodilon nyargal ; szent .1.\'Iártát a sárkány szolgálja; szent Floren
tin nyája őrzésében medve által segittetik. 

Alexandriai sz. 1\Iakár zörgést hall cellája előtt, kinyitja az 
ajtót, s ime egy hiéna vak kölykét hozta oda. A szent imádkozott s 
visszaadta a kölyöknek a látást, mire a hiéna megfordult s elment. 
Másnap reggel ujra eljött s báránybőrt hozott, de a szerzetes meg-
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dorgálta, hogy a szegényeket foszt(>ttn tneg, ij c~:~ak akkor fogaJta cl 
a báránybíkt, midön a vadállat mozgásai által mutattl\, hogy a sze
gényeket nem fogja többé kárnsitni. Sz en t A lb ert remetéWI a nyúl 
szelíden meg hagyta mngri.t fogni, ~ midön a nézők meg akarták azt 
ölni, Albertigy szblt: Ne bántsátok bnrátim; minek :\r

t a n á n k n e Ic i , n k i n e k ü n k B P. m m i t s e m á r t o t t? és szn
badon erP.szté. A nyúl más alkalommal is üzetvén a vadászok áltnl, 
a szent férfiuhoz meneklilt, ki ruha ujjába r·ejté el, mig 1\ vadá~:wk 

elmentek, aztán szabadon rreszté 1). 

Mindezen mondák nagy hatást gyakot·oltak a uépre, tiirhetlen 
szilárdságot s nemes ellenállást idéztek ell:l. Adelard püspök soha 
sem akarta hódolatát bemutatni azon nőnek, kit Nagy·Kt\.roly az el
ilzött Hermengard ntún vett el j Herminald npát, midőn az átok alá 
vetett IV. Henrik a monostorhoz közeledett, a helyett hogy mint 
mások, harangzúgás és a barátole éneklése közt fogadta volna, egy
szertien ~ kapuhoz ment, s igy szólt : Cs t\. sz á r! h n n em t n d
nám, hogy ki vagy átkozva, fogadnálak kellií tisz
t e l e t t e l 2). 

Midön én vahlmelly népet megismerni ohajték, közéje vegyül
tem, hogy halljam regéit s énekeit; és igy csak a haszontalanok 
fogják haszontalannak találni, hogy én itt f'gyp:\r legenda tárgyát 
hoztam fel. Növekszik ezek fontossága az ált11l is, hogy forrásává 
lönek n szllp művészetek tárgyainak, miként a Biblia vagy a törté
nelem. Néha regény terjedelmével birnak a legendák, minö B a r
l a am és J o z af á t Joannes Damascenustól, bizonyosan keleti ere 
dette!, mint a H é t a l v ó jelves története iR. A legendákban ne ke
ressünk csattanós fordnlatokat, hanem csak szelíd, áhítatos erénye
ket s a hensö élet törtenetét j néha nem egyéb a tárgy, mint ájtatos 
remeték vagy a világgal s rokonokkal küzdö sziízek, vagy az erény 
és bün között habozó bünösiik érzelmei j azért ha néha minden rend, 
igazság s megkülöuzés nélkül adatnak elö, mégis nagy lépést képez
nek a felé, a mi az uj irodalmat a régitöf megkülönbözteti, vagyis az 
ember belsejének tanulmánya felé, melly a szülemlö s növekvő szen
vedélyt fokonkint kiséri, miglen győz vagy legyőzetik. Azokból fej
lenek elő az utóbbi korszakban a regények, mellyek írói abban ta
lálják kedvöket, ha lábbal tiporják mindazt, a mi a társadalomban, 
házasságban, családban, gyermekszeretetben, az önbecsülésben s a 

1) Bolland. ad 7, 10. 13. ja11. 
•) U. o. ad 2 et 8. jar~, 
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~zereucsetlen iránti kegy det- 8 tiszteletben szent van j es az illyen 
táp felé épen azon telhetetlenek rohannak, kik a legendák ájtatos 
korszakát bü~zkc szánalommal nézték le. 

Egyébiránt nemcsupán a vallás szolgáltatott a középkor elbe
széléseire tá.rgyat, hanem gyakmn a honszeretet, a szerelmi hűség, a 
testvérgyilkosság· gyiliiilete is. A troubadourokról beszélve, már 
érintettük, hogy ők sok történetecskét maguk talaltak ki j ollykor 
Tell Vilmos regényes esetét, máskor az ájtatos Ginevra di Almieri 
történetét beszélték el, ki elevenen temettetvén el, kedvese alta! uj 
életre hozatott j majd Romeo és Julia, Pietro Baliardo, Imeida dei 
Lambertnzzi, Pia di Sienna, és Francesca di Rímini szomorú eseteit 
regélték .... A tudatlan századok költészeti találmányai ezek, és 
mégis, ami azokban hathatós és erőteljes van, azt az ujabbak legke
vesbbé sem érték utól, s a legnagyobb lángelmék nem szégyelnek a 
középkorból mcriteni, mint tett a Berliehingeni Götz, a doctor Faust 
és a don Juan szcrzője. 

A keresztes vitézek keletről sok hüsköltészeti történeteket 
hoztak át Európába, mellyek mig amott kellően föl nem basznál
tattak, itt a legszebb költemények tárgyaivá lettek. Én hinni merem, 
mikép az E z e r e B e g y éj már akkor hozatott be; és a s h a h
n am e és az A n t a r egyes jelenetei hihetőleg az európai lovagi 
románczokba mentek át, uj irányt adva a szépirodalomnak. 

Az indiai Sendebad (H é t t a n ács os k,ö n y v e) olly elbe
szélések gyüjteménye, milcet az ifju királynak, anyja és tanitója re
géltek el. Ez indus nye!Vt·öl pe1·zsára, aztán arabr·a, végül görögre 
fordíttatott s talán az első keresztes háboru alatt Francziaországba 
hozatott által. Egy szerzetes utánozta azt latin nyelven, és ez után
zatot Le Clerc Herbert a XIII. században francziára forditotta D o
l o p a t h o s vagy A h é t b ö l c s r e g é j e czime alatt. 

A mesc alkalmasint Indiában született, hol a lélekvándorlás
bani hit az állatukra nagyobb figyelmet fordittatot, s nem látszék kép
telenségnek azoknak észt s beszédet tulajdonitni. Ott szerkesztetett 
a legrégibb mese-gyüjtcmény Ka l i l a és D im n a neve alatt, az 
első mesébcn szereplő két rókától, vagy P a n s h a T a n t r a azaz 
ö t sz ak as z czime alatt. Szerzöül B i I p a i braruin tartatik, Ile e 
név mikép Aesop is, csak gyüjtőnév. Két részből áll e mesekölte
mény, melly arra van szánva, hogy a fejedelmet jó kormányzásra ta
nítsa. Az első részben a ravasz és nagyravágyó róka visszaél az 
oroszlánnak, mint állatkirálynak kegyetlenségével, s felbősziti öt első 
tnnáesosa, Hz ökör ellr-n annyira 1 hogy az állatkirály mes-ölte ezt. 
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A második l'eszben az oroszlán észreveszi hibáját, bizalmatlanná lesz 
a róka iránt, fölfedezi végre csalárdságát s halálra ítéli ; de a ravasz 
állat módot tahíl szabadulásra s meg:szökik. - A világuralom fölött 
mindig a ravaszak és az erősek verseugtek. 

Keletkezési idrje e költeménynek, mikép núndennek keleten, 
nem tudatik; de a VI. században egész keleten nagy hírben álla. 
Chosroe Nushirván, orvosát, Burzuyét küldiitte Indiába annak meg
szerzése végett, mi a Shah-naméban érdekes mellékdarabot képez. 
Megszereztetvén, a régi perzsa nyeh·re fordíttatott s n királyi kincs
tárban őriztetett egész az országnak a musulmanok általi elfoglalá
saig. A nagy Al-Mansor aztán arabra és pedig versekben fordittatta 
le, n1ely nyelvről a XII. században az uj perzsa nyelvre tétetett át, 
mindig hozzáadás és változtatással. Görögre már a XI. század vége 
felé Seth Simon, hébel're pedig Joel rabbi tette át, melly utóbbi sze
rint Capuai J án os, kereszténynyé lett zsidó 1262 és 1278 között la
tin fordítást eszközJött D i r e c t o r ium h um a n a e v i t a e a l i as 
p a r a b o I a e a n t i q u o r u m sa p i e n t um, czim ahttt. A meg
különitő pontok hiánya miatt a hébe1· fordító, úgy látszik, Bilpai he
lyett Sendebadot olvasott, mely hiba becsuszott a latin fordításba is, 
s innen a Sendebad könyvéveli összezavarás. A latin fordítás nyo
mán készültek a különféle európai nyelveken történt átdolgozások. 

Kútforrásul szolgált e forditmány a franczia költőknek, mely
böl elmés, élénk, eredeti, sokszor egyszersmind ocsmány vagy csípős 
elbeszéléseiket merítették, fa b I i a u x nevü dolgozatokb:m. A mint 
az arabokkali viszonylatok szaporodtak, a szerint növel<edett a me
sék iránti rokonszenv is; lakoma mesés elbeszélés, rege uelkül meg 
sem történhetett már, gyakran a vendégek maguk körben mondot
tak el mindnyájan egy-egy mesét. Legtöbbször mégis a rr.instrell 
tiszte volt ez1 ki az elbeszélést hangszerével ki serte. Ekkép pótoltatott 
a még akkor divatonkivüli .kártya és szinház. Senki sem ernliti többé 
ama mulatság-lárgyakat, de felhasználták nemcsak Boccaccio s Mar
git, navarrai királynő, hanem La-Fontaine s m~ls elsőrendü irók is. 

Bizonyára a troubadourok sem hagyták felhasználatlanul Pro
vence-ban; de csakis Provence-ban, miután északi Francziaország
ban a provencei nyelvtől különböz01 tulajdonképi franczia nyelv ka
pott lábra. A normannok a helyett, hogy elnyomták volna a nyelvet, 
inkább uj teuton alakokkal gazdagitották sa franczia irodalom zsen
géi is Normandiában születtelr. Legrégibb emlékiil tekintendők Hó
dító-Vilruos angolhoni törvényei, aztán a csodás elbeszélések, mellye
kot a kalandvadászó normannok anuyira ke.-lveltek. Itt alaknit meg 
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a troubadourok egy különös neme 'l' r o u v e r s név alatt. Mig a 
troubadourok az udvaroknál s a szerelmi törvényszékek előtt verse
nyeztek, a trouversek májusi összejöveteleken olvasták fel müveiket, 
s a győztes rózsakoszorúval jutalmaztatott; a troubadourok legin
kább szerelmi, a truuversek harczias tárgyakhoz ragaszkodnak 1); 

amazok saját kalandjaikról híresek, ezeknek alig tudjuk neveiket ; 
igen egyerüek, természetesek, söt pajzának is, de e pajzánság nem 
lesz felötlüvé azon gyermetegsegí szinezet által, melly elvé$z a fordi
tásban még Boccaccio s La-Fontaine keze alatt is. 

Velök kezdiidik a mai regény, melly név eleinte miaden, fran
czia nyelven irt hosszabb dolgozatra, utóbb azonban csak költött ka
landok elbeszélésére alkalmaztatott 2). Seth Simon, a göt·ög udvar fö
ruhatárnoka a XI. században perzsa nyelvről görögre forditotta 
Nagy-Sándo1· mesés történetét 1 melly aztán latin nyelvre tétetvén 
által, kedvet adott hasonló elbeszélések írására. A keleti képzelern 
sok költött dologgal ékesíté a macadoni hös nevét; Cut-tius rnnga is 
bevallja, hogy ollyat is elbeszél róla, a rnit maga sem hisz, s Mai bí
bornok u em régen Sándor utleirását s bizonyos Valerius elbeszélését 
tr~tte közzé, mellyben ,a későbbi franczia regék összes kalandjainak 
csiráit találjuk fel. Ugy látszott mintha a llagy hös iránti hódolatát 
minden nép mondáiban tette volna le: Egyiptom Nekbt.neh kit·ályt 
állítá Sándor atyjának; a perzsák Dárius fivérének mondták 15t; a 
Talmud Oggal s Magoggal hozta összeköttetésbe; India varázslatai
val vette öt kö1·ül; Európa lovagias érzelmeket tulajdonitott neki s 
nagyravágyó ~;zármaztatásdal sok népet a pellai hős társaitól eredte
tett. Nagy-Sándor ekkép ujabb regények tárgya lett s a normand 
Bernay Sándor volt az elsö, ki Fülöp Ágoston udvaránál élve, Nagy
Sándorról hosszu költeményt i rt, igen sok czélzással saját kora ese
ményeire. Nevezetes e mü arról is, hogy a benne használt tizenkét 
szótagos versek, mint a franczia höskölteményi versek, a szerzötöl 
a l e x a n d r i n us ok n ak neveztettek ol 8). 

1) Voltak mégis lautos költöik is, mint Champagooi Tibold, s~. Lajos anyja
Blaokának ked vose. Az angol Wright Tamás 1842-ben tette közzé Tha u u Fülöp 
angol normann trauvere költeményeit a XH. századból, más azonküri franczia 
lantos ltölteményekkel s középkori politikai dalok gyiijteményével együtt. 

2) Hurd, angolpiispök: Levelei a looagság és l"egények fölött, 1765. 
Panlzzi , Easay on the 1·omantic narrative poetry of the Italiana. 
3) A Bernay előtt használt versek nyolcztagnak voltak, változatosan majd 

bim-, majd nörimmel, a nélkiil, hogy azoknak szigorú egymásutánja követeltetett 
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Bernay müvének mintájára egy névtelen 1110 körül Nagy
Karoly és Roland történetét írta meg, ruelly a 800 körül élt reimsi 
érsek-, Turpinnak tulajdoníttatott. 1) Utána Monmouth Gottfrid, wa
lesi bencze, 1138 körül a britek történetét írta meg latinul, belehozva 
Arthu rt, a mesés walesi királyt, K e r ek as z t a l a hőseivel, :JI!Ierliu 
varázslóval, Lancelottal s ennek szép kedvesével Iseult-tel, a lyoni 
Tristánnal, Pe1·civallal s több más hőssel, kik aztán Nagy- Károly ud
varának paladinjaival a költemények egész árját hozták létre. Még 
egy bizonyos Pisai Rusticián emlittetik, ki 1120-ban latinul irta volna 
meg a brit hősök történetét úgy amint azt neki a walesi Telesin és 
Melquin beszélte el; ezzel is azonban hihetöleg csak úgy vagyunk 
mint 'l'urpin kr6nikájával. 

A krónikák Rolandnak csak Roncevall melletti halálát emlitik, 
midön az arabok és spanyolok a fraucziákat semmivé tették: melly 
hadjárat által Nagy-Károly megveretése daczára gátot vetett az ara
baknak, s a?. elesettek, mivel a hitért harczoltak, a földi győzelemnél 
nemesebb pálmaágat nyertek. Azért fennmaradt emlékök az énekf>k
ben, különösen Roland regéje harezra bátorítá a normannokat, midön 
Angolhonban kikötöttek 2). Elkezdödvén a kereszteshadak, a XI. szá
zad fenséges tudatlansága ezek eredetét egész Nagy-Károlyig vitte 
fel; Roland a lovagok példányképévé tétetett, söt átvitetett Palaesti
nába s a kalifák- és suitánokkal hozatott viszonylatba. A norn.annok 
látván a Karolingok gyáva tétlenséget , csak ollyannak képzelték 
Nagy-Károlyt is, ki valódi élet nélkül, ragyogványos fényüzésben, 
mindent mások által tetetett; és a nagy fejedelem csakugyan mint 
illyen tüntettetek fel még Ariosto által is 3). Compostellai sz. Jakab s 

volna., mint ma. Az al<'xandrinusban nem kerültetett a vÁgás (caesura) utáni 
néma sz6tag a vers közepén, mint Bernay mii:vének kezdetéből kitiinik : 

Qui vers de riche eatoil·e veut enlendt·e et oir, 
Pour p1·endre bon exemple de prouesse cueillir 
La vie d' Alexandre si come je l' ai trouvée, 
En plusieut·s sens écrite, et de boche conlée . ... 

l) L. ,Fölvilágosit6 jegyzetek' a IX. könyvhez. ~') alatt. 
2) A szász költő, ki N. Károly történetét versekben irta meg, irja: 

Est quoque fam notuni vulgaria carmina ma!Jnis 
Laudibua eius avos et proavas celebrant. 

Pippinoa, CaroloY, Hludovicos et Theodm-iroa, 
Et CarlD>manos Hlotariosque cammt. 

Boaquet-nél 174. v. 
3) "A karolingi regények - mondja Fll.vriel (Hist. de la poésie proven~ale) 

a nagy és kisebb h«béresek védelme s befolyása alatt irattak , kik a régi fönö
köktíJI sz{n·ma?.va a m{,.ndik hár. vtlgA fel P. Nagy- Kftroly lll••n.or.,hiltjht szétrlara-
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a monostorok s egyházak dicsérete ezerzeteseknek tulajdoníttatik. 
Miután pedig Marco PoiOJ utazása megismertetett, az elméket n keleti 
regényességek még ink:í.bb elfoglalták. Azok szinhelye egész Chináig 
tmj~dt ki, s Kathai fejedelemnője Rolandot örültté teszi. Egy disz
rakmüvct képeznek, mcllybe minden kor sajl\t é1·zclmeit s költemé
nyeit tette le; mcllyekböl támadt ama regénykö1·, melly halhatatlan 
leend a ragyogó kiilsö által, mellybe azt Ariosto öltöztette. 

Eustach tanár 1115-ben franczia nyelvre forditotta a britek 
fönebb emlitett történetét, Brutustól, Aeneas unokájától kezdve, ki a 
trójaiak egyik gyarmatlit Britanniába vezette, egész Calevaster wa
lesi fejedelemig, ki 700-ban halt meg. Angolhon Brutusának nevez
tetik ü, s a költeményben megjelenik Arthur király is az ő Ke r ek
as z t a l a hőseivel 1). Öt évvel későbben Gvasse Robert (W ace) 
.Jersey szigetérlíl, II. Henrik udvari papja, ama költeményt a nor
mandiai herezeg s Hóditó-Vilmos viselt dolgaival bövitette, egész Je
rusalem elfoglalásaig. Ez a második regénykör, rnellyben Arthur a 
Britszigetröl a szárazföldi Bretagneba hozatik át s NantesböJ inditta
tik kalandjáratokra. 

Későbben jött létre a harmadik kör G a u l A ma dis vagyis 
az O r os z l á n l o v a g j á n ak regénye által, mellyet némellyek 
normand, mások XIII. századi portugal szerzönek 2) tulajdonitnak, 
minthogy Amadis leginkább ~t castiliai költeményekben szerepelt. 

bolták. A fiuk átörökölték az apák szellemét; ezek megsemmitették a monar· 
cLiai egységet, amazok mindrn áron ugyanerre törekedtPk, a a XII. és XIII. szá
zad regényköltöi, mngaszta)vll. a karolingi h erezegek s grófok lázadását, nevelték 
saját koruk hereze ge i a grófjainalt ellenállási szellem ét, B buzditották öket, hogy 

. a királyi hntalom alól függetleneklté tegyék magukat. Ez értelemben a karolingi 
korszak költészete barbárhösinek s egyedinek nevezhető. 

1) A Brutnsróli regény igy kezdődik : 

Qui veli oil· qui t•elt savoir 
De I'OÍ en roi et d' !wir en hoir, 
Qui cil furent, et dont ila vinrent 

Qui Engleterre primes tim·ent, 
Queus rois '!J a en ordre eu. 
Qui ain~oia et qui puis y fu, 
Maistre Gaase l' a tranalaté 
Qui en conte la verité 
Si que li liv1·es l a dériaent. 

2) Vasco da Lobeira. Az egyetlen p«<ldány, mellyre a portugalok ezen ál
lítást alapiták, a lissaboni földrengés alkalmával az Arveiro herezeg könyvtárával 
együtt veszett el. CervantFJ~ az Amarlis 4 els ö könyvlit remekműveknek tartá. 

XI 12 
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Szent Graal 1) lovagt·endével utóbb képbeszéd (allegol'ia) szövödött 
bele a harmadik regénykörbe. A szent Graal névvel azon edény je
löltetett, mellyet Krisztus az utolsó vacsorán használt s mellyel Ari
máti József a Megváltó vérét fogta fel. 

A trójai hadt·ól is egész regénykör képződött, egészen akkori 
modorú festésekkeL A keleti s különösen a perzsa költészetből vé
tettek át a Sylphek és Perik, kik a musulman szépeket a fogságban 
látatlanul vigasztalják j nyugaton ezek, a lovagok iránt barátságos 
vagy ellenséges tündérekké változtanak át. E lények uj nemü regé
nyeket hoztak létre, mellyek kÖzt legnevezetesebb A B l o i s i P a r
t h e n o p e a ka l a n d j a i, mikben egy halandónak Melior tündér
növeli násza tárgyaltatik. A szerző bizonytalan. 

Az utánzat, melly az erődús ifju képzelemhez olly kevéssé illik, 
még nem nélkülözi az eredetiséget, midőn a középltori költők régi 
hősöket énekelve, saját koruk szfneivel festik öket. Különös mégis, 
hogy mcllözve az akkori élt keresztesek nagy vitéz tetteit, régi tár
gyakat választottak j de ennek oka talán az, hogy a keresztes hadak 
eredménye akkor még nem volt kifejWdve, vagy mivel a költő igen 
szivesen a képzelern mezejére teszi át magát, vagy mivcl igen hatal
mas azon utánzási szellem, melly szerint az egyesek által kijelölt 
uton százak szeretnek járdalni. Bechada Gergely, tourainei lovag 
1130 körül Bouillon Gottfridról irt egy franczia hőskölteményt, ti
zenkét évig küzdve a még akkor nem irt nyelv nehézségeivel j a mi
ért is igen sajnos, hogy ezen legrégibb franczia hősköltemény elve· 
szett. Ugyancsak Jerusalem elfoglalását tárgyalja a H a t t y u l o
v a g j a, me Ilyet kezdett Renaud, s bevégzett Ga u der de Donni, har
minczezer versben. A szakottaktól egészen eltérő viselt dolgok ké
pezik egy XII. századbeli költemény tárgyát, mellyet 1839-ben kia
dott Michel Szászok éneke (Chanson des Saxons) czim 
alatt, Baudel Jánosnak, artoisi trouverenek tulajdonítva azt. Megéne
keltetik benne a szász háború, mellyet azon követeliisek idéztek elő, 
miket a szász király, Justamon, a franczia udvarnál mint Helnisnek, 
Chlodwig nővérének jegyese tett. V égzödik a költemény Wittekind 
halálával, kit nejének, Sybillának szeretöje, Balduin öl meg. Nincs 
benne sem tündér, sem csoda, a valódi élet körére l'!zoritkozik. 

Nem olly terjedelmes, de annál kellemes b költemények N e
v e r s i G e r h á r d v a g y a V i o I a Montreuil Giberttől, és G a
r 1 n L o h e r i n Flagy Jánostól. Számtalan más, kisebb nagyobb 

1
) fhualt n41mellyek kirdlyi vérnek értelmezil<, ibér nyelve>n csészét jelent. 
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hirü költeménynek szerzöje nem tudatik. Hogy azonban a nagyobb 
rész monostorokbnn készült, onnan is hihetjük, hogy a sok mellék
költemény szent Jolgokm vonatkozik, hogy nagy hasonlóság van 
be11nök az ájtatos legendákkal s hogy többnyire az istenség· segélyül 
hívásával kezdödnek 

E regényekben a h ösök mind egy kaptára vannak ütve, csak a 
kalandok változnak c gy kissé. A karolingi regények olly alakot öl
tenek, mintha gylilekezet elütt olvastattak volna fel, s ez alakot Ari
osto is megtartotta. Az irók tettetik, mintha bizonyos kútfök szövegé
hez raga&zkodnának , mellyet gyakran körülményesen s valódiság 
szinével írnak le. Fierabras története "Pál'izsban a sz. Dénes monos
torában, egy Richer nev ü barát által a nagy oltár alatt fedeztetett 
föl;" - "a legnemesebb Perceforest királynak legcsinosb, gyönyörü, 
mézzelfolyó s legkedvesb története" egy britanniai apátság régi tor
nyának fala alatt, egy rejt~k szobában, egy királyi koronával együtt 
találtatott meg, Humber folyónak B u r t im e r nevü partján, mivel 
Eurtimer király a germán bálványozókat ottan győzte le; Vilmos 
Hainault (Hennegau) grófja, 1286-ban Eduárd király lakodalmára 
menvén, azon apátságba szállt s megnyerte az apáttól a koronát a ki
rály számára, önmagának pedig a kéziratot, mellyet Szent-LaudeJin 
egyik ezerzetese által görögből latinra, utóbb pedig franczia nyelvre 
fordittatot t, s a ,, boldogságos ~züz tiszteletére s a nemesek és lova
gok épületére" közzé tett. Sz. Graal szerzöje nem átalja azt a szent 
Háromság második személyének tulajdonítani. 

A szerzök némellyci lovagias érzelmekre emelkednek; má
sok gyermekesködésbe, a legtöbben pedig tulz<i nngyitásokba me
rülnck. 

A reg6nyek, bár egy alapon dolgoztattak, mégis a különbözö 
népek természete szerint minösültek. Scandináviában a skaldok köl
tészetének t;í.J·gyaival gazdagodtak. Spanyolhonban, hol a tettek kö
zösebbek és rokonahbak, nagyobb az egység s az egy ezé] feléi törek
vés; a jellemek különzése is nagyobb, mint pl. Amadisban. A né
meteknél remcsehbek az események s a hősök a nemzeti történetből 
vétetnek. Francziaországban lcgtágasb mezejét s változatosságát ta
láljuk fel a rcgényeknek, miglen a protestaosok és hugenották a lo
vagregék makacs ellenségeiül léptek föl. 

Olaszhonbau is sok volt a regényíró, de hazai tárgyat egy sem 
választott. A novai krónika Attila viselt dolgait beszéli el. Guido 
del\e Colon ne, mcssinai jogtudós, a trójai hadra vonatkozólag Cretai 

12* 
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Dictys költeményét s Dares Phrygius munk!l.ját használta 1), s kora 
kivánalmainak megfelelő regényt készitett párbajok- s viadaljáté
kokkal, beleszövén abba &. thébei hét fejedelem s nz Argonauták tör
ténetét, arabok- s keresztényekként beszéltetvén Göröghon höseit, 
astrologiai, alchymiai ismereteket s a t r i v ium és q u a d r i v, i u m 
tudományát tulajdonitván nekik; és mégis munkája nagy hírre ka
pott s majdnem minden európai nyelvre lefordittatott. Az A v v e n
turoso Cicilia no-ban, mellyet 1311-ben Gobbioi Boso, Dante 
barátja irt, de melly csak 1832-ben tétetett ltözzé, öt föur megszökik 
Siciliából s kalandokat üz, mellyek itt elbeszéltetnek, "tanítására mind
azoknak, kiket a szerencse üldöz, s erösítő vígasztalásukra, hogy el 
ne csüggedjenek." Egyvelege e mű a keleti meséknek, a classikusok 
egyes helyeinek felbasználál!ával. A 8 p a g n a i st o r i a t á-ban fl.o
renczi Zanobi negyven énekben Nagy-Károlynak spanyolhoni bábo
rujAt írja le. A sz e g é n y G v e r i n (G u e r i n o M es c h i n o) ha 
nem is olas:t eredetü, de bizonyára igen régen megolaszosított mü s át
men etet képez a lovagiastól a szellerumihez; tele van még csodás 
dolgokkal, de a hivők áhitatának nevelésére irányoztatik. 

A regény nemes értelemben az irodalomnak egészen új alakja, 
melly kibontakozva a politika zajos eseményeiből , a sziv mélyébe 
száll alá, hogy kipuhatolja annak szövevényes rejtekeit s felmutassa, 
mint nyilatkoznak a beleö szenvcdélyek. Ennek alapjaul a szentek
röli legendák szolgáltak, mellyeknek tárgya sokszor nem egyéb, mint 
belélete egy-egy ájtatos nőnek vagy remetének. Dante U j É l e t
ében 1) (Vita nuova) és Petrarca A világ megvetésében 
(D i IS p r e zz o de l m o n d o) sz. Ágostonnal s a helélet más kutatói
s földerítőivel vetélykedtek; azonban a keleti eszmék berohanálla a re
gényirókkal, mikép egykor a pogányit·odalomban, csak a külsöséget 
kerestette; innét igen gyéren található fe I bennök a személyiség mai 
eleme, melly által minden személyben az egyedi szenvedelmek s in
kább a szenvedö, mint cselekvő ember vétetik tekintetbe. 

1) Állittaték, hogy ezen trójai papnak eredeti müve elveszelt s csak Cor
nelitu Nepos forditAsában maradt volna fenn. Valósággal a Dare& Phrygius-féle 
munka nem egyéb, mint Exeter József, XII. század vége felé élt angol költő De 
bello tro}ano czimü költeményének kivonata. 

") Épen most veszem kezemhez az aláirási i vet Dante Uj életére, mellyet 
a mi ékes tollu O.dnár Ferencr.iink forditott le. Vajha minél elöbb hirdettetni 
hallanők az Isteni szinjdtékot is! ••. (1858-i öszhó 16.) J, o nk a y. 
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TIZENBAIUlADIK FEJEZET. 

Második keresztes há ború 1147-1149. 

Lovagiság, szerelmi töt·vényszékek, lovagjátékok, vitézrendek 
s troubadourok annyiszor jőnek emlitésbe a keresztes hadak elbeszé
lése alatt, hogy mielőtt ezeket folytathattuk volna, mindazokra figyel
met kelle forditanunk; s ha kissé hosszabbak voltunk, az olvasó a 
tárgy természeténél fogva megbocsátand. A jerusaterni trónon Bourgi 
Balduin t hagytuk (4 7. lap) , ki nem akarván magát a musulmanok 
által felülmnlatni, olly áhitatos volt, miszerint kezén s térdein a sok 
leborúlástól höre megkeménykedett. Tizenkét évi kormánya után 
meghalt (1131) azon a helyen, hol Krisztus feltámadt vala. Itt leha
nyatlik ama vitézkedő ország fénye, s a kereszttel szemben a perzsa 
csillag kezde feltiindökölni, 

Anjou Folco, Balduin veje s már elöbb kormánytársa, hivatott 
meg a trónra, de a nagyravágyás és belviszályok olly dühös játékot 
iiztek, hogy a hatvanéves gyönge fejedelem nem birta a gyeplőt tar
tani. Országlását mégis nevezetessé teszi Caesarea elfoglalása. Meg
halván Jóróli leesés következtében, utódjává III. Balduin (1142), egy 
13 éves gyermek lett; bomlásnak indult minden, a felekezetek s pár
tok, mint a hanyatló országokban történni szokott, uralmat követelve 
napról napra szaporodtak. 

Felhasználta e bonyodalmat Zenghi, Iconium sultánja, ki félel
metes hatalmat alapita l\lossultól Damascusig, s megtámadta Edes
sát, elővédfalát a jerusaterni országnak. Joseelin de Courtenay, Ede.esa 
ura, sokáig jól védte magát a musulmanok ellen; de utóbb egy torony 
beornilisa alatt megsebesedvén, midön hallá., hogy a suitán támadást 
intéz, az ö fia pedig nem elég vitéznek s csatára késznek mutatkoúk, 
zsellyeszékben vitette magát a csatába s vigasztalódva halt meg, 
futni látva az ellenséget. Fia, ki vele egynevü, de nem egyleJkij volt, 
ráhagyta magát szedni Zenghi által, ki rohammal vevén be a várost 
(1144), rablás- s vérengzésnek adta azt át, a tornyokról pedig ujolag 
Alláht és a prófétát hirdettette. 

Öröm hangzott a musulmanok ajkain, mig a keresztények sir
tak. Zenghi neve egész Európliban rémületessé lett, mig övéinél imába 
~;ziiveték s a kiiltök által magasztaltaték. De alig hunyta be szemeit e 
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hős, a mieink legott ujra elfoglalták a roszul iiJ·zött várost (1145). 
Azonban fia Nureddin megesküdött, hogy vissza nem tér fővárosába, 
mig a keresztényeket ki nem irtja. Visszafoglalta Edés~át ( 114<3) s a 
16000 keresztényt, kik a vérfürdőt túlélték, 1·abszolgaság1·a hurczolá. 
Csak nehány koldus lakott "romjai köz t a ki rá ly v áro sna k, 
mellynek hatvan helység képezte koronáját s 
melly, mint egy a földre épitett mennyei lak, fény
r e, Á z s i a l e g h i 1· es e b b v á r o s a i t i B f ö l ü l m u l t a." ') 

Legszebb előjelekül vették a rnusulmanok e győzelmeket Nn
reddin országlására nézve, kit már is a költők s imamok az izlam fe
jének üdvözöltek j a keresztények ellenben megrettenve a legszomo
rúbb előjelekül vették azokat, vagyis belátták, hogy Edessa bukása 
Jerusalemet fogja.maga után vonni. Gabal püspöke áthajózott Euró
pába s Viterboban találván a pápát, elbeszélte neki Palaestina sze
rencsétlen helyzetét, s ekkor uj keresztes hadról kezdtek értekezni, 
s Bernárd clairvaux-i apát csakugyan nem sokára kihirdette a fel
hivást. 

Sz. Bemimi 1091-1153. 

E férfiu egyike a középkor legnagyobb személyiségeinek, B 

lelke a XII. századi keresztény társadalomnak. Fontaine várában 
Dijon mellett születve, gazdagságot, méltóságot, gyönyört s mindent 
azon egy ezéinak szentelt, hogy Isten embere legyen. Gyermekségé
től óta az élet nagy titkával foglalkozva, gyakran kérdé magától : 
Bernárd, miértjöttél a világ•·a? rá adta magátteháta?. 
érzék hajlamainak s az é1·zékeny sziv vágyainak lekü?.désére 2). Hogy 
megedzze magát e küzdelemre, több nemes ifjuval együtt a Citeaux 
(Cistercium) apátság monostorába vonult. Példáját rövid idő alatt 
annyian követték 8) hogy már nem férnének a:.:on monostorLan j mi
ért is az alig 25 éves Bernáru (1115) egy uj rendet alapitott Clair
vaux-ban (Clara vallis ), Aube partján 1 olly rémes, kietlen helyen, 

1
) Az edessai örmény patriarchának, Szép-Narsesnek , hét énekben irt vi

gasztaló elegiájából. 
2) A ki megolvassa leveleit, ugyRzinte barátai- s tanitványaiét, a szerelem

rei nagy hajlamot fog azokban találni, mellyet el nem fojtotta!<, hnnem erénynyé 
emeltek s az ég felé irányoztak. 

3
) Egy Ottó nevii 11usztriai herezeg is egy csapat nemes emberrel követte 

Bemárdot a monostorba, melly jelenet n középkorban 11em 11 lcgközönbösebb tü
nemény. 
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melly azért ALsynth-völgynek neveztetnék. Csoportostul követte öt a 
moriostorba a meg-t(1t·ök serege, ugy, hogy az anyák és nök kérve 
kérnék fiaikat 8 fétjeiket, ne hallgatnák meg az átlelkesült Bernárd 
ellenállhatlan szónoklatát. 

Az ö tana a sz. Ágostonéból folyt, ugyanazon eszmékkel a szere
tetről és malasztról, ugyanazon megsemmisülésével az embernek az 
Isten előtt; de módositá is a tant az előhaladt idők körülményei eze
rint; ö nem ki\'ánta, hogy a világot kerülve a monostorba kelljen vo
nulni, hanem hogy erő gyüjtessék annak leküzdésére s vezetésére; 
hogy az ember semminek tartsa magát Isten előtt, de leghatalmasb
nak a természet és társadnlom fölött; számüzöttnek de rnunkásnak, 
kinek tevékenysége mindig az ég felé van irányozva. n Az, ki mondá: 
L a b o r a v i sus t i n e n s , nem helyesli az elmélkedés haszontalan 
hivalkodását" , mondá ö; s meggyőződve, hogy az üdvnek munkás
ság az alapja, szerzeteseit new dologtalan magány1·a, hanem tudo
mányokra s földmüvelésre szoritá. Egy kortársa leirja "ama mély 
völgyet a magas hegyek és sürü erdők között, mellyekről alászállva 
számtalan munkás földmüvelö férfit pillantasz meg, mindegyiket ki
sz;ahott napi munka mellett. A nap kellő közepén éji hallgatás min
denütt, csak a fejszék csapásait s az ájtatos munkások énekét hallod; 
s mindez olly megható az utazóra, hogy itt a világért sem merne 
szentségtelen dolgokról beszélni." 

Bernárd ellenei azt veték szemét·e, hogy világi tanulmányok- s 
dolgokra adja magát) hogy énekeket készit a nép mulattatására: olly 
vádak, mellyck előttünk csak dicséretére válhatnak. A szentirást an
nyira ismerte, hogy elmélkedései alatt is szeme előtt hitte azt látni. 
Maga iránt olly szigorú volt, hogy a szerzetesi életet inHbb példájá
val mint rendszal.Jálylyal tanitá. 

"A földnépével ugy beszélt (mondja egy kortárs krónika-iró), 
mintha mindig köztc élt volna) más osztálynakkal pedig úgy, mintha 
örökké az élet különféle nemeit tanulmányozta volna ; a tudósokkal 
tudós, az együgyüekkel együgyü volt. Milly szerenesés tehetséggel 
áldotta öt meg lsicn, a lelkesi tő s meggyőzö szónoklatban, hogy 
mennyire megtanítá őtet, mikor s mikép kelljen beszélnie, vigasztal
nia vagy esdekelnie, serkentenie vagy javitania, azt legjobban fogják 
tudni, kik megolvassák iratait, dc mégsem annyira) mint azolc, kik 
hallották, mert annyi kellem omlott el ajkain) annyi erő s hév volt 
beszédében) hogy tolla, bár mesteri, még sem adhatta annak vissza 
sem egész tüzét, sem egész édességét. Azért, midön a németekhez 
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beszélt, bár nem értették őt, mégis annyira meg voltak hatva, hogy 
mellöket verték s könyeket ontottak 1)." 

Magánya rejtekéből, melly neki tanítónője volt, őrködött az 
egész kereszténység fölött. Majd utra indult összeroncsolt testtel, de 
annál erősb akarattal ; dörgő szavát hallatta az egyházi rendetl~nsé

gek s a papslig biínei ellen j védte a gyöngéket és szerencsétleneketj 
részt vett az egyházi zsinatokban j rendszabályt adott a templomo
soknak; megfeddte a püspököket, kik udvaronczkodásuk mellett a 
rájok bizott nyítjat elhanyagolták; kiegyenlíté az urnlkodók és egy
háziak közötti vitályokat; bevádlá a fejedelmeket a pápánál, s sze
mére veté ennek az egyház függetlenségét veszélyeztető gyöngesé
get; tanácscsal szolgált a fejedelmeknek és főpapoknak, kik öt, 
erényei iránti tiszteletből, minden oldalról igénybe vették. Sok egy
ház püspökének választotta öt, de Bernárd ezt visszautasítá; vissza
utasitá a pápaságot is , mcllyel két ízben ö rendelkezett; és dicsöbb 
volt egyszerüségében és nagyobb az ő alázatosságában. Csodákat is 
tulajdonitottak neki, de kell-e nagyobb csoda, azon hatalomnál, mely
lyet egy szerzetes a maga kora fölött gyakorolt~ Hoppant utakat tett 
meg, hogy leküzdje a bűnt és hirdesse a békét. Midön átkelt az Al
peseken, a hegyek pásztornépe mind alászállt a völgybe, hogy lássa 
a szent férfiut, kinek áldását venni legnagyobb ezerencséjének tartá. 
Egy levelet ir Bernárd a franczia királynak, s ez rögtön kivonja sere
gét a megszállott Champagneból; két pápa választatván, ö kiegyen
líti a vitályt, az ö szavn elég, hogy az angol kirúly elismerje II. In
ezét, ki átutaz Olasz-, Német- s Francziaországon egész az angol tró
nig csupán ezen egyszerii apát kiséretében. Romlatlanul az öt tisz
telö világ bizeigései között, alig hogy ennek, intelmeit s rendeleteit 
kihirdette, ujra magányba vonult s igy szólt szerzetcseihez : "B o 1-
dogok ti a nyugalom ölében! én úgy vagyok, mint 
a gyönge, lekopasztott madár, mindig a fészken 

1
) Gibbon, Bern:\rdról beszélve igy szól : "Sz:\za!lu11k IJölcsészei minden kii

lönbség néll'ül vetettél( meg ama szellemi híísöket. Közülök még a leghomályosabb 
elmék i~ némi erélylyel Lirtak .... A tevékenység, ékesszólás é.; irás b ani iigyes

ség sz. Bernardot egészen kortársai fölé emelte. Iratai szellemdúsak s lelkesek, 
B ugy látszik megtartott magában annyi észt s emberséget , a ·meunyit neki a sze·nl.
ség ielleme megengedett. LIX. fej. - Egy leg-njabL, lc~·ltcvesbbé sem keresztény 
munka ezt mondja: Aucun lwrnme au moyen <~ge n' a fait de pina g•·andes clloses et 

<l' une fa~on plus originale. Eneyc!. nouvelle. - Sz. Bernárd ékesszólásáról 16.sd 
a Revue fran~aise-t, 1838 uovb. -- Sz. Eo·z~óbet élet.irój{Jtól tiirP.Im~tlenül v:\rjnlc 
a sz. Bel'IIárdót is. 



I 8 r) 

ki v ü l a z i v a t a: r n ak ki t é v e j w i n t 8 r és z e g em b e r a 
s e t é t s é g b e n , h o l e l m é m m i n d e n v i lá g a e l h o m á l y o· 
su l v a g y e l a ls z ik." 

B e t' n á r d! m i é r t j ö t t é l a v i lá g r a? kérdé magától is
mét a nagy férfiu, s érzé, hogy ő hivatva van Európát az Egyházban 
egyesitui s ugy vezetni azt a hitetlenek ellen: igy gondolkodva kezdte 
a keresztes háborut hirdetni. A franczia trónon ekkor VII. Lajos ült, 
ki nagy tekintélyt adott a királyi hatalomnak a bárók megfékezése 
által, s jórendbe hozta az országot, felhasználva Suger apátnak, Ber
nárd tanítványának tanácsait. E király, midőn Tibald, champagnei 
gróf ellen harczolna, Vitry-ben felgyujtatott egy templomot s halál
nak adta az oda menekült ezerháromszáz embert (1144). Meghat
ván őt E>Z. Bernárd kemény dorgálása, fogadalmat tett, hogy a Szent
földre mcgy harozolni, mit jóvá hagyott III. Eugen illy szavak kisére
tében: "Mi, kik atyai gonddal őrködünk az Egyház és ön fölött, 
mindazokat, kik e dicső hadjáratra vállalkoznak, ugyanazon kedvez
ményekben részesítjük, mellyeket elődünk, Orbán, a keresztes vité
zeknek engedett. Nejeik, gyermekeik s javaik az egyház vagyis az 
érsekek, püspökök s más főpapok védelme alatt állandnak, sérthet
lenül mindaddig, mig vissza nem témek, vagy mig halálukt·ól biztos 
hir nem j ö. Parancsoljuk továbbá 1 hogy Jézus Krisztns l{atouái ne 
viseljenek drága ruhákat, ne czifrázkodjanak, ne vigyenek magukkal 
vadászebeket s madarakat vagy mást, a mi a katonát elpuhithatná i 
nekik az Ur nevében nem szabad mással l'oglalkozniok, mint lóval, 
fegyverrel s a hitetlenek elleni harezezaL A szent had minden erő s 
tehetség kifejtését kivánja. Azok tehát, kik egyenes, tiszta szivvel in
dulnak a szent u tra, ha adósságaik vannak, nem fognak kamatot fi
zetni ; ha pedig uzsorás kötelezettségeik vannak 1 mi apostoli hatal
munknál fogva felmentjük öket azok alól i s ha uraik nem akarnak 
vagy nem tudnak nekik uti költ!!éget adni, zálogositsák el foldeiket 
vagy más birtokaikat egyházi vagy más személyeknéL Ugyszinte 
elödiink példájára, lsten és sz, Péter hatalmával bünbocsánatot enge
dünk, s örök életet igérünk mindazoknak, kik elindulnak a szent vál
lalatra s be is végzik azt, vagy Jézus Krisztus szolgálatában halnak 
meg, miután meggyónták bűneiket töredelmes és alázatos szivvel." 

A pápa megbiz~bából Bernárd elkezdte a keresztes háboru és a 
búcsú hirdetését. Bár mennyire ellenezte Suger apát VII. Lajosnak a 
részvevést, mellyet az országra nézve károsnak tartott, a király még
is ragyogó fényben jelent meg a Vezelay kapuja elötti halmon tar
tandó ot·szággyülésen Burgundiában (ll 47), hol oldnia mellett a lo-
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vagi pompa közepett igen feltünö s kirivó volt Bernárd szen:etesi 
egyszerüsége. Beszélt Bernárd a Palae;Jtinából érkezett rettentő hi
rekröl, s hogy m i k é p ke z d t e a z é g n e k Is t e n c f ö l d é n e k 
e g y r és z é t e l v es z t e n i 1); a keresztények tehát menjenek an
nak védelmére, mivel Krisztus mondá: a ki követni akarja öt, vegye 
föl a keresztet, s jaj annak, a ki vérbe nem mártja kardját. A hatás 
olly nagy volt, hogy mindenki keresztet kivánt, s nem lévén elég, a 
mit n szerzetes előre elkészíttetett, leszakíttatott hátáról a csuha s ke
resztek készittettek belöle; s a kinek igy sem jutott, az saját ruhájá
ból készitett magának. Legelőször Lajos vette föl a keresztet, lábai 
P-lé térdelve a szerzetesnek, aztán neje, Guyennei Eleonoras az ország 
fö grófjai ; ezek után pedig a sokaság, melly miatt nem lehete látni, 
minö csodákat müvelt Bernárd; de legnagyobb s legbiztosabb csoda 
volt maga a nagy lelkesültség, melly szerint a városok és várak mint
egy elpusztultak, s mindenütt csak özvegyeket s árvákat lehete látni, 
kiknek azonban férjeik és atyáik életben voltak. 

Bernárd, midön egy napon Speierben misét ruondana, egyszerre 
félbeszakasztja azt, s a néphez fordul va a sz en t hadat kezdi hirdetni, 
lefesti a végső napot, és a tárogatókat, ruellyek elhangzása után Krisz
tus kereszttel jelenend meg s szemére veti a német császárnak, meny
nyi jót tett vele, és kérdeni fogja : minő tettekkel viszonozta azt? II I. 
Konrád megindulva felkiáltott: "T udom, me n: n y i v e l t a r t o
zom Jézus Krisztusnak, s esküszöm: elmegyek, a 
h o v á ő h i;" s ezzel daczára a birodalmi zavaroknak, ő is fölvette 
a keresztet. Példája Német- s Olaszhonban számos főurat, püspököt s 
minden rcndü és rangú embereket fegyverfogásra buzdított. Hohen · 
staufi Fridrik, ki utóbb az olasz hadakban olly nagy hírre emel
kedett, II. VIadislaw Csehország herczege, freisingi Ottó s más fl.and
riai s angolhoni főurak elősiettek mind, s azoknak, kik otthon marad
tak, guzsaly és orsó küldetctt. Ekkép kétszázezer fegyveresből álló 
sereget gyüjtöttek össze, mellyhez sok szép hölgy s jeles troubadour 
csatlakozott, egy amazon csapattal, mellynek szép vezérnöje gazdag 
ékszereiről a r a n y l á b u h ö l g y n ek neveztetett. Siciliából Ro
ger hajókat s élelemszereket ajánlott, de ajánlata elég szerencsétlenül 
visszautasittatott, talán, mivel a vitézséggel összeillőbbnek látszott a 
nehézségeket inkább nevelni, mint elháritni. 

Bernárdot buzgalma nem vakitotta meg, mint Remete Pétert, 
azért clairvauxi szerzetesei közül egynek sem engedte meg a Szent-

') S. Bernard! , Ep. 822. 
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földrei menetelt; irt a papának, hogy tiltaná azt meg a morimondói 
apátnak is, ki sok milánói szerzetest magával akart vinni. "A ke
resztes seregnek - mondá Bernárd - harczoló lovagokra van szük
sége, de nem barátokra, kik semmi másra nem valók, mint zsoltár
éneklésre és siránkozás1·a," S midön Rudolf szerzetes, ki Némethon
ban Bernárd nevében a keresztes hadat hirdette, a népet windenelőtt 
a zsidók legyilkolására buzdítá, Bernárd elősietett, hogy a vakbuz
gónak gátot vessens megmentse "Krisztus igéreteinek 
a m a z é l ö t a n u i t." 

1\fár ezen második keresztes háborúban is a lelkesedés cseké
lyebbnel{, de a fegyelem nagyobbnak tünik fel, s a höhérrendszer le
hetövé tette a sokaságot rendben s féken tartani, annyira, hogy a 
Német- s Francziaországon átvonuló keresztes sereg csak a hadjárat
nál elkerülhetlen károkat okozott. A vadászebek és sólymok, me Ilye· 
ket az elsü keresztes háboruban a lovagok magukkal vittek, most el 
\'oltak tiltva; a sereg elláttaték élelmi szerekkel, hidat-·, utatverő s 
erdőket irtó eszközökkel; közös hadipénztár alakittatott azok adomá
nyaiból, kik nem akartak vagy képtelenek voltak fegyvert ragadni; 
VII. Lajos k1ilcsönt vett föl s adót vetett a zsidókra és a papságra, 
miben öt a főurak is utánozták. 

Legeiül III. Konrád indult cl hetvenezer vértes lovassal s más 
könnyü lovassággal, gyalogsággal, nőkkel s csöcseléknéppel. Amint 
Thraciába érkeztek, a habozó politikáju s az első keresztes had em
lekei által elrettent görög császár, Komnen lVIanuel attól tartott, hogy 
Konrád serege, egyetértve az öt épen akkor megtámadó siciliai Ro
gen·el, bi1·odalmát megdönteni jő. Hogy tehát megsemmisítse a ke
reszteseket, csalárdsághoz folyamodott s bezárván elöttük a városo
kat, csak a falakról adatta le nekik kosarakban az élelmi szereket 
készpénz fizetés mellett. Ezek is, azok is csaltak; a görögök meszet 
kevertek a. lisztbe, a németek meg rosz pénzzel fizettek. Áruló kalau
zok tévutra vezették a németeket, s a ki elmaradt vagy elszakadott 
a nagy seregtő!, agyonveretett De ha e gyalázatos bánásmódot a né
metek békével türték, a nemsokára utánuk jött francziák nem ugy 
cselekedtek. Manuel császár követeket küldött eléjök, kik a király
lyal térden állva beszéltek. Maga Manuel fényesen fogadta Lajost, 
hanem egyuttal összebeszélt az iconiumi sultánnal, hogy a kereszte
sek minden mozdulatáról tudósitand ja öt, hogy körülkerittessenek; 
hogy megveretésök örök emléke a birodalomtól még ivadékaikat is 
távoltartsa 1). 

1) lflketas, Ma1t. Kum11. I, 18. 
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E mallett még szartartási vitá.lyolc is tt\madtak. Kourád mint 
nyugati császár nem akart Manuelielmáskép beszélni, mint szabad ég 
alatt és lóháton; Lajos beszélni sem akart vele, mivel saját trónja 
mellett számára csak egy széket tartott készen j a viszály annyira 
ment, hogy a francziák Konstantinápoly elfoglalásáról tanakodtak, 
véget akarván vetni azon birodalomnak, melly a régi intézményeket 
fenn nem tudta tartani s az ujaknak mégis ellene szegült. Da tul
nyomó volt mégis azok tanác11a, kik mondák, hogy saját büneikért 
eleget tenni, de nem másokéit megbüntetni jöttek, 

Azalatt hire jött, hogy Konrád, ki előre ment, á1·uló kalauzok 
által sr;orosok közé vezettetve, ugy megveretett, hogy alig tudott hét
ezer emberével megmenekülni. Ezekkel Nicaeában Lajos királyhoz 
csatlakozék s figyelmessé tevén ezt a fenyegető veszélyekre, vis,za
vonult Konstantinápolyba, fájJalomtól eltelve a miat1, hogy ö, a csá
szár, most egy király kíséretéhez tartozik. Alig keltek át a francziák 
Meander folyamán, a törökök rajtok ütöttek, lekaszabolva közülök 
sokat, maga Lajos is csak nagy nehezen mentette meg életét. Az 
ellenségnél még veszélyesb pusztítást tett az éhség, a döghalál és a 
görögöknek minden vitézséget kijátszó álnoksága. Elkeseredvén 
ekkép a keresztesek, hogy az isteni irgalom annyi dicsli lovagot 
veszni hagyott, kétségbeesve megtagadták az öket elhagyó Istent, 
Lajos, midön Attaliában hajókra szállt (1148. febr. 2.), Antiochiába 
hajózandó, egyezkedett a görög kormánynyal, hogy gyalogság a a 
szárazon oda szállittathassék j de a görögök elát·ulták ezt a törökök
nek, ugy hogy sokan éhségből vesztek el s csak kevesen menthették 
meg magukat. 

Lajos király Antiochiában seregének csak egy negyedét állit
hatta össze ; ám mégis ünnepélyek s viadaljátékok rendeztettek, leg
inkább a király nejének 11 Antiochia fejedelme-, Poitier$Í Raymund 
unokájának, Guyennei Eleonorának tiszteletére, ki mint kora legmü· 
veltebb, legélvsovárabb hölgye, a mulatságokat annyira szerette, hogy 
értök a királyt el is akarta hagyni, ki öt e szarint erőszakkal kénysze
rült magával vinni. Igy jutottak el Jerusalembe (marcz. 25.), Kon
ráddal együtt, ~i Ptolemaisban szállt partra; s Krisztus sirjánál meg
feledkeztek az egymásközti apró versengésekről s a kiállott szenve
désekröl, s áhitatuk érzelmében közösen karolták fel kitüzött közös 
c~éljokat. Egyesülve Balduin királylyal megtámadták Damascus vá
rosát, de a syriai lovagok hűtlen tanácsa B árulása meghiusitá a tá
madást s Konrád és a többi lovagok nagyszerű vitézségét. 

Lehangoltattak ekkor a keresztények; a musulmanok ellenben 
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még bátrabbak lettek. Lajos vis~>zajövet elfogatott a görög hajó
had által, melly a <>iciliaiak által elfoglalt Corlút ostromolta; azonban 
épen akkor vonult Konstantinápoly alá Roger siciliai király hajósse
rege s égő nyilait egész a császári palotáig suhogtatta; visszajövet 
rábukkant a göri'•g hajóhadra s kiszabaditá a fogoly királyt. Roger 
királyilag fogadta Lajost R fedezettel kisértette Francziaországba 
(1149). 

Visszatérni látván Európa a kereszténység két hatalmas feje
delmét, a nélkül, hogy a vitézség s kitürés dicsőségénél, egyebet arattak 
volna 1); kitiinvén továbbá, hogy ama hadjárat a fejedelmeket szemé
lyes veszélynek tette ki, Francziaorst.ágot kimerité, egy jeles csalá
dot sem hagyott gyász nélkül, Suger apát, ki ama hadat mindig elle
nezte, szerfölötti tekintélyre emelkedett; mig ellenben Bernárdnak 
szemére vetették, hogy kétszázezer embert elveszni küldött Keletre, 
mintha Europában nem lett volna hely, hova eltemettessenek. A szent 
férfiu önvédclmet irt, mellyben megmutatja, hogy a hadjárat a vezérek 
tapasztalatlansága, a kedvezőtlen égalj, a sokaság fegyelmetlensége, 
leginkább pegig Istennek haragja miatt ütött ki roszul, mivel a Min
denható az akarata teljesitésére méltatlan eszközöket megvetette. 

Emberibb okokat találunk mi, kik távoh·ól s politikai szempont
ból tekintjük ama hadjáratot. A Syriában letelepült keresztények már 
elvesztették volt hóditó apáik vitézségét s önzetlen áhitatát s hozzá
kötve érzék magukat uj hazájukhoz földbirtokaik, s a benszülöttekkeli 
vér- és nyelvbeni összcrokonodás által. Némellyek szegényekből ha
talmas hűbérbirtokosokká lettek 1 s olly bárók, kiknek hazájokban 
csak czimök vala, gazdag javadalmakat nyertek, s közobajuk abban 
pontosuJt össze, hogy szerzett javaikat a béke által megtartsák, nem, 
hogy uj csaták veszélyeibe rohantak volna. A c sik ó k (poullains), 
mikép a Syriában született latinokat csufolták, fényüzés s aljas fél
tékenységről elhirült, nyomorult nemzedékké fajultak. Csoda-e aztán, 
ha az illyen emberek keresztes testvéreiket nemcsak nem segiték, 
hanem inkább ellenök dolgoztak? 

Csak az egyházi lovagrendek tat·tották fenn a harczias szelle
met, hanem ezeket is megt•ontotta a nagy gazdagság s a naponkint 
gyakorlott vitézség, annyira, hogy a nyugati urakat s győzelmeiket 
irigy szemmel nézték. 

•) Ime lássuk az éremtani hüséget! Lajos király tiszteleUra emMkp~nzek 
verettek ; az egyiken ez 6.11 : Turels ad rlpas Meandri eaesis hgatls ; a m!sikon 
ez : Regl invleto ab Orlente reducl frementss laetttta elves. 
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Azután, habár e má!!lodik hadjárat nagyobb katonai renddel in
téztetett, :1. lelkesedés mégis háttérbe sz ori tá a józ:m égz tanácsait. 
Az okosság azt kivántil volna, hogy ne csak Jerusalemet tüzzék ki 
czélpontul, hanem hogy gyarmatokat állitsanak a tengerpart hosszá
ban, mikép ezt az olaszok tervezték ; mi nagyfontosságn leendet~ Eu
rópa egész jövőjére s nem engedte volna meg, hogy a törökök utóbb 
Magyar-, Német- s Olaszhont fenyegetbeosék. E végre szükséges lett 
volna, hogy a görög császár nyilt becsületességgel az enrópai szövet
ségbe lépjen; hanem ö piszkos féltékenységből mindig külünvált, 
sőt ellenségesen viselte magát a keresztesek iránt. Innét a fordulatok 
s árulások egész lánczolata, rnit hogy a francziák tüt·elmesen viseltek 
el,mint vallásos erény dicséretre méltó, de politikai szempontból csak 
kárhoztatható. 

TIZENNEGYEDIK FEJEZET. 

A zs i d 6 k 1). 

A zsidók üldözése, mellyet fönebb érintettünk, megujult min
den keresztes háboru alatt j azért, ugy hiszszük, helyén lesz itt ama 
szerencsétlen s nevezetes népnek némi ismertetését adni. 

Elfoglaltatván Jerusalem Titus által (Kr. u. 70.), a zsidók szét· 
oszoltak az egész világra, kitéve örökös szenvedés- s nyomorgatásnak. 
Domitián adókkal terhelte s meggyalázta öket; Nerva, Traján s 
Hadrián alatti szerencsétlen fölkelésök nem sikerülvén, kénytelenek 
voltak Gallia s Hispania tartományaiban keresni mcnedékct. Constan
tio üldözte, Julián a kereszténység iránti ellenszenvből pártolta üket; 
ugyszinte Theodosius háza is, még zsinagógáikat is visszaállitá, nagy 
botrányára a keresztényeknek s daczára sz. Ambrus és sz. Agoston 
panaszainak j s valóban mihelyt megszüntek üldöztetni, ök lettek 
üldözökké. Igy midön alkalmuk v0lt, egész tartományokat hitükre 

1) Depplng G. B. Les Juij8 da118 le mogen &ge Párizs 1834. 
Dengnot Artar , Le8 Juifa d' Occident ou Rechfrchea sur l' état civil , le 

commerce ; la littérature des Juifs en France , en Eapagne , en ltalie pendant la 
dureé du. moyen 4ge Pll.rizs 1824. 

Oapeflgue, Hi•toir~ philoMphiq~ d& Juita rlepui~ {~6 Jfachabée.• ju'lqu' a 
nos joura. u. o. 1838. 
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téritettek , tnint az V. században Cyprus, Candia és Minorca szi
geteket. 

Amint Olaszhonban n góthok telepedtek le, Theodorik pártfo
gása alá vette a zsidókat, kárhoztatva a római tanácsot, melly zsina
gógájokat Romában elégetteté 1 és a milanói papokat, kik egy másik 
imaházukat elfoglalni akarták 1 és a genuaiakat 1 kik sértették a zsi
dók előjogait; azért is ezek hálából segitették a góthokat a görögök 
ellen s védték a Belizártól ostromlott Nápolyt. Justinián törvény
könyve azonban minden legkisebb jogtól megfosztá öket, hacsak ke
resztényekké nem lennének; s tán ez okozta Julián ál-Messiásnak 
lázadását 530-ban és a caesaraait 555-ben, mellyek azonban rögtön 
vérbe fojtattak. Heraelius alatt egy Benjamin nevü héber olly gaz
dag volt, hogy ama csá.szárt egész hadserege s udvara tartására költ
séggel látta el, de Heraelius valódi zsarnok módjára elvette kincseit 
s elüzte öt a többiekkel egyiitt, kik ekkor Jerusalemben laktak, s 
még a keresztség felvétele mallett sem akarta Benjamin kincseit visz
szaadni. A képrombolás 1 mellynek előidézése nekik tulajdoníttatott, 
sok helyt üldöztetést vont rájok a katholikusok részéről; és mégis ez 
meg nem szabaditá öket isauri Leo üldözésétllL 

Mahomed eleinte felhasználta, utóbb megátkozta s pusztittatta 
öket seregei s orgyilkosok által ; a kalifák csak ugy bántak velök 
rnint a többi legyőzöttekkeL Virágzó tanadákat tartottak Perzsiában, 
hol a babyloni Talmud az V, században it·atott össze. A pundebitai, 
sorai, ferutzi, ahihuri s tiberiási tanodák fentartották a tanokat, mely
lyek a többi világban kivesztek; fogság-fejedelmeik a nép 
előtt ki1·ályi tekintélylyel birtak, hatalmuk azonban igen korlátolt 
vala. De Perzsiából is egy, hetvenhárom évig tartott, a mágusoktól 
előidézett üldözés szétszórta öket; a 1nellett maguk közt is pártokra, 
felekezetekre szakadtak, s a Seburaiták tagadták a 'l'almud csalhatat
lanságát. Kobad s a nagy Chosroe egyaránt gyülölték öket; midön 
pedig az islam hatalomra vergődött 1 ltiüzettek a zsidók Mesopo
tamia s Perzsiából, s ugy tartják, az utolsó fo gs ág-fe j e d e lm ö k 
Ezeehi:is volt 1 039-ik évben. 

A Talmud oda van irányozva, hogy a héber nemzetet fenntart-
8a1 miglen valaha függeth'llségét visszanyerhetné : azért is tiltja a 
más népekkeli összeelegyedést e parancsolja, hogy földet ne vegye· 
nek, .hanem kereskedjenek a világon elszórt testvéreikkel, sz6val, ha
zájokon kivül sehol se nemzetesedjenek meg. Szétsz6rva tehát, de 
elkülönödve jöttek át Európába. A nyugati-góthok törvényei Spa
nyolhonban igen szigorúan vették öket, Vamba király 672-ben ki-
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iízte öket, amikor jg Septimániáha s Guascogne-ba menekiiltek. A to
ledói tizenötödik zsinat (G93) rendeli, hogy a zsidók rabszolgaságban 
tartassanak, külön városrészre szorittassanak, mindcn jogtól, még jn.
vaiktól is megfosztassanalc, s azoktól, kik keresztség után ismét zsi
dókká lesznek, a püspökök vegyék el gyermekeiket s nenljék és 
házasitsák meg, mint keresztényeket '). E szigor még roszabb hatásu 
volt mint Rodrig feslettsége arra, hogy a zsidók rokonszenvezzenek 
az atabokkal, kiket talán ök hivtak be, minden bizonynyal pedig a 
félsl!liget elfoglalásában hatalmasan segítettek. Israel és Ismael kien
gesztelödni látszottak, és Spanyolhonban nagyszámu zsidók telepedtek 
le, kiket a történetre nézve Mahomed hiveitől nehezen kiilönböztet
hetni meg. Midön 723-ban egy álmessiás hirére sokan Syriába tódul
tak, az arabok ezek javait elfoglalták, a nélkül azonban, hogy a töb
biét bántották volna. Ezek száma folyvást növekedett a többi orszá
gok üldözöttjei által. 

Vallási külön nézetek miatt maguk közt is voltak viszályaik s a 
néptől is holmi üldöztetéseket kelle tűrniök, de mégis Spanyolorszá
got az ő második hazájoknak tekinthetuL Legtöbben s leghatalma
sabban éltek ott s a fejdij fizetésére nézve a keresztényekkel egyen
lökké tétettek. Moseh, a leghiresb rabbik egyike, midön a kalózoktól 
elfogatnék, a cordovai zsidók kiváltották s iskolájok első mcsterévé 
tették (948). A Biblián kivül a tudományokat is müvelték, s Averroes 
bevallja, hogy az orvostudomány igen sokat köszön Aben Zoar héber 
családna.k. Spanyol volt Sámuel, Judás fia is, ki musulmanná levén 
(1189), megírta az israeliták történeté t, mutogatva, hogy az Isten rab
szolgaságra kárhoztatta a héberekct, mivel törvényénPk ellenszegül
tek; azért minden néptől üldöztetnek, s Mahomednek megparancsolta 
az Ur, hogy nyomorgassa öket, miglen az islamra térnek. Segitették 
összegyüjteni a T a b u l a e A l p h o n si n a e-ket, szivesen viselték 
a számvevöi, adószedői s pénztárnoki hivatalokat, aminthogy átalában 
a t<lzsérkedés s uzsoráskodásra adták magukat. 

1400 után uj üldözés kezdödött ellenök, annyira, hogy sokan 
kikeresztelkedtek, kiket aztán a héberek ma r á n oknak nevez
tek 2). V égre Katholikus-Ferdinand számüzte őket (1492), s hetven
ezer család részint Olaszhonba, részint Afrikába, részint Keletre vitte 
iparát s aranyát. Nyolczvanezren Portugáliában telepedtek le s Lis-

1) L. VID. klinyv 246 l~~op. 

•) Maran alha-tnl, mely áll.·ol jel~nt. 
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sabonban egy akademiát tartottak fenn, de tíz év multával innen is 
kizaval'tattak. 

Galliában nem sokan voltak. A VI. század eleién vádolták sz. 
Caesariust, hogy az Arles városát ostromló frankokital egyetét·lésben 
volt, mely vád utóbb az ö fejökre hárult. Kereszténynyé levén az 
ország, a zsidók ellen szigorú t•cndeletek hozattak. Zöld-csütöt·töktöl 
husvét.ig nem vala sz:1bad Párizsba jlíniök, a püspökök és zsinatok 
sokféle v<idat támasztottak ellenök, miket a nép aztán a legképtele
nebbekkel tetézett. Nagy-Károly mégis Harun-al-Rashidhoz zsidót 
kiildött követül; Kegyes Lajos kiváltságot adott nekik rabszolgáltat 
venni R eladni; megt:~gadta nekik az istenitéleti párbajt, az izzóvas
és forróviz hizonylatát, de védelmökre külön biróságot állitott fel, mi 
által annyira elbizakodtak, hogy Agobard püspök a császárhoz D e 
i n so l e n t i a J u d a e o r um czimü iratott intézett. Kopasz-Károly
nak orvosa Sccleciás nevü zsidó volt; sokan kereskenésre adták ma
gukat s ők és az olaszok voltnk a IX. századtól a XV-ig Európának 
legszorgalmasb kP.reskedöi. Mat·seilleben vámbérlök voltak s a rab
szolgákkal élénk kereskedést üztek. 

Sokan voltak Languedocban, hol földeket birtak s polgári hiva
talokat is viseltek •), és itt a piispökök megtéritésök végett megki
sértettek mindent, még a szigort i8- Utóbb meggyaláztatás tárgyai 
lettek; nagypénteken a székesegyház ajtaja elé egy férfit tartoztak 
kiállitni, kit a keresztények mindegyike arczon verhetett. Ademán 
herczegről beszélik, hogy vaskeztyüjével úgy megütött egy ollyan 
szerencsétlent, hogy szétrepedt a feje (1012). Beziersben a püspök 
virágvasárnapon felszólitá a népet a szószékröl, hajigálná meg kö
vekkel a zsidókat, melly csatát aztán a nép husvétig folytatott. 

A nép és a papság gyülöleténf!k alapját azon vádak tették, 
mellyek szcrint a zsidók azoktól, kik a fejadót nem tudták fizetni, 
gy~:rmekeiket vették meg il az araboknak adták el ; hogy gyermeke
ket csalogattak be házaikba s a fiukat megfeszíték , megették vagy 
feláldozták, a lánykákat pedig kéjtárgyul árulták; a XII. s XIII. 
század története tele van gyermekrablással s öléssel, mit a zsidók 
azért tettek, h9gy a hullákat gyógyszerekre s varázslatokra hasz
nálják. 

Aztán nem történt szcrencsétlenség, melly nekik nem tulajdo
nittatott volna. Midön a seldshuk- törökök a szent sirt meggyalázták, 
ezzel 'az orleansi zsidók vádoltattak, mivel ök tudósitották volna a 

l) Hist. de Lang"~Udoc.; Il. ól 7; III. 1211 ó31. 

XI, 13 
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sultánt, hogy a keresztények kerc~sztr~s háborura készülnek. A fran
czia király tehát egy Robet·t nevii zsidót, ki állitólag a kiivetséget 
végzé, megégettetett j a többi mindennemü nyomorgattatásnak té
tetett ki ; sokan megölettek, sokan önmagukat ölték meg; a püspö
kök eltiltottak velök minden közlekec:lést, miért is sokan, hogy .meg
nyugodhassanak, megkeresztelkedtek. Nagypénteken 1006-ban Ró
mát földrengés rémitette ; egy zsidó a pápához megy s bevallj!', hogy 
egy zsidógyülekezet épen azon órában gyaláz meg egy feszületet j 

rögtön vizsgálat tétetik, perbe idéztetnek, s lefejeztetvén nehány 
zsidó, a földrengés megszünt. Vádoltattak még, hogy husvétkor ün
nepélyesen keresztény gyermeket ölnek meg, vérét megiszszák, testét 
megeszik, és e vélemény a legujabb időkig is fenmaradt, holott ama 
nemzet tanai- és azokásaival meröben ellenkezik. Ily váddal terhel
tettek 1840-ben. t) 

Akár az üldözés mentségeül használtattak e súlyos vádak, 
akár valóban igazaknak· tartattak, a megvetés s gyülölet természetes 
következmény vala. Azért meg kellett magukat különböztetniök 
külön ruha s más jelek által~ s többnyire minden vát·osban egy külön
rész jelöltett ki számukra, melly alkonyatkor mindjárt elzáratott a 
többi városrészektőL Burgundiában és Provence-ban kitiltattak a köz
fürdőkből, a péntek-napot kivéve, mellyen a kéjhölgyek szoktak volt 
fürödni. Még az sem engedtetett meg nekik, hogy r.r,yermekeik mellett 
keresztény dajkát tartsanak. S minthogy kénytelenek voltak ciszige
telve rejtekben élni s hogy meg ne raboltassanak, szegénységet szin
lelni; azért akármi történt, a gyanu l<>gkönnyebbcn rájok háríttatott. 

És mégis daczára annak, hogy Sl'léü;zót·attak, gyülöltettek, ül
döztettek, magukhoz ragadták Europa kincseit s igy boszulták meg 
magukat a megaláztatásért, titokban imárh·án az arany borjut, s an 
nál nagyobb hatalmat tartva kezökben, mennél inkább gyülültettele 
Mint józanéletü s takarékos emberek, amint állapotuk s önbiztositási 
vágyuk kivánta, fényüzést sem gyakorol hatva, nem tehettek mást, 
mint hogy halomra gyüjtsék a kincsct azon időben, midön a keres
kedést s kézimesterséget majdnem kizárólag ök üzték. A ki megszorult 
pénzben, hozzájok folyamodott, kik ngyszólv~ín az egész Yilág W
zséreivé lettek. 

Uzsora. 
Azon evangeliumi tanácsot, rnelly szerint a ki k ö l cs ö n ad, 

se m m i n y e r em é n y t n e v á r j o n, némell y híttudósok a ka-
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matntS kölcsönnek határozott tilalmaul vettek; azonban az e~yház 
már az első századokban is más véleményben volt ez iránt, a mennyi
ben a nicaeai zsinat 1) és Nagy-Leo 2) az uzsorát ugyan a papoknak 
mcgtiltották, kiket sziutén vonzott a roppant nyeremény, mellyet sze- · 
rcztek az uzsoráskodó tözscrek, kiket Sidonius Apollinaris a római 
Lírodalom egyedüli urának nevez; a rendes kamat azonban, melly 
az igazsággal összefér, nem volt eltiltva. A haladó ész talán szabad
nak nyilvánitandja majd a pénzzeli üzérkedést is, mit most elöitéle
tek s törvények meg nem engednek még ; különösen pedig a közép
korban a tőzsérkedés gyalázatos mcsterségnek tartatott, s azért titkon 
gyakoroltatva, roppant uzsorás kamatokat szedett. A zsidók meg nem 
rettem·e a pápák és zsinatok átkától, annyival is inkább, mivel a ke
reskedéíi életre voltak szoritva, nagy kincseket lu.lmoztak össze a 
pénzzeli uzsoráskodás által, mit elősegitett nemzeti tcstvériségök, az 
egész vílágoni ~zétszórottságuk s maguk közt megtartott szigorú be
csületességök. Ismeretlenek elöttünk azon ügyes módok, mellyekkel 
Uk a kincseket egyik helyről a másikra nagy hűséggel szállitották, 
melly köztük, midiín mindenki ellenségük volt, olly igen szükséges 
vala. 

A hűbéri viszonyok annyira megakaszták a közlekedést s ke
reskedelmet, hogy ezt csak is az idegen, száműzött, ingatlan javakkal 
nem bir6 s az ipart önveszélyeztetéssel is folytató zsidók üzhették. 
l\faguk a hűbénmdc szivesebben látták a kereskedést a zsidók kezé
ben, mint a polgárokéhnn, kik meggazdagodva ellenök támadhattak 

') 12, meg 50°/o-r61 tehát nzsorár61 beszélt e zsinat. Can.. 18. 
') L'p. III. r. 4. 5. Még· R törvényes l<amat is tulságos nagy volt. Con

stantin rgy-egy hónaprR 1•/o rendelt; (Mnratori Antiqu. med aevi. niss. 16.) Theo
dorik ugyarw?:t panmcsolá. Justinián törvényei szerint. az urak 4, a kereskedők 

~. a termesztmény-kölcsönzök 12o;'0 -ot vehettek. Késöbbről egészen tulságos uzso
rák nyomára _akadunk.. A flandriai grófnü a XIII. század elején férje kiváltása 
végett 20o/0 ra vett fel pénzt. A kölcsön többnyire hat hónapra vétetett föl, s a 
J«:.acslinvevö az uzsorakamat összegét legott a felvételkor tette le , vagy pedig ez 
ös,zeget a tökéhez számította. Ha a hat hónap elteltével nem fizetett, köteles 

volt a kár megtérité•eül hónaponkint egy-egy lirát61 négy dt!nárt fizetni, mi , ha 
nem csal6dom, 20"/o-ot tesz ki. Páris Máté (Angolh. tört.) 1236 böJ hoz fel egy 
kötelezvényt, me Ilyben 11 Caorsinik arra ltötelezilt a kölcsönvevöket, hogy, ha 11. 

meghatározott idöLHm nem fizetnek , l<ál'téritésül minden hónapban két marcárR 
egyet tal'fozn:~k arlui. 1264-ben n bolognai Fasanini Jakab 20 lira kamatot vett, 
ide nein számitva az uzsor{tt 1\ hat törvényes h6napra. - Egy milan6i törvény 
1196-ból IAp. Flo.• .P/or-u.m) rendeli, hogy a kamat, liráját61 mAgánosoknAl 3 sol
dónál .töhhr~, n közs•~gn<\1 pedig 2 soldónhl többr~ ne rugha~son. 

13* 



Hl 6 

volna j aztán az is tetszett nekik, hogy, ha megszorultak, volt kitö! 
pénzt venni fel; mit néha néha a zsidóktól erőszakkal vettek el. 

Mindig közlekedésben állva egész világon szétszórt testvéreik
kel s lakhelyöket sokszor változtatui kényszerülvén, kitanulták min
den egyes ország szükségeit s terményeit és közlekedtek egymással, 
és a szegénység s lealázottság szine alatt kijátszották sokszor a vám
szedöket és az erőszakoskodó váruralmt, s összekötötték a világot, 
midön minden szétbomlott állapotban vala. 

Titkos s bizonytalan kereskedéere levéu szoritva, könnyen ha
joltak a csalásra; nem ismertek határt a nyerekedés ben, nem tartot
ták meg az egyezkedéseket s némán gyakorolták az elnyomottnak az 
elnyomó elleni, windig kegyetlen boszuját. A törvény megkísérté 
csalásaiknak korlátokat szabni; megtiltá nekik az egyházi ékszerek 
vagy edények, földművelési eszközök s több effélék zálogba veheté
sét j s mivel a törvény egyátalában az adósnak kedvezett, azért a 
zsidók a szerződésben sokszor kikötötték, hogy a ki nem tud fizetni, 
rabszolgává legyen, vagy testéből egy font hust engedjen kivágni. 
Oroszlánszivü-Richárd Angolhonban elrendelte, hogy a zsidóknak a 
keresztényekkeli szerződésök nyilván történjék erre kirenJelt tanuk 
előtt, és pedig három példányban, mellyek közül az egyik az állam
ügyésznek, a másik egy érdektelen beesületes embernek, a harmadik 
a zsidónak kezébe adatott 1 ki ekkép a szöveget meg nem hamisit
hatta •). Meg is eskettettek néha a zsidók 1 természetesen nem az 
evangeliumra, hanem Mózes öt könyvére; ámbár erkölcstanáraik azt 
tanították, hogy Isten az engesztelő napon az igéreteket eltürli, s a 
Talmud is azt tanitá, hogy béke kedveért az igéret megszeghetö. 

Innen nem csoda, hogy, ha mindjárt mint kcreskedök t; ot·vosok 
szükségeseknek tartattak, mégis annyira gyülöltettek. Vallásuk meg
átkozza a nem szent helyeket és a keresztényeket, kiket Beliál fiai
nak nevez, s mig Mózes jelesebb törvényeit, mint például a hét- és 
ötven éves jubileum megünneplését feledésnek adja át, fenntart s pa
rancsol olly szertartásokat, mellyek csak bizonyos égalj- s körülmé
nyekhez voltak kötve. A Talmud a keresztényeket gyülülni rendeli, 
parancsolván, hogy napjában hát·omszor átkoztassanak meg, s fosz
tassanak ki csalárdság vagy erőszak által, és ha egy mélység szélén 
állva találtatnak, taszíttassanak bele. 

Ezen elvek azonban legkevesbbé scm voltak átalánosak, s a 
nagy héberzsinat, mellyet Napoleon (1806) Párizsban tartatott, nyil-

1
) Chron. de Trivet. (A1·l d~ t~érifier lea dniP-a.) Richdrdnrí/. 
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ván kijelenté, hogy a törvény mindcn embert testvérként parancsol 
tekinteni és szeretni ar. idegeneket is, annál inkább pedig azokat, kik
től befogadtnttak. Iügyetlrm üldöztetésnek tétettek ki a zsidók a ke
resztes háboruk alatt, mintán ama tudatlan áhitat legjobban ítélte 
megbosznihatni KriAztust, ha ar-t egykori üldözöinek legyilkolásával 
kezdi, vagy legalább pénzt csikar tőlük a Szentföld megszabaditá
sára. Itt ott a nép fölkelt s egy lábig ki akarta öket irtani; a kirá
lyok és hűbérurak szerfölötti adót róttak rájok ; még sz. Lajos is a 
lelki üdvösség&rt elcngedte a ker·eszt.ényeknek azon összegek harma
dát, mellyekkel ezek a zsidóknak tartoztak •). Egy bretagnei törvény
szék (1239) meg~züntetett minden keresetet azok ellen, kik zsidót öl
tek meg. A párizsi p1ulament 1288· ban súlyos pénzbírságot rótt rá
jok, mivel zsinagógájokban igen hr.ngosan énekeltek; a valladolidi 
zsinat 1322-ben eltiltotta nekik az orvoskodást, miután a kereszté
nyeknek ártalmas szereket s mérget adtak be. 

Kezdödött ezután a királyok üldözése, nem valami meggyőző
désből, hanem csupa számításból. Fülöp Augw~t, kinek idejében Fran
cziaország egy harmadát a zsidók bírták, váratlanul rendeletet adott 
ki (1182), hogy három hónap alatt hagyják el ar. országot; ingatlan 
.i avaikat elfoglalta; a kötelezvényeket megsemmité s az adósokat csak 
egy ötödnek a király számára leendő lefizetésére kötelezte. A pénzt 
s ingó vagyont h:i lehetett vinni, de igen rövid idő alatt; és mégis 
Franczia01·szágnak majdnem mínden csengő pénze velök vándorolt 
ki. Rövid idő mulva ujra látni lehetett öket, a minthogy leginkább az 
adóbehajtásra hagyták magukat alkalmazni, a nép előtt olly gyülöle
tesekké lettek, bogy Aquinói Tamás, midön véleménye kéretnék ki, 
rnit kellene a zsidókkal tenni, nem merte a részvét s kegyesség szavát 
hallatni, hanem az egyház rabszolgáinak nyilvánitá öket. Szép-Fülöp 
mégis kiüzetésöket rendelte el (1311), melly határozat mégis, midön 
a kivitel nehézségeh:kel járna, rnódosittatott. X. Lajos viszszahívta 
öket, visszaadta javaikat és zsinagógáikat, hanem V. Fülöp alatt 
(1320) a döghalál alkalmával ismét kiütött az üldözés, s mondaték, 
hogy a zsidók összeesküdtek a bélpoldosokkal az egész ország lakos
ságát kiirtani. Százankint idéztettek perbe s ölettek meg; egy nagy 
verembe hatvanan elevenen temettettek el, mások önmagukat ölték 
meg; Párizsban negyven bebörtönözött zsidó korelnököt választottak 
s ez által ölették meg magukat. VI. Károly alatt végre az egész or
szágból kiiizettek (1395). Ez üldözések eredménye, mint látni fogjuk1 

') Martene, IV. köt. Anecd. I, 984. 
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a váltólevelek feltalálása lőn, melly a kert>skcdelemnek olly gyorsa
ságot kölcsönzött, minöre fémpénz-forgalom mellett soha sem jutott 
volna el. 

Angolországba Hódító-Vilmos vitte be iíket; Füldnélkiili-János 
által azonban, mivel kincsszomj át ki nem elégíthették, kiüzettek 
(1210) ; csak kevesen vásárolhattak pénzen menedéket és biztosságot. 
III. Henrik kegyetlenHl üldözte öket s fogaikat huzatta ki ; telhetlen 
volt a pénzzsarolásban s ha panaszkodtak , mondá: D e n ek em 
p é n z ke ll; k ü l ö n L e n, t udom, m is z e ri n t h o g y K r is z. 
tust gyalázzátok, egy gyermeket megfeszítettetek. 
Cornwallis gróija felakasztatott öt zsidót, Krisztus öt sebének emlé
kére. l. Eduárd ro int pénzhamisítókat tömegestHI üldözte öket i végt•e 
felakasztatván száznyolczvan zsidót két kutya ltözé, a többit kiker
gette (1290), s nem is jöttek vissza Angolorazágba csak Cromwell 
idejében. 

Németországban hasonlóképen üldöztettek, ám mégis a német 
zsidók között tudós férfiak is merültek föl, minük voltak: Germers
hein Eliezer és Baruch, Bécsi Izsák és Rottenburgi Meit·. 1349-ben 
a flagellansok által üldiiztettek külünösen Frankfurtban; Mainzban 
tizenkétezren ölettek meg; más városok Jerontatták a zsidók házait 
s állitólag temérdek kincset találtak ~zokban. Ulmban máglyára vi
tettek , miáltal megt·ettenvén a többiek, Lithvaniába menekiiltek 
(1350), hol Nagy-Kázmér a szép Eszter iránti szerclméböl eltiil·te 
öket. Minden választó- fejedelem, minden püspök és város feljogosí
tottnak érzé magát a zsidókat tetszéseszerint iildözni; IV. Cseh Ven
eze! ölette öket; aztl\n 1400-ban ldtiltattak a birodalombóL 

Lengyelhonban mindig nagy szerepet játszottak, s Judit király nl) 
a XI. században sok pénzzel váltogatta ki a zsidók által Lehiirtönözött 
adós keresztényeket, holott a bebörtönözés a nemJsi jogokhoz tarto
zott. Nagy-Kázmér többi alattvalóival egyenlökké tette öket i a ne
mesekkel egyenlő törvény alatt álltak, mig a városi polgárok német 
rendszerü helyhatósággal bírtak. A keresztény nP-m tanuskodhatott 
a zsidó ellen, ha csak egy zsidó is nem bímogatta állitását; a zsidó 
esküje elegendő volt a keresztény adósságának bebizonyítására; köl
csönözhettek fdldalapra, s a nem fizetés esetében bit·tokukba vették 
a földet. Igy tartott ez 1406-ig, a mikor a közingerültség véres jele
netekben tört ki ; mellyek utan régi kiváltságaikat vissza nem nyer
ték többé ; de mégis egyentőek maradtak a kercsztényekkel, tani
tottak az egyetemeken, mig végre Lengyelország felosztása kiilönö· 
sen a?. orosz tartományokban az li romlásukat is magával ho1.ta. Azét·t 
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nem csoda, l1a az utolsó forradalomban (1831) a lengyel köztársasá
gat nem csupa ohajokkal segitették. 

A zsidók négy felekezetre oszolnak : a r a b b i n i st á k vagy 
t a lm u dis t á k a legszámosabbak. Az ass i d a e u B vagy C as B i
d im felekezet csupán Lengyelországban áll fenn, s azon as si
d a e us ok utódainak vallja magát, kik a Machabaeusok első köny
vében mint kiilönö~en a templom szolgálatában levők emlittetnek, 
Ezeknek főnöke s reformatora volt a mult században Ismael Baslern 
rabbi, ki erkölcstelen tanokat hirdetett. A c a r a i t á k földmüvelés
sel foglalkoznak s szigoruan erkölcsös életüek; csak a szentirást 
fogadják el; s vannak, kik őket a régi valóságos héberek utódainak 
tartják. A negyedik felekezl~tet végre a mult században Oláhország
ban Frank Jakab hozta létre, ki át akarta alakitni a Talmud tanait s 
mint keresztény halt meg. Követi) i (fr a nk i t á k) is legalább szin
leg a keresztény hitelvekhez ragaszkodnak. 

Konstantinápoly bevétele után cltE'rjeszkedtck a zsidók keleten 
is, s alig fedeztetett föl Amerika, oda is nagy számmal vándorol
tak be. 

J o bb dolguk vala Olaszországban, tn i után ennek népe, ipart és 
kereskedelmet űzve, meg nem ijedett a zsidók vetélyétöl. Luccában 
birtokosok voltak, s egy 1000 évi szcrzödés szerint Gerhárd, luccai 
piispök egy birtokot Ka n o n im o e x g e n e r e E b r e o r um, 
fi lio qu. Jude, similiter ex genere Ebreornm 1) ad ha
szonbérbe. A bolognai tilrvény arra kötelezte öket, hogy minden év
ben farsangi mulatság rendezésére a jogtanuJóknak száznégy lirá.t, a 
szépmüvészetek tanulóinak pedig hetven lirát fizessenek. Utóbb 
ugyan a spanyol malom Ntípolyból és Miláno környékéről számüzte 
öket, de a többi Olaszorszoigbun szabadok maradtak, különösen Ve
lenczében szabadalmas városrészt bírtak, mint szinte utóbb Livornó
ban, hol igen gazdagokká lettek s hol L Ferdinandtól Itiváltságokkal 
ajándékoztattak meg 2). 

A tudósok köszönettel tartoztak nekik nyelvészeti s könyvnyom
tatási munkásságukért, miután a zsidóknak először Soncinóban, utóbb 
Mantua, Reggio- és Bolognában könyvnyomdáik, Cremonában pedig 
gazdag könyvtáruk is volt, mellyet azonban az In quisitio fölégettetett. 
Menachem, a legjelesb kabbalista Recanatiban élt. 

1) Documenti pe1· la stu1·ic• lucchese. IV, p. II, pag. 1111. 

") A Ravoyai törvényekben ez áll : J1tdaei non debent inter/ici, ve1·bera1"i aut 
alias offendi pe1· quemcunque, nisi justitia mediante. l<'lorenczbe ismét befogadtat
t.nk. rnintAn nwgig.\rt}k. hogy p~nzt törvénr~R iOolo-m fognalc kölc.<önözrii. 
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Dicséretre méltú nehány pápána!( a zsidók irányábani viselete. 
Midön Phocas uralkodása alatt az antiochiai zsidók fellázn.dtak, Nagy
Gergely pártfogoita öket, mondván, hogy a törvény, ha el is tiltja ne· 
kik uj zsinagógák építését, a régiek megtartását nem ellenzi, s hogy 
nem kell öket Krisztus aklába kényszet·iteni 1 nliut:l.n az áldozatnak 
önkénytesnek kell lennie. IX. Gergely, bár forrón pártolta a keresz
tes hadat, a zsidók öldöklését mégis eltiltotta. V. Kelemen védelme 
alá vette öket a p as t o r e a l név alatt lázongó franczia parasztok 
ellen, s tanításuk és megtéritésök végett núnden egyetemnél héber 
tanszéket állitott fel. II. Sándor dicséri a franczia pü:spököket, hogy 
védelmezték a zsidókat a keresztesek ellen: "A z ö á ll a p o t u k 
egészen más, mint a mahomedánoké, kik ellen a 
háború igazságos, miután üldözik s kizavarják lak
h e l y e i k b ő l a h i v ő k e t 1 m i g a h é b e r e k m i n d e n ü t t b é
k é v e l t ü r ik a sz o l g as á g o t 1). A III. lateráni zsinat (l 179) 
tiltja a keresztényeknek zsidónál szolgálni s egyházi átokkal fenyegeti 
azt, ki zsidó szülésznöt vagy dajkát fogadna: de tiltja a zsidókat 
erövd megkeresztelni, megölni, verni vagy ünnepeiket háboritni 2). 

Az avignoni zsinat rendeli, hogy a zsidók a keresztényektől kicsi
kart uzsorapénzeket adják vissza, tiszteletben tartsák a keresztény 
ünnepeket s böjti napokon hust nyilván ne egyenek 3). 

III. Incze egy intézménye mutatja, mennyire értette ö a zsidók 
és keresztények közötti viszonylatot. "Élő bizonyságai ök a mi hi
tünknek; a keresztény ki nem irthatja öke1 1 miután arra szolgálnak, 
hogy ö a törvény ismeretét el ne feledje. Miután zsinagógáikban, a 
mennyire a törvény megengedi, vallásukat törvényesen gyakorolhat
ják, ezért nem szabad öket üldözni; habár hajlandóbbak szivök ke
ménységében maradni meg 1 mintsem felfogni a próféták jövendölé
seit s törvényük titkait, és elismerni Krisztust 1 joguk van mégis a 
mi védelmünkre, mellyet tőlük, keresztény szeretetböl, elödeink pél
dájára mi sem tagadunk meg. Azért senki se kényszerítse a zsillót a 
keresztség felvételére; mert a ki kényszerittetik, annak nincsen hite; 
de ha nyilván s önkénytesen akarja azt felvenni, senki által ne sér
tessék meg. Senki se támadja meg életöket törvényes itélet nélkül; 
ne vétessenek el javaik s ne háboríttassanak régi szokásaik gyakor
lásában. Nem kell őket verni sem kövel hajigáini ünnepeiken, annál 

I) Ep. 34. 1065-böl. 
2) Cap. XXVI. Oontm Judaeos et Saraceno8. 

3) Labbe, tom. XI, fol. 41. 
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kevésbbé sr.o111baton szoritni öket munkára, mit nu\s napokon pótol
hatnak. Senki se dulja fel terneWiket és ki ne ássa hallottjaikat pénz
keresés végett, egyházi átok büntetése alatt." 

1\fidön az 1ö48-i dühöngő döghalál alatt azon beszéd járna, hogy 
a zsidók a katnkat megmérgezték, s Német- és Spanyolországban illy 
gyanuból olly sokan megölettek, VI. Kelemen védelme alá vette öket 
Avignonban s közzétett lcét rendeletével eltiltotta a zsidókat a ke
resztségre kényszeritni, megölni, verni vagy zsarolni, tagadta egyut
tal a kútmt'!rgczésröl szállongott hiedelmet 1). 

Még HI. Pálnak is, ki őket 1542- ben csak rongyszedői ip arra 
szaritotta, s XI. Kelemennek szigorú rendeleteik sem tiltották el 
öket az olasz államokból, söt Rómából sem, hol mégis ingatlan java
kat nem hirhattak s minden szombaton keresztény predikácziót tar
toztak hallgatni. Valahányszor uj pápa v!\lasztatott, a zsidók Mózes 
öt könyvének egy példányát nyujtották át neki, mit XXIII. János 
illy sz , vakkal vetett ,-issza : .J ó e 1. a t ö t' v é n y , d e j o b b a ke
r e s z t é n y e k é 2). 

Tudományos.ság. 

Mindig a legszerencsétlenebb bizonytalan állapotban, alig gon
dolható, hogy a zsidók a tudományok müvelésére is ráértek volna. A 
Talmud összegyüjtésétöl egész az lOOO-ik évig alig iratott hat zsidó 
munka j hanem ez időtől kezdve a tudományosság is lábra kapott 
közöttük. Nathan rabbi, ki 1106-ban Rómában halt meg, magyarázó 
szótárt (A r o u é) irt a Talmud nehezebb helyeihez. J archi (R a
s c h i) Salamon (1040-1105) Provenceban, a Bibliát és a Talmud 
nagy részét értelmezte, de minden siker nélkül, miután irálya is ho
mályos volt. A Toledóban született Ábrahám A ben Ezras (1119-74) 
egész életét utazásban töltötte. Először Cordovában élt a hires költö
Judás LeYinél, kinek leányát nöül vette, aztán keleten. Görög, Fran
czia-, Német-, Angol- és Olaszországban j családját Luccában telepi
tette le, maga pedig Rhodusban halt meg j mindenütt tudós férfiakat 

1) A hire~ Orégoiro (lii.•l. de~ -•ecte.y religie!!S~s, Il. k. 361 1.) mondjn: A 
zaidók mondhatlan nyomm·ba s1llyesztettek s létök hosszas halálvonaglás volt , kivéve 
a pápai 11ralom alatt : ~.~1 111~1 a pt·ote.•táns Basnage Ül kénytelen volt bevalla11i . •.• 
Jlfirlön a z.•idók kinr..qvágyó politilea ·• féktelen c•Öc•elék nép állal kinoztatott, mindig 
a töpáaztorolc a kHZönösen a római pápálc szárnyai alá menekültek. • . Ezután Nagy
Gergelyröl, IL Sfmdorr61, VI. Kelemenröl és sz. Bern{m1r61 be~zél s folytatja: 
Arle..i 'sz. Hildtiust annyira szerellék a zsidók, hogy innelésén a keresztényekkel 
egyiitt ök is sil· tak s héber könyörgéseket énelcel tek stb. 

2) MonOJtrelet , IT, at ö nd 11nn. 1409. 
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talál, kikkel vitatkozik, és tanítványokat, kiket oktat; melly oktatá
sokból az ö Szeutirás magyarázata s a l e lk es l é n y ek r ö l i 
köny v e alakult össze. Ez utóbbiban Isten lé tét a világegyetem 
csodáiból magyarázza; nz értelmezésekben pedig nagy függetlenségre 
emelkedik, s természeti okokból magym·ázza a csodákat, habá~: min
den czikkét ekkép fejezi be: A m i m i nk e t i ll e t, a h a g y o
m á n y oknak ke ll ma g n nk a t a l á v e t nünk." Irt még értel
mezéseket a Talmudhoz, aztán több máR miivet a csillagászat, orvos
tudomáriy s héber nyelv körébilL 

A legjelesb zsidó íróról, Maimanides Mózesriíl s több más tudós 
orvos- és bölcsészről alantabb fog11nk értekezni; itt még a navarrai 
Tudela Benjamint hozzuk fel, ki 1160 körül csupán a zsidók állapo
tainak megismerése végett utazott; de elvakitva vagy hiszékenyen 
sok mesét hord össze, beszél nem is létező o rszágokról, nagy férfi
akat s jó fogadtatást talál ott, hol talán héberek nem is éltek. Két
száz zsidót talál Rómába u, a ke r es z t é n y b i r o d a l om f ö v á

r os á b a n, és pedig némollyeket III. Sándor pápa mellett magas 
állásban, mint pl. Joel rabbit, ki pénzkezelő volt. Narbonnet a földön 
szétszórt nemzetének fővárosául tekint;. Csodálja Konstantinápoly 
gazdagságátsPerában kétezer talmudistát s ötszáz caraitát talál; An
tiochill.ban még patriár·cha lakik; Sidonban a drúzokat, kik lélek
vándorlásban hisznek, Caesarea- s Naplusában babonás szamaritáno
kat ismer fel. Jerusalemben a jacobiták, gi\rögök, syrusok és fran
kok között csak kétszáz gyapjufestö zsidó lakik ; Tiberiásban, mely
lyet a többi héberek egyetemökröl-annyira magasztaltak, 'fudela csak 
ötven zsidót talál. Az alj o bari (p u n d e b i t a i) tanoda százhusz év 
óta el volt pusztul va; Bagdadban hétezer hébert számit , köztük 
Dávid törzséből Dániel rabbit, a fogság fejedelmét, ki gazdag volt és 
tiszteltetett a musulmanoktól is, kiknek kalifájok tekintélyét töle köl
csönözte. Ezen és sok más képtelen állitása azt gyaníttatja, hogy 
utazását mások mesélései után irta. Egyiptomban a nagy 1\iaimoni
dessel meg nem ismerkedik, de Alexandriában még Aristoteles isko
láját is feltalálja. Dicséri a német zsidókat a tud ományok iránti sze
retetök- s hitsorsosaikhozi vendégszeretetökről 1) és az eljövendö 
mcssiásbani hitökröl, mellyben nekik a párizsi héberek mit sem en
gednek. 

Épen illy kevés hitelt érdemel a regensburgi rabbi Petachiás, 

1) :Mai napig is gyakorolják ök ezen erényt, a mennyibon a jeles hr.h0r 
ifjnknt, ldk 11 nPm~t e~yetP.nH'kl'n t11nnlnak, mindl'lnwl <>llátják. 



ki ugyanazon idühtjban utazott; ámbár IH"; ber államok nyomaira más 
nevezetes tudósok is akadtak. Ebn-Haukal és Massudi kettőt ernlit
nek keleten Bat és Amo! fővárosokkal; mások A hyssiniának Saamen 
hegységei közt alapitottak volna független államot, mások ismét Ma
labárban emlékethaladó héber köztársa!'ágot s Medinától nem messze 
Keibar hegyein is zsidó államot emlitnek, mellyből a mai vehabitákat 
származtatják; s \Volf téritü napjainkban ment el azon tiz törzs föl
keresésére, mcllyelm:íl mondatott, hogy tmís népek köz ep ett saját lé
töket fenntartották. 

A zsidók ekkép kizárva a hivatal-, polgát·i képviselet- 1) s kato
náskodá~ból, gyakran a bit·tokjogtól is megfosztva, mint idegenek 
mindenütt, a hol laktak, kénytelenek voltak ügyességöket csak a ter
mészettudományokban s kereskedelemben tüntetni ki. A nőtlenség 

náluk szokatlan, miután Isten ezt parancsolta: Növekedjetek és sza
porodjatok; a kora házas~ág megúja őket a fajtalanságtól, s boldog
s:ígot igér nekik abban, hogy öregségök koronájtt gyanánt fiaik fiait 
l:ithassák. Aztán a szükség s elkiilönzöttség gondoskodni készteti 
őket, hogy a zsidó sohase kényszerüljön a nyomot· kenyerét idegen
től koldulni. 

A mi emberiesb századunk mondhatlanul sokat javitott a zsi
dóknak az egész multban olly igen sanyarú állapotain. A franczia, 
holland és belga törvényhozás legszelidebb volt irányokban. A t ü

r e lm i a d ó t, me ll y et az ausü·iai birodalomban fizetni tartoztak, az 
1848-i forradalmak megsziintették. Norvégiába még be nem mehet
nek, Svédhonnak csak nehány városa áll nyitva előttük; Spanyolor
szágba bebocsáttatnak ; Angolhonban birnak választói joggal, de a 
kamarába még meg nem választathatnak 2). 

') V altairc a leg·uevet.ség·e~bneli találta azon indítványt, hogy a zsidók az 
angol polgárs[cg· és a kamnrákLa jutlratas jog:l.val ruhfLztassanak fel, Essai cbap. 
103. - Tehát tovALL mcntünk már, mint mennyit a bölcsészek képzelhettek. 

') Nem régiben C ochelet hajótörést sze n vedvén fogs:ígba Lurczoltatott Sa
hara egyi!\ oázáLa, honnun semmi közlekedés niucsen. Zsidók AltaJ mégis sike
rült neki fogsági<t Francziaországban tudtul adni, m<>lly iizenet után ki is vál

tatott. 
Dr. Fürst, ki zsi<ló létérc is a lipcsei egyetemhez tanárul választatott meg, a 

Du Orient czimíí hiri a p ban becses l•özleményeket o.dott a világon elszórt héberek 
erkölcsi, vallási a polgári állapotuiról. RaULner földleirásl!. 1832-ben a zsidók 
Rzániát hileucz millióra, a londoni Annual regiate:r 1826-Lan 2,500,000-re tette. 
Willalpand szcriut l'hlam•m id~jében GG, Hassei szerint alig 4 millió héber Jé. 

t~zett. 



Daczá1·a nz általunk rajzolt állapotoknak most még több zsidó 
van, mint midiín országuk fennállott; s mig nehányarr oH y gazdagokká 
lesznek, hogy Európának majdnem összes uralkodói fiiggnek Wlük 1), 

a többiek Icalázott állapotukban még mindig első erénynek tartják 
szeretni egy hazát, mellyel nem birnak, s egy vallást, mellynek imo
lája összeomlott, és remélni, hogy eljő az idö, mellyb!'n ohajaik be
teljesednek. 

Európli.bnn, hol legtöbLI'n vanmtk, a zsidók számu: OroszorszAg-ban 840,000, kilt 
közül LengyelországTIL 384,000 esik j az 11ustriRi birodiliomban 524,000 j a törölt 
birodRlomban, Szcrb-, Oláh-, Moldva- " Görögországgal együtt 300,000 j Porosz
országhan leg<\lább 180,000; a Német-sz<ivetségben 160,000; Hollantliában 70,000; 
Francziaorszflgban mintegy 60,000; :•z olusz államokban mintrgy :14,000; Angol
országban, Gibraltárt é~ M11ltftt ÍR i1lo•véve 20,000: Belgiumban 10,000; Krakó
ban 8,000; Dánors?.IÍ.gbRn 6,000; R7. ióniai köztársaságban 5,000 ; a schweicziuan 
2,000; Svédbon 1826-uan 845-öt számlált. EurópábRn összesen: 2,220,000 zsidó. 

Ázsiában meglehetős egyenlőtlen 11 felosztás : 'förök-Ázsiái.Jan, Perzsia- s 
Arábiában 600,000 ; Incliú.unn Gangesen innen 80,000; 'furkestanban 4-5,000 ; 
Kaul<azu~ környékén 3-4,000 ; Chinkban GO,OOO; összesc•n 750,060. 

Afrikában legtöbben volninak az észRki vonl\lon, kevesebben ll keletin, 
ugy hogy a berberiai államoln·a 4001000, Abyssiniára 70-80,000 1 Egyiptomra 
12-14,000 esnék. Abyssíniáuan a falaaja-héberek nohány századig fiiggetlen ál
lamot képeztek, mellynck fontosságli s régisége tulságosan adatot.t elő. Afrikúban 
tehát a héberek s~áma 494,000. 

Amerikában az Egyesiill államok köztársaságáTJan (l<iilönösen déli Km·olí
nában, hol Charlestonban clsörangu zsinugógltjok van) 8000; a töblli !tllnmokb:HI 
mintegy 4_0001 ~ igy Am~riltábRn összesen 12,000-en vannak. 

számlál. 

Oceánia csak 200-at 

s igy 1833-ról 

Vilagres z 
következő összevetést lehet tenni : 

Európa 
Az sta 
Afrika 
Amerika 
O ceania 
Az egész icHdön 

Egész Zsidók 
népesség 

2361000,000 2,200,000 
. 390,000,000 750,000 

60,0001000 4941000 
39,000,000 12,000 
20,000,000 200 . 

745,000,000 3,500,000 . 

Aranyuk 
a többi néppel 

1/:12,:,1) 

• 1/Jolt..no 

. 1/:n:t 

Alig volt e számítás ltinyomvn, s Balbi ö~zintén bevR.Ilá 1 hogy c~alódott, 
minthogy az Oroszbirodalomban csak a nök voltak felszámitva, R az egé•z össze
get 4 millióra emelte. Illy nagy még e tekintetben a bizonytalansig! 

1) Nincs példa a történetben, hogy olly gazdag magáncsalltd létezett volna, 
mint a Rotschilrl. 
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TIZENÖTÖDIK FEJEZET. 

Bélpoklosok és Cagotok. 

Bél pokol. 

A köznyomorolt elbeszélése közt a zsidóknál még szerencsét
lenebb emberclu·iíl is kell emlékeznünk. Arábia, Egyiptom, Palae
stina s az evvel szomszéd keleti tartományok voltak székhelye a bél
pokolnak, me Ily rettenetes s ut~tlatos betegség bejárta az ak kori vilá
got s mai nap, szl'renc!lérc, majdnem egészen eltünt. Kiállhatlan kéz
vis7.ketés!lel s kegyetlen b élszaggatással kezdödött. A bör piszkos és 
durva lett mint a négylá.buaké, majd sárgás, vörös vagy fekete foltok 
lepték be, mire érzéketlenné s olly repedczetté lett miut a fák kérge. 
Nem sokára a nyalka edényekre, hártyákra, izmokra, porczogókra s 
csontokra verődött; az egész testet vöröaes sebek s mirigy kelevé
nyek boritották el ; a kezt~k, újjak s lábak rettenetesen földagadtak; 
a bus darabokban hulladozott le, ugy, hogy a hol több illy szeren
csétlen ment cl, az út iszonyatosan meg volt jelölve. A zilált arczvo
nalmak rettentií kifejezést nyertek ; a hajak kihulltak ; a hang eire
kedett, s a. Leteget nehéz búskórság szállta meg, minthogy egészsé
g·es bdsze~·vezettel lassankint látta közcledni végfeloszlását rút be
tegsége által. "g sze ri nt -- mondja Arethaeus- ki nem futná a sze
rencséilenekct, kik legközelebbi rokonaik elött is borzalom s undor 
tárgyai lettek l Anuyival inkább, mivel a b01·zalomhoz még a raga
dás félelme járul; azért is sokan e nyomorultak közül a hegyek ma
gányába vonulnak, s némellyek még csak ételt sem visznek, ohajta
tosb levén eliittük a halál e rettenetes betegségnéL 

1\liután már cl öbb ismertetett • ), a bélpoklosság Eúrópában a 
Iteresztes háborúk alatt terjedett el s csakhamar azon szigorú rend
szabályok alkalmaztattak rája, mellyekkel annak terjedését Mózses 
törvénye gátolá, elkülönítve a megszállottakat s elzát·va öket minden 
közlekedéstöl. Az egyház lehetőleg enyhitette e nyomorokat, a bü
nökérti el~gtételül tekintve azokat, s ha kizárt valakit az emberi tár
sadalomból, szomor és remény szertartásai között tette azt. 

· ') Nagy-Gergely a longobardoknak tulujdonitja. a bélpokolnak Olaszország
IJai behozását: <le l10esássuk meg neki e részrehajh~ állitáAt. Rotharisnak 176-ik 
törv~nye a bélpoklo~okat a varosokból kivettetni rendeli , de a mi a legigazság
taluna bb, saját jHvoikat sem el nem adhatták, sem el nem illesenithcltúk, 
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Halottas mJ!'IC rnondatott a heteg jelenll-t~bcn, ki buzdíttatott, 
lJOgy legyen jó keresztény s biz:r.ék cmbc·rtársai szeretetébe, kiktili 
csak testileg ,·an elkülönítve. Megtiltatott neki emberi lakáshO-z kii

zeledni, magát patakb:m vagy forr:ísban mosni meg, valameily aru
czikkhez hozzányulni, keskeny útakon járni, a kútak köteléhez vagy 
gyermekekhez nyulni vagy másnak esészc\jéböl inni; mmt{m megál
datván azon eszközök, miket magányában használand(, vala, alamizs
nát adott neki minden jelenlevő, s a pap és a hivek cikisérték egész 
azon elkülönített kunyhóig, mellybcn tartózkodnia kellett. Ágyára 
temetői földdarabot vetett a pap, mondván: H a lj rn e g a v i l á g
n ak, h o g y ism é t a z Is t e nnek é l j ; aztán vigasztaló beszé
det intézett a szerencsétlenhez, s keresztet tüzvén a kunyhú elé, reá 
egy tarsolyt akasztott az utaRok almnizsnájának befogadására. A 
bélpoklosra megkülönbözteto• öltöny adatott, kezén keztyüt viselt s 
beszéd helyett kelepelö eszközöket használt 1). Csak husvótkor hagy
hatta oda elösirját, s mchctett be nehány napra a városba vagy a fa
luba, hogy részt vegyen a kereszténység átaJános örömében. 

De vajjon a bélpoklosok nejei követhették-c üket, avagy 
megszabadulva, uj házasságra léphettek? Az egyház itt is hű maradt 
tanitmányához sa házasságot elválas;r.thatlannak nyilvánitá, s igy ama 
s;r.erencsétlenekrt legalább a szeretet ;,. eRaládi örömek vigaszaitól 
nem fosztotta meg. l~s a keresztény i"zeretct vigaRzai ! e;r,ck épen olly 
nagyok voltak minö maga H baj ; a lavonri zsinat kiilöuös ápolást 
rendel a bélpoklosoknak; a lateráni III. zsinat kárhoztatjn az azok 
irányában követett szigort s kijelenti, hogy az egyház a hivők közös 
anyj11, tehát a bélpoklosok, kik beteg8égök miatt az cmberek társa
ságából kizárattak, ne tartassannk méltatlanolmak az ~'gyházba be
lépni, miután méltóbbak lehetnek erre, mint az egés;r,ségcsek ; azért 
számukra külön egyház és temető s lelki gondviseletiikre külön pá~z
tor rendelte~sék, l;' ök a kertjeik-:;; bann11il,tól fizetemlő tized alól fol
mentessenek. 

Nagyszámu kórházak állittattak fel tehát, mellyek lázáretek
nek, mikép maguk a betegek lázároknak neveztettek, az evangeliomi 
Lúzár emlékére. IX. Lajos, végrendeletében kétezer lázáretrc ha
gyott alapítványt, olly sokra ment a keleti zaJ•ándoklatok álrlozatai· 
nak száma! A szent király Iteresztény szeretctének nem volt elég 
fizetni s tápialtatni öket; ő személyesen ÍR {tpolta azokat; s Royau-

1) FölöslegM mrg_jegyezniink, hogy E' RZ!'rt>lrt.Ít<ok :t?. nr.<zÍtgol< •zPrint kü

lönbözök voltak. 
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montban egyet, ki lcguncloritóbb külsejü volt, különös pártfogásába 
vett. Sybilla, n. flandriai grófnő, ki férjét a Szentföldre követte, ki
kérte magának, hogy a héJpoklosok ápolása végett ott marad
hasson. 

E magasztos keresztény szeretet, mellyet a mi századunk nem 
tud megérteni, aíl egyházat mindenféle hason kegytettekre ösztönzé; 
a milánói érsek virágvasárnapon egy bélpoklost megmosott s uj ru
hftba öltöztetett ; az angol király zöld-estitörtökön megmosta B meg
csókolta a búlpoklosok lábait. Különösen ezek ápolásitra alapittatott 
aztán sz. Lázár rendje, mellynek nagymestere mindig egy bélpoklos 
volt, hogy az önmaga által is szenvcdett bajokat annál hivebben eny
hitse, s átalában fenséges erénye volt az a keresztény lovagiságnak, 
miszerint, hogy az emberi nyomorokkal megismerkedjék, a legundo
kabb betegséget is némileg megnemesité 1). 

Sicnai Katalin egy bélpoklosnőt ápolva, maga is megkapta a 
betegséget, hanem kezei csakhamar ismét fehérekké s símákká lettek 
mint egy kis gyermekéi. Assisi Fercncz a spoletói völgyben egy 
bélpoklosra talált, ki neki lábait akarta csókolni, Ferencz azonban 
megölelte ús megcsókolta a beteget fekélyes ajkain s csókja által 
meggyógyítá. Assisi térségén egy másik bélpoklosra bukkant s le
gyözve a természeti undort, közeledett hozzá, hogy alamizsnát adjon 
neki; hauem a beteg egyszerre eltünt, s eiterjetit a hiedelem, hogy 
HZ maga Krisztus volt, ki, hogy a keresztény szeretetet próbára te
gye, sokszor a bélpoldos alakát vette föl. Ferencz tehát szerzeteseit 
a belpoklosok :ipolás:íra bnzditá, s az ujonczokat, kik e próbát ki 
nem állták, elboc~;átá. Egyet, kinek türelmetlenségét s káromkodását 
a szerzetesek ki nem állhatták, F'erencz maga vett ápolása alá; meg
nyugtatta s megmosta öt és »a hovft a ~:~zentnek kezei értek, a feké
lyek eltünedeíltek s a sebhedt testrészek egészen begyógyultak, és 
mig a test kivülriil a bélpokoltól tisztult, belül a lélek töredelem illtal 
a büntül tisztult meg." Szigorú bűnbánat után a bélpoldos meghalt s 
megjelenvén aztán Ferencznek, igy szólt: "R ám is rn e r sz-e? é n 
v a g y o k a m a b é l p o k l o s , k i K r i B z t u s t ó I a t e é r d e
me id itital gyógyittattam meg; mamegyek be az 
örök élet dicsőségbe, miért Istennek és neked 

') Lá~ d "Le Lepreux de la valloé d' Aoste" be Maistre Xavert81; az "Ir
.IJúfmas Sz·iizekrt" Brentano KeleiDentöl; a "Szegény Henriket" Aica Hartmannt61. 
Szrnt. HPrnárd egy ~zép ·hu•véti hMzédet tartott " bélpoklo•ok fcilött, RhabanuR 
MnmnA pl'<lig ll hélpolml t.it.ko• jolvónyéről ért.PkM:<>t.t. (Contm .. Tudaeos c. 57, R5). 
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a d ok h á l á t j á l t a l a d a v i l á g o n sok l é l ek fo g ü d v ö

z ü l n i." Ezt mond va felszállt az égbe , sze nt Ferenczet pedig nagy 
öröm fogta ol 1). 

Szánalmat gerjesztett ama szcrcncsétlenck iránt egy legenda is, 
mellynek története minden helyre s idöt·e alkalmaztatolt vala. Julián, 
szilaj urfi, ki nem tekintve sem ünnep sem vasámapot, sem a szom
széd scm a szegény ember vagyonkáját, örökké vadászva barangolt, 
egyszer nagydühösen egy szarvast kergetett, melly megsebesítve 
visszafordul s igy szól hozzá: T c, ki é l e t e me t ak a r o d e l
venni, el fogod azt venni atyád- és anyárltól. Julián 
megretten,·e,a világba megy, csupá.n kardját és lovát vivén magával; 
hanem hisz az elég is volt al'l'a, hogy szercncsét tegyen s gazdag vár
hölgyet vegyen nöiil. Sziiliíi nem élhet\·én gyermekök nélkül, fijok 
fölkeresésére indulnak, s feltalálják végre ama várat. Ő távol vala, 
neje pedig hallván, kik volnának vendégei, illö tisztelettel fogadja és 
saját menyasszonyi ágyába pihenteti le öket. Hazatérvén a férj ko
rán reggel, a hálótet·ern be lép s föl n em ismervén a setétes szabában 
az alvókat, haragra gerjedt, idegen férfit látva ágyában, kit is a ma
gáénak vélt növel egyiitt megöl. De midiin neje a miséröl édesvidá
man bazajö, Julián belátja, hogy atyját s anyját ölte meg. Bűnbána
tot megy tehát tartani nejével együtt egy folyó mellé, melly számos 
hajótöréseiről szomorú emlékü vala. Egy éjjel kiáltását hallják egy, 
a habokkal küzdö szerencsétlcnnek j J ulián a vizbe veti magát s 
megmenti a fuladót. Ez már meg van dermedve s mi több tele •·út 
bélpokollal j ők m6gis saját ágyukba fektetik s gondosan forgolód
nak körülötte j dc ime a szobát egyszerre fény özönli el, a beteg ra
gyogó dicsöségben s nem földi szépségben fölemcllwdik j Krisztus 
volt, ki bűnbánóknak biztositotta a paradicsomot. 

Castro Vilmos C i d-jében, mclly szommj:'tték- ból Corneille so
kat kölcsönzött, asztalhoz ül a hős övéivel s felszólítja öket, hódol
nának Spanyolország urának, "ki szinte lovag, de keresztény, kinek 
arany sarkantyúi s fehér kócsugja van, dc kardja mellöl nagy olvasó 
is függ." Ekkor egy bélpoklos jelenik meg s igénybe veszi a keresz
tény szeretetet j a lovagok a beteg láttára szétfutnak, csak Cid marad 
ott, elhatározva, ha szükséges, a bélpoklosnak még kezét is megcsó
kolni. Leülteti azt saját köpenyére, s egy tányérról eszik vele; ebéd 
után a koldus megáldja Cidet, szent Lázárnak adja ki magát s megjó
solja neki jövendő sorsát. 

1) Fiwelli, c. 24. 
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,\zonban rnig a keresztény szcl·ctct enyhitette c boldogtalanok 
haját, másfelől kegyetlen babona Uldöztetésöket idézte elő. F'ranczia
országhan dühösen pusztított a döghalál (1320), s a nép, mellynel{, 
akár miivelcllen, akár miivclt legyen, természetében fekszik, hogy, 
ha valameily csapásnak csak elkerülhetlen következményeit látja, 
rzeket a legesztelene bb okoknak tulajdonítja, azt képzelé, hogy a 
bélpoklosok közbaja s elkeseredése azon gondolatra hozta öket, hogy 
nnrlok betegségöket általánossá tegyék. Beszélték tehát, hogy a gra
nadai mórok királya a kereszténység kiirtása végett a zsidósággal 
összeesküdött. A zsidók látván, hogy nagyon gyanúba vannak véve, 
ii~szeheszéltek a bélpoklosokkal s összejövetelt tartojtak négyszer, 
hol az ördög a zsidók szava által arra birta öket, hogy megvetteté
söket megboszulandók, halálnak adják, vagy legalább magukhoz ha· 
sonlókká tegyék a keresztényeket. Találkoztak, kik tanukul léptek 
fiil e vádban, állítván, hogy zacskókat találtak, mellyekbe embervér, 
vizelet, bizonyos füvek és szentostya volt belezárva, mit az összees
küdtek, hogy a vizet megmérgezzék a kutakba vetettek. Illy esztelen 
vádak után, mellyek hogy hitelre találhattak, alig hihetnők el, ha 
saját korunkban is ilyesmit nem tapasztaltunk volna, üldözőbe vétet
tek a bélpoklosok a zsidókkal együtt s gyanuba vétetett mindaz, ki
nek höre szennyes vagy foltos volt. 

Szcnt Uiz. 
Egy másik baj is gyakran említtetik ama korszak évkönyveiben, 

a sz e n t t ü z tudniillik, melly változatos alakban jelentkezett, de 
mindig bélsznggatással s eltiirhetlen fájdalmu fenésedéssei volt össze
kötve, 945- ben említtetik először, aztán a következő században igen 
gyakran. Sigebert bflszéli, hogy 1090 táján kezdett a lotharingiai né
pek közt terjedni, leette lassankint a hust a testről, s a szenvedök 
szénfeketékké lettek. Midön c ragály egész Franczia- s Olaszhonban 
elterjedt, Vienne lakói olly sikerrel hivták szent Antal apátot segélyül, 
hogy e szent tiszteletére számos templom emeltetnék, mellyekben ő 
kezében tiizzel festetett le. Ugyancsak az ő tiszteletére Vienneben 
ápoida alapíttatott, mellyböl eredt szent Antal rendje, melly elterjedve 
.Franczia-, Olasz- s más országokban, a szent-tüzes betegek gyógyí
tásával foglalkozék. A nevezett szent iránti tiszteletből szabadon en
gcdtcttck jámi a sertvésck különösen Florencz utczáin, hol sf'nki 
sem merte volna azokat bántani'). 

') Innen vette nevét Milauóllan a P01·ci (disznók) ezimü szerzetes-kóroda, 
mellynek fö jövedelme a városban szerte járó disznókból állott. Sokáig maradt 
fenn e ~zoklt•, miglen 1548-IJan azt Ferrante Gonzaga kormányzó e\t.iltotta. 

XL 14 
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('agolok. 
A X. és XI. század között Gnycnnc-1 Gascognc- !l különi)sen 

Bearnban egy bizonytalan származnhl szerencsétlen népis(·g, az em
beri társaságból kizárt c a g o t ok merültek fel. Némellyek a nyu
gati góthok maradványainak tat·tották öket s nevöket caas goths 
(góth kutyák)-ból származtatták, mivelhogy igy neveztettek volna el 
az általok követett arianismus gyülöletébőL Vörös ködmön s ezen egy 
lúdláb voltak a jelek, mellyek az utast a töliik való Ö1·izkedésre in
tették j nem laktak a városokban, hanem számukra kijelölt külön te
lepeken (c a g o t e r i á kb a n). Az E'gyházakból ki nem zárathattak, 
ele mégis egy külön ajtón mentek bP-, külön edénybííl használták n 
szentelt vizet s a többi hivektííl lwrlátozattal voltak elzárva. Semmi 
mód sem engedtetett nekik állapotuk javitásá1·a, nem üzhettP.k sem 
kereskedést sem ipart j csak egy számukra kijelölt földrészt miivel
hettek, s a városok számára az erdőkben fát !tellett vágniok. Ha 
valamellyikök fejszén kivül más fegyvert·el találtatott, vagy megszó
litott valakit, a törvénynek adatott által_, melly az ártatlan cagotolt 
iránt igen szigorú vala. 

Naguez bearni orvos megvizsgálta a cagot-vát s egyenlőnek 
találta azt más emberekéveL Hevin jogtudós ciiiterjesztette a bre
tagnei parlamentnek, milly igazságtalan a c a g o t o k üldözése, s 
lwgy mindcn áron ragályos betegeknek állittatnak , holott egészen 
egészségesek. Ki is vitte, hogy a cagotok, mig i) élt, uagyobb tiirel
met tapasztaltak, azonban alig halt meg, az üldözés megujittatott. 
Ezen páriái a keresztény társadalomnak hl)sszít időkön át egész a 
multszázad közepéig nyomorúságosan tengödtek; ollykor ollykot·, mi
kép a zsidók és bélpoklosok, n nagyobb szencsétlcnsl>gckért ők okoz
tattak 1). 

TIZENHATODIK FEJEZET. 

A n é p a h U b é r r e n d R z e r a l a t t. --- A r a bs z o l g á k. 

A gyülölet, mellyet a hűbériség mint az egyéni erőnek a soka
ság fölötti diadala, nem ok nélkül magát·a vont, nem engedi belátni 

1) C. Ul!·. Rabn: Geach. de•· Ketze1· im Mittelalter besonde1·s im XI. XII. 
11nd XIII. Jahrhu.ndert. Stuttgurl 1845. - Némellyek ha8onlnságot találnak a 
l'yrPnaenAok ,.,.gotj11i P.~ az AlpeAek cretinj<·i közi:itt. 
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;;zuu eJi;uyiikel, mellyek amn rrmdr:;zt•rhiíl a t:irsadalomra háromlot· 
tak, nem ugyan a hiibérm·ak drdeméböl, hanem a Gondviselés ama 
nagy Wrvénye il?.crint, melly a?. évszrtl<ükhoz mértcn gyümölcsöket 
éde!. 

A barbárok berohanásakor legtöbbet szenvedett a földnépe, 
védetlenüJ öletett, kiJ'aboltatott vagy a hódítók között osztatott el. Az 
cgé~z római birodalomban elszört s gör1ingyhöz kötött földészek fe
jdlenség s erőszak martalékai lettek, s ha nem is voltak, legalább 
Olaszországban, rabszolgák, :illapotuk mégis azokétól igen keveset 
k iii/in b ö zött. 

Ám mégis a rabszolgáknak, a rilmai világ ezen olly számos és 
szerenesétlen néposztályának sor~>a tetemesen javult és enyhült. Haj
thnta az egyes ur szolg:ilására vagy földei müvelésére kárhoztatott 
ember semmi törvény által sem védetett az elnyomás ellen: izzadalma 
nem neki gyiimiilcsözött, nem szerzödhetett, nem hagyományozha
tott; ha megszökött, visszakéretett, mint bármelly más tulajdon, s 
mint illyen eladatott, kicseréltetett, megsemmittetett, szóval alantabb 
állott, mint a barom. Összeférhetett-e a dolgok ezen állása a keresz
tr;nységgel? Az evangelium ha nemis parancsolja a rabszolgák fel
sr.abaditását, söt inkább uruk iránti engedelmességre serkenti öket, 
ennek mégiR a kereRztény szerotetet kötelességü} szabja) a szolgákra 
pedig a keresztség által az emberi Pgyenliiség bélyegét nyomja, s er
kiilc~össégre kiitelczi iiket. "A rahszolga - mondja szent Vazul
cngedelmeRknfljék uninak iinmcgaélással, Isten dicsőségeért, ha csak 
nra az isteni türvénynyel ellrmkezöt nem kiván tőle. . . . Az urak, a 
valódi Urnak emlélH1rP, a scgcdelnwt, mellyet szolgáiktól nyernek, 
,·iszonozni tarioznal\ ; igy eRcl•;kedve s Istent félve, velök kegyes
séget ércztetvc, az Urnak ntain fognak járni')." Sz. Ágoston mondja: 
"A keresztényuek, szaigáját nem ngy kell tartania, mint lovát, habár 
a Jónál olcsóbb, hanem oda vinnie iH, hogy az Urat tökélyesebben s 
tiszta öntudattal imádja" 2); é:; pelnsinmi sz. Izidot· igy szól: "A 
szolgával ugy kell bánni, mint minmagunkkal, miután ö is hozzánk 
hasonló ember :')." 

Egyszerre átaJános felszabadítást kiáltani ki annyi lett volna, 
mint felforgatni 3,z úgynevezett társadalmi rendet, mellynek legro
szabb szervezctrhcn is, a sok vi~szaélés naczára, mindig jó oldala is 

1) Duc. mor. HP-g. LXX\', c. T, XI. 
') De sermone Dei in m.onlr. 

') EJ!. ·171. lil•. l. 



van j erőszakos fölkelés t;imadt volna, melly ben az mak leölettek, a 
szolgák még boldogtalanabbak lettek volna, miutún eliíhb, nem is
merve a személyi méltóságot s a szabadság elönyeit, könnyebben Hir
ték a nehéz állapotot, mellyben sziilcttck és fclni-:ttek. Libanius :íllitja 
is, hogy a rabszolga állapota jobb mint a szabadé; amaz tudniillik 
nyugodtan alhatik, ura által minden szükségessel clláttatik, mig a 
szabad éjjel nappal fárad, hogy csak éhségét is leesilapitsa 1); és a 
justiniani törvénykönyv egyik czikkc, mcly tilqa a rabszolgának a 
felszabadítást elfogadni 2), mutntja, hogy a rabswlgák akkor, mik~p 
Észak-Európában ma is, a gonddaljáró szabadságtól féltele Miclőn 
Francziaország a forradalomban átalános egyenlőséget kiáltott ki, a 
vérpatakok s az átalános nyomot· megmutatta, mikép a meggyökere
zett társadalmi igazságtalanságok nem rögtönzött gyógyszerek ál
tal orvosoltatnak 

Az elsö berahanások alatt igen sok rabszolgn, veszett el, a hó
dítók pedig újakat nem hoztak magukkal j a szegényebb s kevesbbé 
fényűzö társadalomnak nem is volt többé szüksége végetlen számu 
szaigakíséretre j kevesbedett ezek száma az által is, hogy az apáktól 
elvétetett a gyermekkitevés kegyetlen joga, vagy legalább a vallás a 
kitetteket árvaházakba gyüjtötte. A fennmaradt rabszolgák szegé
nyek s boldogtalanok valának, mi magában is elég volt arra, hogy 
az egyház különös pártfogásába vegye öket, midön már ugyis csalá
dot s következéskép állást s személyiséget adott nekik, természeti jo
gokat s erkölcsi felelösséget ruházott rájok: s ha földhöz kötött alatt
valók maradtak is, ki nem látja be, mennyire javult sorsuk? mert 
mig az úgynevezett philantropia (emberszeretet) a mások iránti szere
tetet csak mint az önszeretet tovább-terjesztését ajánlja, a keresz
ténység hatalmasb indokot hoz fel abban, hogy mindnyájan It>ten ké
pére vagynuk alkotva s a végetlen Lény ölében egy családot képe
zünk 3). A"' ápoldák és menhelyek a rahszolgán<tk is megnyittattak 4) j 

1) Vol. I, pag. 115, ed. Mnrel. 
") Lib. VII, t. ~. J. 15. 

3) Biot Edének .Sur l' abalition de l' csclat·a!Je a11lique en Occident" c?.imii, 
a. párizsi Erkölcsi tudamányok akademiája ált'-11 !838 jutalmazott pklyairat{Ll.mn 
igen sok tény van felhozva , melly mutogatja, mennyit hatott a kerMzténység a 
nép ama nagy részének átnlakitksára. 

4) J!lstinilm törvénykönyvéből l<övctkcztctem azt, hol (lib. VII, tit. 6. és 
novella 22 c. 12) szabadokul nyilváníttatnak azon beteg rabszolgál<, l•ikr.t uruk, 
holott ha mag11 nem f!YÓJ!yÍttRthllti.R., .;", :ren01nen kiildhcU.c volna, mégi• ma
gukra hagyott. 



a gladiátori j:\tékok eltiltása megszüntette a rabszolgák feláldozásá
uak alkalmait; a vallási menhelyek megvédték öket, legalább a rög
töni eröszak ellen. 

A társulás szelleme, roaily a germán nemzetek sajá~ja s azon 
hasznosság érzetéből ered, mellyet valaki másnak segélye által nyer, 
a személyi jogok tisztelésétől vezéreltetve, szol•ásba hozta az embert 
bér vagy jutalom mellett mint szabad munkást használni. 

A h1izi szulgá.lat közelebb hozván a szalgát az urhoz, alkalmat 
adott neld ennek jóakaratát s kegyeit megnyerhetui 1). Az alsóbb 
osztályu szabadok között olly nyomor uralkodék, hogy a rabszolgák
nak épen nem vala okuk őket irigyelni, annyival kevesbbé, hogy a 
közös nyomor eltüntette közölük a különséget. Midiin pedig az ipar 
és munka funtosJSága növekedni kezdett, lenézethettek-e azok, kik 
annak forrásai voltak? Az események, mellyek a nagyokat végín
ségre juttaták, megszüntették a te1·mészcti felsöbbségriHi előitéletet; 
s a szabad rbmai, midün a germánnak rabszolgáj:lvá. lett, önmaga tett 
óvást a természet egyenlőtlensége ellen; a germán pedig tisztelni 
tanulta a rabszolgMJ ki ismeretckben nálúnál fölebb állott. Mindez 
terjesztette a kö~ös ercdctrőli meggyőződést, mcllyet többé nem csak 
egy-egy ritka kiinyv állitottJ hanem az egyházi szónokok is hirdettek. 
Láttuk, mik1~p a barbúr törvénykönyvek védelembe vették a rabszol
gát a birtokosok killágá.sai ellen s a felszabaditásra nézve más, egy
szerűbb eljánist rendeltek (VIII. könyvel( 283 s köv. lap.) ; a frankok 
törvényei, ha határt vetettek is a birtokokat munkástól megfosztó tul
ságos felszabaditásoknak, gondoskodtak mégis, hogy a szolga földnépe 
ne terheltes5ék rnértéken feliil. Azon Iongabard s más törvények, 
mellyck bizonyos büntetteket rabszolgas:\ggal fenyítettek, lassankint 
elavultak 2). 

') OroszorszkguaH •" fényíízésHel< egy másik neme, melly a neme,ségre 
igen terhes, s ha nem segit rajta , egykor romlását fogja magá.val hozni, a házi 
szolgák végetlen szám11; eze!< földészi rcndhöl levén, seolgálatukat megkülönböz
tetett állásnak s kegynel< tartják ; azért igen snjátos elöitéletböl (mivel ök, a 
szolgák, maguk is szolgákat tartannk) büntetésnek vennék r ha ujolag mezei lllilli

kára küldetnének. Illy rcndü férfiak és niil< az ud háznál házasodnak és szaJ•O
rodnt~k, annyira, hogy az ur néha négy-öt.szhz, mimlen korú s nernil cselédet );\.t 

udvarában s köteirenek tartja magÍLt azoitat eltartani r habár semmi ha~zmtkat 

sem veszi." Segur , Mém. ou souvenú·s el anecdotes • 
. ,) A florenczi <liplomiLticai leveltárban egy eredeti olunány tal!ltatik egy 

ki~gyp,rmekes rahszolganö ela<lásár61 763-i máju~ 16-éröl. Peldának hozzuk fel: 
ln Cltri.Yii omr>ipole~~t-i.• nomine, rP.'Jnantes domúr-i nMt?-i D~siderio et Adelgfs, 
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A telhetetlenség, az igaz, gyalázatos kereskedést űzött a rabszol
gákkal ; azok, kik a római téren voltak kiállítva, Nagy-Gergelyt a 
britek megtél'Ítflsére ösztönözték (VIII. könyv 254. lap.); nyugah·úl 
a saracenoknak adattak el; de c gyalázatosság roszal va Wu, a pápák 
egyházi átokkal sújtják, miglen Nagy-Kt1·olyt(íl fogva a törvények is 
tiltani s büntetni kezdik azt 1). 

Fölemlitém mind a két nevet, melly a rabszolgaság történeté
ben annyira fontos. Nagy-Gergely két rabszolgájának felszahadi tásá
ban az embe1·ek egyenlőségét hirdette, mondván: M ik é p a Me g
váltónak emberi alakot tetszett fiilvennie, hogy 
békóinkat széttépje s eredeti szabadságunknak 
visszaa.djon: akkép illő és üdvös dolog, hogy a kik 
természetileg szabadoknak születtek, de bizonyos 
emberi törvények ereje szerint rabszolgákká let-

p1·aecellent. regibus, anno regni eo1·um 3fptimo et quin.to, quintader-ima die met~>i.v 

magii, ind. prima, scripai ego Aboald notari11' 1·ogat1ts ah (~mdidu.y, viro lwneato et 
venditm·e, ipso praesente, mihique dictant",, l'll .YubtPI' ma.nn.~ snM ,,i,,nu.m sanctae rJ·u.
cis facientes, et tuti.s qui .'t'llhscriverent f!Ul aiqna facerent ip.•P. 1·ogavit. 

C~JWJtat me p1·aenominatus Candid11s vendito1· vendedisse et vindedinm• vobü 
.Audepert et Baroncello germanis entptoribus, vindedimus voMs muliere una 1wmine 
Boniperga qui Teudisctda, una cum infantnlo suo ]'al'Vulu cnjus adltuc dr. nomen de
de!'Ít, quos in infinitum vobis pro ancilla el se1·vo vindet.limtu po.•sillendum quatern1s 
amodo in vutra sup!·ascripto1·um Audepm·t et Bcwoncello vel he1·edum vestromm ma
neat potestate, et recipimu.s p1·etium nos qui su.pra C'andidn.Y vinditor a vobi.• empto-
1'ibus pro sup1·ascripta mulie1·e nomine Boniperga qui Tendisada , una cum filio sn11 
parbulo, inter bobes et auro ·inadpretiato sol. viyilúi et wto finiüwt pretium; et inter 
eis bono animo convinP-t in ea !'aÜone, nt si quis autodu no9 qui .;upl·a vendito1· vel 
heredes nostros aut oliquia homo con/1·a ltan1~ vinditioncm uosl•·am quandoque i1·e 

p•·aesumpserimus, te minime ab omnem hontine tlefen.~a,·e potu.el"inw.,, duplum pretium 
et l"ent melioratam, noe quoque venditO!' vel hae,·etlM nMt1·i-• vobi.~ emptm·ibus vel ad 
ham·edes veat1·os 1·edditu1·i promittimus. 

Actum Christi regno, 1nen8e et indielione sttpra.•c1·ipta (eticite1·. 
Signum t ntanus Candido v. h. vinditwis qui lume cm·tlmlmn fieri rugavit. 
Ego Perideus testis rogatus t. Ego Adualdua testis rogat1•~ t. 
Signum t manus Magnefridi actor testis. 
Ego q. s . .Aboald notarius postradita complevi el emi~i. 

1) A rabszolga-eladás ismeretes volt már a régi Germaniában ; a Iongobar· 
dok elött sem volt ismeretlen, midön Olaszországba jöttek. A velenczeiek, miután 
független kereskedéere adták magukat, igen solt rab~zolgát adtak el, különösen 
az afrikai 11rabokn11k. A szláv és német tnrtomímy(•kbM csak Velenczébe szállit
tattak a rabszolgák egész csoportjai; a IoogobaJ'dok még nemes születésii gyerme· 
keket is elraboltak e eladtak, me Ily b ü nt Linlvrand (Leg. t. V. pag. 19) az or· 
gyilkossággal egyenlövé tesz. Zacha.riús pápa dicséretére emlillctik, hogy a vel011-
"zeiektöl összllvilsftrolt ~ Afriloíbll szállitun<ló r11h~zolgáhat m~gvettc " "'""'"'lol<k{, 
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t e k , fe l s z a b a d i t {t s á l t n l n s z a b a d s á g n ak v 1 s s z a
a d ass a n ak 1). 

N agy· Károlytól kezd ve nngy enyhületet nyer a legyőzöttek 
sorsa. A barbárok tudniillik, kik karddal jöttek hóditni, minden tár
sadalmi fontosságot a nyers erőnek s katonai állásnak tulajdonítottak, 
a müvészetct és ipart pedig megvetették s ekkép válaszfalat emeltek 
a •·endPk és iparosok közUtt j Nagy-Károly ellenben érzé, mikép a 
jó törvények, tudományok és finom szokások a koronát a harczi ba
bérnáljobban ékesítik, és a kegy, mellyben a tudomúnyokat s lilii

vészeteltet réHzcsité, a lPgyöziitt<·k osztályút a f(•gyveres hódítóké 
mellé emelte. 

Maga a hiibéri11tézmény is enyhítésére szolgált a legalsóbb osz
tályok állapotának. A rabszolgf.k legtöbbw a régi nrak vagyis ari
mannak szabad birtokain éltek. Ezek száma pedig nagyon csökkent, 
midön a meggyengtilt királyi hatalom a szomszérlok erőszakoskodása 
ellen nem védhette iíket többé j minél fogva ezek valameily főur vé
delme alá ltelyezték magukat. Néha azért is, hogy a hadi zászlót ma
guk költségén nem kUvethették, vagy a rájok nítt gyakori bírságot 
meg nem fizethették, az arimannok elvesztették szabnd-birtokaikat, 
melly egy-egy gazdag fiiur hűbérébe kehlPztetctt; eltkcp a szabad
birtokok igen megkevesedtek. 

A rómaiak alatt a szabad és függö földészek fölötti hatóság nem 
a földbirtokost, hanem a császárt s a közigazgatási tisztviselöket il
lette. A nepvándnrlás után ellenLen a birtokkal felségi jogok köttet
tek össze, s a fii!dé87.ek e szerint politikni tekintetben is a bit·tukosok
tól függtek j miután pedig a hühél"l"endszet· tökélyesen kifPjlett, a föl
dészek csupán és egészen uraik iinkénye alá keri.iltek. Nem volt 
többé irányt adó f'óváros, sem nngyohb vidéki városok, mellyek az 
irányt követték volLa, hanemcsak zárdák és várak, elkülönítve egy
mástól hidatlan folyók, járatlan et·dök s utnélküli roncsárok által Az 
igazság a föur akat·ata volt, a kereskedelem épen úgy kerülte akkor 
az urak szemeit, mikép keresi ma, 1t politikai hadak rablóját·a.tokká 
fajultak. A hübérut·ak magukat tekintették nemzetnek s egyetlen 
lehető társadalomnak j a népet megvetették, semmibe sem vették j 
olly könnyen feledik az elnyombk, hogy az elnyomottakban egy ret
tentő hatalom marad meg - a sokaság hatalma. 

tette.· Késöbb n zsidók íízték nagybau a r~<hszolgakereskedéat. Nagy-Károly s 
m:ís fejedehnek is tilt6 rennelet.ekP.t. antak ki, de mindig csekély sikerrel. 

') Rp. 12. !ih. TV. 



És az elnyomottak gyakran folyamodtak e hatalomhoz, ti Itabár 
mint rendetlen tömeg, elnyomattak, hallatták mégis a szahn1lság 
hangját és a jognak rettenetes hatályu szavát. 

Az egyesülés forrongásában vagy a legyözetés utáni nyomatás
ban a földészek a rabszolgákhoz közelcdtek, habár ezektől igen so
kat különböztek azon fontos jog által, hogy umik szc<'zélye szerint el 
nem adathattak, sőt ha lefizették tartozásuk at, magukuraivá is le
hettek. 

' Am mégis az erőszak ama korszakában sokan éhségböJ szabad-
ságukat adták el, mások az egyháznak ajánlták magukat, hogy ettiíl 
védelmeztetlsenek,mások a köteles bér meg nem fizethetése miatt let
tek rabszolgákká. Azonban a hűbériség növelte a szolgák számát, ke
vesbítette a rabszolgákét s mig a római világban . egy-egy mbszolga 
élete csak ollyan értékü volt, mint bármelly Laromé, a hűbérurnak 
ellenben a rabszolgák elvesztése egész birtokát rosz állapotba hozta, 
gyöngébbé tette öt szomszédjainál, s igy saját é1·deke magával hozta, 
hogy szolgái közt a halálozásra és szökésre ne adjon alkalmat. Azért 
ha valameily szolga kínoztatott ura által, csak arra törekedett, hogy a 
kerítést átugorva, a szomszéd birtokosnak, ki talán az ö urának ellen
sége volt, földére lépjen, hol szivesen láttatott, söt néha engedmé
nyekkel csábittatott által. A szolgákra nézve tehát nagy jótétemény 
volt, ha a foldtől és nem az urtól függtek, s ha egyszer a fölu a ki
rály, a hűbéresek és a papság közt oRztatott fel, a szolgák felszabadí
tása felé nagy lépés tétetett. 

Mig tartott a földhöz kötött szolgaság, a fóldmüvelés föl nem 
virágozhatott, minthogy a földész a lcgalkalmasb munkanapokon 
urának tartozott dolgozni l) ; s mig learatta. ura vetését, az övé add ig 
összeromlott. Aztán ama nagy urak olly terjedelmcs birtokaikra föl 
sem ügyelhettek ltelli:íen, annál kevesbbé követelhették, hogy haszno
san műveltessenek azok által, kik abból semmi hasznot scm vártak2). 

Igy jöttek létre az alhűbérek, s midön aztán minden dolog hűbér 

l) A luccai püspökségnek VIII. s IX. századlleli lttjstromái.J~n Philippus de 
Spardaco facit angariaa dies t1·es in hebrlomada; altJ·i similiter; Bappulo de Persi
niono facit angariaa dies t1·es in hebdomada, 1·eddit vinum medietate1n , oleum me
diet., pullos IV, ovas XX; altri similiter; Tachiprando faeit angarias hebdomadas 
XII. in anno •... Omilio de Quesa 1·eddit vinum med. ee lavore te1·tiam parte; 
Felix de Subsilone reddit med. gran1n1t et faba , et vinunt anjuras antiquam I et 
den. XXVII. 

2) Az államirók bizonyítják, hogy Orosz- és Lengyelországban a földek, 
mellyelc eHibb egy rongtól három-négy ~zemct :ult.ak, a felszni.Jaditfls 111!tn n.'·"l<"z
ldlencz szemet terowttell. 
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alakot vett föl, az alhűberesek is tőlük függö saját emberekkel akar
tak birni s e végre lttiberükböl a legalsóbb sorsu embereknek is egy
egy földdarabot adtak, szemelyes és fegyverrali szaigálat l>ikötesc 
mellett. Az umk ekkép szokásba vették a földet művelöjének en
gedni át, örökös bér, személyes szolgálat vagy fejadó mellettt) j néha 
pénzbeli szorultság miatt a tulajdoni jogot is átengetlték. 

Növekedett tehát a birtokosok száma, s minthogy az urak alatt
valóikat nem csak maguk szolgálatára, hanem magán hadaikban is 
felhasználták, ez mind megannyi utat nyitott önállóság szerzésére s 
az uralkodó nemzet közé juthatásrn. 

Meghalván az alhűbéres, a birtokot a hűbérur tetszése szerint 
egy másikra ruházta, miért is azt az alhűbéres mint kegybeli birtokot 
nem igen ügyekezett jobb karba állítni. Egy-egy rabszolga fölszaba
ditása kárára volt az illetü birtoknak, miért is azt az alhűbéres csak 
a föur engedelmével tehette. Midön azonban a hübérek örökösekké 
lettek, mindenki azon volt, hogy javait utódainak jó karban adja al
tal. Kunyhók helyébe házak emelkedtek, ezek pedig a vár tövében 
vagy az apátság körül faluvá növekedtek. 

Részint az érdek, részint a hiuság az urakat arra ösztönözte, 
hogy e faluk virágzák legyenek j miért majd szabadalmakkal, majd 
:t nyomás csökkentésével jövevényeket csalogattak oda. Ezek itt 
vagy a müvészet, vagy a kézmüvesség2) valamelly ágát gyakorolták, 
s vagyont szerezve, ha jobb sorsot reméltek másutt, lakhelyöket meg
változtatták 8). 

1) Oroszhonban a felsza!.aditoUak még ma is fejadót (obrok) fizetnek régi 
földesuruknak; az orosz, jobbAgyainak szlLma szeriut méri a gazdagságot. KatHJin 
czárnö kegyenczeit egy csapat paraszttal szokta volt megajándékozni. 

2 ) Bo van mutatva, hogy a rabszolgaság mellett a lcézi mest.crségclc scm 
virágozhatnak. A rabszolga ügyessé·gét titkolni ti)rekszik, mert mennél többet tu<l, 
annál több munlcárn szorittntik. Az oro"zorszngi gyárosok, ha gyáraiknt j6 !<:.r
ban akarjálc látni, rabszolgAikat felszabaditják. 

') Felvilágosítást ad a nbszolg!tlc llllapotAr61 s az általok gyakorlott mes
terségekröl a kövctkezö felszabadítási s oRztálylcvél, 761 évröl (Mem. lucchesi, vol. 

IV, doc. 54): 

Notilia brevis qualite1· divisi ego Sanderad inter me el domino Peredeo epi
sco homenis de ista pm·te Anw. 

In p1·irnis Asp1·andu/o de Tmmonte. Maw-ulo gemtano ipsitt-9 Aspranduli. 
Rodulo, Magnipertulu, Anga1·i filii ipsius Boduli. Cwpulo filio Barinchuli maiu.-.·e. 
Mw·icindula muliere Bm·inchuli. Corpultt rnulie1· Alaldi. Gespergula filia Ma1·cianuli 
minore. Sisu/a mulie1· Magnipert<~li de filio Roduli, cum filio suo Si.oaldulo. Marcia
;w/o <Íc' f:,<T;,·ini. Aurip«rtui<J filii iJMiu• llfarciamdi mino,.e. lilauru/u fil u Süphani 
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Rosario de G1·ego•·iu különféle Emlék i r a t uk a t vagyis a 
h übérur és hűbéresei közti sze1·ziídéseket hoz fel, mellyek bármi te•·· 
hesek voltak, határt ismerte){ mégis a szolgálattételben. Kettőben 

azok közül, mellyek 1133-ban keltek 1), Ambrus, a liparii monostor 
apátja, kinek birtokához tartozott Patti, összeszedvén e városbap sok 
l a t i n n y e l v ü vagyis siciliai, longobard és normann férfiakat, olly 
szerzödésre lépett velök, hogy birják mint sajátukat, amennyit nekik 
a monosto1· átenged, s átruházhassák azt örököseikre is, de ugy, hogy 
ezek Pattiban lakjanak, ha pedig valamellyik eltávozik, a maga ré
szét a monostomak visszaadja, kárpótlást nyervén a netaláni javítá
sokért; az örökséget mindegyik eladhatja három év mulva bármelly 
más lakosnak, de tudősitsa előbb az apátot, kinek hasonló ár mellett 
elsősége vagyon. Ha Liparit az ellenség tároadná meg, Patti lakói a 

111edia.no. Candido capmrio. !tfm·tinulo filio Ma1Tioni de Salicano. Candida soro>· 
ipsius Martinuli. Mar·inulo de CinclUl'Üt. Lartula mulie•· ipsius Marinuli, cum tres 
injantes suos, uno 711a8culo, et duae feminae. Sufu/o de Cincturia. Dt~ae filiae Jt'w·
cnle de Tmmonte, quem Itabet de mulie,·e filio Tendaldi. Alpergula ele Larnari. 
Gunderadula, qui est in casa Bm·onaci, cum duae filia,· Sitae. Tendu/o de Mona<·· 
ciatico. Causulo de Se1·bano. Cicu/a soro1· Te~táaldi, qni fuit muliet· qnondam Ra~ 

divertuli. Uno filio , et una fil·ia Ciltnluli , nomine w.,lindt~ , Ratpe1·tulo <le Tra. 
monte. 

ltem breve de homenis, lftl08 alilea inte•· ·nos divisimu.s. Romaldulu cal-icw·io. 
Gandipertu/o pistrinm·io. Liutpe~·tulo veatorat·io. Mauripertulo caballario, filio Ran
dali. A1·cansulo filio Frid·ipe1·luli. Martimdo clerico. Gttdaldo quocl'''• ti·ate•· Gau<li. 
pe•·tuli. Clausula soror Ghitioli. A·u·ria nepote Widal<li. Lucipug1da uepote Marcia
nuli. TachipCI"IJitla de Massa. Aldula filia Maqn·ipe1-:;ulae. 1'eusper,qula filia Sunfuli. 
Ilfaricula fil·ia ipsius Sunfuli. Aas·ula soror A/puli. Alipe1yula comisiana. Geitmdo 
mulier Cinctuli. Flw-ula filia Mugiuli. Tendipe•·gula filia Mur(ul·i. Cosj1·idulo filio 
Cansemmuli. Ba1'Ulo p01·~ario. An~·ulo filio Roppul·i silitiliter porcarw. Rateausu/o 
vaccm-io. Teuderisciula, quelit debet nobis Ciemiccio in v·i,qanio. Prandulo /ilio Rop
puli. Au1·ipe•·tula filia Cianci-uli. Gundemduln .filio Bonisomoli. Col'p~<lo filio Alraldi. 

/tem b1·eve de homenis, quos live1·ta.vet barbane meus. Sicltipmnduht. Wali
prandulu. Duo filii, et una filia Radipe1·tuli de Monacciatico . ... 

Isti omnea s~<pmsCI·ipti homenis, qtws barbane mP,us Pe1·edeus ·in Dei rwmine 
ep~copus pl'O anima sua, et p1·o anima bonae memorine genito1·i meo Sundipe1 t , li
·vems em~et, quod sunt Útaimul homen·is viginti et octo. in hoc 01·dine cos contmemo
mvi in hunc b1·eve, ut in m·dine pel-ntaneltnl , sic>d de ip.,i inte•· no~ pe1· cm·tulae 
convenientia, et p•·omissio facta e.•l. Nam non dedi isti home (lwmenis) in dívisione 
suprascripti barbani mei sicut alii suprascr1:pti homenis. Facta suprasc•-ipta notitia 
tempore dominorum nost1:orum Desiderii, et Adelchis re_qibus , in anno 1·egni eorum 
quin/o et secwndo, idus mensis magii, per indielionem quartadecima. F.l .•n--ip.•i eyu 
Osprandus diaconus 

1
) rm, .• ;<i•I'(IZitmi ·'"""' •loria tli Si~iNrr V. f.,j, 4 "• li j~gY"· 
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uwuostor javait az apát költségén védeni tartoznak. János apát, 
Ambrus utódja a föltéteket oda módositotta, hogy a birtok csak ideig
lenes legyen s a h ü szolgálattól tételeztessék föl. 1117 -ben ugyancsak 
Ambrus apát Librizzi népc;;st'~gének minden hónapban három hetet 
szabad munkára engedett, mi a parasztokat olly hálás érzelemre ger
je~zté, hogy a t•enJes időn felül vetéskor negyven, aratáskor egy, 
szüretkor pedig h:b·om napra marháikkal együtt ünkényt ajánlották 
fel magokat'). 

A papság elömozditá a legalsóbb néposztály javát, hogy a szó
székl-ől hirdetett tanokat tettleg valósítsa. Először megnyitotta saját 
rendjét a rabszolgák elött, kik papokká levén előbbi uraikkal osz
tályra nézve egyenlők, szcnt hivataluknál fogva még felsőbbek lettek 
s a legnagyobb méltóságokra is fölemelkedhettek. Annyira tetszett 
a felszabadulás ezen módja, ho gy sokszor me! tatlan s tehetségtelen 
személyek is papi állásra törekedtek; s némelly ur, hogy e javadai
mat maga élvezhesse, rabszolgáját pappá szanteltette; az okosság ek
kor a kedveznH;ny megszoritásá.t javasolta. 

Hogyne vi;;elték volna szivükön a szegény köznép sorsát azon 
egyháziak, kik maguk is egykor a rabszolga-kenyeret ették, megosz
tották a nehéz fáradalmakat s testvéreiket, rokonaikat még azon osz
tály fiai között szemiéitek 'l Azon országokban, mellyekbe az evan
geliom világát bevitték, kárhoztatták a rabszolgakercskedést, mint 
tett szent Ansgar az Eibe környekén2). Smaragd apát tiltja a foglyo
kat rabszolgákká tenni s ajánlja Nagy-Károlynak, hogy a magáéit 
szabaditsa feJ:l). Jónás, Orleans püspöke csodálkozik rajta, hogy a 
szolga és ur eg y eniőnek nem tekintetik 4). A calcuithi angol zsinaton 
a püspökök elhatározzák, hogy haláluk előtt mindennemü rabszal
gáikat felszabadítandják 5). 

Azonfelül az egyház, amint mcnhelyeket nyitott a kegyetlenség 
által üldözött erubernek6), ugy szolgáinak fogadta azokat, kik uraik-

I) U. o. V. f"-j. R. jegyz. 

") L. Brémai Ádámo t. 
') Prohibendu.m ne captiv·itas fiat. . . Honorifica ergo , ju.atisaime rex, De·unt 

tuwn 1n-o omnibus in .ve1·vis tibi 11ubactia . • . ex ittis liberos faciendo. Via. regia. 

c. 30. 
') Cur e1tim dumin·u11 et ae>'Vus. <liuea et pauper natura >Wn sunt aequales, 

qui ununt Deum . non acceptm·em persunw·um , habent in eaelia ' Serm. de instit. 

laic. n. 22. 
·•) Sok póldát hoz fel Lingard, Angolhon törté-n. I. köt. told. 
•) A Iongabard törvény szarint sérthetlen volt az egyházba menekült rab

•zol~r~,· ''" nem az, ki a l<in\ly jnvllir:t futot.t. Az orleansi elsií 1.Rinnt. ronrleli, hugy 
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tól nyomatva a szabadság egy nemének tarták önmaguk által válasz
tott lánczokat hordani. Az egyháznak ajánlták fel magukat azok is, 
kiket szabadlétölt éhhalállal fenyegetett, és az egyház örült nekik, 
hogy "eléje tették Krisztus uralmát a világi szabadságnak, miután 
lstennek szolgálni annyi mint m·alkodni, és a szent szolgaság valódi 
függetlenség.« 

Három neruüek voltak, kik magul{at az egyháznak ajánlották 
fel (o b l a t i). Némellyek csak védelmébe ajánlták javukat és szömé
lyöket az egyháznak vagy monostornak olly kötelezettséggel, hogy 
ök viszont az egyház szabadalmait s birtokait fogják a netaláni meg· 
támadók ellen védeni, ezek tehát szolgák helyett inkább hübé1·esek 
voltak ; u1ások évi dij vagy bér fizetésére kötelezték magu\{at (c e n
s u a l e s) ; mások végre lemondtak szabadságukról egészen s valódi 
rabszolgákká•) lettek ( m i n i st e r i a l es). Az egyház távol a ha-

az ur az egyházba menel1ült rahszolgá111tlt blinbocsánatot esküdjék és ha szavát 
szegi átokkal sujtassék. 

1) Ime egy példa az egyházualt tett ünfelajánlds,·ót (Mem. luce/tesi, vol. 
IV, doc. ll.): 

In Dei nomine. Regnanie domno nostro Carolo rege li'l·a.rtcorum et Longubar
dorum anno 1·egni ejUB nono , et jiHo ej'U8 domno noall'O Pipino rege , anno 
1·egni ej us tertio, nono kalendas junias; Indielione sexta. Manifestum est milti Mal'
tino, jilio quondmn Sinchi, quia pe1· hane ca1·tulant offero memetipsum Deo, et tibi 
Ecclesiae beati saneli Reguli, Christi marthe, .. i, silo u.bi vocabulwn est ad lValdo, ut 
anwdo in tua, vel de luis custodibus e,qo pe.-maneam potestate ; et si me de ipsum 
sanetum locu11~ subt1·agi quaesiero, vel omnem impemtione ipsina ecclesiae rectoribus 
facere, et adimplere noluero, et in omnibus non pe1ma1te!'e sicut et ali-i ltomenia jam 
dictae ecclesiae putinentibus, aut in alterius casa abitare pmesumpse1·o, spondeu me 
qui sup1·a Marlinus e~se componiturus a pm·te suprasC'I·iptae basilieae , vel ab custo
dibus ejus aw·i soledos nume1·o quinquaginta. Et car·lula offe!·sion·ia n1eae omni tem
pOl'e in pr·aedicto or·dine firma et atabilia pe1·maneat, et pro confil~lllllione Philippunt 
presbyterum rogavi. Actum ad ecclesiam saneli Geo1·gi ad Ncwis. 

S egy másilt példa 772 évröl, s iLt mcgjegy?.endö, hogy az illető, javait és 
öumagát ajlmlja fel, de szolgáit nem : 

In Dei nomine. Regnanie domno nost1·o Deside1·io !'ege, et filio eju.s domno 
lWSll'O Adelcltis rege, anno ·regni eorum quintudecimo, et tertiodecimo, quinto idus 
me-Mis januarii, pe1· indielionem decimam. Manijeatu1n est •nihi Racchulo cle,·ico, 
jilio quondam Bar-uccioli, abitato•i ad ecclesiam saneli Rlari, ubi dicitur ad crucem, 
quia per hane cartulmn o,tfero me ipso Deo, et tibi ecclesiae beatae sanctae Mariae 
sitae in sexto, ubi RachiprandUB p1·esbyta l'eclor esse videtur, una rum onmibus l'e

bua meia ta1n .•.. casa abilalionea meae, cum fundamento, curte, vel tdiis aedificiis 
meis simul et ortis (vineis), pr·atis, pascuia, 8ylvis, virgareis, olivelis, castanetis, cuilis 
reb·us, vel .... mut•entibus uota cum cam mas.tariciis, vel aldionales, ubique ..... 
tibi pmedictae eccleside offM'l'e praetrideo in integrum. Excepto ltomi •... omnea, quus 
in meu 1·ec~rso esse JWle•latem : nam aliis omnilm.s ·"'J>ra.Ycriptis 1·elii•Y volo, ut cnn-



~7.onlcsé:; érdcltétöl, szolgáitól kevesebbet kívánt s azon állandó rend 
s7.erint, mellyct összes javai igazgatásában követ, meg volt határo7.va 
minden egyes szolgának teendő je'); miért is az egyhúz uralnut alá 
olly sokan csödiiltek, hogy megszoritö törvényről kelle gondoskodni. 

Elfogadván a papság a neki, mint az állam kitűnő rendjenek 
megajánlott javakat és szolgákat, oda irányzá törekvését, hogy alatt
valói sorsát fokonkint javítsa. Először is a parlag földeket müvelhe
tükké tette, lecsapolta a mocsárokat, irtotta az erdőségeket: s e té
reket daraboukint, hosszabb rövidebb időre, egy, három vagy több 
nemzedéknek, évi bér (mans u rn) mellett a parasztoknak engedte 
át. Ezrn örükbér, a szolgálattétel közvetitése Alta!, átmenet vala a 
rabszolgaságtól a tulajdonra2). Vagyonkát s7.crezvén össze, a szolgúk 
kiváltbalták magnkat; s ez uton mindinkább létesült közöttük a csa
lád, a tulajdon, az ipar, a szabadság. 

A felszabadítási okmányokban az ur lemondott a szolga eladha
t:í.sának, átengedhetésé.nek vagy annak személyevel erőszakoskodás 
jogáról; felhatalmazta i)t javaival rendelkezhetni végrendelet vagy 
más törvényes eljárás által, továbbá tetszése szerint nösülhetni; és 
meghatározta azon évbért vagy szolgálattételt, rnellyel neki a felsza
haditott még tartozott. 

Az uj rabszolgák, mellyek itt ott még emlittetnek, kereszteletlen 
emberek voltak, mivel a nem keresztény az akkori eszmék szerint 
mint ördög szolgája a kereszténynél alantabb fokon állott ; az azon-

r.tis diebus sit in potestalern aupt·ascl"iplae Dei ecclesiae, una cum omnib·ua 1·eb·u.s meis 
movilibns, ve/. immovilibus in pmefinito. Et que a me, neque ab eredibus meis ali
quando pmesens haec cartuJa offm·sionis meae posse disrumpi, sed omni . •• in prae
d-ielo ordine in ipsa Dei ecclesia ji1·mite1· permaneat. Et pro conji1matione Rachi
pmndwn clericum scribe1·e .rogavi . .Actum Luca. 

1) A régi niemann törvény rendeli (tit. '2), hogy az egyház rabszolgája há
rom napon ennek, hármon magának dolgozzék; ugy:,ne~ áll a bajor törvényben 
i~. Ugyancsak nz aleumnn törvény 22-ik c.zikke meghatározza a termés-mennyi
séget, mellyel a szolga az egyháznak évenkint tartozik , mit megismétel a bajor 
törvény 14. fejezetc is. Lásd Polgiesser-t: De condilione se!'VOl'1tm, de operis ser

vorwn. 
') A lHLfluai püspöknek a trevisói határban hatósága egy, a király javadal

mához tartozó kerületre terjedt ki , melly csupa örökliértariók között vala fel
osztva, kik a királyi kincstárba évi bért fizettek. El is adhatták örökbéröket, de 
nem nagy és hatalmas hűbéreseknek , hogy a piispök jogai meg ne sértessenek. 
Genuari , Ann. della ciUa d i Padova. 

Szász nyelven Rz örök bértartónak neve mal; a svédben miila; az angolban 
soka, sokmann, az évi bér landgabbe , a gabium szótól , melly a középkorban miu
dennemü adót jelentett., uclöl~ alakult az olasz !Jaóella (anó). 



ban nem tiinik ki, hug y az eretnekek ak:il· Enróp;i.hall, ak:ír kdeten 
törvény szcrint rabszolgákká tétettek volna. 

A régi feiBznbnditá~ cselekv(·nyéhez egyházi ~zt~rtartá~ jáJ·ulv:in, 
"allási cselckvénynyé sr.ent.cltc azt. A felszahaditandr'J, kezében égő 
gyertyával az olt{trhoz vezettetett s ott fclolva~tnttak cliítt<' az iit 

szabad embcrnr.k nyilvánító imák és szt'rtm·tási formúk. A felszaba· 
ditási okmány néha az archidiaconi könyvbe (t a b n l a) iktattaték R 

az illyen szabadosok (t a b 11 l a r i i) utódjaikkal együtt a;r, egyház vt•
delme alatt maradtak, s javaikr.t rendes örökö!'! hiányában az ~'gyház· 
nak hagyták 1). 

Hogy aztán a felszabadítást sokszor vallási érzelem idézte elö, 
kitiinik abból, miszerint indokokul a Megváltá'l érdemei, az Isten 
iránti szeretet s a lelki üdvösség eszközlése hozatik feJ2). Ha a ki
rálynak fia szülctett, országszerte rabszolgák szabadittattak f,.), u t 
m i s e r i c o r d i a D c i e i d e m v i t a m c o n c e d e r e d í g n e t u r3). 

Mások halálos ágyukon tették ezt, midön a lelket az áhítat s 
emberiség érzelmei fogják eJ)4. 

l) Lex ripum·ia c. flO. Cane. ToloN. cap. 70. 71. 

') Nove>iB te pro divinitatis intuitu et animae meae remedinm vPl nPierna 
,·et,·ibutione ad iucurn servitudinis tibi absolvernU8. XXII . 

.Recogita.n.• p1·o Dei intu-itu ~t p•·o animae rneae rede>nptione. Form. de Big-
non I. 

Prae·mi'"'' in f1.tm·o Domimon ~tibi tri7mere confidet. Form. LinrleuLrog. \ll. 

!12. !14. 96. 

Jn 11omi11e !Jei ;wtn".• mnnipotentis, rju.,quP Filii 1/.n~qem:ti, qni ad hoc ,·ll.ror
nm·i ''oluil, ul eos qui sub pecr.ati jugo rktinebanlur, in libe•·tatem filionan adopta
•·et. Qualenua et ipse nobi.t noat1·a per.ca.l.n. relnzm·e dignetm·, sub nostrae jugo se1~:i

l11tia hornines d,epresaos ,·ela:r:a1·e dece1·nimus. Ipse enim dixit : Dimittite et dirnitte
tur vobis ; et Apostolia : Om nos enim fratres estis. E•·go ai frall·es aumua, nullum 

r.c fi·atribua, quasi ex debita, ad servitium cúgere debemus ; et ite•·unt ipsa Ve>·itas 
lestalu1·: Ne vocemini magistri •.. •mde hos se1-voa el ancillas: • •• ab omni ju.go servi

fltlia ••• absolvimu.•. - M~m. pour ~flrvir It l' hi~toire rln Ronergno par Bosc, III. 
köt. 183 l. 

3) lllarculph, Form. l, 39. 
4) WalprAnd, luccai püspök, táborba kellvén szállnia Astulf királylyal 754· 

ben, v~grendeletet csio!l. s az egybkzak- és ftpoloUknak hagyvin j1n·ait, moodja: 
Bervos autern meos vel ancilla~, volo ut lit•eri omnea esse debeant, et ,.. ju.apalrtmati 

nbso/u.ti, SiC!Ú illi homin~B l[!lÍ e<r. nobfle genere proereatt Pl noJi P98e l'idenliiT. 
M em. luccheai, vol. IV. noc. 46. 

778-bBn Peredeua, szinte h1ceai pÜHpök (n. o. doc. LXXXVI) szolgáit végren· 
deletében hasonlóképen felszabadítja : l'osl. decesau meo on mea tiberi et a juspalm · 

·pati abao/uti cnnrtü diebna debeanl. permanere , sim.tl tlli homines qui de nobilibus 
romaniS /)1'nr<J'f'rtfl" ('.f ·nnf·; P,Y.Iff? inN?I,;Unful". ,~;1111'fi modo .V('}"1_!0,Y 11)1'1 f7'11f'iflrt8 .' f_JIU/8 



:-iukat1 awnban mindcn önfcntartási eszköz nélkiil lettek szaba
!l•Jkká, másokat meg már mint munkára alkalmatlanokat sznbaditoL 
tak fel ut·aik, s hajléktalan koldusokat csináltak beWlük_ Az egyház 
tehát nagy:lzámu jótékony intézetcket hozott létre 1), s győzte is eltar
tani őket, miután a papság, értelmességét s munkásságát roppant bir
tokainak gyümölcsözövé tételére fordítván, gazdaggá. lett s az egy
ház jövedelmP. és a hivek adakozása három részre osztaték, egy a 
szcgényekm~k, a másik a papságnak, a harmadik az egyháznak fen
tartására. 

A pápák mindig sziviikön viselték a rabszolgák sorsát, az azok
kali kereskedés ellen sokszot· felszólaltak s az egyház jö\·edelrnével 
kiváltottak sokakat, kik a hitetlenek vagy rabszolga-kereskedők ke
zeibe estele lll !l-ben a toulousei zsinat, mellyen II. Calixtus pápa el
nökölt, határozta, hogy a keresztények közt ne legyen többé rab~zol
gaság, és sem papok sem világiak ket·esztény t•abszolgákat ne tart
Itassanak IlL Sándot· a lateráni III. zsinaton a keresztényeket a 
rabszolgaságtól fölmentetteknek nyilvánitá. IX. Gergely szemökre 
veti a lengyel uraknak, hogy Krisztus vét·e által megváltott s megne
mesített alattval(íikat sólymok és vadállatok felügyelésére használ
ják2). 1258-hól IV. Sándor egyik bullájában ez mondatik: "Miután 
a természettili egycnlií emberek a bünnek rabszolgaságába estek, 
igazságosuak látszik, hogy a kik a minden hatalomnak kútfejétöl 
11yert hatalommal vis~;zaélnek, a szolgáik fölötti minden hatalomtól 
megfosztassanak. Hogy tehát az általunk átok alá vetett Etzelin és 
Alberich ir:intunki engedetlenségöknek némi büntetését vegyék, apos
toli hatalmnknál fogva szabadoknak nyilv:ínitjuk fiaikkal és fiaik fi
aival együtt, azon mindkétncmü •·abszolgákat, kik ama két embemek 
hatósága alól kivonják magukat, ugy, hogy saját vagyonnal és sza
badsággal birjanak, mintha szabad keresztényeknek sziilettek volna," 

domna. genill-i J: m.ea Sundradn, .• e. vive os, l-ibe .-o.• demi~it, in eo ordine libe1·i pe•·
mrtneant, sirul sup1·o. inttilni. 

7 H 9-bPn CelRn~ pap: Homi·oes m~os onme• masr-ulos et je11tinas pro anima 
111eo libero.t dimitle1·e deheatú cirr-a •n~rum altare el 11e1· absob1lionis chrn-tulas a . .fu.s
l'alronatu a1Moluti. (u. o. doc. 107.) .. 

l) .A hol rabszolgaság van , ott nincsen kolduR, mivel mindcn ur eltar~ja 
saját embereit, valamint a barmokat; miért is a régi iratokbau csak igen gyéren 
van sz6 alamizsnáról. A XII. szá.zadb61 Milán6han dolgozóházak emlittetnek, mi
ket az Antichita longobarde 11tilanesi gyüjtöi szegényeket foglalkodtat6 mlíhelyek
nek hiHznek. (Disc. XX.) Ime egy, a régiek elöt.t. iAmeretl~n intézmény. 

') RP'JCSI. IL lijtllrl Dlgsby : i\JnrPR rnlhn/i,·i. 



Valúszinii, lwgy wások ellen is, kik a legfelsöbb !Jntalumnak cllcnszc· 
~J;iiltck, illyen rendszabályok alkalmaztattak. 

E kiilönféle módok a rabszolgát szabad állapotl·a hozták, s a 
földek lassankint szabad kezek által kezdtek müveltetni. Több több 
enyhitést nyert a földészek sorsa az egyház és a kinilyolt által·, miu
tán amaz kiváltsügokat kért számukra, miket a királyok annyival is 
szivesebben adtak meg, mivel semmit sem veszélyeztetve, hatalmuk
nak saját uradalmaikon kivül is némi jeleit adhatták. Hkóthoni Vil
mos, hogy kedvében járjon III. Inczénck, s az egyház 1;~ sz. Mária 
iránt tiszteletet tanusitson, elrendelte, hogy a szegények minden 
s~_ombaton délután terhes munkáiktól megnyugodhassnnak. Tibolt, 
sz . .l\1ór apátja Párizs 1nellett Kövé1·-Lajostól 1118 ban azt kérte s 
nyerte meg, hogy azon apátság jobbágyai tanuskodhass:mak bármell y 
szabad vagy szolga állapo tu em berek ellen, mindennemü ügyben, 
még párbajjal is, a nélkül, hogy szolgai állapotuk szemökre vettet-

' hetnék. Más egyházak hasonló kiváltságokat kerestek, hogy jobbá
gyaik más urakéinál jobb, ugy legalább ne alantabb sorsuak le
gyenek. 

A rabszolga-nép felszabadítására nagy hatást gyakorolt a kö
zépkorban olly átalános társulási szellem. Legelőször a déli részeken 
ugyanazon családban, egy fedél alatt, egy birtokon társulatok nyo
mára akadunk, mellyek közösen fáradoznak s a fáradalom gyümölcsét 
közösen osztják el. Patriarchalis szint viseltek azok sa közös kenyér
ről c o tn p a n i á k n ak (p a n i s ), e g y k e n y e r ü s é g n e k nevez
tettek, s midőn a társulat szétoszlott, a családfő nagy kenyeret dara
bolt el közöttük. 

Minden egy tarsulatnak megvolt a maga feje, ki a belkormány
zást u. m. az adásvevést, kölcsönt stb. intézte. Közösen fáradoztak, 
de a nyeremény egy részét mindegyik megtartotta magának, amint
hogy mindegyiknek bizonyos költségeket, mint pl. leányai fé1jhez 
adását magának kellett viselnie. Ekkép fölmentették magukat azon, 
a hűbériség első idejében olly szigorú kötelezettségtiil, hogy az elhalt 
alattvaló vagyona az urra szálljon; és az ur, ki jobbágyának halála 
után mit sem várhatott, nem sokat gondolt azzal, ha az alattvaló, va
gyonkáját ennek vagy amannak hagyta. A holtkéz embere ekkép a 
birhatás és a végrendelet becses jogait vette gyako..Jatba. Az urak 
azonkivül szivesebben aka1·tak társulatokkal állni viszonyban, mint 
egyes emberekkel, megkimélve látván magukat sok bonyodalom-, 
zavar-, veszély- és a szökésektöl. 

Lassankint a kézmüvesek fl iparosok is illy társulatokat kezd-



tek képezni. Ha a rokonok egy év és egy napig egy fedél alatt kö· 
zös kenyeret ettek, olly társulatul tekintettek, kivéve ha egyháziak 
vagy nemesek voltak, kikre nézve az iparüzlet nem illőnek tartatott. 
Olaszhonban a kézmüvesek társulatai a földészekéinél gyakoriabbak 
voltak. 

Elterjedezett utóbb mindenütt a társulási szellem, mellyet a ger
man ok már őserdeikben ismertek, s mellyet a kereszténység pártolt 
és megszentesitett. E szellem volt az, melly által a hübérur vári el
szigeteltségében a családot megalkotta, melly által a család minden 
osztálynál szilárdabb alapot nyert, melly által minden szokás, minden 
törvény a tisztább érzelmeket s hajlamokat nemzedékről nemzedékre 
megállandót~itá; benne keresték a legmesszeterjedöbb érdekek való
l'ulásukat ; az maga elegendő volna a középkornak az egészen egye
dies uj-kortóli elkülönítésére l). 

Illy uton a földészek sorsa annyira javult, hogy már egész föld
birtokokat mutathatnának fel s jóllétök a világi urakat féltékenyekké 
tenné ; miért is citiitatott nekik uj vagyont szerezni, a nélkül, hogy 
a már megszerzettől megfosztattak volna. 

Az urak bánásmódjában is a földészek sorsának átalános jobbu
lása tünt fel. A paraszt elött, ha tejet vagy gyümölcsöt hozott eladni, 
nem zárattak be többé a város kapui, terményeit a nap bármellyik 
órájúban bevillette; büntetésnek volt alávetve, ki a földésztől gabo
llát, gyümölcsöt, vagy más egyebet lopott, ki szőlejébe kecskét vagy 
~ertést eresztett, ki a kerítéseket marczius közepéig meg nem uji
totta s a csatornákat ki nem tisztagatta, ki a szőlökben szüret előtt 
s a mczőkön aratás előtt vadászott. Mezei örök állitattak fel; a nagy 
szétdarabolás meggátlása végett megkönnyíttetett az öröklött birto
kok kicserélése; eltiltatott a földmüvelési eszközök, barmok s dolog
napi ruhadarabok törvényszéki lefoglalása is. Ezen, a régi törvények 
előtt majdnem egészen ismeretlen intézkedések nevezetes haladást 
tanusitanak, s mig a rómaiaknál a rabszolgaság kedveért a vidék a 
városoknak szenteltetett föl, a hüLériségben a városokról alig tétetik 
említés. 

A városokban a dolgok egészen más irányt vettek. Ezekben 
sokan szabad állapotban maradtak s valameily mesterséget űzve nem 
kénys?.eri.lltek a kir:Hynak vagy grótjainak szolgáivá lenni. A római 
népes.~<'~gből is fennmaradtak kevésszámu zsellérek, kikkel a gyöziík 

1) L. Troplong urnak a franczia akademiánál fölolvasott emlékiratht (1843) 

A P"l.qdri ·• lrrre.~kedel1ni tá,·aulás sze1·kezetelröl. 

XI. 15 
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valamennyire jobban bántak, miután mesterségeket, tudományt vagy 
müvészetet űzve vagy adót fizetve a hódítóknak hasznára voltak. 
Ezek némellyei megváltották magukat .és szabadokká lettek, mások 
szegénység vagy erőtlenségből kénytelenek voltak szolgai állapotban 
maradni. A vidéki felszabaditottak, midőn megszaporodva, földruü
velésből többé meg nem élhettek, a városokba csődültek, hogy ott 
mcsterség és szabad szolgálat által tartsák fenn magukat 1). A keres
kedelem s ipar növekedése kedvezett nekik; s annak látása, hogy az 
egykor rabszolgák által űzött mesterségek ezen időben testületek 
s egyletek által gyakoroltatnak, mindinkább meggyőz arról, hogy a 
személyes szolgaság mindig enyészett, habár olly városnak, me Ily ben 
a munka egészen a szabadok kiizt osztatott volna fel, fogalma még 
nem született volt meg. 

Ekkép a hűbériségben fennállott földbirtokos és nem birtokos 
osztályok mellé egy harmadik emelkedett azokból, kiknek birtokuk 
saját iparukban állott. Ez helyet viv ki magának a társadalomban, és 
létesülni látjuk a községet és kifejleni a polgárságat 2). 

A felszabadított szolgák azonban még mindig nem élvezték a 
győzök jogait s uraik védelmét is el vesztve, törvénykivüliekké s mint
egy földönfutókká. lettek. A központi kormánynyal a városokból ugy 
szólván egyedül a püspök érintkezett; ez volt az udvarnáli közben
járó s néha engedménynyel, kiváltsággal tért haza, mellyet azonban 
a gróf s az adószedő sokszor figyelembe nem vett. 

Illy helyzetben a proletariusok kénytelenek voltak vagy müvé· 
szeti s kézmivesi egyletekbe állni s önmaguknak belszcrkezetet adni, 
vagy az egyházi hatóság védelmét venni igénybe. A városbeli szaba
dok, a király vagy gróf hatósága alatt, ha összetartottak, könnyen 
védték meg magukat minden erőszak ellen ; egyesülés nélkül pedig 
mind a városban, mind azon kivül a nemesek vagy egyháziak védelme 
alá. állani kényszerültek. 

A városi lakosság különben nemesekből és alattvalók ból, szaba
dokból és rabszolgákból állott. Ez utóbbiakról, mint jog és névnél
küli lényekről mit sem mondhatni, a többiek külön egyletekben él-

1) Granier de Cass11.gnac (Hist. du classes ouvrilwea et d68 classes bourge
oi&ea) azt hiszi, hogy a proletáriusoknak a felszabaditott rabszolgák adtak volna 
létet. Egészen mát!kép vélekedik a derekabb Laboulaye (Hist. du droit de la pro· 
priété fonciere en Occident 1839). 

') Rumhor O. F. (Urspruny des Zerfalls der Kolonen in Toscana, Hamburg 
1830) okm6nyokat tett közzó , mellyck a szemólyi és tulajdoni állapotot a XII. 
és XIII. századh:m elé.ggó felvilágositjál{. 
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tek, saját maguk által, érdekeik elősegítésére választott képviselök és 
tisztviselök ( scabini) alatt. 

Illy elemekből állott a társadalom, midön abba uj életet öntött a 
községek intézménye, melly a?: ezredik év után a hűbériség megdön· 
tésére támadott, habár épen a hűbériség által idéztetett elő. 

TIZENBETEDIK FEJEZET. 

Község ek. 

A köznép fellázadása a földbirtokos úrirend ellen közös mozga
lom vala egész hűbéri Európában; minthogy azonban a példa s a 
legnagyobbszerű kifejlés Olaszországból jött, a szerint figyelmünket 
leginkább ezen országra fordítandjuk ·1). 

') A történet egy pontja sem vonta magára úgy az ujabbak figyelmét, mint 
a. köz;égek eredete. A sikeres tanulmányozások az e tárgyróli régibb fogalmat 
egé~zen megváltoztatták. Megvizsgáltattak a társadalmi élet különfále elemei, 
hogy vilhgositnák meg e homályos de fontoR ó.tmenetet, melly életet adott a har
madik rendnek vagyis az uj kornak; e végre e tárgyra vonatkozó okmányok té
tettek köz7.é ; de a történészek véleménye mégis igen különbözik. 

Raynouard szerint (Hiat. du droit municipal en France) a római helyható
ságok régi alakjai, fennmaradván a barbár rombolAsok közepett, a nyomatás eny
hiiiteker ujjáéledtek s korszerli módosulattal a községet bozták létre. 

Thierry azt tartja, hogy a római intézmények egészen kivesztek, miglen az 
elnyomott nép erö11nek érzé magát lázadó rölkelésre. 

Guizot, az ö saját modora szerint, a középutorr jár s mondja, hogy a ró
mai elemből is fennmaradt egy rész, melly szerint a nyert kiváltslLgok község 
intézkedések által rendeztetnek. Növekedtek a közságek a rabszolgafelszabaditAs 
által , melly sok ft..iggctlen embert adott a társadalomnak , kik a nemesektől ér
dekre s származatra különbözvén, közvédelemre egyesültek. 

A németek a községeket a germán társadalomból származtatják, melly sza
rint minden városban a hóditó fajhoz tartozó, nem íóldbirtokos, de egyenesen a 
ldrúlylól fliggö szabad emberek éltek; gyarapodik ezek száma a felszahadi tás és 
kereskedelem által s községükből az uj értelmü község támad. 

Az e t!trgy körüli számos munkákb61 ajánlhatóbbak : 
Leo , Entwickelung der Ve1-jassung der lombardiachen Stadie bis zu Frid

rich I. Hamburg 1824. 

Raumer , tJber die Staatsre.chtlichen Verhültnisse der italieniacken Stüdte, 
beszöve a Hohenstaufok történetébe. 

Balbo , Opuscoli pP-t' sen,·ire alla storia delle citta e dei Communi d' Italia. 
Tnrin tR!IR. 



:Mindenelütt azouLan egy, különösen napjainkban gyakori té

velyt kellmegigazitnunk, melly nem más, mint összezavarása a köz
ségnek a köztársasággal, a polgári szabadságnak a politikai szabad
sággal. Innét van, hogy a községek emlitésére a keseredett fájdalom 
azon rettentő fölkeléseinek egyikét képzeljük, mellyben az. egész 
köznép az uralkodó osztály ellen föllázad, hogy ennek politikai jogai
ban részesüljön. 

Legkevesbbé sincs úgy. Ollyan gyengéknek egyesületei voltak 
azok, kik emberi jogokra vágyva, ki akarták magukat szabaditni a 
tűrhetlenné vált hűbéri járom alól; és feloldatni a földgöröngyWI s 
visszaszerezni a személyi, vagyoni s akarati szabadságot. Az igaz, 
hogy Olaszhonban a községek dicsö köztársaságokká növekedtek, dc 
Francziaországban meg az egyedursági hatalomnak alapját adták 
meg, Angolhonban a főurakkal szövetkezve ellensulyozták azt; szú
val, összefértek minden kormányalakkal, miután a község csak tovább
terjesztése volt a családnak, s épen nem az államnak eldarabolása. 

Már Róma előtt a müvelt világ helyhatóságokra volt felosztva; 
s egy hatalmas birodalom sem létezett, melly c külön hatóságokat 
mind egy kormányzatm hozta volna, s ebben különböznek leginkább 
a nyugati népek az ázsiaiaktóL Róma maga helyhatóság volt (muni
cipium), melly eleinte csak a többi olasz helyhatóság fölött, utóbb 
egész Európa helyhatáságai fölött tulnyomóságot nyert, s valameny
nyinek csak a polgári igazgatás kezclését hagyta meg. 

Illy állapothan hagytuk el a helyhatóságokat a Lit·odalom fel-

Ezek, ugy szinte Eichhorn, Troya, báró Eckstein a. közaégekröli, 1837-ben 
közzétett értekezé~ben, a germán rendszer felé hajlanak. A római intézmények 
mellett vannak Savigny, Hornagnos i, Pagnoncelli : Dell' antica 01·igine e continua
ziOfle dei govel'ni ntunicipali ·in Italia. Bergamo, 1R2:l. Savignyt teljesen megezá
folta Behlmann-Golweg tanár, Uraprung der lomhardiachen Stürlte Frei/,eit , eine 
ges~hichtliche Unte'l'suchung 1846. Az olasz községekről a hires Hegelnek fia is irt 
egy mnnkát. 

Világot vetnek a községek eredetére azon tartományok történetei is, mely
lyeknek utóbbi rendezetében is községi formák maradtak fenn. Illy történ~tira
tok pl. 

Kluit, Gesch. det· Nederl. Staatregirung. 
Oudegherst , Annali di Fiandra. 
Roseboom , Reeueil van Keuren van Amsterdam. 
Raepsaet , Storia degli Stati. 

Gemeiner, Ueber den U1'll)Wang de>' Sta<lt RegeWJbu>:q. 
J. H. Beneher Audreae, DiaqMiaitio de Juria '111/1./tiripali .• ji·i.,i,·i originP. Ut

recht 1840. 



Lo1uhí~!Ínál 1), illyenben találták azokat a barbá1·ok is j s mi támogat
tuk nzon véleményt, hogy ezek meg nem semmisitették egészen a 
községi kormányzatot, nem ugyan nagylelküség- hanem tudatlanság
ból s mivel képtelenek voltak annak helyébe jobb rendezetet hozni 
be; igy történt, hogy a legyőzötteknek a hazai igazgatás egy része 
meghagyatott, természetesen csak kegyleg s megszoritással, a baro
mias elnyomás önkénye szerint 2). 

Községi adót vetni ki valameily hid vagy út jó karban tartá
sára j tiszte Wt választani, ki a győzök által kivetett adót beszed je j 
összegyülekezni lelkész vagy püspök választása végett, s több efféle 
nyilvános eljárás a városi hatóság jogaihoz tartozott. Mindezekröl 
azonban a IX. és X. ~zázadból semmi emléket sem találunk; de hány 
dologgal vagyunk igy ama bonyodalmas korszakban, mellyből olly 
keves irat maradott fenn? 

A római helyhatósági intézmények életrevalósága kitűnik kü
lönösen abból, hogy itt ott, mint pl. némelly rajnai városokban a), 
még a nyelvet is tiilélték. Kölnben folyvást fennállott magukat a 
rómaiaktól származtató nevezetes polgárok testülete 1 melly minden
ben a C u r i á h o z hasonlitott j ugyancsak e város levéltárából 
1169-ben egy kiváltságlevél vonatott elli, melly régisége miatt már 
akkoriban olvashatlan vala 4). Talán innen és Trierből terjedt el a 
helyhatósági jog olly városokba is, mellyek a rómaiak kora után 

•) L. fönebb a VII. könyv ó. fl'j. 
') L. a VIII. könyv 13. fej. A ki ó.llitni ak•n:ja, hogy a régi helyhat6só.gi 

intézményekből a népvlmdorlll.st és hóditást semmi sem élte túl, először czáfolja 
meg a l!'rancziaorszó.gban használt formákat. Marculf (II, 9) egy Cha1'la obnoxia
tionis-t hoz fel, mclly igy végzödik: Praesentem donalionem gestis munivipalibus 
alligm·i cumvimus. II. 37. 38: Gesta juxta co718uetudinem Romanv1-um, qualiter do
nationes vel testamenia allegentul', - Folyvll.st Defenao1· és cUI·ia civitatis emlittetik. 
Pelo, optirne defensc.r, vosque laudnbilcs cnri:ales atque municipes, ut mihi codices 
publicos pntere jubeatis. . . Dignum est ut gesta ex lwc conscripta tibi tradantu1·, et 
ut in arcipihuR ( n1·chivis) IJUhlicis me1lW1'anda serventur. - A l<'o1mulae andega
vensea IV. Thieny idejéböJ, római törvéuyeket, hazai Hzol<ásokat, királyi hatal
mat stb. cmlitnek. - 764-ben bizonyos Crispin egyházat alapit és adományoz s 
az adotull.nyjavak határainalt Icirásánál mondja: Alia petiola de ten·a mea, qui est 
similiter tenenie cap·ite uno in via J>Ublica et in ipso Rivo Caprio, et vocitatuJ• ad 
Campo1·a communalia. De vajjon a gyUzök vagy a legyBzöttek községe volt-e ez ? 

3) Eivhhorn , Deutsche Staats 1tnd Rechtsgeschichte. 

~) Qu·i (cives colonienses) inte1· •e Itabita comitio, se1inium auum, in quo pli
vilegia aua e:rant recondita , licei invite , ape•·uei'Unl, et qUAJddam privilegium, cujus 
~c1·iptum vix ex nimia vetustale intue1·i paterant , extruxerunt , et nobis aperuerunt. 

A p. Thierry, RI~ ils rlP,• ''"'P·• mli1·ovingiens. 5. fej. 2fl7. J. 
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épültek, vagy hol ezek intézményeiket soha sem virágoztatták, mi
kép a fiandriai és brabanti nagy községekbe ama jog Arras- és Tour
nayból szivárgott által. A provencei történetirók hatvan várost mu
tatnak fel, mellyek ama tartományban az V. században kiváltsagos 
szabadságot élveztek s egész a XII. századig tartották azt fenp. 1). 

Az is bebizonyul, hogy a római jog soha sem volt egészen elfe
ledve, talán tanitlatott is a tanodakban, gyakran módosította a barbá1· 
törvény hozásokat, még gyakrabban alkalmaztatott a törvényszéki 
határozatoknál, különösen az egyháziak által. Canciani az udinei le
véltárban egy IX. vagy X. századbeli római codexet fedezett föl, melly 
a helyhatósági rendszer folytonos fennállását bizonyitná; szerinte 
tudniillik a városok rlecuriókkal bírtak, s birákat neveztek ki az igaz
ság kiszolgáltatására s a közjavak és jövedelmek felügyelésére, de 
mégis az állami közhatalomnak alárendelt hatósággal, melly csak a 
rómaiak vagyis a legyőzöttek polgári ügyeire s az alsóbb osztályok
beli kisebb vétségekre terjedett ki2). Ez okmány azonban sokkal ösz
szefüggéstelenebb, hogysem belöle kivehető volna, hogy a teuton 
népeknek alávetett olasz városok a régi helyhatósági intézményeket 
megtartották j a görögöknek alávetett városoktól Justinián törvény
könyve a tisztviselök szabad választásának jogát, melly egyike a leg
fontosabbaknak, eltöröltes). 

Olaszországban sok város nem volt a barbároknak alávetve s a 
görög birodalomtól is csak névszerint függött j azért nem valószinü, 
hogy a régi községi intézmények megsemmisittettek volna. Illyen vá
ros volt Róma, Gaeta, Pisa, V eleneze s más ádriai szigetek. Germán 
főtisztviselö nem vala bennök, és mint történni szokott mindig, midön 
a kormány a gyeplőt kezeiből kiereszti, a birodalom felbomlásakor a 
curiák ragadták azt meg s az igazgatást kormányzatta változtatták. 
A konstantinápolyiak sem elég közel sem elég erősek nem veltak a 
távolfekvő vidékeket kormányozni, miért is ezek kényszerülve érzék 
magukat kormányzatuk- s védelmükről önmaguk gondoskodni, az adót 

1
) Jllary-Lafon, Souvenirs hi.Jeoriques des municipalit~s ee des r~publiques de 

la PrCJVence, 1842. 

') Savigny 6. §. 132. Hennel n saint-galleni könyvtárban nj roasolatat ta
laJta meg, mellynek közzététele igen kivanatos volna. 

3
) Amaz allapotnak uj péld!l.jat mutatja talán fel a törökök aljArAsa, kik 

megsemmitették a keleti birodalom közigazgatásat, intézményeit, szok!l.sait stb; 
de az adózókra sem kormányzati formé.ilcat, sem polgári törvényeiket rá nem tuk
má.ltak; miért is a raják intézményei <>gészcn fiiggetlcnclc a mumlmanok tör
vénykönyvét<Jl. 
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ezen czélokra fordították, rendőrhat6ságot szerveztek, kincstárt és 
hadsereget alakitottak s ellátták magukat a legszükségesebb törvé
nyekkel. A herczeg, kit előbb a görögök küldöttek, most a polgárok 
által választatott, miután Konstantinápolyból a terhes és kevés nye
reményü méltóságra ugyis senkine~ sem volt kedve jönni; utóbb a 
fejetlenség, leginkább pedig a hittudóskodó s képromboio császárok 
háborui alatt a birodalommaii kötelékek egészen szétszakittattak s a 
kormány teljesen a nép kezébe ment által. 

Ezen élő s közeli példák és a még ki nem oltott régi emlékek 
táplálták vagy föléleszték a szabadság vágyát a többi olaszokban is, 
kivált midön a zsarnokság uem kényszeríté öket többé csupán fenn
létök- s biztosságukról gondoskodni. 

A községeket mindazáltal nem kizárólag a római, hanem, mikép 
mindent a középkorban, egyszersmind a germán és keresztény elem 
létesité. Olaszországban a longobardok valamint másutt más barbá
rok berohanása a benszülötteket szolgai állapotra juttatá, teljesen ki
zárva öket a kormányból; a hódítók a szabadok osztályát képezék s 
a törvény egyedül a szabad osztályról gondoskodék. Ezt bizonyitja 
a longobardok törvénykönyvet). Nagy-Károly eltelve a római szel
lemtől, kormányzati egységre törekedett; de meg nem tudván válni 
a germán eszméktöl, felosztotta a birodalmat, ru iben midőn utódai is 
követnék öt, az első berohanáskori eidaraholtság állott elő. Ekkor 
tünik fel a hübériség, melly lassankínt a görögök alatti tartományokba 
is beleveszi magát, különösen a normannok hódítása után ; mi által 
a birtok természete Olaszország nagyobb részében megváltozik. A 
városok azonban nem a hübérurtól, hanem többnyire a gróftól, mint 
királyi tisztviselötöl függtek j de ezen grófok mindig nagyobb füg·· 
getlenségre törekedtek, s a városok ekkép csak erőtlen s távoli csá
szár védelme alatt álltak, ki kormányszékét változtatta s hatalma 
súlypontját majd Német- majd Olaszországban tartá. A fejedelmi biz
tosok inkább csapást, mint védelmet hoztak a városokra, s igy a ki
rályi tekintély alább szállott, mig ellenben a hübéri mindinkább erő
södött. 

A karolingok ama bonyodalmas uralkodása alatt a politikai tár
sadalom különböző tagjait semmi kötelék sem tartotta többé össze; a 
városiak zsarnoklat és rablásnak vettettek oda martalékul, a nélkül, 
hogy a kormánytól segélyt vagy kiváltságot várhattak volna j s igy 
mindenki a védelem szükségét érze a közös ellenség ellen s számos 

1) VIII. könyv 14. fej. 
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szabad birtok tulajdonosai, különösen }<'rancziaországban, hűbéri alá
rendeltséget vállaltak. A politikai testület ekkép végetlen számu ta
gokra vala felosztva, majdnem átaJános függetlenséggel, s a kit·ályi 
egység teljesen föl volt bomolva. 

A nagy hűbérurak mint függetlenek, saját hat6ságot gyakorol
tak, mellyet lassankint örökösnek kezdtek tekinteni, feledve, hogy a 
királytól birják azt j leginkább a kormányzóságok (interregnum) 
alatt teljes önkényt üztek, s hosszura halasztották a trónutód kineve
zését, félvén, nehogy ez a bitoriott jogokat visszavonja. Kiütvén az
tán a birodalom és az egyház közötti vitály, mellyet az előbbi korszak
ban irtunk le, pártra s felekezetre oszlott mindeu, felhasználva a za
varokat függetlenség s kiváltságok szerzésére. 

A monarchia akkor egészen szétbomolhatott volna, de a városok 
még gyöngéknek érzék magukat, az alsóbb nemesség pedig attól tar
tott, hogy annak megszüntetése után a főnemesség ura.lma alá kerülne, 
s igy jobbnak látta a királyoktól kiváltságokat szerezni magának. 

Kiváltságok. 
A k i v á l ts á g alatt pedig a saját birtokon és saját alattvalók 

fölött gyakorlandó hatóság joga értetett, a királyi gróf minden be
avatkozása nélkül. A szabadság tudnillik - s ezt meg kell jegyez
nünk - akkor nem abban kerestetett, hogy a kormány a társadalmi 
testület összes tagjainak ltözjóváhagyásán .alapuljon, hanem értetett 
hűbéri értelemb\)n1 miut vétetett a mult s:.~ázadban Nómetországban s 
mint vétetik még ma is Angolhonban t. i. keyeseknek engedett ki l'áltsá
gul'). Sa hűbéri természetű társadalomban nincs is jog, melly kiváltság 
nem volna, ha áll az előleges elv, lwgy minden hatalom a királytól 
cred j a kiváltságtalan csak engedményeket élvez, mellyek megtart
hatók, biztosíthatók, kiterjeszthetök, de mindig csak engedmények. 

Az els ök, kik kiváltságokat ( exemptio) kértek, a kevésszámu 
arimannok vagyis azon szabad emberek voltak, kik semmi hübérurtól 
sem függtek ; ezek után a kolostorok, ké:.~müves egy letek, egyetemek 
és lovagrendek. A királyok és főurak szivesen adták meg az ezclttöl 
kért kiváltságokat, uj hűbéreseket nyerhetni, a már megvoltakat pe
dig mindinkább alárendelni remélvén ez által j mert annyi tapaszta
lással sem birtak, hogy illy czélra erkölcsi testületek helyett inkább 
egyéneket pártoljanak. A püspökök és h ü bérurak aztán még terjed
tebb kiváltságokat kértek, mint pl. lwgy a királyi gróf a földjeiken 

1) N~metorsd.gban s~abad városolmalí azok tartat.tak, mclly<•k ldizvetlcniil 
a csllszhrtól és nem közvetvt' vnlumelly urtól fiiggtek. 



233 

lakó :;zabadok fiilött semmi hatósággal se birjon; ezt megnyervc, 
hi1·tokaikon saját hatóságot gyakoroltak, egyenlő lábra állitván a hó
ditóktól leszármazott szabadokat és a többnyire római eredetü bérfi
zetöket és parasztokat, és ez volt előkészítése a községeknek. 

Ekkép többféle hatalom állt egymással szemközt. A királyok a 
hűbéruri elsöséget umlkodói eliijoggá ügyekezvén tenni, a nép fölött 
nem a főurak által, Itanem közvetlenül ohajtottak uralkodni. A főurak 
ellenben függetlenségre s oda tiirnek, hogy a politikai hatalmat való
divá és személyivé tegyék, mit el is értek, miután kivitték, hogy a 
hú bér elüszÖJ' holtiglan i, aztán örökös legyen. V égre a legyőzöttek a 
hódítók jogaiban részcsUini s a teherviselésben és a törvény előtt 

egyenlökké lenni vágyakodtak. Francziaországban a királyhoz ra
gaszkodtak, ki általuk mindinkább hatalmas lett; Olaszhonban nem 
tehették ezt, miután a királyi hatalom a császárival volt egyesítve, s 
a frankokról az olaszokra 1), utbbb pl'dig a németekre szállott, kik a 
pápákkal s nagy hűbérurakkal folytonos harczban álltak. 

A főurak hatalmát nevelte ugyan a császár távolléte, de csök
kentette azon körülmény, hogy a kisebb hűbéresek mindinkább sza
porodtak s az egyháziak tulnyomó hatalomra vergödtek. Az egyhá
ziak, mikép a középkorban minden, szinte bevették a hűbéri rendszert 
vagyis a birtokkal föhatalmat kötöttek össze, s gyakorolták is azt a 
város és környéke lakosságának egy osztálya vagyis a szabadok fö
lött, kiknek a kormányzatha befolyó saját tisztviselöjök nem volt, dc 
kik az ipart és ke1·eskedést iíző helyeken fontos állást foglaltak el. 

Az egyház maga községi rendezet formájával bir s a gyülésc
zést, képviseletet és saját hatóságot a barbárok alatt is folyvást" meg
tartotta. A legyőzött s a hóditók által minden jogból kivetkeztetett 
nép szivescbben terjesztette panaszait a pap, mint a föur elé; a 
paptól várt ildomos és irott törvények szednti itéletet; s igy az egy
házi hatalom, mint népszerü, növekedett nagygyá, mivel egyedül tu
elott menedéket nyitni és védelmet biztositni az erőszak és zsarnokság 
ellen; a papság hatalma tehát a nép állapotának enyhítésére szol
gált, ez törtent különösen a frankok nralma alatt, midön az a polgári 
társadalomnak jelentékeny elemévé I!:'W). 

l) Ml'gjegy~en•líi, hogy Bc•·eugar és Adalbert sem voltnk <•laszok, hanem 
sa li -franltol<. 

•) Treviglio (város Berg-amo-kerületbeu) sz!mos lakói alávetették magukat 
flHn Simpliciano-HpátaAgnak Milánóban, s IV. Henrik 1081-ben megerösité e tényt, 
hogy nullum deinceps ipsi vel eomm. filii aut descendenles publicam funclionem vel 
ongar--.~mn, ~eu ul/um .•~I'VI'(ium. aut uliarn 1listrictionem e~tiq1te hominum fac ia.nt, vel 
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Azt láttuk, mikép a püspökök lassankint a törvényhozó gyülé
sekbe is bejutottak, utóbb pedig vezetőivé lettek azoknak, s a közdol
gokban olly fontos állást foglaltak el, hogy a királyoktól eleinte csak 
birtoka ikra, utóbb székvárosukra is kiterjedő sajáthatóság kiváltságát 
nyerték 1). Jutalma volt ez néha a tanusitott hüségr.ek, néha pedig az 

usque in perpetuum persolvant ; sed sub potestate pretaxati nwna.Yte?ii perennite1· 
permaneant, praeter nostrum regale fodrum quando in regnum istunt devenerimua, et 
sculdasaiam quam comitibus suis Bingulis annia debent. Lupus II. 727. 

l) Olaszországban az első bizonyos példa a pArmai püspök kivá.ltsAga, 
mellyet ez Vastag-Károlytól nyert, a mellynél fogva nR mondott vArosban valamint 11 

papok ugy a lakosok minden ügyei fölött ítélt és határozott, épen ugy mint a 
császlui palota grófja." Meghalálozván a pármai gróf, II. Konré.d 1035-ben a püs
pöknek e hatósé.gát az egész vidékre terjeszté ki. Afl'o II. 13. - Nevezetes a 
904. évről szóló okmé.ny, mellyben I. Berengar a bergamói püspöknek engedélyt 
ad helyreállitani a város falait a magyarak berohanbai ellen, s hatósággal ru
hé.zza öt föl a város és vidéke félött, megszüntetvén a kirlllyi grófok vagy al
grófok minden befolyását. Elmondja, miktlnt a püspök hozzá folyamodott , mond
ván : eandem urbem hostiti quadam impugnat·ione devictam, unde nunc maxinte aevo
rum Ungarorum incuraione et ingenti con,itum au01-umque ministrorum oppt·esaione 
tenebatur, postulames ut turres et muri ipaiua civitatis rehedificentur, studio et labore 
pt·oofati episcopi auorumque concivium et ibi confugientium sub defensione ecclesioo 
b . .Alexandri in priatinum rehedificentur, et deducantur in atatum. Melly kérelem 
folyté.n meghagyja, hogy a falak ujjé.épittessenek : turres quoque et muri, seu portr.e 
urbis •.. sub potestate et defensiDM supradictr.e ecclesire et prenominati episcopi, auo
rumque auccessorum perpetuis consistant temporibua; dcmws quoque in turribus, et 
aupra muroa ubi necesse fue1·it, potestatem habeat edificandi, ut vigilire et propugna
cula non minuaniU!', et sint sub potestate ejuadem ecclesire beati .Alexandri. Diatriela 
t~ero omnia ipsiua civitatis, qua ad regis pertinent potestatem, sub ejuadem ecclesire 
tuitione, defenaiDM et potestate p1·edestinamus permanere. Eo t~idelicet ordine, ut pon
tifex jam dictr.e eccleair.e qui pro tempore ipai prefuerit, supradiela omnia ad jus et 
dominium ipiaua ecoleaire habeat, teneat, poaaideat, disponat, vindicet atque judicet, 
prout omnea alias res qua a pontificibus ejuadem ecclesire priscia temparibus fue?"Unt 
possessr.e ac vindicatre . •. Nullua comes seu vicecomes, vel publicce partis judex et gas
taldio, vel alia quaelibet persona, infra sr.epe nominatam urbem nemo superioria aut 
injerioris rei publicae perserutator ad cauaas, judiciario nwre audiendas contlentum 
facere, vel freda exigere, aut mansionatium, t~el paralas exquirere, parafredos aut 
fidejuaaorea violenter tollere. Clericos quoque nobiliores aut cujuacumque conditionis 
ejuadem ecclesire dieceais, sive intra ipsam commanentea ut·bem, seu suffraganeos in 
peraonis vel servis, ancill is, liberia etc. in domibus vel cunctis edifisiis suis ledere, seu 
hominea tant ingenuos, libellm·ioa qumnquam .•et·voa, in poaaeasionibus vel manaionibua 
aut aliis hedificii~ prr.efatre ecclesire commanentea, potestalive diatringere, nec ullaa 
publicaa arbustarias vel redhibitiones vel illicilas occaaionea, seu angariru superimpo · 
nere audeat, aut inferre presumat. (Lupus II. 25.) 

A bergamói püspök ezen kiváltsága majdnem ugyanazon szavakkal erösit
tetett meg Rudolf kiré.lytól 922-ben. Aztán II Otto 973-ban ujra átengedi a püo~

pöknek onmea diatrir.tionea et publicce funr.tiOMs villarum et castellorum qua sunt in 
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ellenpárton állott gróf hatósága ruháztatott át a helybeli püspökre, 
annyival inkább, hogy az egyszerű polgárok száma napról napra nö
vekedett s azok a királyi gróf helyett inkább kiváltságos urnak vé
delme alá. helyezték magukat; a királyok sem vesztettek sokat, midön 
a csak névszerint tőlük függö grófságokat a püspököknek enged
ték át•). 

circuitu ·ipsiu.y civ·itatio de eudem comita/u pe-rtinentes, 1t11que ad spaciunt et extenti
onem per 011mes partes ejttsdem ~ivitatis trium milliarium Aciano- és Seriate-ig, s Se
riana völgyétől Carnonica völgyeig; et de nostro jure et d071tinio in eJus episco
patua Jus et dominium trasfondimus atque delegam1t11 ea ralione ut episcopus ipai 
loci proviso•· qui pro te•npore jue1·it, et vices, d·iatrictionea et publicaa exactionea ipao
l-um omnium in perpetuum habeat, teneat, posairleat, et incunctanter procuret . .• aba
que ulla comitis aut alirJUjus persanae malestante potentia. (Lupus JI. 315.) 

1) Ide iktatjuk a föub pontokat az I. Ottó !\Ital a luccai egyháznak 966 és 
972 közt adott kiváltságlevélből: 

ln nomine sancte et individuae Trinitatis, Otho, gratia Dei imperator a'IJ{JU
atua etc. . . Quapropter agnoscat unive1·sitaa noati'01-um jidel·ium etc, ... :qualiter nos, 
}JI'O Dei omnipotenlia amm·e, nostrarumque am"mm-um remedio inclinati precibttll Hu
be,·ti episcopi, dilecta fidelique nostra, per /wc praeceptum donamtts, concedimus atque 
lmy·imur omnibw s!we1·dotibw, levitis, universis aac1·is ordinibus, Luce cit•itati C0711mo
rantibus, seu etiam suburbania , ut deinceps in antea a nullis magnia parvisque per
sonis ad aecularia judieia pro qualicuntque controversia examinentu1· vel distl-ingantur, 
nisi ab eo1-um praesule, et ut ill is in domibttll eo1-um aliqua in vasione · audeat ·in ferre 
t·el tributum seu etiam auperimpositum iisdem sacertlotibtts etc. a quaqua persona mi
nime 1:mponatur t!el reguiratur ; et ne aliquis audeat se intramiltere sine legali judi
eia in universis :ntpeltectilibtts eorum, sive in servis etc. l'MUper concedinws ob no
stram imperialem dielionem omnibus aacerdotibus etc . .. ut eorum advocatus non aliter, 
nisi salus Jure!, sine ulla contradict-ione, sicut in sancta romana ecclesia agitur, etc . • 
. . Et ita sane precipientes jubemus, ut null1ts dux, sive marchi o etc . . . . audeat se 
ultra inge1·ere in 011mibtts casis et rebtts Jam superitts prenotatis, vel etiam eia seroi
tia, aut injurias inje1-re etc. . . . Következik a birság auri optimi liliras centum 
R kiváltság megsárt3i elle u ; és pedig fizetni rendeltetik fele camere nostre, et rnedi
etatem p1·edi~tis sacerdotibtts etc. . . . Q1wd ut verius credatur, diligentittsque ab om
nibus observetw·, manibus propriis roborantes annuli nostri impressione insigniri 
juasimtts. 

Si9num domini Ottonis se1·eniasimi imperatoris. 
II Ottó 981-l.Jen nemcsak megerösité, hanem tovább is terjesztette e kivált

ságot, reotlelvén, hogy ama pÖRpökség egész teridetének mioden lakója egyedül 

R piispök hatósága all\tt álljon, ld ott mindenkit megidézheesen és megitálhessen 
nlintha királyi hatalommal birna. (•lf e m. l u c~ l! e a i). 

ln nom·ine sancte et individue T•rinitatis. Otlw, divina Javenie clemenlia impe
ratO!· august1t11 etc. . . . Quap1·opter omnium fidelium S. Dei ecclesiw nostrarumque 
presenlium ac futurarum comperiat, ·indu .. ,tria Petrum Tianenaem episcopum nostrarn 
adiisse clemen/iam, et postulaase ut Vidani S. Lucenais ecetesie conjirmationis pre
oeptum conac1·ibi Jube,·emu., de omnibus rebus sue Ecclesie. Oujua non spemendia pre
cibtts attres nost1·e relsitwl-ines acr,ommodante,Y, ob amorem Dei, lranquillitatemque 



Ime tehát a városok a gt•ófitól a püspök hatósága alá kerültek 
s mig előbb a népség részint a király, részint az egyházak alattvalói
ból álhtt s világi és egyházi hatóságnak volt alávetve, most a· hódi
tók és legyőzöttek egyesült községét képezé 1 a hűbéres nemesség és 
a szabadok ugyanazon egy törvényszék által ítéltettek, a nemesek és 
szabadok s cabinjei egy tanácsot képeztek, me Ily a püspök algróf 
(visconte) czimü világi helyettesének volt alávetve. 

A nép szivesen vette, hogy a grófságok a püspököknek enged
tettek, mert valószinübbnek tartá, hogy igy érdem által fölemelkedett 
embernek és nem a születés véletlen je által nyert mnak lesz alávetve; 
és nyert is sokat az igazságügy, melly legközvetlenebb sziiksége a 
népnek, habár a. köznép szolgai állapotban még mindigjogok és kép
viselet nélkül maradt. 

Az előszeretet, mellyet a papság a régi jog iránt mindig tanu
sított, azt hitetné el, hogy a római helyhatósági intézmények, ha még 
léteztek, megszilárdultak a grófi hatalommal felruházott püspökök 
alatt. Minthogy azonban minden dolognak az akkori egyedüli kor
mányzati alakot, a hübérit, kellett magára öltenie, a püspököknek hü
bériekké kellett a helyhatósági hivatalokat tenniök, mellyelmek ter-

Jrat1-um in predicta Lucenai Ecclesia famulantium, atqne suú ·ipsius diaeaesos degen
tium libenter concedere plac"Uit, et hoe nostre auctoritalis 1n'eceptum immunitatis, atque 
tuilionis gratiam erga eandern Ecclesiam fieri decrevimus , nominatíve de cuatodibus, 
castellis, 11wnasteriis, plebibus, cetluH.a, aldionibus, aervia et ancillia, piscationibus, 
aquis aquarumque ductibus, pmtia, vineis, cmnpia etr . .. H·ecipientes quapmpter ju
bemus, ut nullus dux, marcMo, comes, vicecomea, judex publicus , aut gaslaldJ~Y, ~·el 

quilibet ex jvdicimia potestate, in cellulo.s, aut ecclesias, vel donuM r,lerir01·um, rurles, 
seu villa.JJ ele . ... ad eausas audiendas, vel freda exigenda, aut niCI.nsiones, vel pm·a
tas facendas, aut .fidejusaorea tollendos, aut hornines ipsi·u.s e<;clesie tam ingemtos 
qua11t aervoa distringendos, aut u.Uaa redhibitiones .... illicitasve occasirmes requiren
das, 'IWstris t•el jutu1'Ís tempo1-ibus intJl'edi audeat vel ea que 1t11.pra memorata sunt, 
penit1<a ex·igere prelt1J.mat ; sed liceat memorato pre81tli, suisque successo1·ibus, sibi sub
Jeelia vel omnibus a.d ae aspicientibus , sub tuilionis atque únmunitatis 'IWslre defen
ct-ione, 1'enwla totius jud·icarie potestalis inqu.ietvdine posaedere. To11soa ve1·o, quo11 sua 
parocltia .. ,, et omnea ltomines in 1ma ler1·a reaidentes, md ad ej1t11dem terre eastell a 
confitgientes ad Jam d·icti episcopi 11um·nmque successo1~1m veniant judi,..iwn, et nulla 
imperii nost1·i magna parvaque persona habeat potestate ad dist1-ingendum, sed liceat 
ei ad vicem regie potestalis eos distringere etc. 

Rendeli tovább! , hogy a ki igaz•ágtalanul birna püspöki javakat , adjA. 
vissza, s több j6 int~zkedést tesz a püspöki hatalom és jogok szabad gyakorl6.
sára, awi optimi libras mille birságot szabván a kiváltság megsértlíi ellen, ugy, 
hogy azon összeg fele a caászári kincstárba, fel a a lucclt.i egyháznak ejn.Yqu.e tJi
ca.1·io fiz~>ttessék. 
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mészcte ekkép nagyon rneg\•áltozott, habár egészen meg nem scm
rnittctctt. 

A tartományok tehát akkép voltak rendezve, hogy a város és a 
kiváltságos javak a püspöktől, a tulajdon többi nemei a gróftól függ
tek. Azonban a kiváltságos javak a grófságban szétszórva feküdtek, 
ugy hogy a püspökök és főurak közt a roszul meghatározott hatóság 
körül sokszor viszály támadott. Amazok saját hatalmukat az egész 
grófságra kiterjeszteni akarták, ezek pedig ellenszegültek s az alhű
béresek rovására hatalmasadni ohajtottak, mi által a belharcz egész 
a társadalom legalsóbb elemeiig terjedett. Ezért bocsátotta ki Sali
Konrád császár a hires hűbéri törvényt•), melly határozza, hogy az 
apró hűbérek is örökösek legyenek s csak törvényszéki itéletnél fogva 
vétethessenek cl. Most tehát a hűbérjavak a nagy hűbérurak vagyis 
korona-hűbéresek és az ezektől hübérjavakat nyert hűbéresek között 
voltak fclosztva. Az al- és harmadrendü hűbéresek független létről 
biztositva, nem vetették magukat alája a püspököknek, legalább 
Olasz- és Francziaországban nem, hol azért, mint Németországban, 
egyházi fejedelemségek nem képzödhettek. 

Egyrészt a nemes hűbéresek s az egyszerűen szabad férfiak 
községbe álltak s önmaguk választottak képviselöket és birákat, kik 
egyenlősitették magukat a püspöki udvarral s ettöl függetlenül állást 
foglaltak cl a polgári társadalomban; másrészt a hübérur földén meg
szaporodott népesség, ipar által gazdagságot is szerezve, szükségessé 
tette magát urára nézve s engedmények adására kényszerité őtet, 
mellyek ha nem is biztositottak polgári függetlenséget, elösegitették 
legalább a község felvirágzását s fontosságát. 

Sokat tett a községek kifejlődésére Nagy-Ottó, ki meg akarván 
törni a főurak és püspökök hatalmát, sokkal mcsszebb ment, mint 
elődei, s kiváltságokkal látta el a városokat. Ezek már most saját 
hatósággal birtak, s a nemesek és szabadok egy község tagjaivá levén 
s közös törvény védelme alatt állván, emelkedni s felvirágozni kez
uett a harmadik rend, mig ellenben a hűbéri hatalom hanyatlásnak 
indult, miután a ki biztosságot kivánt, azt nem a nemes urak váraiban 
többé, hanem a védfalas városokban kereste. 

Néha a megszorult királyok oda ajánlották pénzért a királyi 
haszonvételeket, pénzverdéket, vásárok éi vámok jogát, mit a közsé
gek legott megvenni siettek, ollykor pedig tanusitott htíség vagy adott 
segély jutalmaul kaptak. 

'J L. föneuL K X. l<önyv 247. lap. 
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Gyakran megtörtént az is, hogy a korona nagy hiíbéresei harezra 
keltek a püspökök ellen, s mind a két fél felfegyverezte a városi pol
gárokat, kik ekkép saját erejöket ismerni tanulták s az adott segélyért 
jogokat követeltek. A viszály alatt a tapasztalás a főurakat és püspö
köket egyaránt arra tanítá, hogy a legnagyobb gazdagság az alattva
lók sokaságában áll~ azért elösegiték azok szaporodását ; feldarabo
Ják köztük birtokaikat s megelégedtek csekély szolgálattétellel, csak
hogy azzal fegyverreli azoigálat is összekötve legyen. 

Viszály ütött ki utóbb a magasb és alsóbb nemesek közt, melly 
által a szabadság ügye csak nyerni tudott. Midön aztán a püspöki szék 
betöltetlen állott, a városi hatóság nem sokat ügyelt az algrófra, ha
nem önállólag hozott határozatokat, mi a községet mindig közelebb 
vitte a függetlenséghez. 

Nem kell azonban hinni, hogy c mozgalmakat politikai elvoná
sok s a köztarsasági alkotmányok előleges tervezései sugalták. Az 
emberiség jogainak s azon szabadságnak igénylate volt az, mellyet 
mindenki olly szükségesnek érez, mint magát a léget: a jövés menés, 
adhatás vehetés, a saját vagyon birhatásának fl áthagyományozhatá
sának anyagi szabadsága volt az s élvezhetése azon házi s személyi 
nyugalomnak, mellyet ma minden jó kormány biztosit: azon igény
let, hogy az adók és uri szolgálattételek meghatározva legye
nek, hogy ne kelljen a kikötött összegnél többet fizetni, és a büntet
teket bizonyos fenyítés kövesse'). 1189-ben a franczia király helyesli 
a nantes i fölkelést, a n é p n ek t u l s á g o s e l n y o m a t ás a m i a t t, 
és a rochelleit, a l a k ó kk a l é r e z t c t e t t g y ak o r i b á n t a l
m ak s i n g c r k e d é s ek m i a t t. 

Az akkori communisták szükségeit s vágyait kifejtve találjuk 
egy XII. századbeli Trauvérenél: "A falusiak és városiak, az erdők 
és sikságok lakói, nem tudom, minö daczból vagy kinek bujtogatá
sára, huszan-, harminczan- s százankint gyüléseztek .... összebeszél
tek titkon és megesküdtek sokan, hogy jó akarattal semmi urat, semmi 
tisztviselőt sem türnek többé. - Az urak csak sanyargatnak minket, 
igazságot nem nyerhetünk tőlük: övék minden, elvesznek mindent, 
megesznek mindent, minket pedig szegénység- s keservben hagynak 
élni. Naponta kinoztatunk, egy nyugodt óránk sincsen, annyi a teher, 

· 1) Ez tünik ki Guibert apát nyilatkoz!ltából is (De vita sun Rer. Franc. 
Script. XII, 950) : Commum'o a.tlem, novum ac pessirnum nomen, sio se habet, ut ca
pite cen.9i omnea solitum servitutiM debitum dorm:nis semel in anno solvant; et si quid 
contra jura deliqueríni, pcrt$ione legali emendent ; cetera e censmt7n exactiones, quae 
aervis injfigi solent, mnnimodis vacent. 
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robot, adó, elüljáró s tisztviselö .... Miért türnénk illy bánásmódot? 
Vonjuk ki magunkat uralmuk alól; nem vagyunk-e olly emberek 
mint ök? Ugyanazon tagokkal bírunk, ugyanazon termette!, ugyan
azon erővel a ki tűrésre, aztán százan vagyunk egy ellen .... Védjük 
magunkat a lovagok ellen, tartsunk azorosan össze, és senki sem fog 
fölöttünk uralkodni; levághatjuk a fát és megfoghatjuk erdélkben a 
vadat, folyókban a halat és szabadon használhatjuk az erdőt, a me
zöt, a vizet 1). u 

A községi alkotmányok tehát sem nem a királyi engedmények, 
sem nem az uralkodók ügyes politikájának kifolyásai, hanem követ
kezményei a nép fölkelésének ; nem közigazgatási javítás, hanem a 
népuralmi (democrati c us) szellem hatalmas mozgalma; egynemea 
kölcsönös biztositásnak védelmül a sokaságnak a kevesek ellen. De ama 

•) Benoit de Raint-Maure apud Thierry , Récita mérovingiena, cap. I. ; Wace, 
Roman de Rou, v. 6979-6038: 

Li paiaan e li vilain, 
Cil de boscage e cil de plain, 
Ne aai par kel entichement, 
Ne ki les men primierement 
Par vinz, pat• trentaines, par cenz 
Unt tenuz plusurs parlemena . ••• 
Privéement ont pot-parlé 
E plusura l' ont entre els juré 
Ke jamez, pm· lur volonté, 
Narunt aeigneur, n'avoé. 
- Seigneur ne l ur font ae malnun; 
Ne poent veir od ela raiawn, 
Ne lur gaainz, ne lur labura, 
Ohescun jur sunt agrant dolura • ..• 
Tute jur sunt lur beates prises 
Pur eies et pur serviaess . ... 
Pur hei nua laissum damagier 1 
Metum nua for/1 de leur dangier; 
Nua aumea homes cum il ~~Unt, 

Tex membres avum cum il unt 
Et altren grans cora avum, 
Et altretant sofrir poum. 
Ne nua faut fora cues aulement; 
Alium nus par aerement , 
Nos aveir a nw defendum 
E tuit ensemble nua tenum. , • , 
E s' nia violeni guerreier 
1Jien avum conire un chevalier 
Tt"ente u quarante paiaanz 
Jlaniables e r.ombatans. 
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mozgalom ruég scm volt a királyi k01·roány elleni harcz, mint a mai 
forradalmak j a kit·ály hatóságához tudnillik igen kevés község tarto
zott, s n<:Ímellyek let·ázva a hűbéri jármot, inkább a királyra támasz
kodtak. S minthogy a hübét"Ur1 a fejedelem és a püspök gyakran egy
más ellen harczoltak, s ez által a városok is pártokra oszoltak, az 
elégüledenek egyik ur ellen a másiktól kértek segítséget, mellyet ez 
nem ugyan nagylelküségböl, hanem önérdekből nem tagadutt meg. 

Nem is volt kormányalakot megváltoztató forradalom, minthogy 
nem egy összetes hatalom volt az, mellyet leverni törekedett, t; min
den községnek más más ura volt, miért is mindegyikben részletes 
forradalom szükségeltetett. Igen különbözök voltak tehát az indokok, 
az eszközök és az eredmények, sokat tett a véletlen s a kimenetel 
sokszor meg nem felelt a czélnak. 

Miután a városok erejökben meggyarapodtak, menedéket adva 
annak, a ki biztosságot másutt nem talála, s jóllétre emelkedve az 
iparűzés által, panaszt kezdtek emelni a kereskedelmet haborító erö
szakoskodások ellen, a panaszok fenyegetésekben, ezek pedig nyilt 
lázadásban törtek ki; a polgárok elkergették a hübérur vám- és adó
szedöit, sőt megtámadták a várát, városukat pedig, falait meget·ö
sitve, védelemre késziték elö, s összegyülvén a vásártéren vagy az 
egyházban, megesküdtek, hogy minden erőszak ellen együtt fogják 
magukat védeni. 

Senuni sem volt kedvezöbb e társadalmi átalakulásra, mint az 
egyház és császát·ság közötti harcz, minthogy vizsgálat alá vétetett a 
két hatalomnak illetösége s feszegettetett azon kérdés, mennyire tör
vényes a germán hóditás által, tehát erőszakkal nyert hatalom, a 
kard uralma a szellem fölött, a hadi szokásoknak a polgári rendbe 
sőt az egyházi életbei behozatala? Mind a két fél kötelességének 
tartá jogait a népek előtt felmutatni, hogy tölük támogatást nyer
hessen. 

Ha aztán csatára került a dolog, a bárónak a köznép katját 
kelle fölhasználnia, jaj pedig a zsarnokoknak azon napon, mellyen 
elnyomottaik segélyére szorulnak! Az olly élénk vita eldöntése nem 
szoritkozott a csatatérre, behatott a városokba, a házakba is j gyak
ran egy egyház két püspök által volt elfoglalva, kiknek egyikét a 
pápa nevezte ki, a másikat a császár tolta be, s kik e szerint egym<\s 
ellen harezra keltek ; sokszor a püspöki szék üresen állt, mivel a csá
szar kinevezettjének a pápa a meghatalmazást, a polgárok pedig az 
''ngedelmességet megtagadták j a püspöki állás e szerint többnyim 
ingatag volt, mivel a pápa meg nem hatalmazta, vagy a c~:'t:-;zúr d 



~41 

nem ismerte öket. A városok maguk szövetségre léptek a. velök egy
érzelmüekkel, hogy a különérzelmüek ellen harezra kelhessenek. A 
kettős püspökök, hogy párthiveket szerezzenek s ta1·tsanak meg, ki-. 
váltságaik egy részét a községeknek engedék. Ha aztán a pápai párt 
győzött, megnyirbálta a királyi előjogokat s ezzel egyiitt a püspükök 
világi hatalmát is, melly királyi engedményeken alapult. 

Ezalatt a polgárok kivonják magukat az algróf hatósága alól s 
megszakván jogokról határozni, felingerülnek ar. akkorig békével 
türt dolgok ellen ; az első terhes adó kivetése után fellázadnak, a mit 
aztán egy elkezdett, a többiek követték, s a torony, rnellyből egykor 
a hübérur vagy a gróf fenyegetőzött, gyakran a szabadság menedék
helye lett; gyakran a régi nagyság emlékei uj szabadság védhelyeivé 
változtak, s előkészültek azon kemény harczok, mellyek nem makacs
ság- vagy engedelmességből, hanem a legszentebb jogok védelmeért 
vivattak. Ha a polgárok levercttek, a várur lerontatta a város erősit
vényeit s a felkelés fejcit kivégeztette; ha a város gyözött, a felke
lök belátták az egyesülés szükségét, községbe esküsznek, tiszteket 
választanak, kik az urak elleni harczot vezessék, s tetszésök szerint 
szcrvezkednek s a bitoriott vagy megszerzctt jogok gyakorlását ma
guk választotta emberekre bízzák. 

Az előbb uri tisztségeknek helyhatóságiakká s választókká vál
toztatását elősegitették a keresztes hadak is. A főurak tudnillik a 
l:izentföldre menvén, birtokaikat eladták vagy elzálogositották, vagy 
pedig kiváltságaik egy részét pénzért a városiaknak engedték át, kik 
is az urak távolléte alatt nyert jogokhoz ujakat szereztek, rnig azon 
társaik, kik Palaestinában harczoltak, az urakkal közel érintkezve, 
szabad eszméket hoztak magukkal vi~sza. Azok aztán, kik gondol
kodni tudtak s a polgári intézményeket vizsgálat alá vették, n:ieg vol
tak üt öd ve Vele n eze, Pisa s a többi tengeri városok már népuralmi 
alkotw:inyának láttára; aztán szemcik előtt tarták a j e r us a l em i 
A ss is á k a t is, mellyek bár hübériek még, mindazáltal már a nép· 
ről is gondoskodtak s helyet engedtek annak a közjó fölötti tanács
kozásban. 

Azon tartományokban, hol a barbár elem egészen fenntartotta 
magát, a kiiíl~égek !tqrejiittét a mcstcrczéhek segitették elö. De nem
csak a mcsferemberek, hanem a kereskedők, müvészek s a társada
lom többi elemei is társulatokba, egymást kölcsönösen véd& egyle
tekbe álltak. Némelly városokban kiváltságokat vivtak ki, saját 
tisztviselöket választottak, volt saját katonaságuk, tanácsházuk és 
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menhelyeik is. Igy Párizsban a sz. Antal és Márk külvárosok sért
hetlen menhely kiváltságával bírtak. 

Csakhamar azonban, a mi elöbb védelem vala, zsarnoki uyo· 
mássá fajul t j a mesterczéhek féltékeny önkény t gyakoroltak. Párizs
ban a kereskedők hat testülete aristocratiai állást vett j az ö köréből 
választattak a tanács beliek, kik m a i t r es és g a t• d es czímet Yisel
tek. A kézmüvesek is sok testületet alakítottak, mellyek elüljárói 
esk ü d t ek n ek neveztettek. A testületek mesterekböl, legények
ből s inasokból álltak. A czéhbelieknek fiai s rokonai könnyen jutot
tak be, de az idegennek, ha be akart vétetni, végetlen költséget, ki
sértést kiállnia s temérdek szalgálatot tennie kelleti. 

Mindez, valamilit maga a község, részint a római társadalomrai 
emlékezés, részint a felbomlott társadalom eredménye vala, hol védü 
hatalom csak névszerint létezett. A királyi hatalom központosítása 
után is fennmaradtak a czéhek, s az ipar ágai egész a nagy forrada
lomig elkülönítve maradtak. 

Gildák. 
A régi Skandinaviában g i l d á n ak neveztetett egy neme a val

lási lakomáuak, mellyen az összegyültek három szaru sert ürítettek 
ki, egyet az istenek, másikat a régi hősök, a harmadikat az elhunyt 
rokonok és barátok tiszteletére ; aztán esküt tettek, hogy kölcsönösen 
védeni fogják egymást nlinden balsorsban, minden veszélyben. Ezen 
társadalom a tá1·sadalomban kiterjt·dt minden hely1·e és személyre, 
fennmaradt a hóditás után is, módositva a kereszténységtől s pártolva 
maguk a királyok által Angolltonban és Skandinaviában 1). Franczia
országban ellenkezőleg gyanuLa vétettek mind az állam, mind az egy
ház által, miért gyakran találjuk azokat eltiltva egyházi s királyi 
rendeletek által. Hármas czélt tüztek maguk elé a gildák : lakomára 
összegyülni, egymást kölesönösen segitni s politikai értekmdcteket 
tartani. Rendszabályaikat illetöleg többnyire a király, vagy valameily 
herczeg, vagy valameily szentnek neve alatt állitották fel. Ha a tár
sulat valameily tagja megöletett, a többiek tnrtoztak öt megboszulni, 
vagy legalább a megölt örököseinek számára a vérdijt megszerezni; 
mig ez meg nem történt, addig a gyilkossal scm nem ettek, sem nem 
ittak, sem nem hajóztak j ha pedig a társulatnak valamellyik tagja 
gyilkosságot követett el, a többiek segítui tartoztak öt a megszökés
ben, s lovat vagy evezős bárkát, vizes edényt és fejszét szolgáltatni 

1) L. Kofod Ancher-t, Om gamle Danake gilder O!J perea unde1"!Jang, 1770. 
Wilda , Das Gilldenweaen im Mittelalter. A koppenhagai tud. akad. által 

J.831-ben megkoszorúzott pályairat. 
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neki. Ha a tagok valamellyike terhes vádban a törvényszék elé idéz· 
tetett, az egész gilda vele megy, ha a király vagy püspök által idéz
tetik, a korelnök összehíja a tagokat s a gilela kiválaszt tizenkettőt, 
kik az idézettnek költségén vele mennek és segélyére vannak. Ha 
valameily birs boszuállúsnak van kitéve, tizenkét tag éjjel nappal 
fegyverrel őrzi öt, míg a veszély tart. Ha valamellyiknek javait az 
államügyész elkobozta, társai egyenkint öt dénárral segítik őtet, há
rommal pedig, ha ki kell magát váltania, vagy ha leégett vagy hajó
törést szenvedett; segítik akkor is, ha beteg, virasztanak mellette, 
ha meghalt, és cikisérik a temetöb(•. A ki tagtá,~·sát ok nélkül megölé, 
kizúratott a társulatból s becstelennek nyilváníttaték, mint szinte az 
is, ki társának nejét, leányát vagy nővérét megfertőztette, a veszély
ben forgótól a segélyt megtagadta, vagy a szóval vagy tettleg meg
búntottat meg nem boszulta. A bdrendezetet illető többi határozmá
nyokat bátran elmclliízhetjük. 

Némclly gildákat ajtatos emberek a rablók fékezésére s az is
tenbéke fenntartására alapitottak; némellyek meg tisztán vallási szi
nezctüek voltak, mint Abbotsbury gildája, mellynek rendszabálya 
igy sz ó l t: "Il a társulatunkból valaki meghal, annak lelkeért, minden 
tag egy p e n n y t fizet, mielőtt a test a sir ba tétetett; a ki ezt elmu
lasztja, büntetésül három pcnnyt fizet. Ha valamellyikünk megbeteg
szik hatvan mérföldnyi távolságban, kötelezzük magunkat tizenöt 
embert küldeni érte, kik öt házába hozzák; s ha utközben meghal, 
küldünk érte harmincz embert, hogy szállitanák oda, hol az elhunyt 
eltemettetni ohajtott. Ha közelben hal meg valaki, a társulat ügyvi
vöje gondoskodni fog annak eltakaritásáról, s egybegyüjt annyi tár
sat, a húnyat lehet s elrendeli, hogy a halottat tisztességesen elkísér
jék, a monostorba vigyék s lelkeért ajtatosan imádkozzanak. Ezt 
téve, eleget teendünk társulati kötelességünknek s becsületet fogunk 
vallani Isten és ember előtt. N em tudjuk, mellyikünk halhat meg 
előbb, de azt tartjuk, e szövetkezés, ha szigoruan ragaszkodunk 
hozzá, Isten segélyével mindnyájunknak hasznára fog válni." 

Azon körülmény, hogy e társulatok tiltattak, azt hiteti el, mi
szerint komolyabb s fontosb irányt is követtek s egyesitették az em
bereket a hűbérurak elnyomása ellen. Bármikép áll is a dolog, annyi 
bizonyos, hogy a nép kedvesen szövetkezett illy társulatokba, mely
lyek rr1ódot nyujtottak neki erejének egyesítésére. Lassankint nagy 
fontasságra emelkedtek e társulatok, miután egy-egy egész város la
kói azon esküvel léptek szövetségre, hogy polgári jogaikat s közérde
keiket közösen fogják védeni. Illynemü legrégibb példát Cambray 

16* 



városa nyujt, hol a polgárok, miután a püspök ellen hosszas tusát 
vivtak, 1076-ban községbe esküsznek 1). A példa követésre talált a 
szomszéd vá1·osokban, s az igy alakult községek száma mindinkább 
szaporodott Belgiumbim és a Hajna partjain, daczára a püspökök és 
császárok nlinden ellenállásának. 

Skandináviában, hol városokat létesitui és nem fékezni vala 
szükséges, a királyok szivesen használták fel a gildák közremunkálá
sát. Igy Olaf, Norvégia királya, a városokban gildák alakitását ren
delte el, s az északi városok legtöbbje, első polgári rendezetét illy 
társulatoknak köszöni. A német Hansa-városok, a helvét szövetség 
s az utrechti unio hasonló eredetre mutatnak. 

Az Alföldi-tartományokban a folyók s tenger elleni gátok léte
sitésére alakíttattak társulatok, mellyek aztán terjedtebb iránynyal 
épen ugy, mint a kézmüvesek testületei, hatalmas lendületet adtak a 
szabadság ügyének, mellyet védtek grófjaik ellen, s mellyet csak V. 
Károly zsarnokságának sikerült némikép elnyomni. 

Különös kedvező körülmények segitették elő e mozgalmat 
Olaszországban. Midőn a magyarok átkeltek az Alpeseken, az ola
szok nemcsak nyilt csatatéren kényszerültek harczolni, hanem véd
nie kellett magát minden helységnek, minden háznak, minden sze
mélynek. A városok e végre ujra felépitették a barbárok általleron
tott vagy az idő általleroskadt falaikat; minden magasb hely, minden 
monostor mcgerösittetett; és a fegyv')rek, mellyek előbb csupán a 
hübérur emberei által annak parancsára forgattattak, most mindeuki 
által önnön biztosítására használtattak. Már pedig semmi sem ad 
annyi bátorságot, mint azon öntudat, hogy az ember önvédclmére 
elég erővel bir. Igy Irhon, midön az 1778-i berohanás ellen önkény
tes katonaságával biztositotta magát, megismerte saját erejét, mellyet 
majd Angolhon ellen használandott; igy az északamerikai gyarma
tok a Canada elleni harczban előkészitették magukat függetlenségök 
kivivására; igy az olaszok, miután a magya•·ok ellen csatáztak, nem 
féltek többé a piispök vagy a vár embereivol szembeszállni. 

Azonkivül Olaszországban az aristocratia nem vert olly erös 
gyökeret, mint másutt s a nagy Lombardiában csupán a montferrati 
határgróf & Biandrate grófja voltak a hatalmasak, kiknek birtokához 
terjedelmes földek, faluk és városok tartoztak. A német császárok fö 

1) Cives Cameraci, male ~m!IJulti, conspimt-loncm, multo ternpol'e 811.8UI"Talam el 
diu desidera/am, jura~·erunl c0111muniam, qnod nisi facla:m t:oncederel conjurotionem, 
denegarenl univer.•Í intmitum Camemci revermro pontifici; quod et factunt est. Cam
brayi kr6uilta. Récita dea histoires des Uaulea et de la .France. XIII, 4i6. 



hatalmat igényeltek, hanem azt inkább csak névszerint, mint való
sággal gyakorolták. A távolság és gyakori hadaik által akadályozva 
voltak személyesen jöni Olaszhonba, pedig e nélkül tekintélyöket 
épen nem érvényesithették. Ha el is jöttek, sereg és pénz nélkül mit 
sem tehettek s gyakran panaszkodtak, hogy a hűbéresek el nem lát
ván öket a sziikségcsckkel, majdnem éhhalásrajuttatták. A kormány
zóságok (interregnum) hosszúra nyultak, mert nem volt elég, hogy 
egy fejedelem német császámí legyen i le kellett jönni Milánóba és 
Rómába, magát megkoronáztatni, s még ekkor is a németek által vá
lasztottnak az olasz urak az engedelmességet gyakran megtagad ták. A 
harcz e szcrint nem volt igen kemény s a siker szakottnál gyorsabb 
volt. Azonkivül a kereskedelem társulatokat hozott létre, mellyek 
kitcrjeszkcd ve, népi kormányzat alakát mutatták fel i az egyház s 
császárság közötti vita igen közvetlen hatást gyakorlott, s mondhatni, 
hogy VII. Gergely s utódai maguk körül több köztársaságat alapítot
tak, mint a mennyit a régi Róma megdöntiitt vala. 

Bent a csász~í1· vagy pápa részéni pártoskodás összevegyité az 
osztályokat, ugy, hogy nem is kérdeztetnék többé, a nemességhez 
vagy a néphez tartozik-c valaki, hanem hogy a császár vagy a pápa 
pártján áll-e. Egyátalában az olaszok megszokták, nem mint uri alatt
valók, hanem a városi zászló alatt harczolni, mint Krisztusnak vagy 
azon szentnek katonái, ki a zászlóról áldástadólag nézett rájok. 

E mozgalom, melly ezer körül kezdödött, növekedett II. Ottó 
alatt, míg ez németországi vetélytársai ellen s Calabriában a görögök 
ellen harczolt, leginkább pedig azon tizenhárom év alatt, mellyekben 
III. Ottó az olaszországbaj menetclt elmulasztá. A városi községek 
ezután a föumkat arra kényszeríték, hogy a városokban telepedje
nek le, mellyck ekkép nem csak kézmüvesek s arimannok, hanem ha
talmasak által is lakatva fény- s tekintélyben nagyon növekedtek. 
Némelly bizalmatlan városok kieszközlék a császárnál, hogy ez falaik 
közé többet be ne lépjen, mások Jerontatták a császári palotát, hogy 
a külvárosban építsék azt fel; a meggyengített fejedelmi hatalom 
ekkép sziik kodátok közé szo1·ittatott, s a császárok szivescn enged
ték át ezután pénzért vagy kegyelemböJ azt, a mit ugysem tarthat
tak volna meg, Pá via l 024-ben lerontotta a kiJ•ályi palotát s miclön 
Henrik császár annak ujjá építésére akarta öt szoritni, illö hadsere
get 'állitott ellenébe, mcllynek so1·ai közt nagyszámu föurak har
czoltak!). 

l) A kiváltságokra vonntkoz<'•lag fontossággal hir a;-. 1081-ki Inceni cli
plomn, mellyct ki-izzét.ctt Minnt.oli n z A?·rhh•n Slnrir.n- h n n, X. rlo~. T.: 
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Ime tehát a legyőzöttek visszanyerték polgári állásukat, mellyet 
a Iongahardok beütése után egészen elvesztettek volt; a régi rómaiak 
maradékai, érezvén a szellemnek az erő föWtti diadalát, még inkább 
bele merültek ama régi emlékekbe, mellyeket a nép legutolj:íra szo
kott elveszteni, s mcllyek gyakrlln uj erőt öntenek a lomha tö!llegbc 

In nomine sancte et individue Trinitatis. Ilcnricus divina Juvente clemenlia 
qnartu~ RonutnOl1tm impemtm· Auguatus. Reyie digniüre.is cxcellentiam, q11e pre retel"Ís 
dignitaliints in pr,:mo colitur, potiasinum~ condecet fideiPs det'otosqne cive.• in petilioni
bus eorum dignis tum pro conaervate fideiitalia sincel·itate Ium pro studiasi Jamalatus 
devotione eos exaudire et frequen/er plu1·imis dignitat·um lwrwribus s~tUimare. Pro· 
inde omnium Kristi fidelium nostrique fidelium tam futurontrit qu«m 1wesentiunt me
marie comendare volumus, qualite1• nos Lucanis ci~ .. ibus pro bene consel'V<fla fidelitatc 
eontm in nos et pt·o studiasa serviti u eoru·m, noal•·c rr.gic potc.•la/ is ttucloritate r.onre
dimu~, concedendo atatuimu.• 1 ut nulla putes/us , nullusque hominnm 71W1"lt-m lucens·ii 
civitatis antúzuunt sive novum in circuitu dintmpere aut dest1·uere p1·esunwt, et do
mos que infra murnm hunc aedijicate sunt vel adltuc uedificabunlu1' aut ci1·ca in aul,
urbio, nulli martalium aliquo ingenia aut sinc legali judieiu injrir1gere liceat. Prete 
rea conccdimus prediclis civibua, ut nosl1~t1n 1·egale palat-ium intra civitatem vel in 
bu7'!JO eorum non edificenl, aut inibi vi vel potestate ho.•pit·ia copia.ul·m·. Perdunar,twJ 
etiam illis ut nemo deinceps ab illi.t exigut aliqnod Jadrum et c"rntw·am a Papia 
usque Rmnam, ac •·ipaticunt in civitate Pisa vel in ejus com·itatu. Statuimns et-iam, 
ut si qui haminea intt·oie•·int in fiuvia Se1·cu.lo vel in Mott·one cum navi s·ive cum na
vibus cansa negotiandi cum Luccnsibus, nullus !tout'imtm eos vel Lucenses in nw.ri vel 
in suprascl·iptis fluminibus eundo vel redeun(lo 1:el stando molestw·e aut aliquam in
juriam eia infer·re, vel depredationem facere au.f aliquo modo hoc eis inler·dicer·e pre-
81t.mat. Pr·ecipimua etiam, ut si qui negotiatores t· enieni J!er s/ur.tam a I.nna usque 
Lucam, nullus homo eos venire interdicat ·vel ulio conducat .YÚ:e rtd sinistram eos 
l'e/or•queat, sed see~tre usque Lucam veniant, omnium contl·adicl'ione r·emota. Voltt
mus autem, ut a predic/a ur·be infra sex milia.ria casiell a non edijicen/ut· 1 et si 
aliquis muni1·e presumpaeril, nostro irnper·io et auxilio de.y/ruantur. Et homi·11es ejus
dern civitatis vel 81tlnwbii sine legilima judi('(ltione 1wn judicentur·. Et si aliquis 
c·ivium pr·edictontm predium vel aliquant tr·ecennalem possessionem tenuet·it , si au
c/01·em vel datorem habuerit, vel pe•· pugnam vel }Jei' duellum nun Ja.tigetw·. P1·eripimus 
etiam, ut jamdicti Luce•tses licentiam hc,beunt emendi et vendendi in mer·ca/o saneli 
Donnini et Gompm~nuli, ea condilione ui Flor·entini p1·edictam liceut·imn non lwbeant. 
Gonsuetudines etiam pert,ersas a tempm·e Bonifacii marchianis duriter ei.~dem impasi
las omni1w inter·dicimus et ne u.ller·ius .fiant p,·ecipimus. Inauper illia concedimua 
ut securitates quas ntarchiones vel alia queliiJet potestas cum ill is pepigerunt, fii·me 
et rate permaneant; et ut longobm·dus juáex Judícium ·in Jam d·icta civitate vel in 
burgo aut placitum non exe1·ceat, nisi nostra aut fili-i nost•·i presen/e pe1·sonn vel 
etiam cancellarii nosen·. In hac eryo cuncessione sive laryitione nos/ru sancimtt-~, 

ut nullus episcopus, dux, mm·chio 1 comes, nullaque nostri 1·egni per·sonu predictos 
cives ·in iis conces;is inquietm·e mulestm·e á-isvesti1·e pre;umat. Et si qui.,, quod non 
opinantur, temere JYresumpserit , sci at se compo~itm1nn centum {;bms auri optirni, 
merlietatem camere nost•·e, medietc<tem cui i11juria illalu jue1·it. Quorí ut veritta c>·eda
tur et ab omnibus d il igentius custodiatur 1 hane car· tam inde confeciant m-znu pro-
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s mrgmentik :tl';t az elsatnyulástól j maguk a hódítók utódai is tisz
telni kezdték azokat, kiket egykor lcigáztak, miért is a római nevek 
és formák visszatértek s a városi tisztviselök nem hivattak többé sca
binoknak hanem consuloknak. 

Fel aks.1·t:~m mntatni azon különféle módokat, mellyek által a 
községek létrejöttek, mellyek által a győzök és legyőzöttek egy igaz
ságszolgáltatás, egy kormányzat alá állittattak; mert hibázna, ki 
mindezeknek elerésére mindenütt csak egy utat ismerne föl. Miután 
a polgárok l<'ráztált, nem a németnek vagy a franknak, hanem a zsar
noknak igáját, miut:í.n legyőzték a püspök vagy a gróf ellenállását, 
jogaikat az által igyekeztek biztositni, hogy megerősíttették a király 
által az ugynevezett k özsé g l e v e l ek e t. A királyok tehát, midön 
ezt tették, nem alapitották, hanem csak elismerték a községeket, mi
l~:ép a westphaliai egyezmény elismerte a scbweiziak- és hollandiak
nak már megalapitott szabadságát, és a párizsi béke elismerte az 
Egyesült-államok függetlenRégét, melly már megvédve s megszilár
ditva vala. 

A királyok azonhan a községeknek adott engedményekben sn
ját érdekeikröl Rem feledkeztek mcg 1) j mert megalázták a hűbérura
kat s határozatokat hoztak a fenyítő s polgári jogban, magukhoz ra
gadva ekkép a törvényhozást, a királyi hatalom ezen legföbb részét, 
mellyet eWbb a hűbérurak saját jogaikhoz számitottak. A főurak, 
hogy jószágaihól embereik meg ne szökjenek, kénytelenek voltak 
megadni nekik azon jogokat, mellyekkel a szomszédok már bírtak. 
De mig a király, alattvalói számának növekedtével hatalmasbodott, 
a hűbérurak elvesztve a hatóságot, mindinkább gyengültek. 

Némelly engedménylevelek által a királyok az illető helysége
ket nem emelik a saját hatóságu községek sorába, csak némi jogokat 
adnak nekik s bizonyos terhek alól fölmentik öket. Ide tartozik kHiö
nösen azon hires engedményle,•él, mellyet Gyermek- vagy Kövér-Lajos 

p1·ia , ut inferius eerni polest, eor1·obnratam sigilli nosl1·i impressi01te insigniri 
jussimus. 

Ego Aliottus juáex oráinnriua et notarius preáictus p1·ivilegium et exemplum 
exemplm:i, prout inveni scriptum ;n ,·egistro Lucani ronntnis quoá erat in camera 
p1·eáicti Lucani comunis ; et quict áiligenter ascultavi et exernplavi nil mutanclo vel 
aárlenáo quorl sensum nwtet vel ·intelleclum , presenlibus infmsm·iptis Se1· Teáaláino 
et Ber Raynerio de Lucn nolw·iis ttna mecum tunc aseultantibus, iáeo hic me subscri

p.Yi, el mea .•igno et nomine pnhlicam:. 
1) Fülöp A ugu~t a Sai nt Jean d' Angely városnak (1204) adott községlevél 

bevezetésében ezt mondja: Ut tam nosh·a quam sua propria fura meliu• posaint 

defendere et magis integre custodire. 
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Lm·ris városánlik adott, melly áltnl ennek lakói sok embertelen teher 
alól wentetnek fölt). 

Olly becseseknek tartattak ezen engedmények, hogy sok más 
városkérve kértea l orrisi szokástörvényeket, mellyek pe
dig minden politikai jelentőség nélkül csak azt tanusitják; milly nagy 
volt a hűbérrendszer alatt a népnek boldogtalansága, mellytöl azt a 
községrendszer wentette meg. Igy Sens városa á h i t a t és b ék e 
t ek i n t e t é b ö l nyeri meg amaz engedményeket a franczia király
tóJ2); Abbeville azon terhek és visszaélések miatt, mi
k e t a p o l g á r o k n a k a f ií u r a k t ó l t ü r n i ö k k e I l e t t 3) ; 

Nantes a sz e g é n y ek n a g y e l n y om a t ás a m i a t t 4). F'iilöp 
August a Saint-Jean d' Angely községnek 1204-ben megengedi, 
"hogy férjhez adhassák leányaikat s özvegyeiket, megházasíthassák 
fiaikat, kiskorúiknak gyámaik lehessenek s végrendeleteket tehesse
nek telszésök szerint." Ugyanő községgé emelvén Tournayt, kijc
lenti 

1 
hogy cs ak e r e d e t i á l I a p o t á b a h e l y e z i a z t v is z

s z a, hogy azután is a v á r o s o k (t. i. római városok) t ö r v é n y e i 
s sz okásai szerint élhessen. Ugyanazon időben Reims köz
séglevélért folyamodott, hogy v á r os i j o g á b a n me gm a r a d
h ass o n. Természetes volt tehát, ha a fiíurak"az illy engedmény-le
veleket gyülölettel nézték, s az ollyané1·t folyamodó polgárokat, ha 
lehetett, mint lázadókat büntették. 

Különben mégis, hol a városnak külön saját hatósága el volt 
ismer\'e, a király-, hübérur- vagy püspükhözi további viszonylatok 
nem voltak tisztán meghatározva; fögond a társadrdmi belJ·endezetre, 
a polgári biztosságra, s leginkább az igazságszolgáltatás menetére 
fordíttatott, melly utóbb legközvetlenebbül érezteti a népekkel a 
szolgaságot vagy szabadságot. 

Egyike a legjelentékenyebb kiváltságleveleknek az, mellyet a 
püspökkeli hosszú s véres tusájok után a laoni polgárok nyertek5). 

A püspök zsarnoksága a biín minden nemének szinhelyóvé tette a 
ta1·tományt; a nemesek is mindennemü kicsapongást megengedtek 
maguknak. A lakosok szövetsógbe állnak s a piispök távollétében 

1) Recueil des o1·donnances des roi8 de France. XI. ){Öt. 200. I. 
•) Intuitu pieta ti.~ et pacis in pasterum con.ve1·vandae. Anno 1189. 
3) Propte1· injuriaa et molestiaa a potentibuJJ terme burgemibus jrequente1· 

illataa. Anno 1350. 
') P1·o núnia oppressione paupe1·urn. Anno 1150 L. az idézett Recueil des 

01·donnances IV. k. 65. I. és X. k. 187, 240, 262. I. 
') E közRég történetét, mclly 11 tiibhiénel< is példájani sznlgálhRt, ilí~d 

ThierrynéL 
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községlevélért folyamodnak. A püspök fegyvet·t ragad, összegyiljti a 
nemességet s makacs ostrom után megöletik. Folytattaték a zavar, 
miglcn Kövér-Lajos a b é k c h a t á r z a t o t (ez a czime a kiváltság
levélnek) ki nem adta. Ide iktatjuk a jelentékenyebb pontokat: 

"Senki sem tartóztathat le szabad vagy rabszolga embert a 
biró közbejövetele nélkül. 

"A ki sérelmet ejt papon, lovagon vagy kereskr.dön, ha a vá
roshoz tartozik s négy nap alatt megidéztetett, jelenjék meg a biró 
és esküdtek előtt s igazolja magát, vagy tegyen eleget; ha nem, 
kergettessék ki családjával együtt s ne térhessen vissza, mig illő 

elégtételt nem adott. Ha házat vngy szölöt bir a területen, a birák kér
jenek elégtételt az uraktól, kiknek kerületében ama birtokok fek
szenek : s ha a bűnös az uraktól vagy püspököktől idézve, tizenöt 
nap alatt eleget nem tesz, az esküdtek rombolják össze a bűnös ja
vait. Ha nem tartozik a városhoz, terjesztessék a dolog a püspök elé, 
s ha a bűnös tizenöt nap alatt jóvá nem teszi vétkét, a biró és esküdt 
vehessenek rajta boszut úgy, amint tudnak, 

"A ki egy másikat halálra gyűlöl, ne üldözhesse öt, midön a 
városból kimegy, s ne leselkedjék ellene, midön oda visszatér. Ha 
megöli vagy megcsonkitja azt s bevádoltatik, istenitéleti párbaj által 
igazolja magát. Ha bűnösnek találtatik, fejért fejet, tagért tagot veszt, 
vagy pedig a biró és esküdtek által reá itélt bírságot fizeti. 

"A fejbenj~l.ró vád legelőször azon biró elé terjesztessék, kinek 
kerületébe a vádlott tartozik. Ha nem kap igazságot, forduljon a vád
lott hűoérm·ához, ha a városban van, ha pedig nincsen jelen, tehát 
tiszttartójához. Ha itt sem hallgattatik meg, menjen a békeesküdtek
hez s ezek járuljanak aztán az urhoz vagy tiszttartójához, s kérjék öt 
sürgetőleg az igazság kiszolgáltatására. Ha itt semmire sem mehet
nének, kísértsenek meg minden más módot, hogy a felperes a maga 
jogát el ne veszítse. 

"A letten kapott tolvaj vitesAék annak eléje, kinek földén tör
tént az elfogatás, s ha ezen ur nem azoigáltat igazságot, szolgáltassák 
ki az esküdtek. 

"A bérfizetök elégítsék ki Ul'ukat a szerzödés szerinti időben; 
ha nem 

1 
bírságot fizessenek uz ene vonatkozó törvények szerint. 

"Az ezen békébe foglalt emberek, az egyház s fdurak szolgáit 
kivéve, szabadon vehetnek bármilly renclü feleséget; a szolgák azon
ban csak uraik belecgyeztével házasodhatnak. 

"Ha paraszt vagy alja~embet· becsületes embert vagy nöt meg
bánt, bármelly e bókébe foglalt bePRiiletes ember rendre utasithatja iít 
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egy, két vagy három pofoncsapással; ha azonban ez arról vádoltat
nék, ho!-fy az illetőt rógi gyiUölségből pofozta fel 1 esküvel tisztitsa 
magát. 

"A holtkéz eltöröltetik. 
"Ha a béke valameily embere férjhez adta lányát, unokáját 

vagy valameily rokonát, s ennek pénzt vagy földeket adott, ha az 
adományozott örökös nélkül hal meg, a mi maradott, az adományo
zóra száll vissza. Ha a férj örökösök nélkül hal meg, vagyona roko
naira száll, kivéve neje hagyományát, mellyet az, egész él etén át meg
tart, s melly halála után a férj rokonaira száll. Ha scm a férj, sem a 
nö nem bir ingatlan birtokkal, banern kereskedve szcreztek vagyont, 
ha örökösök nincsenek, minden az életben maradt félre száll; é~ ha 
cnuek nem volnának rokonai, vagyana harmadát lelkök üdvösségére 
adja, a többi a várrs falainak építésére fordittatik. 

"Minden, ki a béke területébe fölvétetik, tartozik egy év alatt 
házat épiteni 1 vagy szölöt venni, vagy annyi ingó vagyont hozni a 
városba, hogy, ha törvényszék elé idéztetnék, az igazságnak eleget 
tehess en. 

"A béke emberei nem kényszerittethetnek a városon kivül per
lekedni; ha a királynak volna ellenök panasza, az esküdtek itélik el 
a dolgot j ha valamennyi vádoltatnék, az ügy a püspöki törvényszék 
elé tartozik. 

"Ha a bek e területén valameily kanonok követ el bünt, fölötte 
a dékán ítélend j ha a vétkes egyszerű pap, a püspök, az archidiacon 
s ezek tisztjei ítélnek. 

"Ha egy nagy ur a béke valamelly emberét megsé1·ti, s roeg
idéztetve elégtételt nem ad, tartóztassanak Ie emberei és ezek va
gyona. 

"E kegyes engedményekért Laon polgárai megigérték, hogy a 
király iránti eddigi kötelességeiken kivül, ha hozzájok jőne, három
szor beszállásolják B ellátják őtet, minden évben; vagy pedig minden 
illyen beszállásolást husz liráYal váltanak meg. 

"A ki e béke pontjait megsérti, tizenöt nap alatt lefizetendö bir
sággal elégtételt adhat." t) 

N érneily községeket tulajdonkép a föumk vagy királyok, a 
cs a v a r g ó k me n h e l y e ü l, saját földeiken alapitottak B oda édes
gették az idegeneket letelepedés s földvétel végett. Az illy közsé
geknek ök adtak tisztviselöket s községl~velet. Igy Henrik, Trayes 

1) Recueil de~ m·don., tom. XI, p. 185. 



gr·úfja 1175-ben Pont-sur-Seine mellett egy V i lle-n e u v e-t alapí
tott, mellynck minden lakója neki évenkint tizenkét dénárt és egy 
véka zabot fizetett lakásbér gyanánt. A ki szántóföldet vagy rétet 
akart, ruinden telekért négy dénár haszonbért adott; a házat, szölöt 
s földét mindcn vevő tetszése szerint elidegenithettc. A városiaknak 
hat scabinjok lesz, l{ik a közügyeket vezetendik ~> a törvényszékrn a 
gróf tiszttartójával rgyütt ítélnek. Semmiféle lovag vagy ur nem muz
dithat cl a lakók közül senkit, bármi szin alatt is, ha csak az nem 
az ö rabszolgája, vagy valami adóhátralékkal nem tartozik neki 1

). 

Épen illyen eredctüek Spanyolországbau a p o b l a c i o n e s-ek, 
kiket a királyok a határokra telepedni hivtak meg, hugy itt a pusztán 
állott Íi.ildekct müveljék s a mbrok beiitései ellen védelmezzék. E~ 
végre a tclepedi\knek kiváltságokat engedtek, ki.ilönösen, hogy semmi 
féle urnak ne robotoljanak s tisztviselöiket maguk választhassák. Az 
illy engedvény levelek, mellyek fu e r os-nak neveztettek, érvényben 
maradtak a legujabb időkig, s mint becses szabadalmakat, fegyvere
sen láttuk azokat védetni az egycnlösitö központosítás ellen. 

Hogy ös~zcfoglaljuk az elmondottakat: a községlevelek leg
inkább a rendezett közigazgatás- és peres eljárásra szoritkoztak ; 
eltörölték a leggyűlöletosb uri jogokat, a meghagyottakat pedig meg
határoz ták. Néha törvényhozási kisérletek voltak, kiterjeszkeuve a 
lcglényegesb pontokra, mellyek a fejetlenség megszüntetésére czéloz
tattak. Meghagyták a helyi intézményeket, de a fejedelem és község
lakók között uj kötelékeket alapítottak. A harmadik rend, mclly a 
községek által képződött, eleinte csak kis-kereskedökből s kézműve
sekből állott, miután az orvosok, ügyvédek és tudumányművelök csak 
késöbb léptek abba i azért kezdetben félénkek, alázatosak voltak; 
hanem idövel bátorságot vettek követelni azt, ami nekik megtagadva 
volt i s móg bátrabbabká tette öket az ipar által szerzett gazdagság 
s a gyakori jól sikerült fölkelések. 

Hihetöleg hason községlevelek osztogattattak Olaszhonban, 
minek azonban semmi vagy igen csekély nyomaira akadunk, talán 
azért, mivel némolly községek még a római idő óta fennállva vagy a 
hűbérrendszer alatt alakulva meg, nem tették szükségessé t0 levelek 
kiadását a beligazgatás, hatósági jogok s a hűbérurral és szomszédok
kal való viszonyok rendezé:>e vt'>gett. 

V elenezét láttuk, mikép már századok óta köztársaságo t képe
zett s a vid.gzóbb tengeri városoknak, mint Pisa, Amalfi, Nápoly és 

')U. o. 
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Gaetának, Velencze példáját kelle követnie. II. Bcrengarnak egy 
!)58-i oklevele elősorolja Genua szokásait és szabadalmait, mellyek
nek megtartására Albert határgróf 1056-ban esküvel kiitelczi magát. 

Ragusa, vegyes város, mellynek történetét olly sok tekintetből 

az olasz városokéba szabad szőnünk, melly aristocraticus alkot
mánya alatt V elenezével vetélykedett, s mint Athcmaeje a szláv-illyr 
irodalomnak, méltóbb a történetre, mint a nagy birodalmak, mellyek
nek áldozatává lett, a régi Epidaurus menekiiltjei által alapittatott 
(659), kik háborittatva a szlávok által, évi adóval biztositották ma
gukat. Megtartotta Ragusa egy fényes müveltség maradványait, s a 
benne letelepedett dalmaták és illyrek jeles épületekkel diszesiték s 
a tengeröböl védelmére erősséget emeltek. Községileg kormányoz
tatva az elsö alapítók utódai s nemes bosnyákok által, iparra adt:~. 

magát s növelte a Bosnyákországból vett nyers termények értékét. 
Megtámadtatva az arabok által, kiállott egy évi ostromot (867), aztán 
visszaverve az ellenséget, Beneventumig üzte azt. A helyhatósági 
kormányzat legrégibb példáját tünteti ról e város, mellynek egyik 
l 044-i oklevelében SI aba Péter perjel 1 cum om n i b us p a r i t e r 
nobiles atque ignobiles mei, tam senes,juvenes, 
adolescentes, quam etiam pueri, visszaad némelly java
kat Santa Maria di Lacroma apátjának, Vitái püspök jelenlétében 1). 

Pisa 1081-ben IV. Henriktől a legtisztességesb engedményeket 
nyeré, a többi közt 1 hogy nem küldend Toscanába határgrófo t, kit 
jl)vá nem hagy a harangszó által összehivott pisai polgárok gyüleke
zete által választott tizenkéttagu bizottmány 2). Ugyanezen enged
ménylevélből azt is látjuk, hogy Pisa már előbb saját tengeri jogok
kal és határozmányokkal birta). 1161-ben aztán maga a városirásba 
teszi saját alkotmányát, mellyböl kitií.nik a város belrendezete, s bi
zonyittatik a római törvény fennállása 4). A breseiaiak már 1102-ben 

l) Antiqtt. ital. medii aevi. diss. 52. 
2) Nec marchianem aliquem in Tuseia mittemus sine lmulntione hominum du..o

decim, electorum ·in colloquio facta sanantibus campania. Ant. ital. diss. 45. 
3) Crmstitutiones quas habent de mari !ic iis observabimus, sir.ut illorum. est con

suetudo. 
') Inci'pit prologu., cmMlitutionum Pi,anae civitatis. No7>is Pisanorum consulibua, 

cOMlituta facientibus, aeqw:tas lwrlando su.asit, omnibt~• ea scire atque intelligere vo
lentibu.s, originem ipsorum et causam atque nomen exponere, ne, u.t ita dixerimus, quasi 
illolis manibu.8, nulla praefatiane facta, ex improvisu ad ipsa per'Veniant. 

Pisana itaque civitas, a multis retro temporiLus vivendo lege romana, re/en
ti., qnib•tsrlam de lege langobarda, sub judicio legis, pr·opter conver.•ationem diver.•ámrn 
.'fP-nfinmr'P.I' tl;.,;rr.•n·• 111.nnrli pm·lps snas ron8ueturlinP.• non .• r,·ipla-• lud,ere mer11.it, supPl" 



az uzsora clleni törvényt tették közzé 1). Ugyanezen időből valók 
Pistoja határozmányai. 

Terjedelmcs kiváltságok levelét nyerte Roger királytól Mcssina 
városa, azcrt, hogy öt a normannok kiüzésében segitette 2). Ime a je· 
lentékenycbb pontok: Állam clleni bünt kivéve a messinaiak csak 
az önmaguk által választott biráktól ítéltethetnek j a király ne legyen 
zsarnok s tartsa magát a törvényekhez, s ha valamelly rendelete a 
törvénynyel ellenkezik , érvénytelen legyen. Közhivatalnokoknak 
csak messinai polgárokat nevezzen ki s maga is Mcssina koronás 
polgárának tekintessék. Mcssina követei a király által összehívandó 
országgyüléseken els ö helyet foglaljanak; csupán Mcssinában létez· 
zék pénzverde j törvényszéke mellett legyen egy ügynökség a tengeri 
ügyek elintézésérc, mcssinaiakból állit va össze a hajótulajdonosok 
és kereskedők által. A messinaiak vámmentesek legyenek az egész 
országban j a királyi erdökben szabadon vághassanak annyi fát, a 
mennyit hajóik építésére vagy kijavítására szükségelnek j katonai 

quas annuatún judicespossint, quos provisores appéllavit ; u t ex aequitate, pro salute 
justitiae et hono1·e et salvamento civitatis, tam civibus, quam advenis et pereg1·inis et om
nibua universaliter in conauetudinibus prooiderent. Qui ex diversitate scient1:ae atque 
intellectus, pro diversa tempora eadem negocia atque similia, aliter alte1i, et omn·ino e 
contra quam alii judicaverint ; unde Pisani, qui jere prae omnibus aliis civibus justi
tiam et aequitatem sempe1· obseroare cupierunt, consuetudinea suaa, quas propter conver. 
sationem, quam cum dive1·si., genlibus habue1-unt, et hueusque in mem01·ia 1·etinuerunt, in 
sc1·iptis statue1·unt 1·edigenda8, pro cognitione eorum ea scire volentium. Qua de causa et 
nos, et ante !Ws quarnplul'irlw! alias snpiente! civilat·is elege1-unt, qui hoc s1tb sacramento 
.faceremus, et corrigenda corrige1·emu8, atque causas et quautionea con.•uetudinunl a cau· 
sis et qUáesl'ionibua legum diacernendo redigeremua in scriptis. Quorum statulis in scriptis 
redacta sunt apjlellala constituta, quasi a plu1·ibus statuta, et etiam a civitate recepia et 
co11jirmata. Ex quibus hoc volumen compo•itunt a nobis et confirmatuot consulibus justi
tiae, scilicet, Rainerio de PaJ"lascio, et Lanfranco, pro se et suis sociia, scilicet Lamberto 
Crasso de Sancto Cassiano, Boccia Oocco, Henrica Friderici Bulso, olim Petri Albitho1tis, 
el Sysmundo quodam llwrigui Nithonis, pe1· publicalionem obtulimus et dedimus. Anno 
incamalionis Domini MGLXI, indielione nona, pridie kalendas janum·ii, 1·egnante do
mino Friderico felicissima atque invictiasimo impe1·atore nostro et aempe1· aug·usto. 

Extra quod uolumen si quod aliud const·itutum de usib"s scriptum úweniat-ur, au
ctoritatem non ltabe1·e constitu imus, nisi super faclis secundum sua tempora; servala et 
in eis constitutione hac: Sicut leges et constitutiones, etc.; non tamen occasione hu
ius constitutionis in fa•~tis futuris ab hinc in antea, vel ex quo illud constitutum emenda
tum vel subla/um jue1·it p1·otrahatur. 

1). Breve recordationia de Ardicio de Aimonibus. Melly okmány fölött azonban 
én nem ~inclen kétség nélkül vagyok. 

2) Az oklevél 1129·i május 15-éröl való. 
16 78·i lázadás al aLt veszett el. A történetirók 
mindnyájan ernlitile A it;·:~znak tartják. 

Az eredeli hihetőleg a nevezetes 
azonbau, néhánynak kivételévd; 



szolgálatm kényszeritu i senkit se lehessen j nyitva legyen előttük 

az ut minden királyi hivatalra; a király által a vát·os ügyei végett 
összehívandó gy ülésen hatát·ozatot csak a had v ezét· (st t' a t e g os) 1 ), 

a biró s többi városi tisztviselök jelenlétében ll'l1essen hoz11i. A zsi
dók Mcssinában a keresztényekkel egyeuli> jogokat és kiváltságokat 
élvezzenek. - Illy kiváltságlevél, utóbb is meger6sitve s még to
vább terjesztve, a messinai községet valamennyi ki.izütt elsövé 
emelte. 

Még régiebbek voltak a Como tava községeinek szabadalmai, 
ru inthogy Nagy-Otto Cornacina és Menagio sz igetek lak.Jinak ü G 2- ben 
már azon szabadalmakat engedmónyezte, miket ezek mát· az ö elő
deitől nyertek 2). 

Lucca, a toscánai határgrófok egykori szókhelyc, IV. Henrik" 
töl1081- ben nyert szahadalom levelet (246. lap.), me Ily megerősíttetett 
1100-ban~ a mikor is Lucca hüszolgálatainak jutalmaul, megtiltatik 
minden, akár egyházi, akát· világi hatalomnak lerontani a vát·os fa
lait, vagy környékén hat mérföldnyi közelségben várat építeni. A 
B o n i f á c z h a t á r g r ó f á l t a l b~:hozott fo n á k t ö r v é n y e k 
eltöröltettek, s a luccaiak igen sok tehertől szabadittattak meg. Sza
badon mehettek vásárra San Donnino- és Parmába, honnan a fl01·en
cziek ki voltak zárva; szabadon hajókázhattak n Serchión s maga 
Henrik sem épithetett magának palotát sem a bel S('m a külvárosok
ban. Al:tpja volt ez azon szabadságnak, mellyet Lucca sokáig olly 
féltékcnyen őrzött, dc mellyet mai nap mát· csak papíroson őriz. 

Milano mozgalmait már láttuk az egyházi megltatalmaz:isok 
(investitura) s a papok házasságának viszályai alatt j lll~ ban aztán 
a német fejedelmek s Fridrik kölni érsek a c o n su lokhoz, ka
pitányokhoz, lovagokhoz s az egész milanói nép
h e z, mint független községhez irtak, buzditván öket, hogy biz va 
Krisztus segélyében, védjék szabadságnkat V. Henl'ik e llen 3). 1117-

l) A görög strategos-októl <lred, kik eleinte csakugyan katonai parancsnokok 
voltak, ulóbb azonhan a közigazgat.flst s az igazsflgszolgálta.t.flst hatásköriiithe vet
tél!, A spanyoluralom alatt a atrt~tigo, vagyis 11 király által küldött kormányzó, első 

hivatalnoka volt arnonarchiának Olaszhonban a nápolyi és siciliai alkirály, Milá.no 
kormányzója és a római követ után. 

2) L. tőlünk: Storia della citta e dwceai rli Como. Floreucz l. köt. 122, 132. lap. 
3) Consuribua, capitanei.t, omni militiae, unive1·aoque mediulanensi populo. Civi

tas Dei inclyta, comerva liberlalem, ut pa1-iter retineaa nontinia tui dignitat em, qui, quam
diu. potestalibus Ecclesiae inimicia resistere niteris, verae líbertatis aw:tore Clu·i.~lo Do
ntino adjnt01·e perfrueria. Martene , CoiiE'ct. vet. Scriptorom et monnmcntorum I.. 
~i;it. 640. I. Megjegyzend() hogy az érsek és papság nem is emlitletik. 
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ben azt találj uk, hogy a lombardok 1 megPetten ve bizonyos tünetué 
nyek által, elbatárzák gondoskodni a közrendről és igazságszolgál
tatásról, melly végre egy részröl az összes püspökök, más részröl a 
consulok s roppant népsokaság gyült össze Milánóba, tanácskozni a 
béke helyreállitásáról j hihető azonban, hogy mindez, nem a legyö
züttek, hanem csupán a győzök községére vonatkozik. Szent Lanfrank 
életében 10i30-ik évrí)l olvassuk, hogy e főpapnak atyja Milano város 
törvényei s jogai védiiinek egyike vala •). 

A mi a mai Piernontot illeti, 1090-ben Ottó, ki Risónak is mon
datott, és nej e Benedicta eladnak egy házat és egy kamarát o m n i bus 
v,i c i n is d e B u g e ll a j közszerzemény tehát, me Ily községi igazga· 
tásra mutat, ámbár itt is csupán a hóditó osztályt érthetni. Két év
vel czutánS;torgio mindkét nemü lakói megadományozzák lerinsi sz. 
Honorátot; utóbb már Biandrateban is községet találunk, tizenkét con
sullal, s a ta1·tomány grófjai Guidó és Albert az alhűbéresekkel köl
csönös segélyt biztositnak egymilsnak 2). Asti már 1008-ban lépelt 
szövetségre II. Humberttel, Savoya urával; III. Amadeus aztán, ki 
1148·han halt meg, községi szabadalmakat adott :::iusának, ugy szinte 
Tamás gróf Aosta városának 1188-ban. 

És a ki tovább kutatná a dolgot, az olasz vá1·ogokat ama kör
nyéken mind kiizségi rendezettel találná, hanem az illy rendezet kez
detét meghatározni nehéz volna, miután hosszú ideig ugyanazon álla
pot volt az, me Ilyet a mai Irhonban O' ConneU a lk o tm á n y os 
m o z g a l o lll n ak nevezett; határozatlan állapot béke és had 1 el
nyomatás és lázadás, törvényes ellenállás és fölkelés között. 

Másképen mentek a dolgok a barbároktól meg nem hódított Ro
magna városaiban. Ezek megtartották a byzanti hely hatóságo!• formá
ját, közigazgatási s igazságszolgáltató consulok· s tribúnokkal, kik pa
rancsnokai voltak a katonai szakaszokra felosztott polgároknak. A ke
leti biroualomtóli elszakadás után a védelem a hübéresekl-e bizatott,kik
nek főnökük az akkori átaJános modor szerint, örökös hií.bérúri állást 
vett s nevét a birtoldban volt föluterülcttöl kölcsönözte. Uj erőre ka
pott majd a polgári t·endezet, midőn a püspökök, kik előbb föhalal-

1) Pater ejus de ord;ne aforum, qui jura ei leges civitatis asservabant, fuit. 
Bolland. ad l!S. maji. Egy llOO·i okmányban Anselm negyedik rnilánol érseket a 
vercellei papság illy felirattal tiszteli meg : 

Hoc Ve>·cellat"Um clerua decu.a ecclesiarum 
Laudat cum populo laud·ibus egregio. 

Puricelli , mon. amb. 289, 
') H;,sloriae prtüiae monumenta, tom. 11 col. 609. 
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ma t követel tek, N11gy· Ottó után a pápának meg hódoltak. A föhatal
mat tehát Romagnában a pápa gyakorolta, mig a törvényhat<Jság s a 
tisztviselök kinevezése a püspököt illette. A tisztviselök az akkori 
szokás szerint hiíbérföldekkel adományoztattak. Különben minden 
grófságnak élén egy algróf, ez alatt petiig a püspöki kapitán;Yok, a 
iliibéresek és alhiíbéresek álltak, végül a szabadok liözsége, melly
nek helyhatósági tanácsát szabadok és püspöki hűbéresek képezék. 

Némelly városokban, mint Ravennában és az cttöl függött vá
rosokban, mellyek közé Bologna is tartozott, fennmaradtak a byzanti 
intézmények nyomai. A polgárok me st e r- t a n o d á k n a k neve
zett katonai osztályokba voltak sorozva, sa római igazgatá~ alatt min
den osztálynak élén egy decurio állt több tisztviselÖYel, kik kereske
dők, halászok stb. consuiainak mondattak. Minden t e s t ü l e t b e n 
egytörvénybiró (capitularius) a törvények (capitula) pon
tos megtartása fölött öt·ködött, rendezte a vásárokat s kiegyenlíté a 
felmerülő vita-kérdéseket. 

A ,·idék. 
Későbben szabaditotta fel magát a vidék, mint a városok. 

Mikép már többször érintettük, a barbárok hó ditása meg nem engedte, 
hogy a vidék a lakosoknak városokba tódulása által elnéptelenedjék. 
A föurak várai B az egyházak szentclt falai körül ipart s kereskedést
üző munkás emberek gyülekeztek össze s csakhamar falukat alakí
tottak. A főurak észrevévón, hogy ezek által jövedeimiiket s anyagi 
erejöket gyarapithatják, némi kiváltságokat adtak, mellyeket azon
ban, rninthogy biztositva nem voltak, az erőszak gyakran lábbal tapo
sott. A kiváltságokat a megszorult urak néha pénzért adogatták, s 
az alattvalók elő is keritették az erre szükségelt összeget, ha mind
járt utolsó falat kenyeröket is nélkülözniök kellett. 

A kiváltságokat a földnépe itt ott nem kérte, hanem követelte; 
a városok példája vágyat támasztott benne a rabiga Jerázására s a 
siker reményével kecsegtette a vidék lakóit. Ők tehát, mikép az 
amerikai maronnégerek, az erdökbe s hegyek közé futottak, s hozzá
férhetlen helyekről baszantották uraikat mindaddig, mig csak illö en-
gedmények adásába bele nem egyeztek. · 

Mikép alakultak légyen az egyházak körül a faluk, egy szép 
példát hozunk fel. Bevégeztetvén 1093-ban az empolii egyház, melly 
'l'oscanaban egyike a legrégiebbeknek, annak ö r e ü l és p r é p os t
j a u l Roland pap neveztetett ki, kinek Emilia grófnö lll !J-ki dc
czernber 10 én esküvel igérte, amit férje Gucrra Guidó, Empoli ura, 
p.uí.r elöbb, ugyancsak esküvel igért, hogy tudniillik az em:polii kerü-



let összes lak<)it, akát· szétszót·va, akát· várak és VIÍrosok mcllett tár
saságban élnek, a Szent-An<hás anynszcntegyház köré rendeli tele
pedni, ajándékozván mindcn családnak egy darab földet a lak felépi
téseért, egyet pedig a várépitésnéli munkáért; igérte egyszersmind, 
hogy ama lakbázakat védeni fogja, s ha háború vagy bármi erőszak 
által lcrontatnának, ujra felépítteti azokat saját költségén •). 1182-
ben aztán a florencziek arra szoriták az empoliakat, hogy nekik en
gedelmességet s hűséget esküdjenek mindenki ellen, kivéve régi urai
kat, a Guidb grófokat; aztán, hogy ker. sz. János napján, évenkint öt
ven li~·át fizessenek s egy, sokkal nagyobb viaszgyertyát adjanak, 
mint minöt a pontormúiak adtak, mid/)n Guid<'> gróf alattvalói voltak. 

A falvak felszabadulását cl/5scgiték mnguk a városok, mellyek
nek természetcsen kedvesebb volt fenyegető zsarnokok helyett sza· 
bad emberek által vétetni körül. Az urak elöl mcnekülö parasztok 
tehát a városok területérc futottak, mE-Ily egykor a püspökhöz, vagy 
mint akkor nevezték, a szent védnökhöz ta~·tozott. A menekültek itt 
a városi törvényeknek vetették magukat alá. Ha a városi közsé
gek széttépték volna a hűbéri viszonyokat, a vidékiek mind a váro
sokba csődülendettek ; a városiak azonban nem akartak, a fennállott 
jogot ledöntve, egy ujat alapitui ; azért nem is támadták meg azon 
kötelékeket, mellyek a vidék lakóit a földhez s uraikhoz kötötték; 
habár szivesen adtak menedékct a szökcvényeknek s támogatták n 
lázadókat a vidék grófjai ellen. 

Ezek közül némellycket haddal is megtámadtak a községek, 
miután a személyes boszunak akkoriban átaJánosan elismert joga sze
rint a városok feljogosítottaknak hitték magukat ostromolni a főura· 
kat, kik még a város falai alatt is erősségeket emeltek. Jelszóvá lett 
téhát: Béke a kunyhóknak, háború az umk várainak. Asti Monfer
rat herczegeit, Chieri a turini érseket, Borgo San-Sepolcro polgárai 
pedig a Tiber-völgy vá.rurait támadták meg, s ez utóbbiak különösen 
lerontották Mansciano várát s omladékaiból saját védfalaikat épitet
ték fel ; a várharangot pedig a Berta-egyház tornyába vitték fel 2

). 

l) Laml, Monum. eeel. jlm·., tom. IV. 
2) Breve istm-ia dell' origine e fondazione della citta del Borgo di San Se

polcro di D. Alessandro Goracci cittadi'IW di quella, 1636. 
Kedvvel olvasom a XVI s XVII század történetir6it, kik mitsem tudnak a 

helyhatósági intézményekről , de szemeik előtt tartának olly iratokat , mellyek 
utóbb eltüntek, és hagyományokat, miket az ut6bbi lassu elnyomás sem tudott a 
feledésnek általadni. Kiilönben ama történetir6k városokat mutatnak fel, mellyek 
majd a: grófokt61 váltják ki magukat, majd kiváltságokat vásárolnak a csá.szárok· 

XI. 17 



25~ 

Pavia visszaveri a Yidék grófját, ki Lomellóha kéuyszerül meucl{ülni; 
s midön itt is üldöztetuék, átengedi jogait s polgárává és alattvaló
jává lesz saját városának 1). Fegyveres erő helyett a városok néha 
egyezmények által jutottak kiváltságaik birtokába; Florencz példaut 
a Guido grófoktól ötezer forinton vette által ezek várait 2). Némelly 

tól, majd meg legyőzik a szomszéd vkrure.kat, kik aztán polgáraivá lesznek a 
városoknak, mellyekbe egyenetlenséget hoznak be. 

l) Et nunc iste comes, consors et consci us ante, 
Ille potens princeps, sub quo romana securis 
ltaliae punire reos, de more vetusto, 
Debuit injustitiae, victrici cogitur urbi, 
Et nwdicus servire cliens, nullaque relicto 
Jut·e sibi, dominae metuit m.andata superbae. 

Gunter, lib. 111. 
2) Az uri jogoknak a városokra átruházásAt illetőleg, ime egy példa Lucca 

városáról (Documenti per servire all' istaria ecc. I köt. 17 4 l.) : 
In fWtnine awnctae et individuae Trinitatis. Velfo dux Spoleti, marchio Tu

aciae, princeps Sardiníae, dominua dornua comitisaae Mathildis. 
Quia justum et rationi conaentaneunt videtu1· imperatorem, sive magnos prin· 

cipes imperii fidelium petilianibus condeacendere suorum ; idcirco et ego , petitionibua 
fidelium et dilectiasimorum nteorum LuceiUlium condescendere valens, Lucanae civitati 
totoque ej us populo do, caneedo, atque cnnfirma omnem ejua actionem, jurisdictionem, 
et omnea res quae quoquonwdo mihi pertinent, vel ad jus marchiae pertinere vide.n
tu.r, vel ad jus quand. comitiaaae Mathildis, vel quand. comilia Ugolini pertinuerunt, 
tant irifra Bechariam civitatem ejuaque burgos, quam ext..a infra quinque proxima 
milliaria praedietae civitati, ab omni pm·te ejusdem civitatis, exceptis fodris mearum 
vassalltn-um ex parte m.archiae, vel praedieli comitis Ugolini. Praeterea inf..a prae
fata quinque milliaria proxima Lucanae civitati ab o11tni parte '1W'1! aedijicabo ali
quod castellum, nec aedijica1·e faciam. Pro qua mea datione et concessione consulea 
vel t·ectores qui pro tempcn·e in dicta civitate fuerint, vel aliqua persona pro subscri
pta civitate dare debectnt ntihi, vel me is succe8soribus aut misao nostra, infra prae· 
dictam civitatem omni anno in quad1·agesim.a, infra proxirnos octo dies postquam a 
nobia vel a nostro nuntio litems sigillalas ostendendo praedict·is COt1atllibua, vel receo
ribus aut populo denunciatum fuerit, solidoa mille lucensium denariarum expendibili
um, et sic debeant facet·e et obaervare praedicti consules, vel rectores aut aliqua per
sona pro civitate dehinc ad rwna,qinta anrwa. Et licet ego aciam quod haec mea con
cMsio annuati1n maiorem redditum quam sit dict·um, et etwm ultra duplum prontittat, 
tamen illa.m plenisainta auctorita/e cm·robo1·atant pe1· me et meoa auccessorea fi•·miter 
et incorrupte, sicut didu.m est, pe1·ntane•·e conatituo. Siqu.a vero persona contra hu· 
jus nostme concesaionia et daii.M>.i8 paginant venire praeaumpaerit, statuimus ut libras 
centum aUI·i.s componat, medietatem came1·ae nostrae, et medietatem p1·aedictae civi· 
tati. Ut autem haec scriptura immutabili veritate et stabililate permaneat, 8igilli 
Matri impressione inaigniri jusaimua, et propria manu confirntantea subsc1·ipaimus. 

Acta sunt h.aec in civitate Lucenai, anno incaT?l.atiortia Domini MCLX octavo 
id.us aprilis, praesenlibus vero testibus his, etc. 
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mak önkényt sorozták be magukat a városi polgát·ok közé, vagy na 
gyobb biztosság vagy ama tekintély vPgett, mellyet a gazdagság s 
uri sz<Írmnzat az egyeseknek a kiizs~gekben is biztositnak. Illy te· 
kintetekből alászálltak félelmes váraikból s hűséget esküdve a polgá· 
rok községének, adó alá engedték vetni birtokaikat, s megfogadták 
védeni a hazát szem(•)yökkcl s alattvalóikkal s az évnek legalább egy 
részét a városban tölteni 1). Szent Antbim apátjai az Orcia·völgyben, 
a római szent birodalom grúfjai s urai a Montalcino területnek, udva
raik és seregeikkel együtt, kénytelenek voltak a XIII. században 
Floreneznek hódolni, ugy szinte Agnano apátja az Ambra-völgyhen, 
hogy nagyobb biztosl!ágot s függetlenséget nyerjen, monostorát a ne
vezett köztársaság védelme alá helyezte. Siena a Scalenghik ellen 
küzd, 115l·beu Palteniero Fortequen·a várait, s ezek közt San Gio
vanni d' Asso vá.rát is a város hatósága alá helyezi. Az Aldobrandi· 
ni grófok uralm uk alatt tarták Grossetana és Sovana vidékeit, a 
montapertói csata után azonban az alhiíbéresek megtagadják a gró· 
foknak az engedelmességet; Batignauo polgárai összegyülekeznek 
sz. Márton terén, ügyvivőt választanak, s egész vidéköket évi adó 
ajánlással a sienai köztársas:ígnak rendelik alá 2); Azonban minden 
egyes város történetét kellene elbeszélnie, a ki el akamá mondani, 
mint emelkedtek az egyes vát·osok a vidéki hűbériség romjaibóL 

Némelly főurak még ntindig váraikban tartózkodtak, leginkább 
ollyan helyeken, hol mngas hegyi fekvés által védettek, s fegyvere· 
sektől és apródoktól környezve régi bntalmukat akarták :fitogtatni; 
de bár függetlenek voltak a községektöl, háborittatva mégis a többi 
osztályok által erős förendurságot nem alapithnttak. Mindaz, a mit 
tehettek, abból 1\llott, hogy fényt üztt·k, ''itézséget mutognttak, via· 
daljátékokat tartottak, vagy játékkal tölték idejöket bohóczok, tör· 
pék, énekesek s zenészek körében. 

Szabadokká lévén a községek, beleléptek a hűbéri társadalom
ba, magukhoz ragadva az előbb főuri jogokat, minö volt az adóldvc
tés, pénzverés, háború sat. Állást foglaltak el a közuralomban, a ki
rálytól vagy császártól függve, s hübét•eseket és testületeket tartva 
hatóságuk alatt. Illy testületek voltak különösen a mesterczéhek ; s 
néha, mint pl. Utrecht- és Florenczben, nom vétetett föl a polgárok 

l) Ex quo fit ut tota illa terra (Lombardia) intra civitatea ferme divisa, ain· 
gvlae ad commanendoa aecum dioecuanoa compvlerint ; vizque aliquú nobilia vel vi1· 
magnm mm magno amhitu inveniri queat, qui civitatis BUae tum aequatur imperium. 
Fris. Otto lib. II. c. 3. Rer. itRI. script. t. VI. 

') 126l·i jul. 10-én. Archivio áipl. senese. 

17* 



közé, ki ama test ü letek valamcllyikehez nem tartozott. Ama cz.éhck, 
bár egyedárusságuk a vctélyt elölvc, az ipart hátráltatja, akkoriban 
mégis szükségesek voltak, miután a községnek saját maga megalaki
tásáról és nem az egyedi jóllétről kelle gondoskodnia. 

Mikép az egyesek, épen úgy a községek is megkülönböztetés s 
czimek után vágyakodtak, pecséteket és czímereket vettek föl: mely
lyeken többnyire a védszent képe a egypár vers a város dicséretére 
vala látható. 

Az ujonan febnerült c o n su l név egykor a város első tisztvise
lőit jelenté, kik a középkorban sc a b i n oknak vagy b i r á k n ak 
neveztettek s kiknek tisztök ekkor a bíráskodásról hihetőleg a köz
igazgatáara ment át. Kormány-tanácsosokká levén szokottan tizen
négy vagy huszonegy t>~,gu tanácsot képeztek, s a föbbrendüek, alhü
bércsek s polgárok rendéből választattak 1), néha pedig csak azon egy 
rendböl, me Ily túlnyomoságra vergődött. Az állapotok egyenlősége 
eltetjeszté az olaszok példáját a többi nemzetek között, mellyek a 
község nevezete mcllctt néha a eonsul nevet is általvették, habár a 
nem olasz községck a nagyobb mcnnyiségü germán elem s a cseké
lyebb pápai befolyás miatt különféleképen módosultak. Ha látjuk, 
mikép terjedeztek el a községck déli Francziaországban, aztán mind
azon helyeken, hol római helyhatóságok léteztek, mindig tisztábban 
tünik fel előttünk azon hatás, mellyet az uj intézményekre a hagyo
mányok, vagy legalább a régi emlékek gyakorolnak. 

A szabadok osztálya tehát a helyhatósági városok lakóiból, a 
hűbéri városok felszabadult polgáraiból és a felszabadított földészekből 
alakult össze. Fejedelmi védelern alatt álltak, s a királyi tisztviselök 
csakhamar nem a nemesekböl, hanem a polgárokból választattak, kik 
ekkép a hivataloskodásba is beleavatták magukat, s a szerint, a mint 
királyság vagy köztársaság felé hajoltak, teremtettek tisztviselőket, 

kik a birodalommal szembeszálltak, és jogtudósokat, kik a gyülése
ken a hűbériség fejeit megalázták, és a tanszékekre tudósokat és egy
háziakat, kik püspökségre, sőt pápaságra vcrgödtek. 

Ekkép ime a legalsóbb osztály renddé emelkedett; az ingatlan 
vagyonosság melle ingó gazdagság foglalt helyet, és a hűbériség, melly 
előbb a társadalmat egymaga képezé, most a nemességre szoritkozott. 
Igy képzödtek a községck, nem köztársaságokká, hanem részletes 

1) Ou:nuzue tres ordlnes, idest capitanem'Unt, ·valvassorum et plebia esse noscan
tur, ad l'eprimendam .mpet·biam, non de uno, sed de ·•Ín.'JuH.• praedieli conrules l){i

guntur. Fris- Ottó II, 13. 
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társulatokból, egyesitett védelem végett a hűbéri cröszak sa politikai 
bomlottság ellen j bár utóbb saját hatóság, háború, pénzverés s önálló 
kormány jogait nyerték vagy csikarták ki maguknak. 

Az amerikai Egyesült-Államok szabadság1ínak, melly az egyház, 
iskola és tözsde hármas jelvénye körül képződött, nem kellett egy 
régi aristocratiát s megrögzött szokásokat gyiizni le: hanem elég volt 
az anyavát·os jármát rázni le, s a nép szabad volt és törvényeket ad
hatott magának, mellyeket egyedül a közjó augalt s nem gátoltak n 
felekezetek, az osztályok, a magánt\rdekek j az ország roppant kiter 
jedése megengedte, hogy mindenki tetszése szerint foglaljon földet, s 
igy nem létezett koldusok és hivalkodók osztálya, a köztársaságok 
ezen mirigye j hatalmas azomszéd nem léte szükségtelenné tette a had
sereg tartását is, melly a f!zahadságra nézve mindig veszélyes szakott 
lenni. Azért is ama földön a népural ru i (d e m o c r a t i c us) eszmék 
a történetben példátlan érettségre jutottak. 

Az olasz községeknek ellenben, mellyek had és hódítások egész 
sora által alapitott társadalomból eredtek, valarnennyi elősorolt aka
dálylyal megkiizdeniiik kellett. Még mimlig a germán elem s a hű
béri eszmék uralkodtak, mellyek szerint független lét nem ismerte
tett j s a községek valamell y ur h il béreseinek tarták magukat az egye
sekéihez hasonló ~ötelezettségekkel; csakhogy e függés new a polgár, 
hanem a község függése vala, s a kik a községhez nem tartoztak, he
loták módjára sem hivatalt, sem fegyvert nem viselhettek, sem a töb
bi jogokat nem élvezhették. 

Legkcvel:ibbé scm lehet azonLan a középkori községeket a régi 
helyhatóságokkal összezavarni. Ez utóbbiak római gyarmatosokból 
alakultak, kik gyámolítva az anya\'áros fegyverei által, a meghódított 
részeken azért telepittettek le, hogy a legyőzötteket féken tartsák: a 
középkorban pedig épen a legyőzöttek vágyakodnak előbb emberi, 
majd polgári jógok után. A római községben az apa a maga házában 
biró és pap : a középkoriban a papság megkülönböztetett s független 
osztályt képez, és az apai hatalom a kegyelet határai közé van szo
ritva. A rómaiban néhány dúsgazdag, teljes polgárjog birtokában, 
egész sereg rabszolga által környeztetik, kikre a szolgálat nlinden 
neme reábizatott: a középkoriban az ipar (a világon eWször) felsza
badul s gazdagságot és szabadságot eredményez. Amabban a joggal 
biró emberek a városokba gyülnek, a vidéken pedig csak a rabszol
gák·laknak: emebben a leghatalmasbak kün laknak, míg a városban 
iparüző nép lassan lassan munka hatalma által felszabadítja magát. 
Amott egysú•val az aristoemtia1 emitt a dcmoeratia van túlsulyban. 
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A régi helyhatósig egy kiváltBágos osztály politikai hatalmaért: a kö
zépkod az egész népség jogaiért küzd j amabban a kiváltságosak az 
alsóbb osztályok kizárásával abrják magukat fentartani j emebben 
minden jobb állapott·a tiia· ekszik ; s igy a kiizdelem közben a személyi 
i.inéa·zet megerősödik, s a leghatalma~bak hoszú,;, a legalsóbb. osztá
lynak gyanus szemmel nézetnek. 

A római ki.izséget aztán tulajdonkép csak az o r d o , vagyis az 
a l b nm b a beh·t senatot·i csal:l.tlok képezék, mellyek a hatalmat és 
közigazgatást örökflégképen magnknál taa·ták, s ha valamellyike e 
családoknak kihalt, a rend maga választott helyébe mást, a város leg· 
tekintélyesbjei l{özül. A kiizépkori kUzségek ben legtöbbnyire, de 
kiváltképen eleinte, mindazok, kik saját kenyeret ettek, saját bort 
ittak, valamdly fontosb mestersé>get Ur-tek, vagy átalában jobb álla
potunk voltak, a helyhatósági kormányba legalább közvetve folytak 
be; a tisztviselök a lakók egyetemes gyülekezetében választattak; 
mcrt minthogy a képviseleli rendszet· a régiek előtt ismeretlen volt, 
személyesen jelentek meg minclnyájan, s ebben rejlett a régi alkotmá
nyolt veszedelmének oka, mit néha igen iigyes módok által iigyeltez 
tek elháritni, de mi minllazáltal végre is a romlálit hozta maga után. 

Ré!!ZIPh~s f.-jl6déioit~k. 

A községl}k legnagyobb hatalomra Olaszhonban vergödtele Itt 
a herczegek s grófok nem voltak kiskirályok gyanánt erősek és füg
getlenek. A királyi hatalom a csás?.árival volt egybekötve, mindig 
t<ívol és sokszor kétségessé téve; a dt·osok ellenben emelkedtek s 
g:~zdagodtak, sziintelen szemök eWtt tartva a tengea·i ~öztá.-saságokat. 
Illyképen a Salifrank laáz buktával a lombat·d kü?.ségek hadat indít
uak a főurak ellen; elvévén tőlük jöveJeimeiket s grófi jogaikat, ma
guk gyakot·olják azokat, s valóságos köztársaságokká lesznek. De 
nem tudván egymás közt egyetérteni, meggycngiiltek s ellt>n nem 
állhattak az idegenek gyászo~:; bat·átságának, melly nemzetiségöket is 
elfojtandó vala. 

Déli Francziaországban a fenmat·adt római formák, s a ke.-es
kedelem által szerzett gazdagság csakbamat· számos községet hozott 
létre. Némelly városok szabnllok maradtak a többé kevésbbé meg· 
öt·zött régi hel J hntósági jogok szet·int j mások uj községekké alakul
tak, vagy kiváltották vagy máskép szaLaditották fel magukat. Az el
sők közé soroztatnak: A.-les, Aucb, Bom·ges, Clennont, .Mat·seille, 
Nat·bonne, Nimes, Poitie.-s, Perigueux, Toua·s, Toulouse és Vienne. 
Perigueux hosszu tnsát vivott a Pet·igoa·d grófok ellen ; 'l'oulouse le
győzte a Rajmundokat s több szomszéd falut hatalma alá hajtott j 
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Narbonne polgári gyűléseket s Genuával értekezloteket tartott •); 
Bourges a rómaiaktól nyert s Gyermek-Lajostól megerősített szaba
dalmakkal kérkedett; Arles emlékben tm·tva, mikép egykor császá
rok, utöbb királyok székhclyeül szolgált, a hiibéri hatalmat mindig 
polgári gyűlésekkel és saját tisztviselökkel elleusulyozta 2) j s 1150 
körül Rajmund érsek, "meghallgatva némelly lovagokat és okos fér
fiakat," ottan tanácsot alapitott ~), me Ilyben a consulok kötelezték 
magukat megtartani a bevett s esküvel et·ösitett szokás-törvényeket, 
hogy megbüntetnek minden vétkezi) lovagot és polgárt, és hogy in
gyen fognak hivataloskodni. A tanács négy lovagból, négy polgár
ból, két kereskedöböl s két földészből volt összealakítva ; ugyanazon 
érsek aztán Barbarossától (1164) főuri s consui-választási jogokat 
nyere. Az egyháziak is elősegitették a községek létesülését, mellyek 
azonban Francziaországban soha sem vergődhettek fényes állásra; de 
mégiii fennéltek a harmadik rendben, melly a hűbérurak közt eidiri
bolt hatalomnak a monarchábani egyesítésére igen sokat tett j miután 
pedig ez megvol t, épen a király í előjogok megszoritásában fáradozott; 
s e fáradalmát először az 1830-i fonadaiomban monarchia alatti sza
badság-alapitással, 1848 ban pedig a trón elégetésével koronázta. 

Németországban a községek valamivel későbben létesültek, 
minthogy itt a biztosság csekélyebb vala. A keleti határon, különö
sen Brandenburg-, Csehország- és Ausztriában a magyarok- és len
gyelek fenyegetése miatt igen kevés vagy épen egy sem képződött, 
A Rajna ruellett és a középpanton a városok szabadokká lettek s nem 
függtek, csak a császártól j a hűbériség azonban itt olly erősen tar
totta magát fenn, hogy túlnyomóvá lenne a királyi hatalom fölött. A 
legtöbb német aliarnban egész 1848-ig főuri hatóságok s részletes ne
mesi törvényszékek álltak fenn; az Alföldi tartományokban a keres
kedelmi eredetü községek valódi tűzhelyei voltak a forradalmaknak, 

•) 1080-ban. Ouncti affuere Narbonenau civea, acüicet Raymundua Arnaldi 
cum filiis auis etc. Preuves de l' hist. générale da Languedoc. II. k. 308. l. 

L. Raynonardt61 : Hút. du dtroit ntunicipal. 

') Jam praedielo consule et comile excellentiag{,mo hane rwtitiam definitionia, 
eotUJéntiente eju~ filia Rothbaldo, atque consüiantibus Arelatenaium principibus, in 
conspeeiu Boaania atque in praesenlia omnium virorum Arelateng{,unt. Gnesnay, Pro

vincia Maasilienaia, 227. l. 

" J) In nontine D. J. C., ego Raim1mdua m·elatenaia ar·chiepiacopua, cunt cooai
lio qunrumdam militum et proborum viro1-um, q·•ws nobi~cum habere voluimua, et vo
luntate et s~t aliorum, facimus in civitate Arelatenai et Burgo conaulatum bonum, 

le9aÚm et comm11nem, etc. Gallia christiana I, 98. 
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s külünösen annak, melly öket a spanyol zsarnokságtól megmentette, 
mire a községi intézmények a politikaiaknak szolgáltal{ alapul. An
golhonban a királyi előjogok megszoritása végett a községele kezet 
fogtak a főrendursággal a a tulnyomó Kamarát képezték. Spanyol
honban meggátoltattak fejlődésiikben a mórók ur:~lkodása által,.túlél
ték mégis a lassudr.d osztrák elnyomást s még ma is ök szítják az or
szágban azon belháborut, mellybt>n személyPs vagy dynastiai vit~zályt 
cRak a gyönge szemüek láthatnak. 

A szenvedések között njjásziilettek a polgárok, s megedzett jel
lemmel gyülölték a szolgaságot; ám mégis politikai tapasztaltságra 
egyszerre nem juthattak ; s igy kénytelenek voltak tapogatózva ha
ladni, s részint a régi helyhatósági eszméknek hódoltak, részint az 
egyházi uralom-rendszert utánozták, közbeköz be mégis alkalomszerü 
javításokat téve. Ha mindazáltal szabadságuk épületét be nem fejez
hették, senki se tegyen nekik szemrehányást, mielött meggondolná, 
hogy azok ma1·okuyi, rendezetlen, eriítlen kereskedő népböJ alakultak, 
kik nem értettek sem a ha.dviseléshel-1, sem a politikához, bárdolatlan 
s a szolgaságba belerögzött parnsztoktól környeztettek , s a királyi, 
főuri s egyházi hatalom által egyaránt háborittattak; s igy inkább 
hálás csodálat foghat el minltet, hogy annyit is tehettek, hogy szét 
merték törni n szolgaság bilincseit, és uj korszakot nyitottak a 
népnek. 

A köz11égck hii~tl~'ai. 

Az elemek, mellyekböl a községek képzödtek, nwgukban hord
tük a romlás anyagát. Jellcmök váJ:~ a jogoitbani zavar és egyveleg; 
miután vagy hagyományból, vagy bitorlásból, vagy átengedesböl, 
vagy kegyeletből, egyik ezt, másik amazt vette föl. A hűbérur vagy 
a püspök, kinel{ hatósága alól kiszabadultak, jogot tartott fenn magá
nak vagy némi adóra, vagy a tisztviselöknek egy kiizs1~gi bizottmány· 
nyali kinevezésére. Néha mcgtörtént, hogy ugyanazon községben, 
némelly vétkek fölött a gróf, mások fölött a püspök biráskodott; 
amannak vám, emennek adó fizettetett; ugy szinte egy külön adó ez 
vagy amaz egyháznak, egy másik ez vagy ama testületnek, egy ha1·· 
madik adó a császárnak, s tán a szomszéd községnek egy negyedik 
adó is. Párizsban Saint-Gennain, szent Genovéva és szent Victor 
apátjai, kiki egyegy városrészről adcít hnztak; Auch piispöke e város 
fölötti uralmat Armagnac gróffal os11tottn meg; a narbonnein11k a vá
ros fele tartozott hatósága ahi. s az nlg1·óf is, ki a viiros roasik felét 
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kormányozta, neki volt alárendelve 1). Marseiile három részre volt 
felosztva: a felsőváros a püspöké volt, a középsö a sz. Victor apátjáé; 
az aivárost a tenger partján önállóan birták a polgárok, harangszó 
mellett nyilván választott tanácsosok kormányzata alatt. A polgárok 
e szabadságukat még a XI. század vége előtt ,;zerezték meg, vissza
követelve őseik, vagyi,; a régi phokiszi köztársaság jogait. A keresz
tes hadak alatt e város jóval gyarapodott s a jerusalemi királyoktól 
nemcsak kiváltságokat, hanem évi adót is eszközlött ki 2). A szabad 
város fölött egy ideig az algróf uralkodott, kinek némelly jogai min
dig a Baux családhoz tartoztak, mighm a marseilleiek visszaszerezték 
e jogokat s szabadon adtak maguknak törvényeket. 

A személyes szabadság még mindenütt különbözö foku vala. 
Még mindig voltak kevés számu arimannok; némelly községekben, 
bár megváltották már magukat, királyi polgárok s urak polgárai él
tek; amazok büszkébbek s jobb állapotnak , emezek felszabadítva 
ugyan, de még mindig szolgaállapotu rokonok s barátok közepett; 
voltak aztán nemesek, főuri, községi szabad emberek, egyházi kivált
ságosok és idegen törvény szerint élö zsoldos katonák ; a longobard, 
frank s római törvénynek is, legalább a szerzödésekben még nyomait 
!áthatni. A czéhrendszer lebilincselte az ipart, nem lévén szabad 
venni s eladni némelly dolgokat, hacsak a czéhesküdtek által megje
lölve vagy megmérve nem voltak. Egy sz6val minden meg volt ha
tározva, az estvelizés ideje, a ruházkodási divat, hány lovat, hány 
szolgát tarthasson mindenki, mikor kelljen a tüzet kioltani és lefe
küdni. Némelly hatóságok bizonyos eljárásokat maguknak tartottak 
fenn, mint Arras, a jegyzöi eljárást, a magánosak ügyeiben. Borde
auxban a fel~zabaditott apa fiát, szolgáját eladhatta, megölhette 3). 

A nehéz nyomatás :1l6li felszabadulás szükségének érzetéből 

1) Genlia érseke együtt gyakorolta a tanácscsal a kormányzati hatalmat ; 
1151-röl: Nos Sil·us m·chiepiscupua, et consulea Januae, praecipimua tibi, Philippo 
Lamberti, ut ab hac die in antea non sis consul Januae, nec guida oate Januae, nec 
concilialO'I" Januae, nec legatus Januue, et pra.ecipimus tibi ut, per sacramenia quae 
lwm1:nea Rasaae adveraua te Jecerunt, non 1·eddas eia vel alicui ewum illum malunt 
me•"1:tmn. Milan6ban a Broglio nevii városrész s a pénznrde az érseké volt. Li
mogeban a város és a vár meg volt különböztetve ; mint szinte Perigueux· és 
Carcassonában ~s. lllind a két rész külön falakkal volt körülvéve, s néha hábo
rut folytat.t.al: egymás ellen. Coira. sokáig tartotta fenn a püspöki és községi vá
ros l<Ö?.Ötti ldilönséget ; amaz estenkint be S7.Qkott volt záratni. 

' ') L. Folco egyik okmányát. ll36-1J61 : Jiiat. de Provence, par Papon, l'reu
vea, II. kiit. 14. l. 

''J J/i.,t. <ll' f' áaUi.v.~P>IIPUI dP la t·o11wmue dP };aou; e O·mrique lJnrclP/ai•e. 
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eredve, s nem határozva kölcsönös bizalom, hanem közös félelem ál
tal, mikép előbb kölcsönös védelemre, ugy utóbb párt vagy makacs
ság támogatására eskiidtek össze, a czéhek és egyetemek pedig a ter
hek s visszaélésekWli megmentetés végett; s igy hiányozván egy 
Pgyetemes kötelék a sok részletes között, folytonos harczot folytattak 
a hűbéresek a testületekkel, a testületek maguk között, minden köz
ségnek egyes részei s mindcn testületnek egyes tagjai. S minthogy 
hiányzott a közhatalom, melly megfékezbette vagy vezérelhette volna 
őket, háboruba törtek ki, fegyvert csörgettek a béke közepett; háza
ikat is erősségek módj:íra épitették; a közigazgatás is az iirökös har
cziasság rniatt erőszak alakját ölté fel. 

Sőt mi több, mig a kényurak csak egyeseket nyomtalt, e köz
társaságok ollykor egész alsóbb osztilyokat zártak ki a polgári élet
bill. A milanói aristocraticus község egyik határozmánya egy pa
rasztnak nemes gyilkosára csak csekély bírságot szab; Florenczben 
ellenkezőleg minden csak a nemcsek ellen volt irányozva. A törvény 
büntetésül sznbta a nemesek közéi sorozást; illy büntetést mondott 
ki különösen p r o i n fr as c r i p t i s m a l e fi c i i s e t c a u s i s 
tantum: pro homicidio, pro veneno, pro rapina seu 
robaria, pro furto, pro incestu. Nehánypolgárkormánya 
alatt, ugy tetszett, mintha mindnyájnn a város törvényeinek letaposá
sára és nem szilárditására tö1·ekedtek volna ; a helyhatósági tisztvisc
lök épen olly eri.iszakot üztek, mint a hűbérurak. A hatalmasok ki 
akarüík zsákmányolni a többit ; ezek ismét a nem polgárokon vettek 
kárpótlást; a kevesek uralma a régi fórendurs1íg jeleneteit ujitotta 
meg: s innét a kölcsiinös bizalmatlanság, határtalan önzés B félté
kenység, rnelly, erkölcsi kötelék hiányával, testületi, osztályi s fele
kezeti tarsuláshoz folyamodott, s az ekkép előfejlett testületi érzelem 
gyilkolólag h11tott a hazafiui érzelemJ'e j mindez pedig az érdekek 
összeütközését s apró elnyomásokat vont mnga után. 

Hasztalan keresnők tehát ama községeknél a mai értelmü poli
tikai szabadság példáit. Azt ne is kérdezzétek, hogy a községek egy
más között ellenséges viszonyhan éltek-e. A dolgok olly állásában, 
melly nem átaJános szabadságon, hanem különös, egyt)nlőtlen kivált
ságon, kölcsiinös féltékenységen alapult, egyik a másik kárára előjo
gokat hajhászott j amit egykor a hűbérurak tettek, azt most a közsé
gek gyakorolták: vámot, önkényes adót szedtek ; legnehezebb s lea
lázó szolgálattételeket kö\'eteltek ; Dordrecht és Bruges ámmegállitó 
jogot gyakorolt, melly ezerint minden1 a város mdlett vagy azon ke-



resztül l'zállitott áruknak vás:írra kitétetniük kellett, terhes vámfizetés 
rnellrtt. 

Milü~p lejlödhetett volna a nemzeti szellem, midőn minden köz
ség csak önmagá1·ól gondoskodott, s kis független államot képezve, a 
közjóval épen nem törődött? Még akkor is, midőn a közös veszély 
a városukat egyesíilé;;re hii·ta, mint történt a lombardiai s toscanai 
városszövct~:~éggel, az egyesülés nem volt elég erős, s a csekély poli
tikai tapasztaltság rendszere~:~ szövetséget nem tudott létesitni. A mél
tatlan járom széttörésére bii·tak elegendő erővel, s a föur és püspök 
fölött könnyen győzedelmeskedtek j de midőn az urak egyesültek, 
vagy a király vagy a császár jött ellenök, a bár erős akaratu polgá
rok és kereskedők 1 és a csataedzett rendes seregek közti harcznak 
kimenetele igen kétessé lőn. 

Hogy biztosítsák magukat a nép zavargásai ellen, a birtokosok 
némi rendet s békét ügyekeztek megá.llapitni, s e végre összeszövet
keztek a királylyal vagy rPgi l•űbérurral, sinnéta belpártok, mellyek 
uj viszályokt-a adtak alkalmat. Midön ollykor épen volt uraiktól kértek 
segélyt, ezek az erővel ügyességet csatolva Öi:! sze, kényurakká tolták 
fel magukat, mint ez annyi olasz kiiztársasággal történt. Némelly 
községek, különösen Francziaországban kiváltságaiktól a királyok ál
tal erőszakkal fosztattak meg, vagy önkényt mondottak le azokról, 
eléje téve a nyugalmat a szabadalmaknak. Azok pedig, mellyek nem 
voltak függetlenek, csak némi egyes jogokat bírtak, a parlament elé 
terjesztették s megerősittetni kérték azokat a király ellenében j mi 
által alárendeltségöket önmaguk vallották be. 

A községeit tehát, a hol kevésbbé gátoltattak, eleinte nagy fon
tosságra emelkedtek; utóbb önmaguk közt kezdtek czivódni, annyira, 
hogy nemzetiséget nem alapithattak; a hol pedig a monarcha köré 
simultak, csekélyebb fényre jutottalt ugyan, de nemzeti egységP-t esz
közöltek. 

l:lönyök. 

Ám mégis roppant hasznai voltak a községeknek, ha azokat nem 
annyira politikai mint társadalmi forradalmaknak tekintjük, A szolga 
fajok felszab;ldulhattak ekkor a nemesek nyomása alól és saját, füg
gctlen kormányzutot állithattak fel ; a nemtelenek személyi fokozatot 
képeztek a földköz kötött rabszolgától az egysze1·ü szabad emberig, 
mikép a nemesek is a ~zabad birtokostól egész a haszonlJérlöig. A 
tisztnek é~ ~zolgálatnak kiizösségében a polgár név által mindnyájan 
njjászillcttek, s ebzuktak egyetlen jogu! a hódítást és nyers erőt te-
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kinteni; s kényszerülve kilépni a személyes érdekek szűk köréböl, s 
a közügyekről gondoskodni, nagyszerűbb érzetekre emelkedtek. 

Rabszolgák. 

A Itifejlett egyes tények közül kiemeljük a legnagyszerübbet, 
a rabszolga felszabadítását. A szent gondokat, mikkel e tárgy'ban a 
papság a hűbérrendszer alatt müködött 1), elös~gité s hatályosakká 
tette a szabadság; miután az alig megalapult községek wenhelyet 
nyitottak a rabszolgáknak, kik előtt türhetlenné lett az urak nyomó 
igája, s kik megszökésök által meggyengítették azokat, mig a városok 
erejét gyarapitottá.k. Történt az is, hogy a községek maguk megvet
ték a rabszolgákat vagy önfelszabaditásra hitták fel azokat, midőn a 
szomszéd várurakkal hadat viseltek. Mindinkább gyakorivá !ön a 
rabszolga-felszabadítás, melly szerint ollykor az egyes eseteken kivül 
egész faluk, vagy egész kézmüvesi osztályok szabadittattak fel. Azon 
oklevélben, mellyet VII. Lajos Orleansnak 1147-ben adott, a h om i
n e s d e c o r p o r e niindnyájan felszabadíttatnak; az ugyanezen ki
rály által Seans városnak adott oklevél által menhely nyittatott· az 
oda menekvö idegeneknek 2). V. Henrik fehzabaditja a városi kéz
müvescl{et, Bologna pedig összes foldmttvelöit 3). Egy orleansi hatá-

1) L. az elöbbi fejezetet. 
2) Recueil des o1·donnances, XI. Ir. 199. I. 
") Egy bolog·nai krónika monilja : "1256-ban a bolognai környék parasztjai, 

kik száz bolognai birtokosnak alattvalói voltak, megvétettek a város által és fel
szabadittattak; határoztatott egyszersmind, hogy öket rabszolgáknak fejvesztés 
büntetése alatt senki se tarthassa. IllykéjJen vett meg Boio gna ldizsége minden 
rabszolga nöt és rabszolgát tiz !irán a tizennégy éven felii li el< et, és nyolcz l irán 
R tizennégy éven alóliakat. u És 1283 bau: Oomune llonon·iae fecit fum an tes co

mitatU8, et emit omnea seroos et ancillas ab omn-ibus civitatis Bononiae, pro prelio 
unius stari frumenti pro quolibet qui habebat boves et uni1t.Y qum·tm·olae p1·o quolibet 
de zappa. r. Rumhor, T!I'Sj>I'Ung /Jesitzlosiglceil de!' Coloncn inne!•n Toscana. Ham· 
bnrg. 1830. 

Jo'lorencz községénel< (Osserv. Pio1·. IV. l<öt.J egy 1289-i aug. 6-áról kelt 
ünnepélyes határozata igy szól : Cum libertas, qua Citjusque voluntas non ex alieno 
sed ex prop1·io dependit arbit1·io, jure naturali multiplicite1· decnretur, qua etiam ci
vitates et populi ab oppressionibus defenduntur, et ipsorum jura tuentur et augentur 

in melius, volentes ipsam et ej1t.Y species non solum manutene•·e sed etiam augmen
tm·e, pe•· dominos priores artium civitatis Plorentiae, etc. et al·ios sapientes et bonos 
viros ad hoc habitos . .... provisum 01·dinatum e.rstitit saluiJ>·ite1· et jinnatum q1wd 
nullus, undecumque sit et c1tjusque conditionis d·ignitatis ·vel stat·as existat, pussit, l<U

deal vel p1·aesumal pe1· se vel pe1· alium, üteile vel expresse eme•·e vel aZ.iq11o alio 
titulo, j1tre, modo 1.:el eansa adquir·e•·e in perpetumn vel ad tempus aHquos fideles, co
/ono.• 7Je1·peluo.• vel cond·ition<des, adsrn·iptitio.• vr! cen.•ilo.•, vel alirpws alias ~uj us-



rozn1ány minden rabszolgát szabadságba helyez, rendelvén, hogy a 
melly polgárnak rabszolgája van, vezesse azt a városi hatóság elé, 
melly meghatározott váltságot tesz le érte. Brabanti IL Henrik 1248-
ban alattvalói javára eltörli végrendeletileg a halottkéz jogát; Carcas
sona minden oda telepedő embert közvetlenül szabadnak nyilatkoz. 
tat 1) s Toulouse ugyanezt határozza 2). 

A királyok saját érdekökben is hasznosnak találták a rabszolgák 
felszabaditását, minthogy igy az urak alattvalóiból saját alattvalóikká 
tették azokat, s növelték mind erejöket mind jövedelmöket. X. La
jos aztán 1315-ijul. harmadikáról, a rabszolgák felszabaditá8ára nézve 
illy rendeletet bocsátott közre: 

"Kedvelt hiveinknek S. de Chamnont és De Brogne .Miklós 
mcstereknek üdvet és szeretetet. 

"1\'Iiután a természet törvénye szerint mindenki szabadnak szü
letik, de némelly, a legrégibb korban behozott s talán őseink bűne 
miatt országunkban egész mostanig megőrzött szokások és intézmé
nyek szerint, köznépünkből sokan rabszolgai s más alárendelt állap•)
tokra jutottak, a mi nekünk nem kis fájdalmunkra van; tekintetbe 
véve, hogy országunk a szabadok (frankok) országának 
neveztetik, s akarván, hogy a dolog megegyezzék a névvel, és hogy 
a személyi állapot a mi kormányunk kezdetével megjavuljon, nagy 
tanácsunk meghallgatása után rendeltük és rendeljük: hogy egész 
országunkban, a mennyire ami és utódaink hatalma kiterjed, a szol
gai állapot szabadsággal váltassék fel ; és mindazok, kik akár eredet, 
akár házasság, akár bizonyos helyekeni letelepedés által rabszolga
ságba estek vagy eshetnének, a szabadság jó és illö állapotába he
lyeztessenek. Különösen köznépünkre nézve, hogy a gyüjtő s őrtisz
tek s más hivatalnokok által, kik eddig a halottkez, balházasságok 
sat. ügyeire nézve voltak felállitva, többé ne háborittassék, mikép ed
dig kedvünk ellen történt; es hogy az urak, kiknek rabszolgáik van
nak, vegyenek példát tőlünk s tegyék azokat szabadokká. 1\Ii, telje
sen bizván hüségtekben, meghagyjuk nektek és rendeljük ezen leve-

r:umque conditionis existant, vel aliqua alia jura, scilicet angharia vel pro anghan:a, 
vel qumvis alia contra libertalem personre et conditionem peraonre alicv-}UII in civi
tate, vel comitatu, vel districtu Flwentire etc. 

1) Vaissette, Hist. de Languedoc, III, 69. 
2) U. a. u. o. V, 8 : Civitas tholosana fuit et erit sine fine libera, adeo ut 

servi et anciflre, .•clavi et sclavre, dominos sive dominas habentes, cum rebUII vel sine 
rebUII suis, ad Tholosam vel infm. te1-mino,q extra urbem terminatos areedentes, ad
quirant libertatem. 
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Jünk által, hogy mPnjetPk a senlisi kormánykcriiletb<~ s az ehhez kap
csolt részékbc, s értekezzetek mindazokkal, a kiket illet, azon l{árpót
lásról, mcllyel mi és utódaink az emlitett szolgálattételekért kártala
nittatbatnánk; és a szolgaállnpotuaknak, a mi és utódaink nevében, 
a fentemlitett módon s a szcrint, a mint nektek bőven magyar:iztuk 
és szóval adtuk elő, átaJános és örökös szabadságl)t adjatok. És mi 
igérjük jó hittel, mind magunk, mind utódaink részéről, hogy mege
rősítjük, helybenhagyjnk, megtartjuk és megtartatjuk mindazt, a mit 
ti a mondott ügyekben teendetek és megengedendetek ; és az okleve
leket, mellyeket ti birtokaink fölött adandotok, vagy kárpótlási s ki
váltsági leveleket a városoknak, községeknek, magán javaknak vagy 
személyeknek, mi jóvá hagyjuk s mcpegyezésünket adandjuk hozzá, 
valahányszor erre felkérctendünk. Es meghagyjuk összes igazság· 
ügyi tiszteinknek s alattvalóinknak, hogy nektek mindezekben pon
tosan engedelmeskedjenek. u 

A király itt (amint látjuk) nem ajándékozza a szabadságot, ha
nem akarja, hogy az megváltassék; az egész rendelet haszonk6mlés 
s nem nagylelkü~ég; kimondja mégis az eredeti szabadságot, s min· 
denkinek arrai képességét. Az njánlat bccsét kevesen fogták fel, s 
nem akarták magukat kiváltani, annyira, hogy erre kényszereszkö
zöket kelle használni : de midön érczték a felszabadulás szükségét, 
megemlékeztek róla, hogy egy kil'ály öket természetileg szabadoknak 
nyilvánította. Ám mégis a földhöz kötött szolgaságnak Francziaor
szágban egész XVI. Lajosig mindig nyomaira akarlunk, s a Saint
Claude apátsági rabszolgák 'l'urgot ministeriuma alatt szabadittat
tak fel. 

Németországban is a felszabadítás .a XVL században történt, s 
a felszabadult parasztok régi uraik iránt évi bér fizetésére kötelez
tettek. 

Mindezek, mikép minrlen más középkori dolog, csak egyes kí
sérletek voltak j átalános rendszabály a rabszolgaság eltörlésérc nem 
tétetett. A XII. s XIII. században mégis a személyi szolgálat.-a szánt 
rabszolgák számát mindinkább keveserlni, s az ujabb idö szerinti szol
gák által, kik uraikat tetsz~sök szerint oda hagyhatják, bítjuk felvál
tatni. Az egyházak, mellyek a rabszolgák sorsának könnyítésére 
olly sokat tettek, a rabszolgaság tökélyes kiirtását hátráltatták, mivel 
nem tartották jogosnak a tulajdont elidcgenitni, leginkább pedig mi
vel az általok engedett kedvezmények mellett nem találták a rabszol
gaságot az emberiség- s vallással ellenkezönek. Azért is Olaszhon
ban még R XIV. Rzázarlban is földhöz kötött szolgá.kat találunk; azon 
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körülmény, hogy az olaszok nem keresztény országokkal ét·intkeztek, 
lehetÖYé tette a rabszolgáknak másunnani beszállítását, és szokásba 
hozta a fénylizésscl személyi rabszolgák tartását is j mi által e szemé
lyi rabszolgaság házi szolgálat szine alatt még hosszú ideig állott 
fenn. A siciliai király8ág törvényeiben, mellyeket Aragoniai Fridrik 
1296-ban tett közzé, gyakori említés történik keresztény rabszolgák
ról is ; pápai levelek s szerzödések a XIII. századból is ernlitnek rab
szolgákat j a velenczisek közt pedig, valamint az aquilejai patriarcha 
alatt állt Friaulban a XlV. században is tartattak '). 1365-böl birunk 
egy szerzödést, mellyben egy rabszolga nö beleegyezik, hogy egy má
sik urnak birtokába menjen által 2); a velenczések a .;hioggiai háboru 
költségeinek fedezése végett miuden rabszolgára hónaponkint három 
!irányi adót vetettek; a triestiek 1463-ban a velenczések szökevény 
rabszolgáinak kiadására kötelezték magukat 3). 

A házi rabszolgaság Olaszország némelly részeiben még a XVI. 
században is fennállott. 1537-i luccai határozmányokban mondatik, 
hogy az ur t•abszolganöje meggyalázóját annak kétszeres ároni meg
vételérc kényszerítheti, s azonkiviil száz líra bírságot fizettethet vele. 
Genua törvényei tiltják a rabszolgák Egyiptom földérei szállítá
sát 4); a tilalom azonban akköp játszatott ki, hogy a szerencsétlenek 
Kaffába vitettek, mellymk szabadalmas kikötöjébe a suitán azok fel
vétcl~re két hajót szokott volt küldeni. Ugyancsak Genuának 1556-i 5) 

fenyitö törvénye biintetéi:it szab a rabszolgák clrablóira, s bizonyitja, 
hogy a rabszolga, urának tulajduna vala 6). Az 1588-i törvény kije
lenti, hogy a rabszolgát ellehet adni rnint bármelly árut, s ha netalán 
a hajók tartalmát a tengerLe kellene vetni, a kár a régi mód szerint 

1 J Daru, XIX. könyv, 7. §. 
') Gamba Bertalannak : Serie degli se~·itti in dialetto ·veneziano czimü gyüj

teményében, n 35. lapon ez áll : 
1367-ben Beatrix, Narbonne grófnöje, egy rabszolga nöt szahadit fel: Volu

mua quod qumdmn mu.lier serva aive aclava noatra, t•ocata Marcha, sit et libera et 

quiilia afque franea post martem nost1·am. Ducange ad v. Quittiua. A Manumiaaio 
szónál öt felszabadítási okmányt !Joz fel 1207 és 1270 közül. A Sclavua szónál 
a mar~eillei levéltáriJól egy 1358-i oklevelet hoz fel, mellyuen egy hnYzonnyolcz 
éves rabszolga nö (talán berberiai) hatvan arany forinton adatik el. 

3) Fontanini, Dias. de Maanadia. 
') Quod aclavi super navigii4 non leventur : quod aliqua pe1·sona Januensis 

non possit defm-re mamaluchae ma.rea et foeminaa in Alexandriarn ultra mare vel ad 
alique'm locum subditum soldana Bab,:tonire (azaz a kairói sultánnak). 

') Lib. II, c. 20. 
") Cap. 55 et 93. 



oszta:ssék fel, per nes ct libr11.m, compr,~h<~nsis pccuni
i s 1 a u r o , a r g e n t o, j u c a l i b us, s e ·1· v ·i.~ m a s c n l is e t j o e
m i n is 1 c q u is e t a l i is a n im a l i b us. E késökori rabszolgák 
hihetőleg hitetlenek, s leginkább hadi foglyok sa musulman földekről 
elrablott emberek voltak, azon időben, midőn a vallási tii1·ele"(ll még 
csak névszerint sem ismertetett 1) j vagy talán csak hűbéri alárendelt
séget s nem rabszolgaságot kell érteni, mint némellyek akarják. 

Ha mármost összefoglaljuk a nép történetét, Nagy-Károly után 
fejetlenséget, átaJános felbomlást, czivódó városokat s családokat ta
lálunk j minden főur, minden harczos külön érdekért lelkesül, a sze
gény néppel pedig senki sem gondol. A hübérrendszer a herczegeket 
s grófokat kölcsönös védelemre s szolgálattetelre kezdi szövetkeztet
ni j a nlinden köztehertől szabad, maguk között független, tehát társa
dalomellenes tulajdonosai a szabadbirtokoknak, önkényt vagy erő
szaktól kényszerítve hűbéresekké lesznek, vagyis alávetik magukat 
valameily nagy urnak, ki szolgálataikat, hódolatukat s kötelezettsé
geiket védelmével viszonozta. Az ember mindig hajlandóbb a társa
dalmi életre, mint az elszigetelt~égre, s a hűbéri kormányzat akkori
ban az anyagi erökifejtésre sa hadvezetésre legalkalmasb eszközöket 
s hatalmat nyujtott. 

A köznép még mindig a tát·sadalmou kivül állott, s azt ebbe be
vezetni a községek föladatul tüzték ki maguknak. A községek eleinte 

1) Gioja Melchior (N,wvo pmspetto, p. III.) állítja, hogy ,,nem a vallás az, 
melly a rabszolgaságot Europa nagyobb részéről eltüntette, banern a müvészetel< 
s fényüzés lassu haladása." - Libri Vilmos (Histoire des sciences mathémat. en 
Italiej azt ügyekszik behizonyitni : hogy az egyház ruitsem tett a rabszolgák fel
szabadítására, söt ellenkező irányban müködött. Az egyház elleni okoskodása 
hasonló ehhez: "Nem igaz, hogy az Albertinu~ codex tiltja a lopást, mert tolva
jok találtatnak ott is, hol e codex teljes érvényben van." A könyvek között, mi
ket ö története megirására h~tsznált, ott van Cardan Jeromos, kiről alantabb mi 
is szólandunk. A lyoni kiadás X. kötetében benfoglaltatik a De a•·canis reterni
tatis czimü darab, hol (31. 1.) törvényszerűnek akarja behizonyitni a rabszolgasá
got, czáfolva az egyházat, melly az embereket egyenlöknek nyilatkoztatja : "A 
szolgaság e neme, hogy senki se. tekinthes~e azt természetinek s tehát törvény
szerünek, eltöröltetett a mi vallásunk, vagy inkább azok által, kik határozrná
nyokat boesátottak ki, fejtegetve e mondatot: lsten elölt nincsen sent szolga sem 
szabad. Épen mintha valaki Krisztnsnak e mondatát : Ama napon sem hdzasodni 
sem háza.tiUatni nent fognak, oda magyarázná , hogy a házasság szükségtelen. 
Hogy a mérséklett s igaz~ágos szolgaság hasznos az államra nézve , ez annyira 
igaz, hogy még az igazságtalan s tulságos is hasznosabb, mintha épen semmi 
szolgaság nincsen; azért a pogány országok boiriogabbak voJt,.k, " a ma homedán 
államok ma is boldogab bak 11 keresztényeknéL" 
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nem kivántak szabadságot, hanem csak egyenlőséget egy ur alatt, 
csak fékezéllét a hűbéruralom vis11zaéléseinek, és képességet a hűbéri 
társadalom ba beléphelni. 

A községekben e szerint nem találjuk fel a rögtönzött forrada
lom rohamos sikerét, dc nem is látjuk a meghiusított fölkelés bor
zasztó felelösségét. Ellenállás végett egyesülvén, az ellenállást első 
kötelességül, eszközül s czélul tüzvén ki, szervezés, összeolvasztás 
helyett rontaniok, darabolniok kelle. A harcz meghozza a diadalt, 
de a gyiilölet megmarad s viszályok magvává lesz; a tökélyesen le 
nem győzött nemesek fölkelnek s megalázzák a községeket ; a kirá
lyok, pártolva ez utóbbiakat, meghatalmasodnak; a kard hosszura 
nyujtja a harczot az ipar és l<épesség ellen. A legyőzetés mellett is 
fenmaradt a siker, fenmaradt a községek által előidézett forradalom; 
mert tartósak és törvényszerüek azon forradalmak, mcllyek a legszá
mosabb emberosztály sorsát javítják. A rabszolga nem dolog többé, 
hanem ember, személyiséget és saját nevet szerez: illy szent ezéiért 
pedig dulás, rombolás és vérontás nem rölösleges áldozat. Az ola
szoknak ha nem is hagytak a községek egyesitett hazát, de hagytak 
emberi méltóságot. 

TIZENNYOLCZADIK FEJEZET. 

A b i r o d a lom. - V. H e n r ik. -- I n v es t i t u r a. 

A hUbérrendszerben az egyház és a birodalom álltak a felső fo
kon, de felsöségök inkább eszményi mint valóságos vala. Már láttuk, 
mikép amazt tetőpontra emelte VII. Gergely, ki czélul tüzte volt ki 
az egyházi hatalmat a fejedelmitől függetlenné tenni s egészen a pá
pai kezekbe központositni azt, mi előbb a magas papság között vala 
felosztva. Láttuk a hadakat is, miket e törekvések elseje idézett elő. 
A német császárnak egyrészről a saját előjogait megtartani s terjesz
teni akaró pápával, másrészről a függetlenségre törekvő nagy hűbér
urakkal kelle harczolnia. Az Ottók és a frankonini ház alatt a bel
politika a német s olasz főurak igényeinek leküzdésében, kivülről pe
dig a német határoknak a szlávok és magyarak elleni biztosításában, 
a császári hatalomnak Rómábani erősítésében s Olaszhon görög tar
tományainak meghóditásában állott. Ez utóbbi vállalatnak rosz ki-

xr. 18 
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menetelc szárnyát "zcgtc a német hatalomnak az Alpeseken túl; meg· 
halván aztán lll. Henrik (lOEG.) s egy hosszu kormá nyzús{l<,; é,; egy 
viharteljes félszázad következvén he, a murak felfuvalkodtak,. hiibé
reiket örükösekké tették, bitorolták a királyi jogPkat, ~; meg:>zilárdi
ták a földterületi fels(ís6get, melly a fnjedelmi Inttalomtól kcv?~;bcn 
különbözött; végre saját nevökhe;r. ama vlirét, vagy tartományét csa
tolták, melly fölött uralkodtak. Németol'szág ekkép uj rendezetet 
nyert. A császári korona ekkép választóvá Wn, de gyöngyeitöl meg 
vala fosztva; a mainzi, kölni és triet·i érsekek a sz<isz, bajot·, franko
nini és sváb herczegekkel t•gyranguakká emelkednek; ugyanezt teszi 
az udval'i gróf (Pfalzgraf); a fiípapok a világi ügyeszektiíl, a herczc
gek az udvari gl'ófoktúl lüggetlenekké tesúk magukat, s nem hogy 
egymás közt veszekedtek volna, mikép Uttó o hajtá, hanem kezet fogc 
tak a kidJyi hab~lom ki~;ebbitétiérc. 

A burgund királyság Baseltiíl :-iehweiz fü!dén terült el, aztán a 
Hhőne mentébcu e folytí forráHait,,.,J egti~~ a 1 eugerig; Olas~ hon felé 
rgész az aosta i völgyön tul Caremai g nyult cl, a többi rés~en az Alpe
Hek tetői képezték határait. A t~ív;i.ro~ Vienne volt. Különbözö ere
detü :; nyelvU levén a népség, a :;zilárd et;y~;og a hatalma:; püspö
l{ök és föurak mia1.t IICm jühctoU létre. Alig l'satoltatutt Bur
gundia a német koronához, a fiínrnk mégiti mát· 1033-ban független
séget gyakoroltak, ::; a Provcncr.Lan, a:dún Vienne-, Lyon·, Savoya-, 
Burgundban é;; más hdyekPn iin:illú fiíltabtlnHt gt·ófok kc~rltek ural
kodni. 

1\lig- a ;;zláv nópekkcli h;í.horuk a lol'<tsságut igen ;:;ziikségessé 
tették, a nemesek a hadseregben túluyomók voltak, nlÍuthogy lóhátun 
csak ök katonúskodhattak; miért Í::; a többi szabadoktúl kárpótlást 
kivántak, melly utóbb rendcs arlúv:í. változott s kiterjedt mindazokra, 
kik nem katonáskodtak. 

Mig azouban n királyi hatalom aláoL!:izállott, a hannaclik rend 
Németországban i:; emelkedni kezdutt, s l V. Henrik azon városoknak, 
mellyek öt a pápa cllt•n segitctték, háláoól kiváltságokat adott, sza
badoknak nyilvánitá a kózmüvcscket é~ kercskcdöket, s teljes polgári 
joggal ruházta fel öket. Ellensulyozni ker.dték ekkép a hlibérurakat, 
s a püspökök kiváltságai is megnyirbáltattak a városok javára, ruely
lyek aztán, bár császáriaknak vagy birodalmiaknak neveztettek, mi
vel közvetlenül a csász1ir alatt álltak, köztársasli.gokká alakultak. 

A birodalmi gyülésekre nem hivattak meg, minthogy Olas:::or
szágon kiviil a követek általi kép,•iseltctés nem ismertetett, s bár min
den polg•i.mak joga volt t\ bban részt veoni, vis~zarias~tattak mégis a 
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ung-y ki>ltsf.g-ektöl. s Í!!;.Y a g,rülét< csak fejedelmek s főurakból állott, 
amintho~y c szcrint lJ d varnak (l i" ft a g) neveztetett is el. 

, .. Ile• u ri 1•-

V. Henrik, ki az Pgyházi átok iiriigye alatt, atyja ellen pártot 
ütött, s annak bünci f,~nyit.ésére rettentő eszközül szolgált, midőn 

trónra jutott lll OG), folytatni kénysz•,rii.lt a bübérurak elleni hadat; 
de a fq~yvnrszcrcncsc nem mosolygott rája sem Német- sem Lengyel
scm Magynrországuan, hol szintc e~ászó.ri igényekkellépett föl. Ugyanő, 
ki szinlelésuiH mcghunyászko1lott a Szcnt:1zék eliitt, utóbb megujitá 
az czzeli viszályt, magának követPlvén a fi5papoknak adandó megha
talmazás (inve,titum) és a tiHök veendö hódolati eskü jogát. 

lrin•stitu!'ll. !'iull·i-i t'g)·czmi·n~·-
11. Pascal béké:-;en oh:1jtván e\intézni a botrányos vitályt., utnak 

indult személycsen Númetors;o;ág felé; de miJiin értesülne Hem·ik ma
kacsság·:írúl, b'rancziaorsz:ígnak fordult és z~inatot hinletett Troyesbe 
(ll 07 )1 mrlly a vil:ígi invl•stiinníkat ujra m,·gtiltotta, Hem·ik ltövetei 
azz11.l álltak elő, ho;l·y uruk soha ;.;cm tiit·rudi el olly fontos kérdésnek 
idegen földöni tá•·g·yaltatását, Itanem inkábh ö maga Rómába menntl. 
At is kelt az AlpesekL•n harminczezer emberrel ( 1110. apt·il.) s tiszte
letteljesen fogadtatott a lomhard várowkt<'d; l\lilanút és Novarát ki
véve, melly utóbbi kis 1'!11\tatot.t; a t\Jhbitiíl pénzzel és set·eggcl segít
tetve eg(•;:z Sntriig nyomult dii. Itt ujra makaesul vonakodott az elő
dei :Utal gyakorolt .io;~oknak l'i;:tl' cgyikótöl is vis-<zalépni; Pascal el
lenben bc'~kd akal'Vll!l 1nindt>n <ÍJ'•Jil a:r.on a_j:ínlatDt tdte, hogy az egy
háziak lnmondan:1k ii:;.-<;o;e~ vil:í.g-i llralmukrúl, valamint a cs:íszároktól 

kapott hiíhérek- és vámkl'ó! Í'>, s az eg-yházak Illegelégednek a tized
dels a nwgátw . .;aktúl kapolt földd:~kcl, e:;akhogy a esá~zár is az er
kölcstelen mc;,;hatalnwú~i jogról tHoncljun ln. 

A p:ípák viselete ama vit:'dyban valóban semmi nagyravágyásra 
nem mntat, mert lemon1lottak ink:íbb n YiiAgi javakról, csakhogy a 
választá,; ;;zahad legyen. Pa~cal a:~.onhan a rosznak kiirtása körüli 
buzgaltnáuan s a;o; apostoli szegénység szemeliitt tartásamiatt feledé, 
hogy a sok halaimaR p,gylu\r.i fiímnt madalmaiktM megfosztani lehe
tctlen volna, és hogy azt a Yilúgi Ul'<lk sem engednék meg, elzáratrii 
látván ekkep kisebb fiaik jú elhelyezésének utját. Henrik szivesen 
vette az alkalmat visszaszerezni a kol·onáuak ama sok jószágot, mely
lyet elődei a főurak dlen~ulyo;o;ása \'égett az egyháziaknak adtak. 
Aláírta tehát az egyezményt (1111 ), az összes egyház és a birodalmi 

h erezegek jóváhagyása !'emén y é ben. 
Alig jutott a határozat köztudomásra, a nemesség legott zuog-

18* 



lódni kezd, a pü:tpökök vonakodnak birtokaikatátengedni, Hem·ik vi
szont az investiturákróllemondani nem akar, mindaddig, mig a sutrii 
határozat nem foganatosittatik. Ekkép bonyodalom s zavargás tá
madt, a nép ráunván a durva s részeges németekre, öldökölni kezdi 
öket, Róma vérengzés szinhelyévé lesz. Henrik elfogja a pápát és a 
bíbornokokat, s a diszjeleiktől megfosztottakat, bár ő maga is megse
besült s lováróllerántatott, kezesekül kihurczoltatja a városból, mely
lyet aztán ostrom alá fogott. 

Megrettenvén ezek miatt a pápa, miután hetven napig fogva tar
tatott, Sutri-ban egy okiratot (p r i v i l e g ium) i1·t alá, mellyben ha
tározva volt, hogy a püspökök s apátok szabadon és sírnonia nélkül 
választassanak, de a császár Lcleegyeztével, ki öket gyürü s pásztori 
bot átadásával hatalmazza fel, mire aztán a fölszentelés következzék. 
Pascal ezután visszatért Rómába s fölkente ott Henriket; de alig tért 
ez vissza, a Libornokok, minthogy beleegyezés/ik ki nem kéretett, a 
pápát a határozat visszavonásá1·a ~;iirgetik; s midön ez kényszeritteté
sét kimondani nem akamá, ös.~zegyülnek a Late1·áni-palotában s meg
semmitik amaz okiratot (p l' a v i l e g i um-nak nevezvén el azt), és a 
viennei érsek egyházi átok alá veti Henriket (lll 2. apr. 2.) 

A császár ekkép atyja sol·sára jutott ; a mainzi s kölni érsekek 
sok elégületlen föpap élén a IV. Henrik alatti jelenetekkel fenyege
tőznek, fellázitják a szász herczegekct, s pusztítva ütnek be a császár 
földére, viszonozva azon dulásokat, mikct ez a szövetségesek terüle
tén követett el. 

ltl11ti ld Jlil'óf'uö adományoziÍ!óu 1115. 
Még nagyobb bonyodalmat idézett elö Matild grófnő halála. E 

dúsgazdag urnö, kit VII. Gergelynek IV. Henrikkeli harcza alatt olly 
nevezetes szerepet láttunk játszani, a toscanai határgr6fságon s a luc
cai herczegségen és sok más terjedelmes jószágon kivül birtokában 
tartá Parma, Modena, Reggio, Fen·ara, Cremona, Spoleto és más vá
rosokat, söt a halála elötti évben Mantnát is magától függövé tette. Ő 
ezen összes birtokok örökösévé a ~zentszéket nevezte'), de V. Henrik 

1
) Pro rerned1'o anim.re mern et pa1·entnm. meontm, dedi et obiuli Rccleaiae san·· 

eli Petri, per inte1-ventum dornini G1·eg01·ii papre VII, omnia hona mea jure propri
etario, tam quCil tum habueram, quam ea qure in antea acquisitura eram, aive jure 
aucceaaionia, aive alio quocumque jm·e ad me pe1·tinent, et tam ea qure ex hac pa1·te 
montium habebam, quam illa qure in ult1·amontan-is partibu,8 ad me pe•·tine1·e vide
bantur. Ugy látazik a grófnö ez ado111ányozá~t még VIT. Gergely pápasága alatt 
tette; de elveRzvén az okirat, megnjitll. nzt 1102-b<>n, TI. Pas<~al javára. Ez ok

levél ki van nyomtatva Donizza költ-eménye végén (Sc•·ipt. 1·er. Ital. t. V. p. 384.) 
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szinte igényt támasztott, melly szcrint a grófnő hűbérjavai a koronára 
voltak visszaesendők, a szabadbit·tokok pedig mint a grófnő legköze
lebbi rokonát őtet illetnék. 

Nem volt könnyü dolog a bi1·tokok valódi természetét meghatá
rozni, midön azok Wbb nemzedéken át egy birtokos kezébe voltak 
egyesítve, s miuüín a királyok sokszor a szabadbirtokokat hűbérja
vakhoz esatolták, a hűbérjavakkal pedig szabadbirtokokat egyesitet
tek; Henrik azonban királyilag oldotta meg a vitakérdést; mert alá
szállva Olaszhonba, elfoglalta ama javakat, s fogsággal fenyegette a 
pápát (1116). Ez egy ujabb lateráni zsinaton megsemmiti a sutrii 
egyezményt, megerősiti mindazt, a mit követei végeztek, s a cs:\szár 
közeledtekor l'vfonte Cassinóba menekül a normannok védelme alá. 
Henrik bevonulván Rómába njolag megkoronáztatta magát, s mint
hogy Pascal a zsiuó eredetii Leo Péternek a város parancsnokává 
történt kinevezése által nagy elégiiletlcnséget okozott, a császári párt 
örömmel fogadja Henriket, s eliízi a visszatémi altaró Pascalt, ki ek
kép székhelyén kivül halálozik meg (1118. jan. 21.). 

Az utána következett Il. Gelasin~töl Henrik az 1111· i egyezmény 
megerösitéset követelte, de midön ez a dolgot zsinat elé terjesztette, 
Henrik ismét Romába jö, és Uencio Frangipani, a császári párt feje, 
megismételte egy másik Cencio tcttét, s hajánál fogva hurczolta el a 
pápát az egyházból saját palotájába. A nép Leo Péter által vezetve, 
kiszabadítja a püpát, <le Henrik a jogtudósok által törvénytelennek 
nyilváníttatván Gelasins megválasztását, Bourdin Móriczot bragai ér
seket tette pápává, ki Vlll. Gergely nevet vett föl. A Francziaor
szágba menokiilt (Jclasius 111eghnlt (ll HJ), sa bíbornokok a burgundi 
grófok köziíl Il. Ualixtust tették hclyP.he, ki teUes buzgalommal védve 
ugyan az egyház jogait, de eliideinél több ügyességgel bírva, Henrik
kel egyezkední kezdett; de midőn ez sem vezetne sikerhez s Henrik 
a pápá t elfogatni akarná, ez átok alá vetette öt az ellenpápával együtt, 
ki, midön Calixtus közelcdtekor Romából futna, elfogatott, gt'myolta
tás közt visszahozatott s egy kolostorba záratott. 

Calixtus erre olly ünnepély lyel tartá bemenetét Ro mába, minőt 
a Szentszék meggym·apodott gazdagsága megengedett; a különböző 
népek, mellyek az örökvárosban szállást tartottak, vetélykedtek a 

s meglehet, hogy hatuis. Maga av.onban az adományozás okszerüleg nem tagad
tathatik ; minthogy igénybe vétetett rögtön Mat.ild halála után s csak arról folyt 
a vita, mennyire kelljen érteni annak kiterjerlését ; valódisága Roha ~~m vonatott 

két~égh~. L. Tiraboscbit : M•m. nwrlRnesi T. 140, 



278 

fényes fogadál:liJan, tle lnindnyújukulJ tnltetid; a:~: atualtiak, mivel ök 

a téreket és utczákat pu:;zt,·,. é:; selyemszövetekkel takartúk Le~, s 

arany és ezüst fü:;tülökLcu illat~t~Prd~et égettek. Vilmos apuliai- s 

Jordán capuai herczeg, eljöttek húuolatukat Lmuutatni s hii,.;óg-d fo
gadni m i n d c nk i e ll c n a p<ípának, ki nekik invcbtitma ,}eleid 

pápai zászlókat adott, H Li ztusitva l,í.tta IIHtg<Í.t a normann er i i ,'d tal a 

szabadsAg harezainak kiv i vá~úm. 

Wol'ln~i C'!Qt'1.111Í'IIJ 1122. 

Ezen anyagi erün<:t azonl•nn nagyobb r!~miil•·tbe vj:é ll•.·llrikr·t a 
püpai átok, melly által atyja iissz(•l:lj<tjnit fejérc ldmunlani vúl'ta: :,;:(~l·t 

jónak 1:\tta egyezkeclni az c•llenc iis~;;;c;;zi)v{'tl<.<'zett fiilll'akkat, li J,ékl·t 
kötött velük V{ürzl.mrghau, mit Ilelll ,;uk;\,m a p:íp:'tvali er;yet.kr•;h:s 
követett. A worm:5i gyülé:5 meg·~rii~it!~ az egyPzkcdb;1_. mC'II_yl.H~n ki

köttetett, hogy az átok alól fiilm<:'nt.ctt C"sJÍszár lcmou<l a gyiirii- s pihz
torbottali meghatalmndsról, a v:'t!a=<ztá~okat Hzabaclon az cg-yhú:.mk
nak hagyja s viss~aadja azukn~tk n li:\ ború kitiiróse Ma bitorolt java
kat. A pápa viszont reü állott., hogy a némcthoui fiípapflk, a csás~ár 

jelenlétében, eröszak l~" ~imonia u<:lJdil vála~ztassanak, s :t mcgvál:\sz

tás után a császúrtúl a rrgaliúknt vagy mint. tnn monclatn?k, az ide

igvaló birtokokat (tcnnpnrnlia) fog:«lj:\l,;, küllinb'iziill'g :1z olasz

honi szok:ístól, hol a meglJntnhnnd.s c~nk a f;iJsuntelé8 ntán töl'tént. 

Ugyanezen egyl'r.méuylJ<~n lll<~gvriíflittetctt n~ ··hií lateráni cgyetcmefl 

zsinat. 

Itt Lefujeztotett a llicglwtaluta~ils l invc•dituraJ mialti húLont elsij 

fcdvonása, 1nclly negyv•·nhat évig !urtotl s v<!rontús,;alC::s fondorlatok

kal bélyegeztetett. ÁlllfiZ C;.!,'j'CZlllÓll)' liil:,;(jsl::.;·e C,tlixtwlé maradt, ki 

úllhatatosan u béke hclyn•;'dlit:'t~Ún cl·•lg<~zott; <lZ e~yezmény azonban 
határozottan a világi hatalomnak adoí.t cli;nyt, a HH:nnyiiH·n a e.,:bz<Í.I' 

egyetlen igé11yétöl sem ;\llott d ;; kikiitiitt jelerdt':tc :Ut nl a váiHsztá:>o

kat mégis ő intézte é~ a:-~ il fdsií,;úgn uémilt~g uwg \'olt erií:silvc. De 

a:-~ egyházuak llCIII is hóclitú:; Ytl!t a cz.élja, c:;ak ;;zaballti{tgának meg

tartása a lelki dolg·okLa:;, mit d j;; t':rt. Késiíbb IL Lothar r:íhagyta 

magát venni, hogy lt,nJOncljoll a v:íla~~t:bokc,ni jPlnnlét jogáról, s a 

felmerülhetett vit.álykérclé:;.: k el<liintút:e is a pú pún nk hagyatott. A 

megürült apátságok s piiRpiibr'·g·ck j'ivetlcllllt: mr'~g a [',,jcd!·lcmé n:a

radt, de ez scm sokáig·. 

A pápák nemcsak NéHICiors:~:;Í.~~bnn tiirl'kccltnk a v:Ua~zt:\.soknt 

a fejedelmek ki)zvetlen befolyá~a nicH kivon1:i; ~ II. Orliáu a hirr>;; 

clermonti Zflinaton \ lflrl!J) megtiltotlll windeu c:;:.;) h;'~;.;inak ilr'Hi•1lati e;;-
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kílt teuui valnmelly fejedelr~muek 1 J, Enuek folytán megtagadta azt 

sz. Anselm <·antm·IJIIt'yi ét·sek l. Ut•nriknek, az angol trún bitorlójá

nnk, ki is az érsekel e miatt ~z:imiizé, tuiglen IL Pascal au)a király

lyal olly egyes~é~rn lépett, hogy az angol püspöklik s apátok hó
dolatukat a fiilszeutelt··~; díílt teg'j(,).;, a nélkül azonban, hogy a király 

gyürü- l:l pásztud)()ttali meg-lmt.u.lma?.:bt adna nekik. 

Az illy sr.et·tart:lsuak kevél:! Ilivata volt l:<'raucziaot·~zitgban, l:lilt 
az elsö CapetC'k nlati cgé~;zeu fcl<~tléshl! nwnt; de midön a clermonti 

z:;inat a fönebLi hatú,·ozatot l10zta, u wmmum püspiikük igen ü\g ér

tclmot adtak an11ak, hat:Í.t'üzva, hug,Y ,,seuuniféle pap ne lehessen vi

lági ember alaitval<íja," mintlm illetluuuek tah\Jták volna, hogy az 

Istennek fölszentel t s fülkent kezek szents(·gtelen, s talán gyilkos vagy 

parázna kezekLc illesztes!:lenek. A királyok azonban ellen~>zegültek 

az illy rcndr~l<~t.:k alkahnaz.ú JÚnak, ~ e ttl.rg·y ill béké~en egyenlittc
tett ki . 

.Midi\n aztún l<'rauez.ia- ,:~ AngollwnLau a királyi hatalom a fii
ut·aké fölött túlnyom Imi lett, a papság kiizeleJ ve a tt·ónhoz, elösegité 

e változást; tlr~ m:lskép tijrt.ónt 1'\t'lllctor;;zágLan, hol a fíip:tjJok majd

nem fejedelmi halaium hübúrlll'ak maradtak, miudadJig, 1uig llaLs

burgi l~nclolf a tt·únt "U;júl t:>~alátljáwtk tH<lll biztositá. Magyat·- ö~ Len
gyelhonban és ~eamlinávia hárlllas orst.ágálmn a kin\.lyok csekety be

folyúst gyak•>t'<Jltak at. egyhúzi iigyeklw, s Kálnu\n mag-yar király a 

meghatalmaz;bi jogrM ünkónyt lentoHelott ( 1100). 
A uornHu1nok, hát· gyá~twlit.'Ji voltak a pápanak, ellenel elicn, 

még sem voltak hnjlandilk jogaikhól valritnit odaengedni s pápai kö

veteket fnga<lni cl azull tartnmányokhau, mellyeket íík a hitetlenek

töl s görögöktiíl foglaltak cl s ar. ip;nz. egyház kebelébe tt~ritettek 

vissza. Azért ll. OrLán, hogy megnyugtassa H.ogert (119~. ), azon en
gedménynyel tisztelte meg, melly aztán a si c i l i a i m o n a r c h i a 

t ö r v é n y szék é-nek 1. t r i b u n a l J mweztetett, vagyis hogy Roger 
és utódai a Szentsz6k sziiletett iirökös követeinek czimét visdjúk. 

l\lint illyenek, nagy ünnepek alkalm<l.val gyüriit, pásztori botot, püs

pöksüveget s dalmatieat viseltek 2). Aversa grófjait IL Miklós "Capua 

h erezege Is L e n k e g y e lm t' b ö l u czinunel ruházta fel, miglen 

1) Ne epÚ!CO(J<t!l 'tel sueerrioN reyi tet rr.li"ni lu im in "'"'1ilms liyimn fideliirt · 

tem fa~int. C au. 1 7. 
. ') Igy vnn lefesl.v<' Uogcr király u monreáli egyházb~tn , és Vilmos a pa

lermóiban, ,;s II. Frinrik hnlláj1t p>t;nti ölt1i,él<eldHm találtatott me~; s egész II. 

Piilöpig nz egyházi iigyekhoni hlyamodvhnyok n kir:Uyhnz ''""lis-•imo palri •~zim 

alatr nyujtattak !J<J. 
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(1130.) II. Anaelet ellenpápa II. Rogert "Sicilia királyának" czimével 
tisztelte meg, meghatalmazta öt Apulia, Calabria- és Salernumra, mint 
szinte a nápolyi herczegségre és a capuai fejedelemségre: ez volt a 
Két Si c i l i a királyságának eredete. II. Incze hadat inditott Roger 
ellen, de csak ugy járt, mint elödje IX. Leo. Megfogatván tö!Jb bí
bornokkal együtt, békét kötött Rogerrel (1139), uj meghatalmazást 
adott neki, mit Roger hódolattals hatszáz darab aranyból álló évi adó
val viszonozott. Ekkép a Szentszéknek a siciliai királyság fölötti1 

félszázad óta szerzett felsösége meg lön szilárditva. 
V. Henrik, e nagyravágyó, kincsszomjas, a közvéleményt meg

vető, de tevékeny s ügyes fejedelem, nem sokáig élte túl a pápáv1di 
egyezményt. Benne kihalt a frankoniai ház (1125. ), melly Német 
ország fölött egy századon át uralkodott. 

TIZENKILENCZEDIK FEJEZET. 

II. L o t h a r. -- III. Ko n r ~ul. - O l a sz h o n. 

11. J,oChin. 

A bajorok, szászok, frankok és svábok bizonyosan a frízekkel, 
lotharingokkal és thuringokkal együtt összegyiiltek, lwgy megválasz-
8zák V, Henrik utódját. A nemesség, a kiséretet is oda számítva, 
hatvanezernyi számban jelent meg Mainzba a Rajna két partjára, s 
miután a herezegak a választásról félrevonulva vitatkoztak volna, tíz 
személyből álló választmányra bizták azt, melly is a trónra a Supplin
hurg-ház fiát, Lothúr szász herezeget emelte. Befolyt a választásba a 
pápai követ, s a pápa aztán fölkéretett, hogy erősitené meg a megvá
lasztottat, ki megigérte, hogy a főpapok szabad választását a maga 
vagy biztosai jelenlétével nem háboritandja. 

Lothár a szász herczegséget sok más birtokával együtt veje 
Kevély-Henriknek, a bajor herczegnek engedte át, kinek családja, a 
Gvelf-ház, Eurapában a leggazdagabbá, Németországban pedig a leg
hatalmasbbá emelkedett. Nem tiirhette ez átengedést a Hahenstanti 
Egyszemü-Fridrik, sváb herczeg, egyilio a trúnkiiveteliiknek, annyira, 
hogy a két ház között ellenségeskedés ütött ki, melly aztán térmésze
tét s tárgyát változtatva Német s Olaszhont (.h·rlfck l:;; Ghihellinck 
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neve alatt nyugtalanitá. Amazok Henrik családjától, emezek a Ho
henstaufiak W aiblingen nevü vád,tól neveztettek el. 

Konrád, Franconia herczegc, Egyszemii-Fridt·ik testvére s a 
Sali-frank ház szabad birtokainak örököse, Olaszország királyának 
czimét vette föl (1128.) s 1\Ionza- és Milanóban az érsek által megko
ronáztatta magát; de Il. Honorius el nem ismerte öt, ugyszinte a Mi·· 
lánóval mindig clleukcdü Novara, Pavia, Cremona, Piacenza és Ere
seia városok sem, miért is Konrúd semmit sem végezve kényszerült 
Olaszhont odahagyni. 

L0thár sem birhatta Olaszursz~ígot LckeségLen. Míg néhány 
bíbornok II. Incze pápát ismerte el (1130.), a többiek II. Anacletust, 
Leo Péter 1) fiát kiáltották ki. lncze ekkor átkelt az Alpesek en, s szent 
Bernárd ékesszólása által elismertette magát a franczia és angol ki
ra.ly s a császár által, ki is egy lüttichi értekezlet után Inezével együtt 
Olaszhonba utazott (1131. ), nem véve magával csak egy lovast is sem 
Svábföldröl, sem Frankoniáb\,1. Milánóba érve, zárva találta maga 
előtt a kapukat s meg nem koromáztathatta magát; Rómában Anaelet 
fegyverrel verte vissza a v1ígytárs fegyveres erejét, megerösitve ma
gát a sz. Péter egyházban és az Angyalvárban. Incze a Lateránt 
erősitette meg, s megkoronázta Lotbárt ( 1133.)1 aztán (1139.) átalá
nos zsinatot hiruetett, mellyen az összegyUlt kétezer fópaphoz ekkép 
szólt: T i t u d j á t o k, h o g y R ó ma a v i l á g főváros a j h o g y 
az egyházi méltóságok, hiíbér gyanánt, a pápa en
g e d é l y e m e ll e t t v é t e t n e k á t , m e l l y n é l k ü l t ö r v é
nyesen nem Lirathatnak. 

Előtérbe hozván ekkor Matild gt·ófnö örökségének kérdését, In
cze ama javakat élethossziglan Lothárnak, utána pedig a bajor hm·
c:zegnek adta át, mint az egyház hübérét, évenkinti_ száz márka ezüst 
tizetése mellctt, ugy, hogy a júszágok a bajor herezeg halála után a 
Szentszékre szálljanak vi~sza. Ekkép a császár a pápa hiibéresévé 
lett 2). 

Midőn Anaelet pártja ismét fölemelte fejét, Incze Lotbárhoz fo
lyamodott, ki kibékülve a Hohenstaufiakkal , nagyobb erővel tért 
vissza (1136.), de mindössze sem tehetett többet, mint első ízben. 

l) Voltaire gúnyt. ííz a zsidópápából! nz ö bölC/Jészele nem láttatta vele be, 
hogy Anaelet sem zsidó, sem valódi pápc! nem volt. 

•) E tényt. egy lateráni festvény állítja eHí, mellyen Lot.hl\r a pápa kezo\
h1H ve~zi a l10ronát, illy felirattal : 

Rex ·IJenit ante fm·e.~, jumn.y prius urbis hm!OI'ell. 

l'vst homo fit }Htpre, 1·~cipit q•w daniP eorona.m. 
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Mellette levén Miláno: Cremona, Parma és Pi1\cenza ellene nyilatkoz
tak, ele ií e városokat fegyverrel szoritotta engedelmességl'e, aztán 
délre vonult a normannok ellen, s H.ogert Sieiliáha futni kényszeríté. 
Ekkor meg is semmithette volna n. norlllann uralmat, l1n az apuliai s 
calab1·iai herczegségek föliitti felsiíségre nf>zve küzte s a pápa kijzt vi
szály nem támadt volna. llos:>zu alkudozás után abban állnpodtak 
meg, hogy az uj herezeg l{ainnlf, A vellino gró~'ja, mind a rs:\szártól 
mind a pápát61 kapj n nz investit1mit íl jelvényzászló által. 

Incze és vágytársu Anaelet dolga eldöntéli végett sz. Beruúnlra 
bizatott, ki amaz időben a?. olasz ügyek rendezöjeül tűnik fel s ki I l. 
lnczét ismervén el, az ellenpápától az engedelmességet megtagndtatta. 
Lothár kevés dics/)séggel s csekély sikenel viRszatél-t s 'l't-icntben 
meghalt (1137. decz. 3.). Vitéz s becsület- és igazságszerető fejede
lem volt, de nem birt olly (•!·élylyel, minöt anwz idők igényeltek. 

lll. Kolll'iul. 

V e je, a gvelf Henrik, Bajorlll tn here~.(,gc, ki n e~ul.szúri jel véuye
ket visszahozta, utt'itljaul választatoLt volnn, dc utivel gazdagsága a 
főurakban gyanút keltett, el(je tdt ék Frankoniai Ko mátlot (113ft 
febr. 22.), kivel a trón a Hohengtnufcn· h:ízra mt•tü áltnl, •nelly azt az 
1254 ik évig tartá elfoglalva. Az ell<•upiÍ.rt bel(!tlgyezésc nélkül dL· 
lasztatván, jóna.k találta gyiingiLt>ni l [enrik hatni mát, R meghagyta 
neki, hogy lemonrlva egyik hcn·zcgs<'gérill SzáswrRzágot l\Icdve-Al
bm·tnek, az Anhalt-ház fiának engedje által; minthogy pe<lig Henrik 
ellenállott, számiizte iít a bii'Odalomból (l UW) s n hajol' hcrczegség·ct 
saját (egy anyától való) te~tvt'·n'·nck, austriai JV. Leopoldnak adta. A 
viszálybúl háboru fejlr,tt ki, 1nelly tartott addig, mig Konrád n keresz
tes haddal a Szentfüld1·e ment, mr,rt a O velfek éK G hibcllinek <~saládi 
harcza pártviszálylyá fejli:ídütt 1). 

Kihirdettetvén az akkori kC!·esztes háboru, Kouni<l a Ci;ászát·i 
városokban adott menedeket a másutt üldöziitt zsidús~ígnak; aztlí.n 
felvévén a keresztet (1147), elindult l1etvenezer lovassal és számtalan 
;;yalogsággal, mellyb!'íl borzaszt<Í szenvedések után a es:í.szinal csak 
kevesen tértek vissza. 1\Iirlön l.::tdt·a kó~ziilrw a ~ieiliai Roge1· el1Bn

7 

lJ Midön e hitborubau Konrád a Heilborunal szomszéd \Veiu~berg várát 

ostromolnA., végre megadáara l<ényszerité a~t s lovaginHságból határozá, hogy a 

férfiai< ~~olp;ákká legyenek, a uök pedig nnnyivnl, a mennyit clbirnak, szabnrlon 
mehes~enek. A nök tehát fogták magukat s hátnkra vettél< fé~jeilret és ngy jöt

tek ki a kapul<•Hl, melly látvány Konrful .. t ""R.YI•·IIdis•Ógr<', 1t kiíltíík<'i. J>P<lig- f.nt'lc. 

}ésrc hnzrlit:\. 
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ki olaszhoni bil'iokait visszafoglalta s a szakadást sz. BenJárd kérel
mei daczára továl1ht'a nynjt•t, Bambergben utolérte őt a halál (1152). 

1.ombnni közh'nsnsilgok. 

Kour1íJ nem llll~lll volt Olaszorsz!l.gba a császári korona felvétele 
végett, miért is az ií koruninya nlatt a községeknek már előbb meg
kezdett fonadalma f'gészen kifejlett. Már láttuk az előbbi czikkben, 
mikép egyesültek kiiílségekké a vát·osokban a kil"álytól, püspöktiíl 
vagy filuraktól függö, hódító és legyőzött osztálybeli emberek, kik 
megmnmrlva egy itleig a piispökök hatósága alatt, utóbb kiszabncliták 
magnkat; mi által Olaszorsuíg, fel~zabndulva a földhöz kiitött rnbszol
gn:::ág·ból s a társaságnak polgársággá vált három osztályát községekbe 
egyesítve, valamennyi által választatvn a tanácslJClieket il a pápa fel· 
sösége által némi egységet hozva létre, inkább látszék nemzetet ké 
pczni, mint Német- vagy Francziaország. Nagysze1·ü rendeltetésnek 
ment volna ckki~p el~je, ha n esászttrok is egy pártot nem szereznek 
maguknak benne. Am mt~gis Lombardia tárja föl előttunk azon la
pokat, mc!Jyek a tö1·ténetbcn a lelket leginkább J'agadják meg, midön 
népet Jútunk elnyomói ellen emelkedni fel és nagygyá. len~i saját bá
torság;., és megeríísödni bölcs intP.zrnények által. 

A felszabadnit lombard városok között legnevezeteshnek tallit
juk az egy111ú::;sal Vl'télykedií Paviát és Milánút; mellyek közül emez 
a pápú11n :,, amaz a császárnak fogta pártját. Az in vestitura miatti 
viszályban .Milán6hoz esatlako:wtt Lodi, Cremoua s Piacenza; és Ma
tild g•·ófnö unszohísám, iisszeeskiidtek, éll husz évig harczoltak Henrik 
ellen, aztán segitdték az utyja ellen fellázadt Konrádot. Minthogy 
azonban a két párt nwjdnem egyeBlü nrös volt, azért majd az egyik 
majd a nui.Hik gyözött, H nz egyeH városok is a bennök dühöngött pár
tok sze1·int minden évszak ban változtatták a zászlót, me ll y alatt küz
deni akartale Nehúny év mulva ( 1117) Cremát, T01·tonát, Parmát, 
l.Hodenát és Br1•sciát Milálll'lVIÜ ; Cremonll.t, Lodit, Novnrát, Astit, Pi
acenzát (;~ Rcggiót l'avi;ival egyesülni látjuk. 

El ne111 nyomatni, mindinkább kiffljlett az átkos viszálkodtís, 
melly az olaszok ki)zt, ngy látszik, öriikség gyauánt fejlett ki; még be 
sem végzék a grófok elleni harczot, már is egyik város a m{tsikkal 
kezde hac1alwzni (ll lU): Ct·cmoua Crel!lával, Pavia Tortonával, Mi·· 
lano Novanival és Lodival; s a nagyravágyás és erő a hatalmasakban 
a gy~ingébbek elnyomúRára keltett vágyat éH bátorságot. 

Lodi uég·yl\vi ostro1110t álla ld; minthog·y az akkori hadakozás 
w.·,dja ncu1 \·e:wt.ctL olly gyor~ en:clményre, mint az egy éll erüs aka
rattól vezénylctt s intézett !·aujámtok. Ha valameily köztál"saság 
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megsértve érezte magát s a tanács a háborut elhatarzá, több napon át 
harangzugás serkentette a fegyverfoghatókat a hadikészületre. A ked
vező évszak beálltával elővonatott az Aribert érsek által, a gyakorlat
lan seregek rendben-tartására feltalált szantszekér (c a r r o c c i o), s 
a nép e szekér köré gyülekezve, betört az ellenséges területre, el
pusztítá a vetéseket, lerontá a lakházakat s magával hurczolá a biz
tosságba nem helyezett barmot s más j ószágotJ aztán ostrom alá vette 
a kitüzött várost, rri'ellyet többnyire éhség által igyekezett bevenni. 
Minthogy azonLan a támadók maguk is földmiive!ők, közmüvesek, 
iparüzők s családos emberek voltak, nem tarthatták ki a hosszu had
járatot, hanem arataskor vagy a tél közeladtekor hazatértek, hogy 
megpihenve a jövő tavaszszal uj erővel folytassák a harczot. 

Illy háboru t folytattak a milanóiak Lod i ellen ( 1111) s megvé, 
vén azt az ostrom negyedik évéiJcn éhség által, földig rontották, a la
kókat a környék falvaiba helyezték el, s megsemmitették Lodi gazdag 
kereskedelmét, melly a féltékenységnek főtárgyát képezé. 

Még nevezetesb Milano hada Como ellen, mellyet egy rozzant 
költő leirván, tartósságára s arra nézve, hogy az egyesült lombard 
erők egy város ellen intéztettek, Trója ostromához hasonlitott. Okot 
e háborura a püspökválasztás szokott viszály a adott, miután a co
móiak szabályszerüleg Cavallasca Guidót választották, a császár pe
dig a milanói Carcano Ludolfot nevezte ki püspöknek, mire mind a 
két főpap törvénye~ igényekkel állott elő. Hogy véget vessenek a 
viszálynak, a comói taml.csbeliek Guido hiibéreseivel megtámadják 
Ludolfot Maliaso vát·ában, s fogságba ejtik iH (1116). Megöletvén a 
csatában Otto milanói kapitány, G:iordano da Clivio 1\iilano érseke 
közszemlére teszi az Ambrus-egyház előtt a bevérzett ruhákat s a 
megölettek özvegyeit, kik siránkozva bosznért esdenek; az érsek pe
dig hezáratván az egyház ajtait, kijelenti, hogy ki nem nyitja azt s 
megszünteti a szentségek kiszolgáltatá~át mindaddig, míg a kiontott 
vér meg nem boszultatik. 

Legott fegyverkészületek tétetnek, a szent szekét· elövonatik, 
több napon át zúgnak a harangok, s a milanóiak megtámadják Comót 
s elkezdik ama háborut, mellyben egész Lombardia tiz éven át gya
korolta vitézségét s dühét. A legtöbb város Milanóhoz csatlakozék, 
Cremona) Pávia, Brescia, Bergamo, Liguria-tartomány s Vercelli a 
kereskedő Astival, s a biandratei grófnt'ível; Novam önkényt vett 
részt, ellenben felhivást·a az erős Verona, a jogtudós Bologna, az íjá
szairól Mantuával egyhii·ü Ferrat·a; Gna~talla és Pat·ma, Piacenzá
vali hábon1ja daczára, lovasokat, Pisa ós Genua llet·ék mémiiltiikrt 
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adutt 1) Vitéz ellen:íllást fejtettek ki a comóiak, de végt·c mégi~ oda 
kelle hagyniuk a várost ( 1127), me Ily híngak martalékává, aztán Mi
lanótól függö helyhatósággá (mnnicipium) lőn. 

Kevéssel ezután Lombardiábajött Hoheustaufi Konrád j igénybe 
vette, min t a Bali-frank ház örököse, az olasz koronát és segélyt ke
resett a királynak választott Szász-Lothár ellen. E fejedelem, ki csak 
az országtól nyujtandott erőre támaszkodék, a szabadságra nézve nem 
látszott veszélyesnek j miért is az olaszok által sziveser. fogadtatott s 
Anselm érsek megkoronázta öt Monzában és Milanóban (1128), s a 
városok, Paviút, Novarát, Piacenzát, Bresciát és Cremonát kivéve, 
hódolatot s ajánnékokat vittek neki. Toscana azonban cllene nyilat
kozék, s Ró mát is hiába ügyekezett elfoglalni, l I. Honorius pápa átok 
alá vetette öt, míre azok is, kik előbb tl~masznyerés, de nem belhá
boru szcrzésc végett, maiiette voltak, elpártoltak tőle. Konrád tehát 
odahagyta Olaszországot, boszut s gyülöletet forralva a lombard köz
eégek ellen, mit átcsepegtetett unokaöcscse, Fridt'ik kebelébe is, ki
nek ama községek elleni haraga olly kegyetlen harczban vala nyilat
kozandó. Alig hagyta oda Milanót, az ellenpárt legott átok alá vet
teté Anselmet, s Cremát ostrom alá fogta. 

A fejetlenség s zavar közepett II. Incze a béke helyreállitásával 
szent Bemát·dot bizta meg. A mint e férfiu Lombardiába jött (1133), 
sietve tódult eléje a népség, hogy nézze a sanyar által megviselt ne
mes vonásait, szemeinek mondhatlan tiszta s élénk kifejezését, és 
hallja kenetdús s erélyes hangját j térdre borulva fogadták s boldog 
volt, ki öltönyének csak egy czérnaszáJát sajátjává tehette. Sikerült 
is neki helyreállítni a békét s Lothár·t mindnyájok által kit·ályul is
mertetni el; a milanóiak érseki székre akarták öt emelni, Bernárd 

1) ,Vitlunt rul cnnctaa legatoa agmina parte• 
Ducere ; CrenwnrP, Pa piceque milte1·e cumnt; 
Cum quibua et veniunt cum Brixia Pergama ; tolaa 

Ducere .ftU8a 81UUI aimul et Liguria gentea ; 
Nec non adveninni Ve,·cellce, cum quibu.t Aatum 
Et comitiasa .m1tm geatando bmchia natw11; 
Sponte •ua tota cum gente Novm·ia venit ; 
Aapcm cum muüis venit et Verona vocala ; 
Docta auaa aecum duxit Borwnic. leges ; 
Attulit inde 8!ta8 Ferra~·ia nernpe sayittas; 
Mantua cu1n rigidia núnium atudioaa aagittia ; 
Venit et ipaa aimul quce Guardaata/la vocatur; 
Prn711" .tiloS rq11itea ronduxit Car.fctnienJJes. 

AMn. Cumanu~, Rer. It. Script. V. 
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azonb::m, ki a lll(\lt/hágnl ,;;; fpnyt kárhozatnak td:i11t<<, kiilrlet(~~ének 

Lev('gzé;;e: után leg"tt Clairv:mxba vÍ;;tiz:ttrrt s bünl.áuó mag:inyának 
férfias édjPi között ~;zeut tanitt\sait ujra megkezdette. 

Alig hog·y odahagyta Lom b ard iá t ( 1 135), a gyíiliilségek uj harcz
ban törtek ki; Cremona é~ P n via megtámadta l\lilanót, s még dühö
sebben ha>·czolt, midön L•>thár maga átkelt az Alpeseken, kinek ol
dala rucilett ugyanazon Konrád is harczolt, ki eliíbb az olasz koronát 
fejérc tette volt. A királyi párt pillanatnyira tulnyom6d. lett s majd 
e, majd ama rész gy(Jzött, a nélkül, hogy a hiibéri, köztársasági s 
egyházi elemekre oszlott országban nemzeti érzelem fejlődhetett 

volna elő. 
Déli Olaszhonban mindinkább hanyatlott a gi\rög uralom; n Yá

rosok megszabadítván magukat köztársasúgokká alakultak, harlat vi
selve maguk közt vagy a normr.nnokkal, és segélyt kérve majd ma
guktól a görögöktől, majd az araboktól, kiknek Gargano hegye még 
mindig lakhelyök vala. Tulnyomóságra vergödtek a normannok, kik 
harnaijában magukévá tettek minclent, Beneventamon kivül, melly a 
pápáé, s Nápolyon kivül, mclly legaUbb név:-;zet·int még a görögöké 
maradt. 

Közepen a pápa a régi római herczeg~;ég (dueatu~ Romauus), a 
görög kormányzóság ( exarchatus) s a Pentapolis fölött uralkodott, ba
nem körül volt véve hatalma~; főuraktóL minö volt a spuletói herezeg 
déli Umbria ban, Picenumban és ~amninm f!gyik részében; délröl (iuar
nerio örgrófság, az Apenniuek és az Adriai-tenger között Pcsarotól 
Osimóíg; továbbá Camcrino és Fermu, O;;illlnt•íl Pe;w:u·áig; !\:-; Tea te, 
Pescarától Triventóig; s mindczeknek urai, mihelyt a e~á~zár hátat 
forditott Olaszl10nnak 1 fi.iggetlmwkké tették magukat. Aztán a keleti 
Latium és az észak-nyugati Toscaua városai mindanuyi hcrezegségct 
képeztek püspökök és főurak alatt. A tnlajdonképi ola~z királyság 
több hüuéres közt vala felosztva; illyenek voltak a l\Tontfcri"ati határ
gróf az A pcnninck, a P() (:8 Tana ro közütt; a Vastói határgróf a Po 
és a tengeri Alpese), kiizött ; a kettő köziitl Asti grófsúg s c mcllctt 
Biandrate. 

A császát·ok hogy biztosítsák maguknak az Olaszhon fölötti ural
mat, az Alpesek két lejtőjét német herczegeknek vetették ahi. Ba
jorország Bolzanóig, Alemannia Bellinzouáig, a Friauli herczegsé~; 
Mantuáig terjesztetett; a Trienti gt·ófság s V crona és Aquileja vidékei, 
Istriával egyiitt a Karintbiai herczegségbe kcbleztetett, s mig ez egy 
részről Lombardiát féken tartá, más rP.szről a magyarak mindenkori 
:;zabad utat biztositottak a németeknek. 
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A ni~mct kiridyok azonhlin, midön Karinthiát kiehb terjc,z.tet.
t0k 1

), Vet·o!la vidékét engedményekkel halmozták el, ruik últal az 
utóbb, 111Ídiíu az :Htuilejai pa.triarchák 1•\·iaulbau a föhatalmat maguk
hoz ragad ták, egészen öm\.llóv:i liin. Ekkor az ismét olaszszá lett V c
rona is érlelni ke-.ute a köztár;;asági magvakat, egy püspök hatósága 
ulatt, kinek állá:;át fontossá tette azon körülmény, hogy Olaszország 
Indesai a németek ellen az ii kezeiben voltale 

Nyugaton a lliOI'Íanai Sa vo yard ház mind inkább terjesztette 
birtukait az Alvcseken innen, elfoglalva az ivreai s susai határgrófsá
got, melly a Cotti-Aipesektöl Genuáig és Mondovitól Astiig terjedt; 
de minthogy a nevezett házban sok~;r,or belviszály dult, nem adhatta 
jeleit ama fontost;úgra, mellyre öt utóbb állása emelte. 

A to schnai A p<·.nninek alatt léteztek még grófságoh:, határgróf
ságok, ugyszinte monostori, apátsági s elszigetelt püspökij'l,vak, mely
lyek a köztársa~:;ági mozgalmaktól érintetlenül maradtak. 

TOS('Illllt. 

Too;canában Matild grófnő Latalma féken iudta tal'tani a párto
kat i:i majdnem példátlan dolog volt, hogy oit egy püspökség fölött 
két vágytá1·s ve~:;zekcdett volna. (\;ak Matild adományozása után a 
pápa és császár jogigényei idézték elií a zavart, mellyben a nép, nem 

1) Em!it.~st Úl'li"n"'l a szertartlt~, molly~l a szláv-K~trint.hia (;rOfjai mcgha
lahnaztabiÍ "zoktak vala. .,Kaint.- V eit m!•lleU gyöuyörii völgyben látszanak egy 
régi város ro111jai, 111~llynr·k már neve •em tudatik. E mell .. tt egy márványdarab 
találtatik, mellyre fiilhelyezletil< egy tagja azon családnak mPlly ot.t örökösi jog

gal bir; job ll c.Jdalou egy ~·Jvány ökör, baloldalon egy s?.iuto sovány lino áll, kö

rö~köriil )'edig l"'rasztol; s mÍl>'I'<"1Hlii •zemélyek esoportj;t. Az nj fejdelem tiszt
jeitöl kiirnyczv11 zÍLszJ,jklutl s jelv~nyckhl, pá~ztol'llal< (iltiiz,·e jö; eléítte :t görtzi 

gróf IIIPgy, ki rg·y,zer:;mincl udvari mlLrsehall, tizenkéi :r.ászlóval, a t.isztviselök 
egész lotra Sl<t>l'lllrlásos ruhában követi öt. Az, ki a márviwyon áll, mihelyt ész
reveszi az érkezöt, kérdezi : Ki jö iti olly nngysze1'ii ki.sél·ettcl? mire feleletül ada
tik : Orsuígcínak fejeclelrne. Amaz ismét kérni : lgazsá1;vs bi·rd-e az! buzgdlkodik-e 

11z o1··•=ág j<tv<Ín l hajlandd-e '' /,ükc;;iúufg•·r ! érdemd-e tiszteletet? t(tl·/ja s ·1:édi-e a 

katholilea VIIIleist ? Igenlö t'tllelei nt!m ez l kérdi még: Szr-ret"'!"' tw:lni, ?;ti Joggal 

foglaljo ~1 hrlyrlr? mire a g·örtzi gr6f fe).,Ji: Fiz~ltetni fog "cked halvan dená1· e ke

!J!Jért ; tieid lesznek e bormok R a ?·nha, mit a j~jdelern jelenleg visel, és hdzad adó

mentes leend. A fnj•!clem ekkor közel jö s :u·ezoncsapf\st foglLd el a márvAnyon 

úllótól, ki iuti öt, hogy igaz~ágos biró legyen; aztán át('ugedi helyét a fejdelem
nel< s az ökörrel és tiuóval továbh m~gy. A fajrlelem ll. márványköre lépvén, ki
hmza, k"rJját s vágásokat lesz a levegőben, igazRágat igér, oz tán misét megy hall
gatni, pá~ztori ruháját illenrlöbbel váltja fel, s végre visszatér a mkrvá.nyköre 
hogy meghallgasson némelly ügyeket, ~ a megiiriilt hiihér~k hódolatát elfogadja." 

Aeneas Silvius, d~ Statu Europa:. 
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tudva kinek engcdelme~kedjék, függctlcn~égre kezde törekcuni s a 
két v:igytlirs veszckvése alatt önmaga kényszerült saját rendezetéről 
gondoskodni. 

Pisa, Genua, ArnaHi s V eleneze részt vettek a kc1·esztes hadak
ban nem annyira lelkesedésből s vallási buzgalomból, mint nyervágy 
és számitásból, s még e közben is testvéri féltékenységből vérrel árasz
ták el Syria s Egyiptom tengereit. 

Am11lfl. 
Amalfi elfoglaltatott volt salernói IV. Guaimár ~utal (1038) s 

idegen fejedelmei alatt elveszni látta kereskedelmet. A Guiscardok 
mindig oda törekedtek, hogy megnyirbálják e város szabadalmait, s 
Roger, midőn királylyá koronáztatott, felszólította Amalfit, mondana 
le a szabadalmakról, midőn pedig tagadó válasl'.t kapna, arabok- és 
normannokból álló huszezemyi sereg által ostrom alá vétette s fegy
verrel kényszeríté a lemondásra; a herczegség, melly a város környé
két, aztán Galli és Capri szigeteit foglalta magában, Rogernek enge
delmeskedék, s Amalfi kénytelen vala saját hajóhadát a sieiliaival egye
sitni, hogy más tartományokat is a szereneRés normann hatalma alá 
hajtani segítsen. Még roszabbra fordult Amalfi sorsa : n pisaiak tud
nillik, kik amaz időben, hogy kedves dolgot tegyenek Lothárnak és 
II. Incze páp:inak, száz hajóból álló flottát kiildöttek Nápoly segélyé
re, melly város egymaga tartá fenn függetlenségét, a görög császár
nak teendő hódolat szine alatt, midön Roger a főurakat hatalma alá 
hajtá, - tehát a pisaiak ez alka!Gmmal, hogy megszabaduljanak leg
gyülöltebb vágyt:irsuktól, megtámadták s kirablak Amaltit (1135). 
Elveszté most e Yáros minden jelentőségét; a köztársasági formákat 
is, miket belrendezetében még megtartott vala, eltörölte 1350-ben a 
nápolyi király; tözsdéi elnéptelenedtek, s Amalfiba nem tódultak többé 
csak az ájtatos hivők sz. Andt·ás tP-stének látogatására, mellyet Ca
puano bíbornok 1207 -ben a konstantinápolyi egyházból elragadott 
volt s melly mannát izzadott. Ki ma, a nemzeti történetet kutatva, 
meglátogatja Flavio Gioja és Masaniello hazáját, ama gyönyörü par
tokon, hol a tenger Nápoly és Salernum között megtörik, szorulni érzi 
szivét, midőn nehány szurtos kunyhót lát ott, hol a tengerek régi tör
vényhozónője emelkedék, s midőn gondolatokba merülve kis halász
bárkán ül azon révben, mellybe egykor a Kelet kincsei halmoztattak, 
a nyolczvanezer lakó tevékeny zajlása helyett csak nehány halász el
hagyatott tengését látja, kik közül pillanatonkint csak szomoritó fo
h:iszt1 Isten nevébeni koldulast hall fölemelkedni. 



Pisn. 

A v:ígytársak pusztulbtval anmtl hatalmasabban vergődött fel 
Pisa, habár egészségtelen környéke nem s~wlgáltatott neki olly erős 
férfiakat s l~aj<íslegényeket, minöket Gemutnak padvidéke s Luccá
nak, melly legközelebbi vágytárs vala. Pisába csődültek azon ghi
bellinck, kik a toscanai grMok hatalma alól menekülni akartak ; a 
fiímak, falai között palotákat, környékén várakat tartottak, s a ne
messég dicsőségének tartá hazája s a meghódított tartományok kor
mányzatában részt vehetni. Pisa birtoka Leríeitől Piombinóig terjedt, 
azonkiviil Corsicát megvette, Sardin iá t pedig meghódította volt magá
nak. Ez utóbbi sziget, mig a rómaiak alatt állott, gazdaggá lett váro
sok- Ó~> müemlékekben, vizvezctiík-, szinházak, és szinkörökben; ter
mékenysége olly nagy volt, hogy, mintSicilia, Róma éléstárának tekin
tetett. A nagy népvándorlás után épen ugy, mint Corsica, felváltva 
a vandalak tól, góthokt<'ll és görögöktől szállatott meg, kik nehány püs
pököt sznmkivetcttek Áfrikába. Utóbb a saracenak foglalták el, de 
a hegyi lakók megőr:~;ék vallásukat s régi szakásaikat mind mai napig. 
Pisa, miután Sardiniát a musulmanokt.ól visszafoglalta (I 050), öt biró 
között osztotta azt fel, kik fejedelmi hatalommal kormányozva, min
dig az anyaváros érdekében dolgoztak 1). 

(ill\0111\. 

Genuában is a kereskerlelem nagyban i.izetett a nemesek által, 
kik talán a partvidéki ht'íbérurak fiaitól származva, kénytelenek vol
tak magukat kereskedésre adni. S minthogy az arabokkal folytonoí! 
háborut viseltek, s a keleti (levantei) réveket eriíszakkal kelle maguk 
előtt nyitva tartaniok, azért r. fegyverforgatád a kereskedéssci egy
aránt gyakoroltatott. Minthogy aztán a tekintély a szrrint méretett, 
arnint ki a tözsdén nagyobb pénzforgalmat fejtett ki, a nemesek és 
nem nemesek közötti különbség egészen eltünt, R a polgárok a helyett 
társulatokra, szakaszokra s czéhckre oszoltalt, mellyekbe csak eskü
tétel mellett lehetett belépni, s a ki nem volt tag, nem tarthatott szá
mot közhivatalokra, mellyek kinevezését ama czéhek maguknak tar
ták fenn. 

Ott tehát a nemesség alapja nem a földbirtolt, hnnem a tőzsde s 
a haj<)zás volt, nzon kivül, a kit 6sz1·evettok, hogy fríhatalomra törek· 
szik, lerontották házát R bírságot vetettek reá. A felhalmozott gaz
dagság. a hitel s folytonos tisztviselet egy uj, nem hiíbúri, hanem ke
reskedelmi R lnvagi credetii nernr.ss<'get alkotott; s chhöl t:\rnnrH a 

1) V. ri. X. ldinF lfl ,~, 22R. l 

XI. ID 



Memwi uri~toeratiu., mclly nagy jóll~ti·e emelkedett R s:f.Íg"~~tckPni ll k·~

leti (levantei) koJ'tniÍJ•yzú~:ígok és ,, t"ngeJ'l:Si'.Í ~ pnrti pm·ane~nob<l.

gok 1Utal. 

('orslca. 
Két ugyanazon tengermelléki vllros kiiziitt, minil volt Genna és 

Pisn, elkerülhetl~n vala az összciitközé~. sa ho:>szu mmnkodás kiüté

sére elsö alkalmat Corsica bir:i~n adott. Ezen, aunyim fontos sziget, 

az épitö fán, szurkon {!s kátr:ínyou kivül, birtoko~:i.nnk a nyugatten

gere ni kereskedelmet is biztosította. Kiállt\ e W bb n vanda Iok u ti• bh 

a göthok Ul'Rlmát ; Theorlo1·ik küliiniis gonrlot forditott reá, egy grófot 

nevezvén Iti oda, lwgy a panaszos H~y.,kct nP kelljen igen messzire a 

római hatósághoz intb:ni. A longnbardok nem hirván hadihajókkal, 

meg nem hódithatták Corsicát ; a görög c sAs z:\ r ok a legnyomoi'Ultab

lm! kormányoztatták, vallátii iildözéssel tetézvén a távoli undom ba

jait. Késöbb az arabok szállták meg ; majd cgycA fiiurak kiizött vala 

fclosztva, kiknek ha1·á.ts:íg:ít Pisa i:>, Genua i,; kerestP; hant>m ama 

fiiurnk n kí!reskc<lii \'IÍ,l'OHoktóli fíiggP.snek rléjt• tdtrk n p:ípa uralmM, 

ki csakugyan országurrá kiáltalv:ín, oda hatl\.•·p·óft•kat kiildött (1077). 
Mcgunv:ín azonban a rolytonoH belzavarokat ll. OrlHin, Corsicát hií

hérbe ndta a bnrát.!HÍgukért s pénziikért na~yohbra beesült pisainlmak, 

sőt a szigct piispökcit is a pisainak alán·ntlt·ltc (IO!ll). 
Ar. ll t:~ i ln1svét. 11npján, midiín a hi1·iik nagy számmal tódultak 

Pisába úldásr:t, Péter PI'Sí!k keresztet ragntlva, erélye~ s;>;Únoklatb:m 

festette le a rablójáratnH mu~ulmanok kegyPt.len.~t:gd, ;~ kiilöniisen 

Nazararlí!ch, majort:'!ai kidlyét, kiről mnndati·k. hogy husr.czcr kercsz

t0nyt irg·almatl:nm! kínoztat; k!!lnénPk tch:it fel R acinák vi.~s:.-:a ama 

szcrencsétleueknek nahads:ignk- ~ Yallásukat. lhjlottak a fchzóli
tásra legelőször az agg Yitézek, kiknr!k emlóki)kbcn élt<!k még az nra

bok fölött kiYívott régibb rlin(lahnnk P<'~lrlúj(lk fiilldke;.;ité az i(jnkat, 

::; a pi;;aiak pápai kiintet, azt:ín Ht'J1nábfll s Lned.bM erii"itést vé1·r, 
tizenkét polg:ir n~zérldf' alatt eh·ilorl:ízt.ak. Tr~ngc1·i vihar eW~vcsz

tette veliik az utat, ugy hng-_1· midiín padra vr.q~iídtPk, a Baleári szi

gcteken vélvén magukal IPnlli, pu~ztílitni k{·zt1tek, s e:-;ak azt1in l1Hlták 
meg, hogy Cataloniában vnnn<~k. Ekknr fPlhngytak a clnlással, s mi
nt:in hozzájok C'latlaknzott Hajnntnd Harccllona p;1·ótja, Montpelliel' 
Vilmos ~s Narbonnci T nl!'e1 f' l foglalták l vieát. fi,. Majordt ( 1114), s 

roppant zi'iákmánynyal tórtek visf';m, magnkkal viYén a flat·nr.cn királyt 

(~s h:irálynf\t, kik megkeresztolkcJt0k. Fr:tti•k0nyckki> tett.e ez a gc

nuaiakat, kik ifi hadat imlitottak Pi~a ellen, l•anc>rll TI. lneze kibékí

tette iiket az ál tn l, hog;' ( lr·nu:H l\lil::mótúll'iigg~'tlf'n \ÍJ'f(0br''grf' cnwlt~ 
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B nlaren<lclte neki a partvidéki piispököket és hármat n corsicaiak kö
zül j míg a pi;;:lÍ érsek hatósága a :,ardiniakra te1·jedett ki. Ez időtől 
Ucmm a p:\pa mclldt ú!la, esak azért is, n1ivel Pisa a császári részre 
nyilatkozott. 

\' elrnt·zt~. 
0iagyobb szerenes<h,el fejle~ztctte hatalmát Velencze. Miután 

Lorza!-<ztú líi;"vész cgl:,;zcn hamuní. é~ett.<', felhalmozott kincseit gyö· 
ny örü s erős épüideluc fordította, mclly(·ket befejezve, midün sem· 
köbányái, sem barmai, sem bora, ,;ern más tcnnesztményci nem \'Ol
tak, féuyes tanuságlit adta virúgzó kcrcskedelmének. V eleneze nem 
vett részt az egyldzi inn::;titum miatti hnrezban, miután a doge nem 
o~zt,>g,tlutt effélc meghatalmazáiit, hanem a püspököket folytonosan 
a nép s a paps:'•g vála~;r.t:í.; Szent :ll'lúrk primicCI·insát és káplánjait a 
köztársaság feje nevezte l;:i; a patriarcha a várostúl fizettetett, s nem 
lépbetett fül azon hüh<<ri igényckkcl, mikkel a szúraziöldi pii~piikök. 
Nem lévén földbirtok, hiílJ<:I"i IH'rursség sem ll:tczhctett. A dogét a 
teljhatalmu ijsszes nép v<i.!Mzi~Jtta, mi a vágytársak törekvésci :Utal 
sok!'zor zendiilést okozott. 

A keleteni elsőség vágya .s a kinc:>szomj ellenségévé tette V c
lenezét Gcnuának, melly ha nem i~ volt olly criís, dc nem is fenyeget
tetett, mint az ádriai urnü a lllllimlmauok é.s a ma~yar király által. 
l\Ieggyalúzvún a vclcnczcick :t giiriig zászlókat, Komnen János Jozá
roita ü~s;.:cs hajóik11L, mcllyek a g-iirüg ró\·ckbcn feküdtek, mindaddig, 
mig a kiizbÍTsas<Í.g elégtételt nem adna (l 12:1). Az elégtétel azonban 
abbM állott, hogy Michic!i Domonkos doge Hhodosba vitte ama hajó
hadat, melly eWbL Tyrusn;il a lllll!;Ullntlnl'k ellen gyiizclmesen har
czolt (112ö), s mcgsarczolta nemcsak a nevezett szigetet, hanem 
Chiost, tlamost, Mitylenét é;; Androst is j viss:~.utérvc pedig a magya
roktól ~:pa lattót és Trau-t foglalta el. A giirög császár, a. helyett, 

. hogy fdsiíséget kövdelt, vagy a bántalmakért boszut akart volnn. ál
lani, inkább segélyiif híta fd a velcncz<;Rekct siciliai Roger ellen ; kit 
ezek meg is támadtak, nem annyira a giiriig C!-.::Íszár kedveért, mint 
snj:\t énlekökben, lllivel attúl félte:,, hogy n tengeren Hoger vetély
társuk lehetne. Ev\·el azt.án kereskedelmi clönyiik nyerése mellett 
egyeztnényre léptek, a gürüg császártól pedig Dalmatia s Istria v:íro
Rait nyert{·k, s igy törvény•w;erii~<itették az uralmat, mellyet már előbb 
gyakorol tnk, 

' KevPs id() mult, s V eleneze nj lu\hol·uba keveredett a keleti csá
Azárral (1171) j a döglmlál azonban megsemmitette a szép hadat, any· 
nyi1·a, hogy a száz hajóhc'>l e~ak tizenhét tért vissza, B ezek is hazá-

19* 



jokba hozták a vé,;zt. E bajok cikcseritették a népet, ugy, hogy 
agyonvemé II. Michiel Vitái dogét, a tizenkilenczedik~t azon ütvell 
közül; kik erőszakos halállal multak ki. 

Róma. 
Sajátszeriihb volt a pápák helyzete, kik midön hatalmt\kat az 

egész világon megszilá1·diták, épt•n székhelyökön nem voltak képcsr.k 
azt gyakorolni. A mát· emlitett szomszéd ul'alkodón kivül maga Róma 
vidéke apró uraktól hemzsegett, kik Palestrina-, Tusculum-, Bracci
ano- s más helyekből sanya•·gatva untlkodtak, nnnyira, hogy a földek 
is müveletlenül marneltak i még Caecilia 1\retella s Net·o sirját és Ca
mea lia fürdöit is erösséggé alakiták, s a világ régi fiívárosát szeszé
lyök játékszet·évé tettélc Söt mi több, magáhan Róma kebelében 
egy egy párt a Coliseumhól, egy má8ik Crescentius tornyáhól, egy 
harmadik a Pincioból szállt viada Ira 1). 

Urt•sciai Arnold. 
Ujnemü viszályokra adott alkalmat Bre:>ciai Arnold. AbeJárd 

francziaországi szabad iskolájából vi~szatérvén Olaszhonba, barátruh?t 
öltött s népszcrü8itni kezdé mcsterc eszméit, korholva a papság fes 
lettségét, melly akkoriban ugyanc8ak korholandúnak tiint fel i jó szú
nok lévén s mikép mindazok, kik kárhoztató zajt ütnek, vágygyal 
hallgattatván, ii is, mint az olaszhoni ujitúk mindnyájan, ostromolni 
kezdte az egyházi hatalmat, dlenkezönck állitván az igaz joggal, hogy 
a papság javakat, a püspököK királyi haszonvételeket birjanak, midiín 
az apostolok példájára a tizeddel s a hi v ek adományaival kellene meg
clégedniök, a hil'tokokat periig a fejedelemnek a(lniok vi;;sza, a Idéi 
voltak 2). 

l) Hildebert, Reims plispölw a X'- Hzázadhan igy line l; el : 

Par tibi, RoTTut, nihil, cum llt8 prope tol n •·ninlt ; 
Quam mogn·i .fue•·iiJ intPg1·o., fmctn d'1ces. 

Urbs cecillit, de qua si quicquam dicere dignum 
Moliar, hoc pote•·o !licrre, R011w fu·it. 

Nmt larru~n ann01'1tn! llerie.v, non fto,rrtnta, JJP.t~ f'fl .. "J; . .., 
Ad plen1t1n potuit hoc abolere dectM. 

Tantum restat 1ulhuc, tantum •~tit, ut nequc J'I"'S .~tnns 

Aeqtta.l'i pos8it, dh ttla nec •·rfici. . - - . 

') .••• Amoldtu quem Th·ixin protulit ortu 
Pe.•lifero, lrmt.i nub·i·vit Gall in >umbr- •. 
. • . - asstt~nptn SIIJ!Íenfi.o fi·o11/e, tliscrto 

l!'cillebat se1·mone •·udes, clentmque procnci 

Insectar>IJ odio, IIWnadwntm are•·imna hosti.,, 

l'lebi.~ aduJa tor, gatt./lrn.y p opu{({rilrn.y am· is, 



Meggyőzödés s lclkesetlé~, J'ijléje emelik Ht azon ujitóknak, kik 
késöbb azért léptek fel, hogy megdöntsék a katholicismust okosko
dással és megsemmisítsék a keresztény kormányzutot az államban és 
az egyházban. Igen szivesen hallgattúk öt a világiak, kik püspöki 
elöjogokat bitoroltak vagy vásároltal(, s magukat azok fiiggetlen bir
tokába ügyekeztek helyezni. Al'llold az akkori lcormányokat a régi 
köztársaságokkal hasonlitotta össze, melly folytonos álmát vagy ra
jongását az olaszoknak támogatták akkoriban a jogtudóf!rJI( megujitott 
classicus tanulmányai. A p o l i t i k us ok tel~:it, mikép Arnold kö
veWi neveztettek, számra mindig gyarapodva, felmondják a pápának 
az engedelmességet (1141), viharos zaj közt a Capitoliumba vonulnak 
s a köztát·saság ujjászületéHének zálogaut vis»zaállitják az ötvenhat
tagu tanácsot, nem patriciuli hanem p l' a ef e c t u \l czimii elnök alatt, 
melly méltóságra GiordanÍJ t, Auaclet ellenpápa fivérét választották 
rneg, s a szomszédoknak a rbmai tamícs és nép nevP-Len hadat üzen
tek. Incze meghalt a nélkiil, hogy megfékezbette volna őket; a he
lyébe következett II. Coelestin (1143), Lár egykm·i barátja Arnold
nak, iildözöbe vette öt, ugy, hogy az ujitll Zürichbe ftttni kényszerült, 
aztán Franczia- :; Néruetor~zágbau iildöztetett miudeniitt sz. Bernárd 
t-~zava és szeme által. 

Ekkor a Pierleoni s l<'l'angPpani elökeW családok, mellyek eddig 
ellenségeskedésben éltek, kibékülnek s a néppárt megalázását és a 
köztársasági kormány megdiiutését tűzik ki czélul ; a nép azonban az 
alsóbb nemcHségWI vezettetve, a régi r1ímai idi>k példájára a császár 
közvetlen felsiíségérc hivatkozik. II. Lucius, ki a köztársasági rend 
felforgatására fp,gyveres menettcl indult a Capitolium felé, visszavere
tett le övekkel s maga Í:; halálm sebesíttetett (1145 febr. 27). Utódja 
III. Engen mármár cli,;merte a tanácsot, midön Arnold, ki Zürichben 
Zwinglit előzte meg, kétczet· schweizival tért vissza 1), olly szándok
kal, hogy a Capitolium kiiztársas:ígi kormányát rnegszilárditsa, egy 
lovagrendet alapitsou, melly a népnek és tanácsnak közvetitője le-

Pontific~~, ipsu?Jupte yrwoi co1'J'1Jdf:1·e linyu.n 

A.udelmt pnpam. . . . . . 
• 4.,·t·iculo$ eliarn fidei, rP.1'lttlll'fUe terwrem 
Non .~ati.• exactn alotidus pietate fovebat, 

lmpin rnellijlu.is ndrnisr.e·ns toxica verbi.s. 

Guntheri Llgur., Oannina, lib. III. 

A mult század végón Arnold neve divatnévvé vált a Jansen-féle visd.ly

han. L. Franke H. Amold 1•on Breseia unrl seine Zeit. Ziirich, 1825 . 
. ,) Müller, Seltwm'z liirtl!nele 1 I, J 4. 
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gyen, s visszaállitsa a consuiokat és tribunokat, a pápának csupá.n az 
egyházi hatóságot hagyva meg, és megszoritva a császári hatalmat. 

E nyilatkozvány után lerontatnak a köztársaságellenes urak pa
lotái, Eugen Francziaországba kényszerül futni, s a köztársaságiak 
kikiáltják Konrádot, azt hirdetve, hogy összes czéljok nem egyéb, 
mint visszaállítni a birodalmat azon nagyságában, mellyben állott Ju
stinián és Nagy-Károly alntt; hogy n hatalmasok erősségeit is e végre 
rontották le, hogy a császár jöjön oda az ö müvöket befejezni és szék
helyét Rómába tegye által 1). A császár nem bizott a könnyelm ü nép
ben, hanem sereget adott a pápának, ki Francziaországból is erösitést 
nyerve állást vesz Tuseulumban és segittetve a normannoktól, olly 
egyességre lépett a néppel, hogy a tanács megmaradjon, de az elnököt 
(praefectus) régi szokás sz.erint a pápa nevezze ki. 

Azonban mig a nép az alkotmányt Arnold eszméi s n történeti 
emlékek szerint m ó do si tn i akarta, a főnemesség a hűbéri állapotokat 
kivánta fenntartani s gátolni a pápát az uralkodásban, a népet az ön
felszabaditásban. Fennállt mégis a köztlirsaság IV. Anastáz (1153) 
s IV. Hadrián (Breakspeare di Langley) alatt, ki az angolok közül 
egymaga ült a pápai széken. Ez aikaimul vevén egy bíbornoknak a 
nép általi meggyilkoltat:\s:H, rendkivüli eszközhöz nyult s szent tilal
mat (in terdictum) hirdetet t ki a kereszténység fövárosára, miglen Ar
nold el nem üzetnék. A megrémült nép annyival is inkább, mivel a 
husvét közeledett, elüzte Arnoldot (1154), kinek menhelyet adott egy 
campaniai gróf. 

Igy jelent meg különbözö alakban, de minden részében Olasz
honnak a szabadság; az nyilvánult ama hadakban, miket Velencze 
Ravenna ellen, Pisa és Florencz Lucca ellen, Milanó Pa via és Cre
mona ellen, Verona és Vicenza Padmt é!! Treviso ellen, Fano pedig 
Pesaro, Fossombrone és Sinigaglia ellen viselt. Mindezen surlód;isok 
nagyszerüen fejlesztettélt az elméket s felriasztották a lelkeket, mert 
könnyen vezethető a sokaság, hol az erős értelmiség keveseknél van; 
a hol azonban, mint a pártolt tnsájában, annyi ut nyilik az erkölcsi s 
értelmi tehetségek gyakorlására, ott tevékeny s ügyes nép emelkedik 

1) Az ajA.nlatok, miket a rómaiak RonrAdnak tettek , e l'ersekben foglal
tatnak: 

Rex valeae ; quidquid cupie obeinea.t ; super hoate8 
Imperium teneat ; Romre aedeat ; rc,qal orbem 
P?-incepa eerrantm, ceu fecit Juatinia11ua; 
Cmsaris accipiat Caesar, qnae sune su.a praesu/, 
Ue Christua jussie Peero solvenf.e tributum. 



ki, melly ezet· alkalmat keres és talál maga kitüntetését·e. Ollyankor 
az ember kilépve a magánérdekek szük köréböl, a közdolgokra adja 
magát, megnemesiti szenvedélyeit, kifejleszti ügyességét, titgondolja 
~ méregeti jogait. 

III. Konrád, daczstm a róJUaink meghivásának s azon saját vá
gyának, melly s"zerint megbuktatui o hajtá Rogert, kit az ő véleménye 
szet·int II. Incze jogtalanul ismm·t el a Két Si c il i a királyánal;;, nem jött 
el Olaszországba; mi által u z olasz városok, az i d ö s tapasztalás által 
tanítva, alkalmat nyct·tek szaLarlstiguk megszilárditására. A gyakran 
nemtelen ellenkedé!.!ek, ruikkel a CJSászát·i korona v ágytArsai egymást 
háborgatták, sokat vontak le ama hatalom tiszteletéböl, melly erií s 
győzelem hiányában, csak véleményen alapult. 

A főurak, uem gyámolíttatva n csá.szárok által, nem birtak cl
lentállani a községek törekvéseinek, mcllyek a népi érdekeket min
dig tovább te1jesztették. V l;g,·e Toscanában is gyi)zött a néppárt, s 
Florencz, Siena, Pistoja :; 1\rczzo föltataiillat gyakoroltak a környék
beli községek és főurak között. Milano már nem eléglé a szabads~\
got, hanem uralomra vágyott a vidék városai fölött is. A nonna1111 
he]'(~zegek akadályozták d6len a köztársasági ruozgalmakat, de azért 
a császári tekinüjlyt sem támogatták, söt ellene dolgoztak annak, at
tól tartva, hogy azok régi igényekkel lépendnek elő az ö ujon alapi
tott ur·almuk ellen. 

HUSZADIK FEJEZET. 

V e r e f; s z ak :í.lln (B a r b a r o s s a) F r i d r i k. 

A császári hatalom tehát Olaszhonbnn minden tekintetben ha
nyatlóban vala, midön annak ujjáteremtésére S\'Ahföldi V eresszakállú 
Fridrik, a Hohenstaufi ház fia •) jelent meg, kit az olaszok gyülöltek, 
a németek pedig a jelesb fejedelmek közé számítanak, aminthogy 
csakugyan egyike a középkor legm·i)sb jdlemeinek. Gyors, átható 
elméjü, csodálatos erlllékezötehetséggel, kedve~ megnyerő beszédü, 

1) Kortöm F., Kaiser f'rirl•·,:eh l. mit seine-n Peunden und J<'e·indPn. 

Raamer, Gesch. der Hohenstaufe>t. MáRodik Itiadás Lipeae 1840. 
Volgt J. , Ueach. des Lombardenbunde.t, 1~nd seinea Kampfea mit Kaiser 

Fri~drich l. Königsherg 181!1, 
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szép külsejü, lélekben testben erös, azokásaiban egyt;zerü s különö
sen a szüzeségnek példányképe vala. A tanácsban bölcs s csatatéren 
vitéz fejdelem, kedvelte a költészetet is, pártolta a költöket s maga 
is verselt; tudott latinul, jártas volt a történetben s kivánta, hogy 
Ottó, Freisingen püspöke, az ö viselt dolgait irásba foglalja .Í> annyi 
szép tulajdonát nagyravágyás- és kincsszomjjal homályositotta el. 
Konrád maga, saját kiskorú fia kizárásával, őt ajánlotta a választók
nak, mire Fridrik legott a Gvelfeket és Ghibellineket kibékitni töre
kedett, aminthogy mindkét résznek rokona vala*). 

Mikép utolsó utódja az ujabb időben, Fridrik is, ugy líLtszik, a 
kötelesség mély érzetétől volt áthatva, s ugy hitte, hogy annalt min
dent föl kell áldozni :érzelmet, kegyeletet, hajlamot. Megkoronázta
tása napján') egy elitélt alattvalója bontit lábaihúz s a körülállók i;; 
mindnyájan kegyelmet kértek annak számára, E'ridrik azonban hajt-

*l A Sváb vagy Hohenstaufi ház. 

Ö1·eg-Fridrik, 
Svá.Lföld elsö harczege 1080. 

neje : Ágnes, IV. Henrik c,;lcsdt.r lá.uya. 

l ------· 
ill. Konrád császhr. Eyyszem·il-Fridrik sváh herezeg 

ueje : Judit, :Fcl<ete-Henrik Umy~t. 

l 
Veresszakálln Frldrik csflszár 

neje : Beatrix, Burgundia örölcö~nöje. 

VI. Henrik csász!\r 
neje Constantia, a Két Sicilia 

örökösnöje. 

l 
11. Fridrlk császár 

11 Két-Sicilia királya. 

l 
IV. Konrád csátizár 

Konradln. 

l 
FIHöp 

n•·je Langes Irén. 

Manfred 
11 K.-Sicilia kir. 

l 
Constantia 

lll. Arragoni""i Péter neje. 

Albert, Henrik, Lipót, 
Austria harczegd. 

M{t.s há.rom fiu. 

1) Ekkor 1:\tjuk clllRzör feltüntetve 11 birodalom hét föméltó~ágának elö-
jogA t. 



hatlan maradván igy szólt: N e m h a r a g 1 b a n em a z i g a z s á g 
s u g a l t a i t é l e t e ru e t. Túl sokat értve a császári hatalom alatt, 
példányképekül Constantint és Justiniant választá magának, ugy, mint 
ezeket az ujjászöletett római jogtudomány tüntctte f"ól, s a rendszeres 
és elvont eszmék mellett, az ő nemzetének saját következetességgel 
maradott meg. Minthogy pedig épen akkor a saját erejök öntudatát·a 
jutott városok engedetlenséget nyilvánitottak, az egyház, legalább jo
gilag, függetlenséget mutatott, a föuralc pedig ugyanannak megtartá
sára fegyverkeztelt, Fridrik föltette magában a községeket eltörölni, 
az egyházi s hűbéri rendszert pedig átalakítni. 

Alig hogy Aachenben megkoronáztatott (1152), legott a pápa 
követei jelentek meg előtte, segélyt kérve a fellázadt rómaiak ellen ; 
Capuai Robert visszahelyeztetni kértemagát azon herczegségbe, melly
böl öt a siciliai király tette ki; nehányau a cornői és lodii polgát·ok-

A Gvelf vagy Este ház. 

Estei Ago (Azzo) Albert 
toscánai hatf1rgróf 1020 körül. 

neje Altdorfi Kunigunda. 

--·· __ _j __ 
J. (Nayy-)Gvelf Fulco 
Bajor herczeg. a modenai Mz atyja. 

l, __ _ 

Fekete-Henrik U. Gvelf 
bajor herczeg. neje Matild Toscana grófnöje. 

neje Wiltilda, Luneburg örökö~nöj~. 

Kevély-Henrik 
l>ajor hercz<'g. 

l 
111. Gvelf. 

neje G{'rt.ruil, SzáRzorszAg é" 
firann,chweig ÖrÖkÖHnÖjfl. 

l 
Oroszlán-Henrik 

Bajor- és Szászország herczege. 

_____ _L ________ ·-···----
IV. Ottó cRÁ.szár. Luneburgi Vilmos-

l 
aye1·mek-Ottó 

Drauns!·hweig első herczege, 
a•y}1 az angol umllwdóhflznak. 



2!1R 

ból, bár meg nem bizattak volt polgát·társaik által, kezökLen kereszt
tel lábaihoz esnek a c:;ászárnllk s boszút és helyreállitását esdenek 
hazájolmak, mellyet a milanóiak feldultak vala. 

Szivesen vette Frid1·i!t ez alkalmaka t, mellyek ü1·ügyet adtak 
neki olly szerepet játszani, mintha a gyengéket akarná megbos>t.ulni, 
kiket aztán kénye kedve szeriut nyomhatandott el, mig ellenben az 
erösekkel szövetkezve, ezeket még bátrabbakká tette volna. Kihir
detvén tehát az országos hadat, megindult Olaszország felé, mert olly
szerit volt e császárok hatalma s fclsösége, hogy ha ~;zcmélyesen nem 
jelentek meg, nem volt érvényes. Összeszedvén ::~eregét, midön Né
metországon keresztül vonulna, beszedte közvetlen hübereseitöl az 
adományokat, legénységet s élelmi szereket; küldött a vát·osokhoz is 
a köteles kiszolgáltatás megacUsa végett, fegyverrel kényszeritvén az 
ellenszegülöket, miért is utját dulás, pusztítás jelölte. A hová meg
érkezett, ott megszünt a hűbéri tisztviselök hatósága, a csás~ár maga 
szolgáltatott igazságot s fogadta a fölebbezést a túlterheltek vagy 
meg nem hallgatottak részéröl. Ugyanez történt a városokban, mely
lyek pedig fölötte becsesnek tarták azon kiváltsagut, hogy a királyok 
falaik közé be ne jöjenek, miután, ha egyHzer bejöttek, valóságos zsar
nokokul viselték magukat; ámbár mihelyt eltávoztak, ujra mindou a 
régi kerékvágásba lépett 1). 

1
) Ductua ab antiquo pri!contm tempore regum, 

Moa habet, ut q'll.Otiea regnator teutonUli Alpem 
Tram,ait, el italieas ú.viae1·e destinal or as, 
Qu,i repetant fisco fiscalia jura fidele! 
Per quascumq.u suos preemittere debeat nrbe• : 

At qurecumque remn se perfida jeee1·it auau 
Sac1·ilego, 1·egique suo sua jura negarit, 
Strala luat meritas fraudato principe pcena.t : 
Inde fit ut fraelia deformiter horrida muri8 
Nunc quoque per lolam "ideas loca plurima terram. 
Hoc quoque per cune/as l'egnator teutonua urbes, 
Non nwdo leulonicas, sed el hic et ubique jacentes, 
Jua habet, Ili. prrese11s quasi maximua omnia jtuiex 
Claudere ;'ura manu, cune/asque redde·re lites 
Debeat, atque omnia ;'udez, omniaque potestas 
Al.que magistratua, ipso prcesenle, quiesca.nt. 
Hunc etiam regi priacarunt san.ctio legum 
Longrevique vigor mm·i.t profitetur honorem, 
U! eunr.l~s fretua, quoa educat itala teltWl 
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A hadra indult Ba1·barossa1 segélyt nyerve (1154) rokonától, 
IV. Vilmos- Montferrati határgróftól, ki egymaga volt képes a hűbéri 
hatalmat a városok ellenéte fentartani, s épen akkor is Asti és Chieri 
ellen hadat viselt 1), megtámadta e két várost s lerontá Tortonával 
együtt, melly erős ellenállást fejtett ki, mint szinte a Rosate, 'l'recate, 
Galliate s más et·össégeket. Paviában, melly mindig hü vala a csá
szftrokhoz, királylyá koromíztatta magát s elpusztítván és lefegyver
keztctvén l\-1ilanó környékét, Róma ellen indult. 

ftt még folyvást fennállt az Arnold által kikiáltott köztársaság, 
s az ujitók a páptH n Lco-váro~ba szoritván, felszólit:ik: mondana le 
minden hatalomról, elégedve meg azon országgal, melly nem e világ
Ló! való; a szilárd IV. Hadrián azonban ezt tenni állhatatosan vona
kodott. Feszült figyelemmel váratott most, mellyik résznek ad dia
dalt l<'ridrik kedvezése, me !ly kétség csakhamar el lőn oszlatva. Azon 
campaniai gróf tndnillik, kikez Arnold menekiilt, kiadta ezt a csá~znr
nak, ki is átad\'án öt Róma császári parancsnokának, a város azon 
három utezából, melly a N~p-téne vezet, csakhamar lángolni látta 
azon máglyftt, m~llyen az eretnek és lázadó megégettetett (1155). 

Rettentő példa volt ez a polgárokra, kik mindazáltal nem akar
ták Fridriket elfogadni, mig le nem tenne ötezer márkát és el nem is
merné a kö?.társaságot. A tanácsbeliek, kik a Capitoliumból lejöttek, 
hogy hódolati eskü t tegyenek, dagályz6 beszédet tartottak Fridriknek 
Róma régi dicsöségéről s azon megtiszteltetésröl, melly szerint 1:\t, az 
idegent, polgárul fogadják el; Fridrik azonban szavukba vágott; elé
jök adta, hogy meg vannak alázva, hogy ö királyuk, mivel Nagy-Ká
roly és Nagy Ottó fegyvel't'el h6ditotta meg öket, s hogy nem tartozik 
az alattvalókhoz a fejedelmeknek törvényt szabni. Azalatt egy lovas 
osztályt küldött hátuk ba, melly elfoglalta a Szent-angyalvárat s a Leo
várost, mellyben a pápa által megkoronáztatta magát (j un. 18.), habáL· 
igen nehezen tökélte el magát, hogy a pápának a kengyelt tartsa. A 
rómaiak kizárva látván magukat a szertartásLól, sőt át sem bocsát-

(His modo I]U<E poscit tm·rae eultura, rete"!tis) 
Principis ad nutum fisco praestare coloniUl 
Debeat in regni sumplus et militia usum. 

Guntherl Ligur., Carmina, lib. II. 

l) Guilltelmus marchio de Montejerrato, ",:r nobilia et magnus, quipene aolua 
ex ltaliae bm·onibutt civitatum effugere potuit imperium. Freisingeni Ottó II, 13. 
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tatva a Tiber tul~ó partjáról, zavart támasztanak, mellyben sok német, 
de még több polgár életét vesztette. 

Ennyibiíl állott a német koronázás ünnepélye. Azonban a i·ómai 
hidegláz, melly sokszor állott boszut a németeken Olaszhonban 1), 

nagy pusztítást tett Fridrik seregében, aztán a hűbéresek katouásko
dási kötelezettsége is vége felé járván, a császár elhatárzá a visszaté
rést, habár sem a római köztársaságot meg nem buktatta, sem Apuli
arai igényeit nem érvényesithette. Visszatérését igtm megneheziték 
a lombardok s különösen Verona, mellynek polgárai lerontani ügye
keztel< az Etsch vizeni hidat, mdlyeu Fridrik seregeit Németországba 
visszavezette 2). 

Alig távozott a Cl:iá!:'zár, 1\lilanb ujm fellázadt s meghiu::~itá Ft·id
rik intézkedéseit. Két városrész lovasai !l gyalog polgúrai helyreá\. 
litják 1.'ortonát, aztán megtámadnak mindcukit, ki a császár részén 
álla, Paviát lealázó föltételek elfogadására kényt~zeritik s megverik 
Cremonát1 Novana és a Montferrati határgrúfokat. 

Fülébe hatott a császát•nal< ez utóbbiak pa nasz.a, s rajta is volt, 
hogy a gyalázatot és veszteséget megboHzulja; azonLa11 épen ez idö 
alatt IV. Hadrián pápa is meghasonlott vele, miután ez megtiltotta a 
birodalmabeli papságnak a ja vadalmaltért vagy bármolly más okból 
Rómához fordulni. A pápa egy levelet intézett Fridrikhez, mellybt~n 
a ti;bbi köz t mondá: M i á t e n g e d t íi It n ck e d n cs ás z á r i ko
ronát, s nem tétováztunk volna téged uagyobL 
j a v a k b a n í s r é s z c s i t n i , h a u g y a n n a g y o b b a k l é t e z
h e t n é n ek. A császár ollynernü szőrszálhasogatással, melly c::;ak 
kötekedési hajlatura mutat, azt vitatta, miszet·int a pápa a j a v ak 
(beneficia) által azt fejezte ki, hogy a bi1·odalom az egyháztól 
fiiggö hűbér. 

Még kényesebbé tette a kérdést BandincHi Rt•land, követ- bí
bornok a bcsan~toni országgyülésen, felkiáltva: Ki t ö l n y e r i t e

h á t a cs á s z á r a z u r a l m a t , h a n e m a p á p á t ó l? E kö
vetelmény legl(evesbbé sem volt uj az akkori közjogban, de Wittels
bach Ottó, ki a birodalom kardját hm·dozá, kirántotta azt a pápai kö-

1) "Némethon, felleg~i öléb<SI vasesövel ára~ztá el Olaszhont." Oorn. Zan
ftiet, Bibl. des croüades, VI, 201. 

Roma ferax febr ium, necis el "ben-ima fi·ugum ; 
Romanae febre:~ stabili sunt jU1·e fidele~. 

Petrus Damiant. 
") Fridrik részletesen adta ei<S e hadjáratot rokonll.nak, a történetíró Frei

sing~ni Ottónak, egy levélben, melly fenn iH maracJt, 
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vet ellen, l•i nagy nehezen szabadult meg a haláltól s rendeletet ka
pott visszautazni, n nélkül, hogy utközben monostort vagy ptlspököt 
lát11asson. A császár rendkivüli nyilvánosságot adott a dolognak bo
szut gerjesztgetve a pápai igények ellen; hanem Hadrián elcsitította 
öt azon nyilatkozata által, hogy a j a v ak szót nem hiibér-1 hanem 
szeutirási értelemben vette, s hogy azt világos észszel más értelemben 
venni nem is lehet 1). 

t't'jcdelmi bék.-. 
Az nustriai, karinthiai, svábfiildi, burgundiai és szászországi lo

vasság Olaszhonba vonult ekh:or (1158) három hadtestben, Friaulon, 
Chiavennán és Szent-Gothárdon At; maga a csá~zár vezc~tte az Etsch 
völgyén a német, frank s bajor katonaság virágát, II. VIadislav cseh 
király, a bajor király és igen szám os herezeg kiséretében, samint 1\li
lano területére ért, kihirdette a fe j e d e l m i b ék é t. Ez hadi fe
gyelmi rendszabályokból állott, mellyck által a magánhadak elkerü
lése végett a magánbántalmakra aránylagos büntetés szabatott, melly 
néha a fegyverzet elkobzása, néha verés, hajlenyirés, vagy megbélyeg
zés, a gyilkolásért pedig halál vala. Két tanu hiányában párbaj hatfÍ.
rozott, ha pedig két rabszolga bizonyított, a tüzes vas próbája szük
ségeltetett még. A katona, ki kereskedöt rabol meg, a kárt kétsze
resen tériti vissza, vagy meg kell csktldnie, hogy a megrablott álla
potát nem ismerte. A gyujtogató megveretik, lenyiretik és megbé
lyegeztetik. A ki bort talál, vigye el, de a hordót szét ne üsse, ab
roncsait le ne ver:je. A bevett eriÍB!léget ki lehet rabolni, de felgyuj
tani világos parancs nélkül nem szabad. A német, ki egy olaszt megüt, 
ha ez két tanúval bebizonyítja, hogy a békére esküdött, meghíintet
tetik 2). - Való ban eröszakos hadi jog, me ll y mégis annyiból jó volt, 
hogy némi személyes bátorságot biztosított. 

Frirlrik ezután megkezdte az ellenségeskedést, bevette Bresciát, 
·helyreállítá Lodit, aztán mintegy százezer emberrel Milano ellen ment. 
Sok levén Milanúban a környékbeli menekült, elfogytak az éleierosze
rek s a város éhségtől szoritva, kénytelen volt elfogadni Biandrate 
grófjána!{ közbenjárását (l t 5R) s olly egyességre lépett, minöt egyen-

') NPmellyP-11 ~lfer,]itik ·,. tényt, mintha .. gés~en Fddriknek lett volna igaza 
s Hadriáu nlázatosan mentegettP. volna magát. (L. Sismondit.) A császár téve
lyc azunhiiu 1mnyivnl is hhwnyo.~abb, hogy a levélben többesszámban majora be
neficio, nwndntik, s a hiro!lA lomnál n:•gyobb h{(hér nrm gondoltathatott. A pápa 
visszalépett , de mondá: Quod nliqne nednm Inni>: •.•il·i, .• ed ne cuju.slibel minm-is 

anim.um merito commovisset. 
· ') Freisingeni Radevic, 1,. 26. 



302 

hatalmuak 11zoktak kötni: hogy tudnillik szabaddá tegye Comót és 
Lodit; a császárnak egy diszlakot építsen, fizessen kilenczezer márka 
ezüstöt (490,000 lira), és mondjon le a bitoriott királyi jogokról; ön
maga válaszsza consuljait, de ezek hűséget esküdjenek a császárnak, 
ki a vámsba sereggel nem fog bejöhetni. A nemesek mezitláb "de ki
vont karddal, a papság a szentek m·eklyéivel, a nép, nyakán kötéllel 
esküdött engedelmességet, s mind a három rend : a főurak, alhii.bére
sek s a nép tudnillik, száz száz kezest adott a csász:lrnak. 

Iloncagiini országgyülés. 
Látván Frid1·ik, mikép a főváros megalázása egész Lombarcliát 

rémiiletbc hozta, országgyűlést hirdetett Roncagliába, hogy meghatá
rozza a királyi előjogokat, mellyek Németországban is, Olaszhonban 
is máskép fogva fel, gyakran vitályra adtak alkalmat. A németek, 
alkotmányukat a germán s hiibéri szokásokhól eredtetvén, a király
ban csak a népfönökök választottját, a hasonranguak elsejét tekin
ték j Olaszhonban a történet s római jogtudomány föléledt tanulmá
nyai a császárt azon Caesa1·ok utódjani tüntették fel, kiknek akarata 
a régi Róma egyetlen törvénye vala. 

Meghivatott tehát az akk01·i legjeles b négy jogtudós: Bulgaro, 
Martin Gossia, Jacopo és Ugone da Porta Ravegnana, azonkivül két
száz képviselö mind a tizennégy olasz köztársaságból, hogy határoz
nák meg, miben öszpontosultak a királyi jogok. De mivel a consulok 
és scabinok, mióta a grófi méltóság örökössé lett, nem a császár által 
neveztettek ki többé, és saját jogail·M minden, Olaszhonbajött cs~,szár 
különbözö fogalmakkal hírt, hadi ereje szerint, ez okból zsinórmérté
kül a római jog vétetett s ennek szell<>mében határoztatott hogy a 
császárt az összes királyi jogok illetik, ide értve a he1·czegségeket, 
grofságokat és határgrófságokat, a pénzveretés t, a fo d r um o t vagyis 
a t á p j o g o t J melly szerint az Olaszhonba jövő császárt azon vá
rosoknak és hií.béreseknek, kikhez szállott, befogadniok s ellátniok 
kelle; továbbá a hidak, malmok és folyók vámjövedelme, a hadüze
net és békekötés s kinevezése a consuioknak és bh·áknak, a népnek 
beleegyezése mellett. Az uralomból kivetkiiztetett grófok és püspökök 
örömmel vették e terjedelmes előjogok határozatát, azon reményben, 
hogy majd azok egy részét magukhoz ragadhatják 1) j a népeket azon-

1) A milan6i érsek igy sz6It Barbarossához : Scias omne jus populi in con
dendis legibu-s tibi conce8sum : tua voluntas jua est, sicuti d1:citur. Quod principi 

placuit, legis ha.bet vigorem, cum populu.s ei et ;,, eo omne 81t.um hnperium et pote

rtalem ~on~esserit. Radevic, IT, 4. 
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Lan boszuság togta el annak láttán~, hogy a hübl;ri főnök Olaszhon 
valódi urává !ön. 

Genua, mclly az Qrezággyülésre nem panasztétel végett küldött 
követeket, hanem hogy keleti kincseit ragyogtassa, s hajóhadát Frid
rilmek Sicilia ellen felajánlja, első volt, melly óvást tett ama királyi 
elöj•)gok ellen, megerlísité védfalait, mellyeken férfiak és nők egy· 
aránt dolgoztak és -- a mi uj tény - védelmére bérlett sereget is ál
lított fel j mi1·e Fridrik jónak látta egyezkedni a köz társasággal, meg
engedvén annak nemcsak a consulok választásM, hanem kereskedelmi 
szabadaimat is a tenger mind(•n kikötőjében, a velenezeit sem véve 
ki; todbbá mentess1~get az adótól s a katonai és királyi kiszolgálta
tástól, csupán cserkétszáz márka váltság mcllett. Genua tehát ez idö
töl kezdve a lombard városokl'>itól különbözö uton haladt, ö lévén hi
vatva egyszersmind a nyugati ola~:r. partoknak s déli Burgundiának a 
hitetlenek elleni védelmdrt'\. 

A pápai jogokra is kik1:jeszté figyeimét Fridrik s emlékbe hozta 
a~ apostoli alázatosságot, s miután a pápai iroda a császár irányában 
az ünnepélyes t e Rzólitást haf!ználtn, Fridrik ugyanezt rendelte hnsz
náltatni és hogy az aláirásoknál a pápa a császár után irja magát, ál
litván, hogy a pápai birtokok a bit·odalom hübérjavai. 

Ezután ( 11 ;)9) minden kerületbe biztosokat küldött, kik p o· 
rl e s t a nevet viseltek, minthogy a szabadságra annyira veszélyes 
királyi teljhatalmat gyakoroltak. Meg nem nyugodtak ezen Milano 
polgárai, kiknek a:r. eléihbi egyezmr'·ny szrrint saját tisztviselök voltak 
biztositva; miért is a roncagliai Itatározatok foganatosítására érkezett 
kir8lyi biztoRokat közápom1l üzték el s védelmi készületeket tettek. 
Fridrik erre megeskiiszilt, hogy föl nem teszi koronáját, mig meg nem 
zabolázza öket, s Friaul és Szent· Gotluhd felől csakhamar német se
regek lepik el a lombat·d tét·eket. Barbármodoru háboru üt ki, pusz
titás, öldöklés, akasztás mindeníitt; a császár egy eg(~sz olasz csapa
tot megvakittatotl, csak egynek hagyván meg egyik szemét, hogy a 
többieket odább vezethesse. Crema ostrománál a kezesekül adott 
gyei·mekcht a hadi gépek fedezetére állítás igy atyjaik fegyvereinek 
tette ki ~'l j s miután a várost árulás által kézre keríté, azt földig leron
tatta (1160. jan. 26). 

1) Radevi<' borutsztónak tnllllja nem a nérnot tettét, banern az olaszokét, 
kik .gyerrnekeikAt Aem kimélték : Seditioai, quod etiam Rarharis incognitum el d·ictu 

quidem horrendu1n, audilu vero inc1·edibile, nm1 mimM crdn·is ictilms tw·res impelle

b ant, ne.que P06 ~a11guini_. el natiJ.ralia t•i11,•v.li rommunio, neque relalis nwv~bal miae-
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Most körülveszi Milanót, mellyet elrémített a példátlan kegyet
lenség s végső elkesercdésre lwzott földeinek ismételt lepusztítása s 
a szomszédoktóli teljes magárahagyatás. Vitéz ellenállást fejtett ki 
tehát, de az árulás, éhség s a még olaszok ált11l is gyarnpitott hűbéresi 
fegyverek tulnyomósága által föltétlev önmegadásra kényszeríttetett 
(1162. mn.rez. 1.) A nép a szent szekeret eiül vive, nem többé dia
dalmas zászlókkal, hanem szomoruan megalázva, kezében kereszttel, 
gyászruhában ment Lodiba, hol a császár időzött, átadta a tárogatók 
szomoru harsogása mellett a szent szekeret s kilenczvennégy zászla
ját a németeknek; nyolcz consui s háromszáz lovag lábaihoz borult a 
Veresszakáliunak. És nemcsak az olaszok s Bi.andrate gró~ja, hanem 
a német főurak s az udvar is kegyelemért esdL·ldett, dc Fridriket n 
győzelem siketté, irgnlmatlanná tette, s megparancsolta egyeliire a. 
milanóiaknak, térnének haza s ott várnák őtet. Borzasztó várako · 
zásban hagyta öket tiz napig, a mikor megjelenvén rendelte, hogy a 
polgárok vonuljanak ki, Milano pedig lerontassék. 

Örültek a lombardok a nagy vetélytársnö megaláztatásán; Mi
lano minden egyes része egy egy szövetst'lgcs városnak engedtetett át, 
mintha a Veresszakálln mindegyiket testvérgyilkolással meggyalázni 
s a kibékülés minden utját elzárni akarta volna. Azonban csakhamar 
észrevették a lombard városok, milly ,·eszedelmes a hatalmassali szö
vetkezés 1). Megtörvén Fridrik azon egyetlen várost, mclly vele ujat 
huzhatott, félre tett minden tekintetet a többiek iránt; zsarnokilag 
adóztatta s terhelte öket, erösi.tméuyeiket pedig lerontatta. Cremona· 
Pavia- és Lodinak megengedte, hogy önmaguk választhassanak con
sulokat, de Ferrartt-1 Bologna-, Faenza-, Imola-, Parma-, Como- és 
Novarába, habár ezek az ö részén voltak, c.;;ászári podestákat küldött, 
és pedig részint németeket, részint olly gyáva olaszokat, kik nem ir 
tóztak a gyalázattól magukat a haza ellenségeinek eladni. 

Hasonlót akart tenni szent Péter örökségével s miután Hadrián 
elhunytántl (1159) nem Rikerült neki kedvencz emberét ültetni a pá
pai székre, söt Ilf. Sándor neve alatt Bandinelli bíbornokot, kit ö ha-

ratio. Sicque oliquot ex pwwia, lapidibua icti, misembilil.e•· ·interierunt. AUi, miae
?·abiliua adhuc vivi superstil.ea, crudelisa·rmam neeem, et dirae calamitati .. horrorern 
penduli expectcibant ; oh facinua ! 

1) Sicque factum eat, quod Lombardi, qu,i inter alias nationes libertatia aingu
laritate gaudebant, pro Mediolani invidia , cum Mediotano pmiter corruerent , et ae 
Teutonicomm .• P!-vituti misere 11Ubdide'1"1lnl. Cron. SaJ.,rn. Rer. It. Script. VIII. 



:305 

Jálosan megsértett volt, látván mcgválasztatni, egymásután négy el
lenpápát állitott ellenébe 1), veszélycr,tctve a katholikus egységet. 

Poiatidai gyiilt~s 1167. npril. 

E tulzó önkény s a császári biztosok visszaélései hangosabbakká 
tcttók a milanóiak panaszszavait, kik hazátlanal városról városra jár
tak, boszu- és segélyért esdekelve. Azok, kik a jóllét idején, szitok
kal ajkaikou, fegyverrel álltak egymással szemközt, most a balsors
ban megujiták a testvériséget s letéve a gyülöletet és féltékenységet, 
összegyültek Pontidában és szövetségre léptek. 

t~ombard szön1tség. 
Verona, Pad ua, Vicenza s Tt·cviso polgárai, kik a velenczések 

segélyével Fridrik podestáit elkergették s rnag:it a császárt is futni 
kényszeríték, összeesküdtek Lombardia s Romagna más városaival, 
hogy kölcsönösen Yédendik egymást s visszapótolják egymásnak a 
károkat, miket a szabadság ótalmazásában szenvedendnek; hogy meg 
nem szenvedik német seregnek Lombardiá!Ja vezetését s visszaszer
zendik azon jogokat, rniket III. Henrik alatt élveztek. Ekkép egyik 
kezökkel kardot ragadva, a másikat a testvéreknek nyujtva, megis
merték az egyesülés hatalmát 2). 

A lombard szövetség első teendöjeül tekinté föh~pitni l\filanót 
közös munkával, mikép közös haraggal rontották azt le j aztán azon 
városok ellen indultak, mellyek hála- vagy félelemből Frídrikkel tar· 
tottak j ezeket tehát a szövetségbe lépni kényszeriték. 

1) IV. Victor, III. Pascal, III. Calixtus és III. Incze. 
') Az eskü rnegujittatott 1170-beu illyen alakban: In nomine Domini, amen. 

Ego juro ad sancta Dei evangelia quod non faciam neque treguam, neque guen·am 
1'ecredutam, nec aliquam concordiam cum Frederico imperato1·e, neque cum jiliis ejus, 
nec cum uxore ejua, neque cum alia quacumque persona ejus nomine, nec per me, 
·nec per aliam quamcumqu.e pm·sonam , et ab alio homine facta, non habebo ratam. 
Et bona fide pro ·meo poase operam dabo viribU8 quibuscumque potero, ne aliquis 
exercitus modiws vel magnus de Alemannia, vel de alia term imperatoris quae o~~it 

ultra '17W71ies, intrel Italiam. Et si praedictU8 exercitus intraverit, ego vivam guer
mm fuciam imperatori et omnibus illis persanis quae modo sunt ex parte impm·ato-
1'is vel pro temp01·e fuer int, ·ll er quaa praedictus exe1·citus debeat exire de Itali c,, elo
nec praedictU8 exercitu., de Ital-ia exeat. Ego bona fide , per me et per omnea per
sonaa, totiua meae vil·tutis salvaba et guardabo personas et 1·es omni·um kenninum so
cietatis Lombardiae, Mm·chiae et Romaniae, et nominatim dominum rnarchionem Ma
laspinq.nt, et omnea personas quae modo sunt in soci etate vel ex tm. Et ego null am 
concordiam feci vel faciam cum imperatore constantinopolitc,no. . . . sine consilio m·e
dentiae cujusque civitatis. . . • . Et filios meos qui sunt in aetate quatuordecim an
nm·um; infm duos menses .... faciam jum1·e omnia pmedicta et attende1·e. 

XI. 20 
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III. Sándor nem akarván a maga és IV. Victor ellenpápa közti 
ügyet a Fridrik által Pisába összehitt zsinat elé terjeszteni, Franczia
országba menekült, hol a franczia s angol király eléje jöttek s tartot
ták neki lova kengyelét. Innen buzditgatta ö szóval s áldásával a 
lombard szövetséget s átokkal sujtá Fridrikct, m ell y ben "n:ünt sz. 
Péternek a nemzetek és országok fölé Istentől behelyezett helytartója, 
feloldozta az olaszokat és mindenkit a hűségeskü alól, melly öket a 
birodalomért vagy az olasz királyságért Fridrikhez köté; és meg nem 
engedi , Istentől nyert hatalmánál fogva, hogy Fridrik a csatákban 
erővel birjon s győzelmct vegyen a keresztényeken, vagy hogy bár
meily részen békét s nyugalmat élvezzen, miglen méltó bünbánntra 
nem ádja" magát" 1). 

Segitette a szövetségescket Siciliai II. Vilmos is, ohajtván, hogy 
Fridrik annyira elfoglaltassék, hogy Apuliát semmikép se fenyeget
hesse. II. Henrik angol király hogy a pápától a canterbury-i érsek 
letételét kieszközölje, a milanóiaknak falaik felépítésére háromszáz 
márkát, a cremonaiaknak ugyanannyit, Parmának és Boiognának pe
dig ezer márkát ajánlott. Még a konstantinápolyi császár Komnen 
Manó is, Olaszhonrai igényeit uj érvényre akarván hozni, követeket 
külde a pápához, azon ajánlattal, hogy a görög egyház a latinnal, a 
nyugati császárság koronája a keletivel egyesittessék s ö azoigáltat 
annyi aranyat, a mennyi a németeknek Olaszhonbóli kikergetésére 
elegendő. Sándor nem vonakodott ez ajánlatoktól, mire a görög 
császár leányát Frangipane Ottó nak, Róma legelőkelöbb férfiának 
adta nöül, kereste a genuaiak barátságát s a lombard szövetségesek
nek aranyat szolgáltatott, mellyen ezek zsoldosokat fogadhattak, kik 
akkor az olasz háborukban uj jelenetül tűnnek fel. Minthogy azon
ban a pápa a felujitand6 birodalom székhelyeill Rómát akarta, Kom
nen pedig makacsul Konstantinápolyhoz ragaszkodott, az egész egyez
kedét; abban maradt. 

Hogy eloltsa e tüzet, Fridrik ujra Olaszhonba jő, szelidebb han
gl'lt hallat, s a sérelmeket orvosoini igéri ; azonban ellenséges bánás
módjával csak ujabbakat élesztett ; Bologna vidékét feldulta, hogy 
megboszulja ministerét Bosót, ki ott öletett meg, aztán adót és keze
seket szed ve, Róma ellen indul s rohammal foglalja azt el; szent Pé
ter egyházát, hogy bevehesse, felgyujtotta s ellenpápául III. Pascalt 
nevezvép, ez által ujra megkoronáztatta magát. Azonban a g o n o sz 
l é g ujra megtizedelte seregét, megölte a kölni érseket, hét püspököt 

1) Sarisbery .János ep. 210. np. Labbe, Concil. tom. X. 1450. 
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s más nagyokat j Fridrik tehát rnint megveretve visszatér, a hozzá hű 
Páviában birodalmi számkivetést hatál'Oí'. a szövetséges városok ellen, 
dc nem meri öket megtámadni, félvén, hogy a vele harczoló olaszok
ban mégis nagyobb talállenni a testvérszeretet, mint az alattvalói 
hűség j végre egy maroknyi sereggel Savoya felé veszi. utját, fela
kasztva hagyván itt-ott Milano kezeseit, s miután nfgynehezen Su
sáig ment, rálépett njra a német földre, elnyomatni hagyván Olasz
honban a császári pártot (1Hi8). 

Azon hat év alatt, mellyeket Fridrik Olaszországtól távol töl
tött, gyarapodtak erőben és számban az olasz köztársaságok. Egy 
hadosztályt küldött végre ezek ellen, Keresztély mainzi érsek vezér
lete alatt. Kéjszomjas katona volt e f'ópap, ki annyi hölgyet s öszvért 
vitt magával, hogy kiséretc költségesebb volt, mint a császári udvar j 
egyszer a csatában egy nap vas buzogányával harmincz embert ölt 
meg. Pusztította az olasz földet s ostrom alá vette Anconát, melly a 
görögök karjaiba vetette volt magát, s midön annyira jutott is, hogy 
csak patkányokat s bőrdarabokat evett, védte magát végig a régi hö
sökhöz méltó bátorsággal, miglen végre a ferraraiak által fölmente
tett. Beszélik, hogy egy Stamura nevli özvegy hátrálni látván az ola
szokat, kik az ellenséges ostrom-gépek felgyujtására küldettek, ke
zébe fogott maga egy üszköt s felgyujtotta azokat a nyilzápor daczára. 
Egy másik nő éhségtől citerülni látván egy harczost, odanyujtá neki 
saját emlőjét, megvonva annak tejét saját magzatátóL 

Alexandrin alnpitil!'!a. 
A lombard szövetségesek, hogy gátfalat állitsanak a velök el

lenséges Pavia és Montferrati herezeg közé, egy várost épitettek a 
Borrnida és Tanaro összefolyásánál s védőjök Sándor pápa nevéről 
A l e x a n d r i á n ak nevezték azt el j az ellenfél Sz a l ru ás mellék
ncvet ragasztott hozzá, minthogy a hamarjában épült házakat csak 
szalmával fedték be, s csak tövissel és egy árokkal keritették körül. 
Midön Fridrik már ötödízben ( 117 4) személyesen jelent meg Olasz
honban, uj seregekkel, egesz Némethon- és fél Olaszhonból, kényte
len volt felhagyni ezen uj város négy havi ostromával, mellyet csak 
egyszerü kerítés és szabad férfiak melle védett. 

I.egnanói csata. 1116. máj. 29. 
Elvesztvén ezen seregét is, uj segéderőket kért Németországb611 

mei!Jek utnak is indultak feleségének vezérlete alatt a Rhaeti-Alpe
seken által. A császár eléje ment e seregnek a lodi-ak- és comóiak
kal, de midőn Legnano térségére é~ne, megtámadfatik és szétveretik 
a szövetségesek hada által. Fridrik maga is csak ugy mentette meg 

20* 



életét, hogy a holt testek közé rejtette magát ; neje a comói Baradello 
kastély ban már mint halottat si.-atá öt, miglen megalázva ujra elő nem 
került. 

Némelly tengeri köztársaságok segitették a németet, hogy ez 
nagyravágyó ezéljaikat előmozdítsa. At·boreai Bariso, a sardiniai öt 
birák egyike, az egész sziget fölötti uraságra vágyván (1163) invP-sti
turát kért arra Fridt·iktöl négyezet• márka czüstél't, melly összeget 
Barisónak Genua clölegeztc, szivesen ragadva meg az alkalmat, mely
lyel a vetélytársnö Pisa hatalmát csökkenthette. Bariso azonban mi
dön látta, hogy Genuának scm nem fizethet, seru ellen nem állhat, ki
békült a pisaiakkal; mirc a gerlUaiak a pénz visszanyerés~t nem is 
remélhették többé. Háboru ütött ki tehát, mellyben a győzelem Ge
nua részére hajlott; de a pisaiak in vestiturát nyertek Sardiniára Frid
riktöl, ki azt pénzért szivesen adta meg; s igy önérdekből mindkét 
rész hízelgett a császárnak s ellátta öt a hadviselet szükségleteivel. 

A Pisa iránti kegy azonban ellenségévé tette Fridriknek Velen
czét, melly vele tartott eleinte, azon reményben, hogy ö a szárazföldi 
köztársaságokat meg fogja alázni; most azonban egyetérteni kezdett 
a lombard szövetséggel s befogadta a menekült Rándor pápát; mire 
Fridrik azz9-l fenyegetözélc, hogy győztes sasait sz. Márk terén fogja 
fclállitni; de Velenczc feleletül felszerelt hetvenöt hadi hajót, mely. 
lyekkel a doge, kinek oldalát a pápa arany-karddal diszítette föl, a 
Genua és Pisa által kiállitott császát·i hajóhadat szét is verte. Elfog
ván a velcnczések Fridrik fiát, igen szépen bántale vele s békeaján
latokkal visszaküldték öt atyjához. Ohajtotta is Fridrik a békét, mi
után az olasz lég és szabadság ellen, huszonkét évi harczban hét se
reget vesztett cl 1). Meghajtván büszke nyakát egycsséget kötött 
Velenczében (1177), melly szerint ö elismerte apápát; a siciliai király 
itányában tizenöt, a lombard városok irányában hat évi fegyverszü
netre kötelezte magát, neki pedig tizenöt évre Matild grófnő szabad 
birtokainak használata biztosíttatott, mellyek elteltével azok a római 
egyházra visszaszállandanalc. 

Itt kikelnek némellyek III. Sándor ellen, s majd hűtlenségről 
vádolják öt, mint ki szövetségeseit elhagyva, csak önmagáért egyez
kedett, majd ügyetlenséget vetnek szcmére, mivel végsöre nem vitte 

1) Az elsőt vezette 1154-ben; a masodikat 1158-ki nyárou; a harmadikat 
a következett évben vezette a császárné; a negyedik a német herczegek serege 
vala, melly lerontá Milanót ; az ötödikkel, mellyet a hidegláz semmitett meg, Fri
drjk R6mát ostromolta ; a hatodik kndarrzot vallott Ales8an<iria ostrománál ; a 
hetedik tönkre tétetett L<>gnanónál. 
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n dolgot, s meg nem semmité a cs1tezári hatalmat, hogy Olaszhon füg
getlenségét mindenkorra biztosítsa. Azonban a ki össze nem zavarja 
korunk eszméit s vágyait az akkoriakkal, az he fogja látni, hogy a 
lombardoknak soha sem volt czéljok a császárt megsemmitni, sőt leg
kedvezöbb körülményeik közt scm kivántak egyebet, mint biztositva 
látni saját jogaikat a császát· felsösége alatt 1). Ennek elérésére pedig 
épen a fegyverszünet vezetett, melly alatt áHandó btfuekötés eszkö
zöltetett. A mi a pápát illeti, erre nézve a császár megdöntése nem 
lett volnn egyéb, mint lerontása annnk, mit elődei építettek, kik a ke
reszténység fö-lötti világi főhatalommal a császárt ruházták fel, s még 
akkor is, midőn a német fejedelmek makncsok és lázadók voltak, a 
pápák soha sem aknrták a császári trónt megdönteni, hanem csak en
gedékenyebb B valláRosb férfiuval tölteni azt he. Azért Fridrik köve
tei is a pápához ek kép szólottak: V i lá A' o s és k é ts é g t e l e n d o
l o g, h o g y I B t e n a v i l á g o t k é t f ö 'á l t a l 1 t u d n i ll ik a z 
egyházi méltóság és a királyi hatalom által akarja 
kormányoztatni, mellyek ha kölcsönös egyetértés
ben egymásranemtámaszkodnak, avilágotháboru 
és vis z á l y á r as z t j a e l. L e g y e n t e h á t v é g e a b o t
r á n y n a k , s á l t a l a t o k 1 k i k a v i l á g fe j e d e l m e i v a g y
t ok , a d ass ék vissza a ke r es z t é n y ségnek a b ék e 2). 

Fridrik Velenczében előtte ment a pápának s egy vesszővel tá
volitá. a népet az utb61 ; a beszédet, mellyet Sándor latinul tartott, az 
aquilejai patriarcha németül értclme:llte, hogy elégtétessék a császár 
áhítatának, ki feloldoztatva, a c r e d o ut:ín mP-gcsókolta a pápa lábát 
s áldozott, aztán a mise végével karon fogva egés;o; az egyház ajtajái~ 
vezette a pápát, ott ö tartotta a kcngyelt s elvezette a lovat kantárnál 
fogva egész a palotáig 3). Fridrik nevében Diesse Henrik esküdött 

1) Fényes bizonyság erre Salernói Rom ua ld, ki elő•\dj~t a sz övetség fejeinek 
nyilatkozatát, mellyet 1177-ben a ferrarlli egyházban a pápának tettek, (Rer. ital. 
ac1·ipt. VII, 220. 1.) "Tudva legyen Szentséged és a császári hatalom előtt, hogy 
·mi eli•meréssd fogadjuk a császár békéjét, Olaszhon becsületének megőrzése mel
lett j és hogy annak kegyébe visszajutni ohajtunk, de csal< ugy, ha szabad8ágain
kat megőrzendi. Eloget akarunk mi tenni mimlazon kö•e]ezettségeknek, mellyek
kel neki Olnszország a rtlgi szokások szerint tnrtozik. Mi el nem vetjük ll régi 
igazságokat, de a szabadságtól, me Ilyet öseinktöl örököltiink, soha sem hagyjuk 
magunkat megfoszt>Ltni j csak életiinkkel veszíteudjük azt el, kedvesellll levén 
előt,tünk szabadon meghalni, mint szolgaságban élni." 

2) Oard. Aragon. ap. Rer. ital. acr. III, 468. 
') Chroo. Gaufr. Vosiens. Hogy Sftndor a csllszár fejére tette volna lAbllt, 

monrlva : Sttper aapirlem et bMiliacum arnlmlal,ia, et r.onculcahia lwnern et draconern, 
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az evangeliomra, az ereklyékre s a császár lelkére, hogy ez a békét 
megtartand ja: ugyanazt tette a tizenkét birodalmi herczeg, Sicilia kö
vetei és Milano, Piacenza, Brescia, Bergamo, Verona, Parma, Reggio, 
Bologna, Novara, Alexandria, Padqa és Velencze consulai. 

Constanzi béke. 1183. jon. :l5. 
Még le sem folyt a lombard v:h·osokkali fegyverszünet ideje, s 

Constantiában rtgyanazok és a császár közt állandó béke .köttetett, 
melly sikert adott a nagyazerü tiirekvéseknek, B megszilárdítá az 
olas z köztársaságokat, nem többé mint tényt, hanem mint jogokat 1). 

E béke értelmében Lombardia, Marca s Romagna városai saját falaik 
között szabadon gyakorlandották azon királyi jogokat, miket emlék
haladó idö óta élveztek, falaikon kivül ellenben csak annyit gyakor
land ottak, mennyit nekik a császár megenged. A püspöknek nehány 
tagu császári bizottmánynyal meg kelle vizsgálnia ama jogok termé
szetét, hacsak a városok külön-külön évi kétezer má.rka ezüst fizetése 
által nem akarnák magukat e vizsgálat alól megváltani. A császár, 
felségi jogainak fenntartása mellett, megerősiti a háboru előtt általa, 
vagy elődei által adott kiváltságokat és jogokat, ha csak azok egy 
harmadiknak jogába nem vagnak. A püspökök, kik azel.őtt a császár
tól o. consulok megerősítésének jogát nyerték, e jogot tovább is gya
korolják; más városokban öt éven át a császári biztosoktól erősittes
senek meg, aztán pedig a császártól vegyék a meghatalmazást. A csá
szár nevezzen ki mi nden város számára egy birót, ki minden, huszonöt 
császári lirát (1575 líra) meg nem haladó polgári ügyben itélhessen; 
és pedig két hónap lefolyta alatt B a város törvényei szerint. A pol
gárok a tizenhatodik évtől a hetvenedikig minden tiz évben uj hűségi 
esküt tegyenek a császárnak, s ha Olaszhonba jö, szállással s minden 
szükségessel ellássák őtet, javitsák. ki az utakat, s jelenlétekor az ő 

és hogy Fridrik azt felelte volna, hogy nem neki, hanem sz. Péternek hódol, so
kan tagadják, mi azonban ama korszakkal nem ellenkezik. Mig a trónok körül 
csuszó mászó mult szizadi iról[ e tényt tagadj!k : addig a szabad Velencze nem 
liésett azt lefestetni s történeti emlékei közé helyezni. 

1) Benfoglaltattak a békében: Mila.no, Vercelli, Novara, Lodi, Berga.mo, 
Brescia, Mantua, Verona, Vicenza, Padua, Treviso, Bologna, Faenza, Modena, 
Reggio, Parma, Piacenza; mint a. csász!r szövetségesoi szerepeitek : Pavi11 1 Cre
mona, Como, Genus, Alba, Tortona, Asti s Alexandria, melly nevét Caesarcára 
változtatui kényszeríttetett. Ferrarának két hónapi idököz engedtetett. Kiz!rat
tak padig nevezetesen: Imola, Castro, San Cassiano, Bob bio, Gravedona, Feltre, 
Belluno, C eneda s Velencze, melly meg sem említtetik, mivel, mint a birodalom
tól teljesPn független, e béke a.Uirásával mégis némileg alfl.rendelt~égi ~zint 1Htött 
volna. 
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kedveért vá8árokat tartsanak: ö pedig egy városban vagy megyében 
sem fog sokáig mulatni. Különben a városoknak szabadságukban 
álljon kedvök szcrint szövetkezni s erösitni magukat, megszüntettet
vén az ö kárulua történt háboru utáni hübéradományozások 1). 

1184-ben a császár nyilt udvart tarta Mainzban olly csődület
tel, hogy a szomszéd térségen egy másik, sátor- és kunyhóváros emel
kednék fel i csupán a kölni érsek négyezer személyü kísérettel jelent 
meg. Három napig minden odajövőt a császár vendégelt, aztán nagy 
szerü viadaljátékok között fiait sok más nemessel együtt lovagokká 
üté i s mindezek után elindult már hatodízben Olaszország felé. 

Most az egyszer nem jött mint ellenség, miért is az olasz váro
sok vetélykedve ügyekeztek megmutatni, hogy mikép a csatatéren 
ellenállni, épen ugy tudják öt, ha békésen jö, szivesen és tisztelettel 
fogadni. Három hónapot töltött Veronában, alkudozást folytatva III. 
Lucius pápával, Sándor utódjával (1181 ), Matild grófnő javai iránt, 
de eredmény nélkül. A rómaiak még mir.dig makacsul tartották fenn 
köztársaságukat s kiindulván Tuscuiuru ell~n, hol a velök ellenséges 
grófok megcrösitették vol t magukat, elfogtak sok papot s megvaki
tották őket, egyet kivéve, ki visszavezeté a többit szamáron s papir
süveggel fején. A pápa ezért átokkal sujtá a rómaiakat; azonban 
csak Ill. Kelemennek (1188) sikerült a zavaroknak, negyvenöt év 
mulva véget vetni, hatalma alá hajtva a tanácsot, a várost, a szent 
Péter- és többi egyházat, ugyszinte királyi jogokat, nehánynak kivé
telével, mellyck a város birtokában maradtak. 

A Két Sicllia. - 1. Roger. 
Fridrik a vas koronával diszesitette fel fiát Henriket i de hogy 

Olaszország királyának czime üres ne legyen, oda törekedett, hogy a 
Lombardia fölötti uralom a déli Olaszország fölöttivel egyesittessék. 
Roger király, mihelyt az öt Siciliába kergető II. Lotbár m;ászár eltá
vozott (282. lap), ujra átlépett a tengerszoroson, visszaállitá királysá
gát, Capuát lerontá, Nocerát, Salernumot s végre Nápolyt is meghó
ditotta; uralma megszilárditására a kegyetlenséget is felhasználta, s 
e felfuvalkodott jelsz6t választá: A p p u l us e t C a l a b e r 1 Si c u
l us m i h i s e r v i t e t Af e r. Palermót választván székhelyül, gyö
nyörü épületekkel diszesité azt fel, mellyek a normann fejedelmek 
gazdagságát s fényüzését tanusitják i roppant s állatdus vadaskcrtct 

1) Szövegét lt'lsd a Törvényltozá3 Okmányai közt. Továbbá. Carlinit : De 
pace Constantiae diaquisitio. Verona 1763. Durando J., Saggio aulla lega lombar
da· e sulla pace di Costanza, a turini akai!. eml~kcinek 40. ltöt. 



312 

alakittatott s földalatti vizvezetökkel frisittette azt t). Nagy gazdag
sligat szen~ett az országnak a zsidók bebocsátlisa s a selyembogarak 
behozatala által. 

A szeder- s kenyérfa, a pisztácz és a czukornád uj jövedelem
forrásaivá lettek az országna!{, s Palermóban a fényes királylak mel
lett szövő és hímző házak álltak s a franczia gyapju posztóvá tétetett. 
A velenczések egy kereskedelmi társaságat állitottak ott fel saját 
tisztviselők 1 pénztárnokok és elnök alatt; a genuaiak Syracusában 
tözsdét, Measinában egy erősitett helyet tartottak j Amalfi kalmárai 
Nápolyban egy egész utczát boltokkal töltöttek be, leginkább gyapot
és selyemkelméüekkel, Syracusában egy városrészt, Measinában egy 
kereskedelmi egylettel birtak. A kézmüvesek szivesen telepedtek le 
azon országban, mellynek törvényei a keresztényt, zsidót és saracent. 
egészen egyaránt védtélc Midön keletről visszafelé jöttek a pisaiak, 
velenczések s genuaiak, Palermóban pihentek meg j az Ispotályosok 
és Templomosok Trapaniban monostorokat állitottak fel, hol a ke
resztes vitézek megpihenendők voltak 2). 

A musulmanok még folyvást megtartottak némolly helyeket és 
kézmüvekkel foglalkoztak. Bámulatos kézmü ama fejedelmi köpeny, 
melly ma Nürnbergben őriztetik, s mellynek felirata mondja, hogy a 
hedshira 528 ik évében (1133) Palermóban, Roger számára készitte
tett a). A valenciai Mohamn'ed ebn~Grobair, kiSiciliát 1148-ban meg
látogatta, ott mindenütt musulmanokat talál még, ámbá.r panaszkodik, 
hogy azok m·akból alattvalóidd sülyedtek: kiilönösen a fővárosban 
igen sok arabot látott, s tudja, hogy Roger azokat orvosokul s csilla
gászokul használja 1 hogy musulmannökböl áll serailja, s hogy még a 
franczia nők is, kiket oda bevisz, mnsulmanuökké lesznek ; ugyancsak 
Roger, midön foldrengés alkalmával, hölgyeit Allah és a próféta nevét 
kiáltani hallaná, mondá: Mindenki azon Istenhez esd, kit 
im á d ; ki n e k h i t e v a n I s t e n é b e n 1 b é k é v c l l e e n d 4). 

I) Quoadam '/Mntes et nemora tpwe sunt circa Panonnum, muro fecit lapideo 
mrcumcludi, et parcum deliciasum satis et amoenum diversis m·boribus inaitum et 
plantatum construi jussit, et in eo damaa, cap·eolos, por·cos sylvestres jussit includi: 
fecit et in hoc parcha palatium, ad quod aquam ele fonte luciclisai'IM per conductw 
subte1-raneos jussit adduci. Chron. Snlern. ap. Mura.tori, Rer. It. Sc1-ipt. vol. VII, 
p. 194. 

Palermo környéke tele v:m még most is még az arabol< által épitett föld-
alatti vizvezetök romjRival. 

2) Rosario di Gregorio, D·iscorso intomo alla Sir,ilia. Palermo 1826. 
3) Tehát nem More!b61 hozta az első dolgoz61<nt. 
4) Ama.rl, Frammenti di t6llti m•abi. 
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Bizonyitja tovább Grobair, hogy az araboknak Palermóban saját me
csetjeik vannak, imára a muezin szava hija öket össze, ügyeiket saját 
kádik által intéztetik el, külön város-részekben laknak, s a vásárokat 
csak ök látják el. Ez utóbbi állitás szcmbetünöleg tulzott; ámbár bi
zonyos, hogy a rnusulrnanok nyugati Siciliában túlnyomók voltak. 

Furcsa látványu képet nyujthatott tehát akkor Sicilia, benszü
löttjeinek, a nonnann lovagoknak 8 rnusulrnanoknak vegyülete által. 
A szem turbánt és sisakot, dervist és barátot, dserid- és lovagjátékot, 
aztán tudatlan északiakat, romlott délieket 1 fényüzö ázsiaiakat és 
durva skandinávokat látott. Görög, normann, arab s népi latinnyelv 
beszéltetett, a rendeletek e nyelveken adattak ki, s egyezniök kelle a 
görögökre nézve Justinián törvény könyvével, a normannokra nézve 
a szokásjoggal (c o ft t um i e r), a sarace n okra nézve a Korán nal. 

A normannoknak, kik Angolhonban a régi rendezetet egészen fe[ .. 
forgattá.k, Olaszországban csekély számuk és gyönge voltuk miatt, 
inkább ravasz és ügyes, mint erős politikát kelle követniök; azért is 
keveset változtattak meg a longobardok és görögök intézményeiböl, 
kivéve azt, hogy mint a frankok, ök is behozták a hűbérrendszert. 

A Iongabard grófok és tisztviselök iirökösekké tevén magukat, 
mát· is olly főurakat képeztek, kik megtartották a nemességet azután 
is, hogy a hatóságat a normannok hódítása által elvesztették. A nor
mannok hűbéroket nyerve, alhübérbe adták azokat lovagoknak vagyis 
a nemeseknek és az egyházi nagyméltóságoknak. Roger uj rendeze• 
tet ada a hűbérnek, longobard és frank jogot különböztetve meg ab
ban; aztán mikép földije Angolhonban, ő is az udvarban központi ha
talmat tartott meg, hét nagyméltóságot állitván fel körülötte, kiktöl a 
kisebb urak függtek. Minden keríilct élén fóurak és parancsnokok, 
az egész nemesség élén a fóparancsnok, a tengerészet élén a f'óhajóhad
vezér állt; a méltóság és a fejedelem között közvetitöül szolgált a nagy 
kanczellár. A guastaldokat és birákat, kik·a Iongabard rendszer sze
rint ítéltek, uj igazságügyi hivatalnokok váltották fel, kik külön elő
jogaik szerint csak a kit·álytól függve, tisztviselői hierarchiát képez
tek, melly a Karolingok után első öltött ujabb alakot, s nem a föurhoz 
hűbéri kütelékek általlekötött alattvalókból, hanem királyi tisztvise
lökből állittatott össze, kik a rájok ruházott hatóságat a közhatalom 
nevében gyakorolták. Mig tehát a régi nemesség ellenzéket képezett 
a kormány irányában, azalatt egy uj alakult meg a hi\'atalra emelt, 
akár'belföldi, akár idegen személyekböl; mire nézve a siciliai jog a 
többiektől lényegesen is különbözött 1). 

') QuM~YUmque v i ros aut con.9iliis ut il P-s, erat bella elaros compererat; cumulatis 
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A longobard törvényeket Roger uj H a t á r o z mán y ok ka 
váltotta fel, mellyeket mint a római és sltandináv szokások vegyüle
tét a főurak, tisztviselők s püspökök nyilvános gyülései vitattak meg; 
s mellyek szerint halállal bünhödik a pénzhamisító vagy kereskedő, 
ugyszinte, a ki gyülölséget gerjesztő italt keszit, vagy az előintés el
mulasztása miatt kő vagy gerendahengcritésse l halálra sebesit vala
kit. Archimandritai vagyis egyetemes apáti méltóságot állitott fel, 
magának tartván f cl a szerzetesek választásainak megerősítését, az 
egyházakat átalában s különösen a megürülteket saját pártfogása alá 
vette. A siciliai püspökök mégis fölszenteltetés végett Rómába rnen
tek, a normannok uralmának egész ideje alatt. 

Roger szerette s pártolta a tudományokat s Abn-Abdallah-el
Edrisi által egy földleírást (U t a z á sa i e g y t u d n i v á g y ó n a k 
a v i l á g n e v e z e t ess é g e i n ek kik u t a t ás á r a,) s ezüst föld
gömböt készittetett, melly nyolcz száz márk a ezüstöt nyomott," rnellyre 
az akkot· ismert összes országok bevésve voltak. A palermói díszlak 
és kápolna, melly ben még ma is olvasható a hárornnyelvü felirat, mit 
ö az oda először felállitott órára tétetett; továbbá a paestumi zsák
mány-kincsekkel meggazdagított salernumi székesegyház Roger mü
és fényszeretetét tanusitja. 

l. (Gonofi!Z·) Vilmos. 

. Utódja a ldslelkü s ügyetlen I. Vilmos lett (1154), ki alatt mind 
a keleti, mind a nyugati császár ellentes igényeket támasztottak amaz 
országra s fegyverhez nyulva, pártolták a mindig nyugtalankodó fő
urakat. A német császárok másutt voltak elfoglalva, de a görögök, 
kik mát· Anconát s Adria mellett több más helyet is birtak, meg akar
ták bo8zulni a két Roger hadjáratait, 8 elfoglalták Brindisit, hová a 
lázadó főurak közül sokan telepedtek le. A többieket végső elégület
lenségre hozta Majo, ki mint az ország főkanczellárja s tengernagya, 
Vilmosnak összes tetteit intézte s vezette. Ez visszafoglalta Brindi
sit s az odatelepült főurakat lekonczoltatta. Robert, Capua letett her
czege, fegyveres en tör C arnpán iá. ba s fellázitja azt; Apulia szinte fel
lázadt s szám os összeeskü \'és történt a b ü sz ke tengernagy ellen, míg 
végre Matteo Boneilo grófnak sikerült öt megölni s Vilmos királyt is 
foglyává tenni (1161). Visszaélvén a győzelemmel az összeesküdtek, 
végre Boneilo is elfogatott 8 megvakíttatott s több kivégzés után a 

eos ad vú·tutem benejiciis invitabat, transalpinos maxime. Hug. Falcando, Rer. It. 
Sm·ipt. voL VII, p. 260. 
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dolgok a régi állásba térvén vissza, Vilmos folytatta uralkodását 
1166 ig s G o n os z malléknevet szerzett magának. 

11. (Jó-) Vilmos. 
Fia s utódja II. Vilmos J 6 czimmel tiszteltetett meg. Ezen ifju 

s szép fejedelem, navarrai Margit gyáronoksága mellett, megnyerte 
alattvalói hajlamát az által, hogy az államfoglyokat szabadon bocsát
tatá. Azonban a pártok, befolyást akarván gyakorolni a kormányzó
ságra, mindig dühösebben viszálkodtak, melly veszélyt Margit azzal 
akart elháritni, hogy az udvart frankokkal töltötte meg, kik közt volt 
Hugo Falcando, e zavaros korszak történetírója, ki Sicilia Tacitusá
nak neveztetett el. 

Meghalván anyja, a nagykoru Vilmos fegyvert fogott, hogy támo
gassa a Konstantinápolyból elüzött II. Komnen Elek görög császárt. 
Be is vette Durazzót (1183), Thessalonicát s más helyeket is, és már 
Konstantinápoly ellen indult, de megveretve visszavonult s nemsokára 
meghalt (1185). Az általa épitett nagyszerü montreáli apátság, mally
ben fekszik is, fényes emléke a siciliai müvészet azon korszakbani ha
ladásának. 

Nem hagyván Il Vilmos utódot, a t1·ónt nagyn~nje Constantia, 
II. Roger utószülött leánya vala öröklendö, mire Barbarossa, fiát Hen· 
ri ket ezen Constantiával összeházasitni törekedett. V égbe is ment a 
nász Milanóban (1186) rendkivüli fénynyel, ámbár III. Orbán pápa 
gátaini ügyekezett azon összekelést, melly a pápákat a császári erő
szak elleni támasztól fosztá meg, s előre láttatta egész Olaszország 
szolgaságát a siciliai koronának a birodalombozi kapcsolása által. 
Azonban épen e tény, melly a Hohenstaufok hatalmát annyira emelni 
látszott, azok romlását hozta magával. 

Németorszóg ü!lyei. 
Henrikre bizván Olaszország ügyeit Barbarossa maga. vissza

tért Németországba. Itt a hübériség gyarapodása, a választási jog 
megszilárdulása, a birodalmi javak bökezii osztogatása, sok királynak 
balsorsa s a pápávali viszályok hatalmasakká tették a fóurakat. Mi
dön a császár külfejedelmeket, különösen a vendek főnökeit meghó
dítá, nem teheté az önkényuralomhoz szakottakat a birodalom tiszt
viselőivé, hanem előjogokat kelle osztogatnia, miket aztán a német 
főurak is igénybe vettek. Ezek illyképen megerősödtek s minde'n kis 
herezeg a császárral akart vetélykedni, annyival inkább, hogy meg
válas~ás utján ama főméltóságot mindegyik remélhette. 

Midőn tehát Fridrik Roncagliában a jogtudósok által latinul ha
tároztatta meg az ö németjeinek, hogy rnikúp birja ö a csíl.szári telj-
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hatalmat és hogy a világ az övé : a német főurak az olaszoknál még 
kevesbbé engedték ez igényeket érvényre hozni. A községeit is a 
császári hatalom megszoritására szalgáltak; miért is Fridrik, ki· Olasz
honban a községrendszernek olly keserű gyiimölcseit szedte, töreke
dett annak gyarapodását Németországban meggátolni, mellyet pedig 
elődei, a sali-frank királyok elősegítettek. A piispökök ugyis hatósá
guk csökkenéséről panaszkodtak; mire Fridrik eltiltotta a polgát·ok 
egyesiilcteit, ínellyek által ezek a nyilvános hatalmat a császári tiszt
viselökről a községi tanácsra szakták volt átt·uházni 1). 

Az au!!trlal herczegség eredete. 
Bent mindjárt megkoronáztatása után rávette Fridrik Jasomir

gott II. Henriket, Austria herczegét, hogy adja vissza Oroszlán-Hen
riknek, a Gvelf ház fiának a bajor_ herczegséget, melly ennek atyjától 
hűtlenség miatt elvétetett vala. Ám mégis az Enns fölötti vidék a ba
jor herczegségtől elszakíttatott s Felsö-Austria neve alatt Austria ha
tárgrófságához csatoltatott, s az egész, herczegség czime alatt, Jaso
mirgott Henriknek adatott (1156), olly elöjogokkal, minökkel egy 
más fejdelem sem birt; a tiibbi közt, hogy herczegségével férfi s nő
örökös hiányában szabadon rendelkezhessék. A felségi jogokkal fel
ruházott uj herezeg a v:ílasztók után első rangban álla 8 fel vala 
mentve minden kötelezettségtől a birodalom iránt, kivéve a hűségi s 
hódolati esküt saját tartományában s a magyarak elleni hadnak ráeső 
csekély részét, mellyel, mint a birodalom herczege tartozik. Hatósága 
alá szarithatta továbbá a tőle függö összes nemeseket, melly fontos 
előjog által Austria herczegei egyenhelyzetü1 egységes államot léte
sithP.ttek, mellyben fejedelmi hatalmukat nem háboríták a közvetl,!n 
urak.függetlenségi igényei. Ezt leginkább azon körülmény tette le
hetövé, hogy ott a hűbérrendszer még nem volt elég erös, mint ollyan 
tartományban, hol több volt a szláv, mint a német, s hol a hatalom
nak, hogy a fenyegetőző szomszédoknak ellenállhasson, nagyobb egy-

1) l. Fridrik mli~odilc közMkéjéhen (R. A. tom. I. pag. 10.) áll: Conventi
cula quoque, omneaque conjurationes in civitatibua et extra, etiant aceasione parente
lae, }ieri prohibemus. Trierhez pedig különösen: Communio ciflium Tt·evirenaium, 
quae et conjuratio dicitur, quam nos in civitate destruximua dum praesentes fuimua, 
quae et postea reiterala est. . . casaetur . . . statuentes ne deinceps studio archiepiscopi 
vel induat1·ia comitis palatini reiteretur, sed uterque debitam justitiam in civitate ha
beat et consuetam (1161-i okm. Bookeim: Hist. T1·evir. t. I, p. 594.). II. Fridrik 
1231-ben rendeli quod nulla civitas, nullum oppidum, communiones, constitutiones, 
colligationes, confoederatione., VP.l r.rmjurntiones aliquna, quoru111.1ue nomine r.en.•P-nn
tur, facere P.tr.. 
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sóghcn kelle magát tartania. Ezen, Au~tt'iának adott előjogok azon
ban a birodalomra nezve károsakká lettek, mivel ellenkeztek az egy
séggel s a többi főurakban irigységet keltettek. 

Oroszlan-lleurik. 
A bajorhoni Henrik, a gvelfek feje, rémjéve lett az északnak, 

hóditásait leginkább a vendekre terjesztve ki. Elfoglalván Mecklen
burg s Holstein nagy részét, flandriai, brabanti s német parasztokat 
telepitett oda s elterjeszté ezek által a földmüvelést; hatalomra emelte 
Lübecket, Hamburgot helyrcállitá, mellyet előbb a vendek lerontot· 
tak, s megalapi tá Münchent ( 1157) s uralmát a Balti-tengertől a Du· 
náig terjeszté. Erös egységet szeretett volna Henrik birtokaiba be
hozni, de a többi német herczegek attól félve, hogy elnyeletnek, szö
vetséget kötöttek ellene, mellyet ö azonban megsemmitett. Majd ke
resztet ragadott ( 1172) s miután visszatért a Szentföldröl, uj csaták 
zajába rohant. 

Nagyon érdekében volt Fridriknek magával vinni Olaszhonba 
e hatalmas támaszt, azért meg is hivta öt e hadjáratra, mire azonban 
sem kérés sem ok ok nem birhatták reá Henriket; ö, a büszke Frid
rik, még térdre is hullott Henrik előtt, de mind hiába, s talán e visz
szamaradas okozta a legnanói megveretést. Fridrik ezt megboszulni 
ohajtá, s tehát miután az olasz ügyeket elrendezte, felelösségre vonta 
Henrik~t, s miután meg nem jelent, javait lefoglalni elhatározta, öt 
magát pedig számkivetettnek nyilvánitá (1180), mi.re az Oroszlánnak 
számos ellenségei felbátorodtak s fegyvert fogtak ellene, ki ekkép a 
V eresszakáll u nak lábaihoz borulni kényszerült. Fridrik megbocsátott, 
de csak Braunschweigot s Lüneburgot hagyta meg neki s három évig 
azon Angolhonra azoritotta őt, mellynek koronáját utóbb Henrik utó
dai voltak viselendök. Halál!\ után (1195) a nagy Gvelf.ház leha
nyatlott, s helyébe Bajorhonban a Wittelsbach, Szászországban az 
Ascani család emelkedett, hanem e kettő is csakhamar több ágra osz
lott, mellyek a birodalom közvetlen hűbéreseivé lettek 

Anhalt-ház. 
Ugyanezen időben egy más, fényes jövöjü család tünt fel Né

metországban, Anhalti Medve-Albert háza tudnillik, ki meghódítván 
a vendektől a brandenburgi tartományt (1142), a brandenburgi mo
narchia alapitójaul tekinthető. Ekkor emlittetik először ennek fdvá
rosa Berlin, mellynek egykori vetélytársnöjeül Jasomirgott Henrik 
ugyan"'azon időben Bécset emelte. 

Fridrik nagy gonddal törekedett a nagy herczegségele megtöré
sére, hogy megszilárditsa a királyi hatalmat; azonban épen ez által 
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utóbbra fejetlenséget készitett elő. Sokszor maga i:> kardot rántott 
az engedetlen főurak ellen, kik báboriták az utasokat, ~ eltörölte a vá
mokat, miket ezek a Rajna mellett a közlckedést megakasztva; felál
lítottak. Megkoronáztatta magát Arles ldrályává, mit elődei elmu
lasztának; berontott Lengyelországba s helyrcállitá annak a airoda
lombozi hűbéri viszonyát, elszakítva tőle Silézia herczegségét; királyi 
méltóságra emelte II. Wladislav eseh herczeget, mint elöbb Barisót 
Sardiniában. Befolyást gyakorlott a magyar ügyekbe is; elszakitá 
Bajortól 'l'yroltj Styriát l1erczegségre emelte j megtörte az udvari gróf 
és a mainzi érsek hatalmát. Szóval Nagy-Károly óta egy császár sem 
gyakorlott olly kiterjedt hatalmat, s bizonyos, hogy, ha Németországra 
szóritotta volna azt, a jövőre nagyobb befolyásu fejedelmek közé volna 
számitandó: mig ellenben nagyt·avágyása, melly szerint a birodalmat 
az időkkel többé össze nem fért nagyságra akará emelni, zsarnoki 
cselekvésekre vitte öt, mi által leginkább az olaszoknak gyülöletét 
vonta magára. Különben szerette az igazságot, mikép a kényurak 
átalában, s hogy annak kiszolgáltatása jobb s biztosabb legyen, se
hova földit nem nevezett ki bit·ónak. 

Gyarapította családja birtokait is részint megvett, részint a ko
ronára visszaesett javakkal, különösen pedig II. Gvelf és Matild grófnő 
örökségével. Ez utóbbi, láttuk, milly viszályba keverte öt a római 
udvarral; III. Orbán ujolag átokkal akarta Fridriket sujtani; de 
meghalt Ferrarában (1187). 

Szivén feküdt németjei müvelödése is. Az olasz irók ezeket 
durva, részeges embereknek festik. A császártól a megválasztáskor 
a többi közt az is kérdcztetett, igéri-c, hogy Isten segélyével józanon 
fog élni. Erőszakos nyerseknek is festik öket s a krónikákban gyak
ran említtetik német dühösség és vadság. Azért Bouilloni GottriJ, 
tiszteletben tartva különben a német lovagok vitézségét, serkentette 
öket, társalognának a francziákkal, hogy veszítsenek valamit eredeti 
vadságukból (fe r i t as). Ezt az uspergi apát beszéli, ki a németeket 
harczias, kegyetlen, pazarul költő, oktalan s ollyan embereknek írja 
le, kiknek törvényök saját akaratuk, végső joguk pedig győzhetlen 
kardjaik j senkiben, még fajrokonaikban sem biznak ; de fejedelme
ikhez igen hivek, annyira, hogy könnyebb öket megölni, mint a hű
ségben megtántoritani. 

Mivelödésökre szolgált az akkoriban mindenütt emelkedett ke
reskedelem. Bremáha minden országból összecsődültek a kereskedők ; 
Köln-t egy zavargás alkalmával hatszáz gazdag kalmár csoportostul 
hagyta oda; a Rajna mellett a kézmüvesség élénken üzetctt, s készit-



ményei az észak börkelméivel cseréltettek ki. Mcisscn határgrófjai 
az Erzgcbirge hányáiból annyira meggazdagodtak, hogy az 1236-ban, 
Nordhausenban adott lovagjátékban egy tömör ezüst-fát állitottak fel 
arany almákkal. Ugyanők vásárt rendeztek Lipcsében, hol posztó, 
franczia borok, fegyvérek s cseh vas árultatott. 

A monostorok elösegiték a tudományos müveltséget, s Pader
born-1 Lüttich-, Corvey-, Bamberg- és Würzburgban jeles tanodák 
virágzottak. Az olasz hadjáratokban megismerkedtek a müvészettel, 
müveltséggel, földmüveléssel s polgári rendezette l, mit lehetetlen vala 
nem utánozniok. Barbarossa feldiszesité udvarát mindennel, a mi 
szép és ohajtatos volt, s a költők azt mondották róla, hogy mint a jó 
bor, öregségében javul. 

Tevékeny életét az akkori szokásként áhitattal akarta végezni 
Fridrik; azért a. mainzi országgyülésen ( 1188) keresztet ragadott fiá
val Fridrikkel e hatvannyolcz világi s egyházi fő urral együtt: de Ci
liciában, midön Cydnuson át akart usztatni, belefuit (1190. jun. 10.) 
s husa Tharsosban, csontjai Tyrusban takarittattak el. 

BUSZONEGYEDIK FEJEZET. 

· Franczia ország. - H ar ma d ik család. 

Láttuk (fönebb a X. könyv 155-56 lapján), milly gyönge volt 
kezdetben a harmadik franczia dynastia, magához hasonló vagy még 

hatalmasb fóuraktól körülvéve; összes gazdagsága saját birtokai-, 
összes ereje saját herczegsége alattvalóiból álla. 

Magában foglalá e herczegség Main et, Anjout, Tourrainet, Orle
ans t s majdnem az egész Ile de France-t; délkeletre Picarcliát egész 
a Sommeig ; azonban Anjou, Blois és Chartres grófjainak hatalmas
kodása a herczegséget, Pária, Meluu, Étampes, Orleans és Sens gróf
ságokra szoritá. Még ezek között is megszünt a közlekedés és pedig 
Páris és É tampes köz t si re Montlhery vára miatt ; Pária és Me lu n közt 
Corheil uradalma miatt; Páris és Orleans között pedig Puiset vára 
által ; aztán a főváros körül Montmorency és Dammartin urak, nyu
~atra Montfort, Meulan és Maotes grófok terjeszkedtek el, mindnyá
jan fliggetlenek és utonállók. 



A franczia hct·czcg hatalmas hűbé~rcsei voltak Ponthieu, Amiens, 
Vermandois, Valois, Soissons és Clermont grófjai. Az egyháziak is a 
hűbéres hierarchiában tekintélyes helyet f,)glaltak el. A reimsi érsek 
városának grófja s Rhetel grófjainak és Sedan urainak f'óura volt: 
Auch püspöke megosztótta városa fölötti ura-lmát At·mngnac gr9tfal, s 
hódolati esküt vett ettől, valamint Guascogne legelső uraitól is; a 
narbonnei püspöknek c város fele hatósága alá tartozott; sok más 
püspök is m·a volt székvárosánnk s környékének j a langresi egész 
megyéje. fölött úri jogot gyakorolt s hódolati esküt fogadott szá.mos 
gróftól i a troyesi püspök höhéresei közé hat, a neversi négy, nz orle
~nsi öt, az angersi három bár6t számlál t j az auxerrfli sokáig volt vi
lági m·a saját megyéjének, utóbb a javadalmasak mindnyájan hűbé
resei maradtak j nyolczszáz apró hübér függött Lodeve püspökétől j 
mások különféle városokat birtak i mint szinte az apátok ia sokféle 
világi uralommal birtak j Saint-Germain, szent Genovéva és szent 
Victor apátjai mindegyikének Páris egy-egy negyede adózója vala. 

A kis Franczia-kh·ályság körül hatalmasan terjeRzkedtek ki 
Flandt·ia, Normandia, Bretagne, Anjou, Champagne és Burgumiia fe
jedelmei j azonkivlll Aquitania is mint kiilön ország szinte hűbérekre 
osztatott, mellyek I st e n k e g y e lm é b ö l uraltat tak. 

Természete mégis a rendes, meg nem oszló öröködésü, központi 
s állandó hatalomnak, hogy a kisebbeket magába nyeli, miután a 
gyengék önkényt támaszkodnak reá j azok, kik szomszédaik vetélyét 
ki nem állhatják, alávetik magukat a királynak; erre szállnak a meg
ürült vagy elkobzott hűbérek, másokhoz foglalás által jut i aztán 
egyezményeket, fényes és gazdag rokonságokat köt; tekintélyt sze
rez a hatalmaskodók megfékezése által és megszeretteti magát azok 
által , kiknek vagy ad vagy csak reméltet hübéreket s javadal
makat. 

Capet Hugo is csak lassankint hatalmaskodva, a lekoppasztott 
franczia koronának az által adott némi fényt, hogy saját terjedelmes 
birtokait is ahhoz kapcsolá. Bele nem egyeledett a főurak egymás
közti harczaiba, jól látva, hogy azok gyengülése az ö hatalmát ne
veli. A mi a papságot illeti, melly talán egyedül lett volna képes a 
trónfosztott Karolingok törvényszet·üségét védeni, Hugó ezt akkép 
nyerte meg, hogy megkoronáztatta magát Reimsban, kegyeivel árasz
totta el a fópapokat, kiváltságokat adott vagy visszaadott nekik, a 
választásokat szabadon hagyta, s néha a hatalmaskodók megfékezé
sére hiv ta fel öket a tekintélyt szerzett magának; az által pedig, hogy 
tanácsába magas egyháziakat fogadott, elvette a főurak bátorságát 
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ama tanács határfJZatainak ellenállni. Az egyház szivesen kiJzeledett 
Hugóhoz, miután ugyis erős kana volt szüksége, hogy a főurak el
len védelmeztessék. S minthogy es upán az eg)' háziak földei voltak 
némikép rende7.ve, a nép is oda hajlott, hol nagyobb védelemre talált. 

Ime tehát bár a nemesektől választva, Hugó mégis vallási szint 
adott uralmának s igy tettek első utódai is j soha sem viselt királyi 
jeleket, csak föveget, minöt a sz. Márton monostorának apátja; és 
pedig azon hírt terjesztve, hogy neki álmában ki volna jelentve, mi
szerint háza hét nemzedéken át fogja a koronát viselni, ö tehát fol nem 
véve a koronát, amaz időt meghosszitni akarja. 

ll; Robert. 
Rendkivül ájtatos fejedelem volt fia Robert (996). A hires Ger

bert által neveltetve, sajátjává tette az összes zárdai erényeket j fele
baráti szeretete olly uagy volt, hogy saját ruháit is odaadná s meglo· 
patni hagyná magát j egész nagyböjtön át puszta földön aludt, s ugyan
ezen időt zarándoklásban tiilWtte el; mindennap háromszáz, nagyobb 
ünnepeken pedig ezer szegényt tartott jól j nagycsütörtökön három
száz koldusnak, aztán száz papnak térdenjárva szolgált j megmosta 
százhatvan személynek lábait s mindegyiknek pénzt ajándékozott j 
úton mindig tizenkét koldussal kisértette magát, kik szamáron ülve, 
dicsérték az Urat. Maga is hymnusokat készitett s a szerzetesi órák
ban a choruson együtt énekelt j hogy a lelkeket a hamis eskü terhé
től megvédje, üres ereklyeszekrényre tétette le az esküt, mintha maga 
a tettl éi! nem a szándék tenné a vétket. Összeesküdvén élete ellen 
számos főurak, megáldoztatta öket magával együtt, s aztán nem en
gedte öket elitéltctni, mivel Jézus Krisztus asztalához eresztette öket. 

Nöül vette Bertát, a burgund királyság örökösnöjét, de mint· 
hogy rokonság fedeztetett fel köztük, a pápa öt elváláera kötelezte. 
A szerelern engedetlenné tette Robertet, mire a pápa a franczia ki
rályságt·a egyházi tilalmat hirdetett. Képzelhetni, milly csapás volt 
ez az ájtatos királyra! Beszélték, hogy a királynő lúdlábu szörnye
teget szült. Senki sem evett többé a királylyal, senki sem szolgálta 
öt, két inason kivül, kik az asztali maradékot a kutyáknak vetették. 
Nem állt ellen többé Robert, hanem Bertával együtt Rómába zarán
dokolt s hét évet töltött bünbánásban. Ekkor Konstantiát, III. Vil
mos toulousei gróf lányát vette el, ki szép és szeszélyes s mikép ho
nosai átalába n, csak a fényüzés-, táncz- és viadaljátékokért élt s tel
hetctl'enül boszuvágyó volt. Ha Robert valami érdemes férfiu iránt 
valami kegyet mutatott, mondá neki : V i g y á z z o n, h o g y m e g 
n e t u d j a Ko n st a n t i a. Ez felforgatta az udvart parancsnoki 
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szeszélyevel s ö1·öködé~i fondorlAtaival kedv-encz fiai ré:;zére j a miböl 
aztán lázadás és háboru fejlett ki, mellyet Robert., atyja iránti egy kori 
engedetlensége fcnyité~ének tekintett. F.rdemet szerze magának kor
társai előtt az eretnekek üldözése által j Konstantia ezek egyikének, 
ki előbb gyóntató papja volt, saját kezeivel szurta ki szemeit. _, 

l. H~nrlk. 

Meghalván Robert (1031 ), Konstantia fellázitotta a főurakat 

Henrik öröködese ellen, ki, hogy támaszokat nyerj en, Burgundiát Ro
bert fivérének engedte (l 032), ki aztán a p ortugall királyok atyjává 
lett. Hogy kikerülje a netalán feledett s utóhb felfedezhető rokonság 
bonyodalmát, nöül vette Annát, .J aroslaw orosz nagyfejedelem le:i
nyát, s az ettől szült Fülöpöt. megkr)l'onáztatt.a ( 1059). E szertartás 
legrégibb a fennmaradottak kii?.ött. A mise kezdetével még az epi
stola előtt Gerváz érsek a fiuhoz fonlnlván, eléje adt~t a ~atholika hitet 
s kérdezé : hiszi e s hajlandó-e azt vedclmczni. Eléje hozatott azt~n 
a hitvallás, mellyet Fíilöp elolvasott s melly ekkép hangzott: "En 
Fülöp, Isten segr.lyével a francziák leenrlö kir:Oya, koronáztatásom 
napján igérem, lsten és az ö szentjei előtt, hogy részetekre, al!J.ttva
lóim mindegyikének részére, megőrzöm az egyházi kiváltságot, a tör
vényt és a kellő igazságot, s Isten 11r.gélyével, a mennyire tölem kite
lik, védeni fogom azokat azon buzgalommal, mellyet egy királynak 
államaiban tanusitnia kell j mindrm piispök és a reá bizott egyház ja
vára, a gondunkra bizott népnek is, hatalmunknál fogva, jogaihoz illii 
törvényeket fogunk adni." 

Törvényekről s az azokat végrehajtó hatalomról beszéltek, mint· 
ha ezek még léteztek volna! Jó következményü volt mégis, hogy az 
egyház ez okmányban a régi föhatalom hagyományát még megöriztc. 
Az oklevelet Fülöp az érseknek adta át, ki kezébe ragadva szent Re
migius botját, előadta, mikép a király választásas fölkenése leginkább 
őt, az érseket illeti, miután Chlodvig az ö elödjétöl kereszteltetett és 
kenetett fol, és hogy a pápa e jogot reá és egyházára ruházta. Ez
után fölkente öt. Bár fölöslegesnek vitattatott a pápa jóváhagyása, 
csupa tiszteletből mégisjelen voltak a Szentszék követei, ugyszinte 
az egyházi és világi f'óurak, a lovagok és a nép, kik mindnyájan egy
hangolag adták beleegyezés öket, felkiáltva: J ó v á h a g y j uk s u g y 
ak a r juk. 

Az elődök példájára Fülöp egy rendeletet adott ki az egy házi 
javakra vonatkozólag; Gerváz érsek aztán a jelenvalókat mind szive-
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~en fogadta s megvcndegelte, habár erre csak a király iráuyáLan volt 
kötelezve 1). 

l. f'lllöp. 
Alig fgy évvel ez ünnepély után a nyolcz esztendős Fülöp fel

váltotta elhunyt atyját a trónon, Balduin, Flandria grófjának gyárn
ooksága alatt ( 1060). Uralkodott negyvennyolcz esztendeig,. mint 
feslett gonosz ember, annyira, hogy a kereskedőket, utjakat állva,. ki
fosztogatta. Ráunván Bertára, a hollandi gróf leányára, rokonságat 
üriigyelve, elvált (1092) s nöül vette Bertrádát, Montfort Sirnon lá
nyát, elrabolva ez~ férjétől, Fol co anjoui gróftól, kinek al1lonban szinte 
két neje volt. A pápa átok alá veté Fülöpöt a clermonti zsinaton, 
mellytöl azonban a nutgát megalázó király feloldoztatott Hanem alig 
hunyt el a pápa és az anjoui gróf, ö Bertrádát visszaveszi s kiritiy
nővé koronáztatja. ll. Pascal az átkot megujitni rendelé (1100); de 
Aquitania herczege, ki hasonló bünben fetrengett, ellensl!legült s több 
főpap sem mert az átokkal sujtásban részt venni; Fülöp mégis bün
bánatot igért s felolrloztatott nejével együtt) olly feltét alatt, hogy kü
lön .éljenek. 

Kormánya alatt a francziák 8iciliában, Portugaliában, Angol
honban é~ a Szentföldiin ruint keresztesek harczoltak. A király a ke
l'esztes hábol'Uban nem vett részt, hanem inkább hasznot ügyekezett 
abból hnzni, megvéve Harpin Eudestől a bourgesi algrófságot hatvan
ezer arany soldón. Másként is ügyekezett emelni a királyi hatalmat, 
mibén öt kormányzásának l10sszu ideje is elöeegité. Az ország bel
rendezetét illeWleg azonban mindeu állapot roszra fordult j a szemé
lyes bátorság egészen eltünt j a Normandiáva.li hadban Montfort Amal
rik el fogv án száz cllt\nséget levágatta j o bb kezeiket., rendelvén, hogy 
azt bal kezeikben vigyék. Az utak tele rablókkal, kik Páriabim saját 
tartózkodá~;i helyekkel bírtak. Midön a király e városhoz közeledett, 
emberei ágyakat és derekaljakat az udvar számára magánházakból, 
hurczoltak össze. Hetvenhárom év alatt negyvennyolczazor dühön
gött az éhség, mellyhez egyszer járvány is csatlakozott a z é g ök 
b a j a neve alatt. Következtek aztán folytonos harczaik a főurak
nak, kik valameily szentet vagy annak ereklyéit tűzve zászlaikra, 
egymást öldökölték. 

\"1. "'· Kövér-Lajos. 
Az első, ki belátta, hogy nem kell tÖbbE'! Nagy-Károly nagysá

gára törni, hanem hűbéri királylyá lennis elnyom ni a királyi elö,iogok 

1 j Mémoi!·es relat. <1 l'ltist. de France. VII. 89. 
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ellen östizeesküvő főurakal, VI. vag,yis Kövér-Lajos volt (1108). Már 
atyja életében a jog védelmére s a túlhatalma:> főurak fékezéilére for
ditotta kitünő személyes erélyét; annyival inkább, mivel az urak sa
ját erejöknél egyéb jogot nem ismertek. Azért írta Huger apát: "Kö
telessége a királyuknak eiuyornni erő:> kézzel s tisztök eredetijogá
val a zsarnokok merészségét, kik' végtelen háboruval sanyargatják 
az államot, rablás ban, a Kzegények kifosztásában t; az egyházak le
ron tásában töltik kedvöket, olly rakouczátlanságra vetemedve, melly 
ha el nem fojtatnék, mindig növekedő dühhel törne ki." 

Igy határozta meg Suger az uj királyság kötelességeit, melly 
nem alapult többé puszta czimen s korlátlan kormányzási hatalmon, 
hanem kénytelen volt tisztelni a hübéresek hatóságát s föléjök emel
kedve azoknak, visszaállítni a rendet és igazt>ágot, védni a tehetetlen 
gyöngéket, a nélkül azonban, hogy nagyszerü czélt tüzött volna kí 
magának, hanem csak arra haladva, amerre a szél fú. 

A régi rendezetből csupán a katonai védrendszer maradott még 
fenn ; miért is első szükség vala meghatározni az uralkodási rendet és 
a királyi fóhatalmat biztositni. E végre Lajos két eszközt használt 
fel: a községek megállapitását, és felszabaditását a rabszolgáknak. 

Községek. 
Már előbb az Ile de Francenak a normannok elleni védelmére 

á püspökök községeket kezdtek alapitni s a parasztokat fölfegyve
rezni; a papok ki tüzvén a lelkészaégi zászlót, követték a királyt ösz
szes hiveikkel a csatába 1). A helyett tehát, hogy a községeket a ki
rályok alapitották volna, inkább azt lehet mondani, hogy ezek tartot
ták fenn a királyt, megakadályozva, hogy a normannok Francziaor
szággal is ugyanazt tegyenek, a mit Siciliával s Angolhonnal tettek. 

VI. Lajos, már mint atyjának kormánytársa, felszólította a püs
pököket, adnának fegyvert a lelkészségek hiveinek kezébe, hogy ál
lanának elleut a hűbéresek zsarnokságának. Az illy polgári s paraszt 
csapatok gyakran megszalasztották a főuraknak sokszor rettegett se
regeit, mi által saját erejök öntudatára jutottak; s miután lakaikba 
visszatértek, jogokat kezdtek követelni, a vári alattvalókkal egy lábra 
állittatui kivántak, a püspökök és grófok ellen fordíták fegyvereiket, 
saját védelmökre szövetséget kötöttek s 111ajd erővel, majd pénzzel 
kinyerték saját községök megerősítését. 

1
) Tunc ergo contmunilM in Fmncia pup·ularia 8lat·u.ta eat a praesulilnu, ut 

preabyteri comitarentur regi ad obaidionem vel pugnam, cum vexi'lia et parachiania 
:mmibua. Ord~ricus Vitali~ Il. ap. Booquet XII, 705-723. 



32ií -

Az illy megerősítéseket pedig bőven osztogatttl Lajos; csalatko
zik azonban, ki e tényben magasb czélu politikát vagy nagylelküsé
get akarna találni 1) ; miután az nem volt egyéb, mint önző haszon
lesés kincstára érdekében. Másrészr/il hatalma Francziaországnak 
csak k.is részére terjedett ki, miután a többi vagy független volt, vagy 
a császári birodalomhoz tartozott, vagy csak hiibéri viszonyban állott. 
Ő tehát csak kevéA községnek adhatott kiváltságlevelet, miután ez 
idöszakban már majdnem valamennyinél szabadságot találunk; mely
lyet bizonyára már előbb szereztek meg, s most csak a királyi sr.en
tesitést keresték. I<~z uj intézményt teh:l.t uem a kir·ály hozta be, ha
nem csak mintegy törvényszerüsité, csak pecsétjét ütötte reá, mig el
lenben a községi szabadság valódi törvényhozói s megszerzöi a kéz
müvesek és kereskedők voltak. A főnrak ebben pénzszerzési esz
közt láttak, s hasznukra is for·ditottá.k azt. 

Bár hihet/í, hogy má~ községPk léteztel• előbb, tudomás szerint 
mégis, mint eWször alapitottak tekintendl:lk : Beauvais (1099), Noyon 
(1128), Laon (1112); következtek Amiens, Reims, Soissons sa picar
diai városok ll 36· ban; azután Crespy 1184-ben; Tournay 1187-ben; 
két évvel késöbb Sens és igy tovább. A királyok fuksrak voltak a 
kiváltságok osztogatásában a közvetiEmül tölük, ellenben bilkezitek ,a 
hiibéresektl:ll függö városok irányában. 

Ezen engedménylevelekben szemP-lyes és pgyéb szolgálattétel 
helyett évenkinti pénzösszeg fizetése köttetett ki, me Ily szerint a köz· 
ségek megszüntp,k régi uraikt61 fiigni s közvetleniil a király alá he
lyeztettek. A helyhatóságivá lett javitú s polgári hatóság scabinokra, 
többnyire tizenkettl:lre volt bizva egy polgármester (ma i r c) elnök
letc alatt, a fe nyi tö hatóság egy biróra (p r é v os t), s a községi érde
kek tanácsosokras <''lkiidtekre. Ezek a Rcabinokkal egyiitt képezték 

. a helyhatóaági tanácsot, melly fölött nél1a hetvenM s több tagu nagy
tanács állt, s kebe)ébi)J választá a kisebb tanácsot és a királynak há
rom jelöltet terjesztett föl, kik közül a polgármester választandó vala. 
Minden községnek volt saját pecséte, saját börtöne s tornya is harang
gal, mellyel a polgárok gyülésre vagy fegyverfogásra hivattak össze. 

l) Ao; 181ó-i fnmczia chartának bevezetédben ez olva~tatik : Noua avona 

r.onaidé.-é que, hi en que l' aidm·ité t<YUte enti;".e •·éaiddt en F•·ance dans la pe1·aonne 

du rq>, nos prédéceaaeura n' avaieni point liésité u en modifie•· l' ex erei ce , suivant la 

diffé-rence des temps; que c' est a·inai qne les C'mmnuna ont du leur (lffi·anchiaaerrumt 

(, Lvuis-le- riro-•, l o. N•iifii'i/lrt~·iun P t l' extension de leu?W rln·oit.~ a •ri-int [,nuis et ;, 

PhilippP-lP.-BP.l, Minll ht~.lmaz11 ~ hRzngAágoknllk! 
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Némelly váro~;ok sem helyhatóságok, sem községek nem voltak, de 
birtak mégis szabadalmakkal, mellycket a keresztes hadak alatt vagy 
uraiknak más szükségeikben nyertek Ezek közé tartoztak tekinté
lyesb városok is, mint Orleans s maga Párizs is, melly Rem régi ható-
ságát meg nem tartá, sem RZ ujat meg nem alapítá. • 

A ha.rmadrend vagyis a középosztály, melly a hiibériség rom
jaiból fejlett ki, természetesen a ki•·á.lylyal tartott a fiíurak ellen, s el
lQ.tta ezt pénzzel és sereggel ; mig ellenben a nemesség segélyereje, 
~Ilyet a szolgai I;J.éphö1 huzott, ennek fel~zabaditása által egészen 
megszünt. 

Rabi!I7.Ulgú.k J'el!lzabaditil!ia. 

Azt mondták tehát, hogy VI. Lajosnak második eszköze a rab
szolgák felszabaditás,a volt, mellyröl fönebb a XVI. fejezetben szól" 
tunk. Ez által megtöt·te a nagy birtokosok erejét, kik az emberek
kel nem btínhattak többé ugy niint szolgákkal, s azon emberek, mi
után egyszer a j o g szót hangzani hallották, szivesen nyujtottak se
gédkezet annak, ki öket teljes fiiggés alól kivonva, a polgári állás felé 
vezette. 

Megerősödve e támaszok áltaL a király sokkal nyiltabban tá
madhatta meg a nagy hűbéresek hatalmát, mit részint háboru, részint 
intézkedések által eszközlött. Ez utóbbiak kö:r.ött leghathatósb volt 
a királyi tiaztek felállitása. gleinte csak négy léte:r.ett a korona ura
dalmai számám; ök ítéltek az úgynevezett királyi ügyekben. Lajos 
legelőször is arra kötelezte a főurakat, hogy alattvalóik ügyeiben ne 
ítéljenek személyesen, hanem bizzák azt törvénytudó emberekre j ké
sőbb behozatott, hogy a hűbéri birák ítéletei a királyiak elé fölebbez
tessenek: nagy lépés a monarchiai tekintély felé, melly ekkép minden 
többinél felsöbbnek kezdett tekintetni. 

Azért a községek kis mozgalmai s a föumkkali kis hadak igen 
fontosak, a mennyiben általuk alapult meg a királyi hatalom, zaj nél
kül s lassankint, de annál tartósabban. Tizennégy év alatt kevés ka
tonával s lelkészaégi csapatokkal a Franczia·herczegség összes főurait 
hatalma alá veté Lajos j aztán kiterjeszté azt az egész országra, elfo
gadva mindazokat, kik az er15szak ellen a hűbéri rendre hivatkoztak, 
s felszólitva az ország hübéreseit, hogy peres ügyeiket a királyi tör
vényszék elé terjeszszék. Ezntáu meghatároztattak az összes társa
dalmi viszonylatok a királytól kezdve az egyszerü nemes emberig, a 
hadi szolgálat, az adó, a törvénysúkek s a törvénykezési mód, a 
gyámnokság s a házassági beleegyezés. 
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Ám mégis Yl. Lajot~ban senki se képzeljen azért valóságos fran
ezia királyt. Ha ö párizsi székhelyé1·öl északnak indult, néhány mér
földre Montmorc>ncy, Francziaország első neMesének birtokltira buk
kant; a Szajna mellett a zavargó Corheil m- törekedett kínilyellenes 
uralmat állitni fel ; a kegyetlen Coucy urak várukhól az egész kör
nyéket rettegésben tarták; délre Montlbet·y vára segitette Lajos elle
ncit· s u~ját állta 0.-leans felé mindennek, a ki jó kísérettel nem ment; 
elég mondanunk, mikép Lajos egész életében Montlhery vára meg
nyeréseért küzdött. A gt·óf azt \'égre nászhozományul adta a király 
fiának , kit Lajos ekkép intett : Ő r i z d m e g j 6 l e t o r n y o t, 
mellynek háborításában majdnem megvénültem, s 
melly miatt békém B nyugalmamsohas·emlehetett1). 

Midön késöbb Lajos a reim11i zsinaton megjelent, hogy segélyt kérjén 
Henrik angol király ellen, elbeszélte, mikép a püspökök meghagyták 
neki, a királynak, hogy támadja meg Marna Tamást, ki az utasokat 
fosztogatta, s .A hüségell bát·ók, -tevéhozzá-egyesül
t e k v e l e m s I s t e n s z e r e t e t e é r t l e v e r t é k a z u t a k h á

b o r i t ó j á t. D e m i d ő n a N e v e J' s i g r 6 f t ő l e m e l b u c s u z
va haza indult, elfogatott Tibold normand gróf 
által, s minden könyörgés, mellyet tettünk, hasz
talan volt szabadon hocsáttatására." 

Ennyi volt tehát azon idöhen a fmuczia l( irály l de mig a hűbé
rcselt dicsöséggel s et·övel k érkcdtek, Lajos mell~tt maradt a nép s 
a vallás, mint 11z. Má1·to11 apátja, Rzent Qnentin kanonoka s szent Dé
nes hűbérese mellett. Ezen kicsinylett elemek nagy lendületet adtak 
hatalmának; s Lajos érezte is ezt s a papságot gazdag adományokkal 
ügyekezett megnyerni 2). Azt mondogatta gyalo·an1 hogy a kirtilyhak 
nem kell más kegyencz, mint a nép; s mig a normandok Angolhon
ban voltak elfoglalva, a fóm·nk pedig a Szentföldön harczoltak, Lajos 
honn maradt H a bél(e alatt némi rendet. állapitott s emelte saját ha
talmát. 

1) Age, fili; se·rva e.ccubans tun·i?n, cujua devexati011.e pene conaenui, cllju~ 

dolo et frau.dulenta nequilia nunquam pacem b011.am et quielem habere potui. Suger, 
Vita Lud. VI. cap. 8. 

") Mondják, hogy Rzent Dénes egyházának egy, nyolczvan márkát nyomó 
tömör arany fe•ziiletet, egy, gyémánttal kirakott arany asztalt, egy ezüst asztalt 
ped!g megaranyozva, egy t.é.JuaHzti\llu\.t elefl\ntcsontbA. foglalva, s Pgy kelyhrt RzÁz
ne~ywn ol)() n •n·nnyhól, tnpázokkal ók~Aitv!' ~tjándtllwzott. 
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Suger. - VII. ,._ lf]u-1-ajo~;. 

Midön V. Henrik német császár VI. Lajos ellen indult, a kö
zös veszély a főurakat mind a király köré gyüj té (1124). Lajos ek
kor először lobogtatta az arauylángu vagyis sz. Dénes zászlaját, melly 
alá amaz apá.tsághoz, mint egykor a májusi mezökre, kétszázezer em
ber gyül t össze s M o n t j o i e e t Sa i n t - D e n i s jelszóval tudtul 
adták, hogy Francziaország még él. A német hátat forditni kénysze· 
rült 1); de midőn Lajos üldöztetni akarná őt, a filurak szétoszoltak, 
megszüntnek látván a nemzeti veszélyt. 

Mindenbeni tanácsadója Lajosnak Suger apát vala, ki St. Omer
ben 1082 ben született s tanulo tár~a, utóbb barátja s fiának ifju La
josnak nevelője volt, miután pedig ez kormányra lépett, mindenhatóvá 
lett. Szent Dénes monostorában, mellyet a clairvauxi apát udvari s 
katonai fondorlatok központjának nevezett, Suger bölcs rendet s fe
gyelmet hozott be, és mikép Bernáru a pápaságot, ugy ő is a kor
mányzóságot el nem fogadta, midün a kormányra lépett VII. Lajos 
( 113 7) a Szentföldre me nt 2); a pápa azon ba11 kötelességévé tette azt 
Sugernek. E nagy ember erélyesen folytatta VI. Lajos rendszerét, 
államot s nemzeti kormányt ügyekezve létesitni, a hi.íbéruralom köte
lékeit pedig szétszakgatni. A trón érdekeit még az egyháziak ellen 
is védte s rávevé a királyt, hogy a keresztes had költségei végett 
adóztassa meg a monostorokat; a szent menhelyekböl a gyilkosokat 
kizáratta. Ha meg nem gátolhatta a keresztes hadat, gondoskodott 
legalább, hogy az Lajos utódainak hasznára váljék ; harmincz éven 
át várról várra vitte az ostromot, bevéve s felgyujtva azokat; a hol 
mégis le nem ronthatta azokat, ellensúlyozásul királyi várakat emelt, 
biztosítására a népnek, a községeknek és szerzeteseknek, kik mind
nyájan fontosságot adtak a királyságnak, midön azt segélyül hívták. 
A királyi várakban megtiltotta a párbajokat; elnyomta az erőszakos
kodást, s igy a királyi hatalom a helyett, hogy ama távollét alatt vesz
tett volna, inkább nyert, miután a vallás nevében a nagyravágyók 
megfékeztettek, Franeziaorszúgban adók szedettek, a tengerentul pe-

1) Az akkori franczia nyelven felkiáltottak: Cheva·uchfYM hardiement contre 
aU3, que ila ne a' en puisaent ale•· sanz chié>·ment compare•· (cornperare) ce qu'ilz 
ont orguilozement oze•· a emprendre conll·e la France, la dáme des tel"''ea. 

2) Sismondinak nem tet~zenel[ a dicséretek, mellyek ke 1 e szarzetest a tör
ténészek mindnyájan elhahnozzák ; B arnint védi Eleonora erényeit, ugy korholja 
Sugert, hogy nem jelent meg a gyülésekre másért, mint segélyt kérni az árvák, 
özvegyek, ügyefogyottak s méltatlanul szenveu8k számára. Ha ig·y is volna, milly 
nagy nyereség igazságot nyerni a hatalo"m ltev.el8jéWl - akkor ! 
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dig a hűbéresek fejedelmül tanulták tekinteni azt, kinek seregében 
katonáskodtak. 

Suger királya életrajzában mindig a monarchiához legkegyele
tesb saját gondolatait s a hűbériséggel ellenkező classicus eszmék is
meretét tünteti ki. Ő az udvamái s a hatalom főfokán megtartotta 
a szerzetesi egyszerüséget és szigort, s kedvessé és tiszteltté tette ma
gát az általa fegyelmezett szarzetesek sa nép előtt, mellyet kormány
zott, s a király előtt, kit vezetett. Legkevesbbé sem hízelegvén neki 
a hatalom felső foka, mindig azon volt, hogy Lajos térjen vissza 1) j 

de ha a távollét egyéb bajait orvosolta is, a legnagyobbat, az Eleono
rátóli elválást meg nem gátolhatta. 

Aquitania, mclly a frankok iránt miudig idegenséggel viselte
tett, római népességevel a körülötte lakó csekélyebb számu germán 
fajuaknak mindig ellenállhatott. A Merovingok alatt saját grófokkal 
birt; Nagy-Károly külön szaki tá, hogy Lajos fiának adja azt j Eudes 
alatt saját herezeg alá keriilt, ki a hanyatU, Kiuolingok védelmét 
szinlelte. Capet Hugo választásában nem vett részt, ez mégis oda is 
kiterjesztette bár meg nem szilárdithatta hatalmát. Ott tehát nem 
olly roppant nagy volt a győzök és legyőzöttek közti különség, s mint 
hogy Aquitania herczege a franczia királyoknál sokkal hatalmasbbá 
lett, ezek szövetségét vagy legalább azt keresték, hogy ellenségök ne 
legyen. 

E szarint kitünő nyereségnek tekintetett VII. Lajos egybekelése 
Eleonorával (1137), ki az utolsó aquitániai herczegnek X. Vilmosnak 
örökségét, tuunillik Guyenne- ~s Gascogne t vala elhozandó. Azonban 
Eleonora botrányos viselete a keresztes-háboru alatt 2), annyira elke-

1) Buger VII. Lajosnak 1149-ben: " ... A közbéke bl\boritói visszatérnek, 
ön, ki alattvalóit védeni köteles, mint fogoly, idegen földön marad... Nem, to
vább nem szabad távol maradnia. Könyörgünk felségednek, febzólitjuk áhitat/It, 
igénybe veszszük szive jósAgAt, végre azon hitre kérjük felságedet, melly a feje
delmet alattvalóihoz köti, hogy Syrié.bani maradásflt husvátné.l tovább ne terjesz
sze... Hiszem, lesz oka velem megelégedve lenni. Átadtuk a Templomosoknak 
azon pénzt, mellyet ön nek küldeni szé.ndókoztunk ; Vermandois grófnak visszaad
tuk azon bll.romezer lirát, mit ö feleéged rendelkezése alá adott. Orszé.ga s alatt
valói jelenleg boldog békét élveznek. Ön visszatérásiire tartogatjuk a kirlJ.lyi hü
bérek j9vedelmeit, ugyszinte az adókat és az Illeimi szereket. Hll.zait s palotll.it 
jó ll.llapotban talll.landja, miután gondunk van azok kijavitAsára. Én hanyatló 
korban vagyok, s ama foglalkozások, mellyeket Isten és az ön személye iránti 
szeretethöl magamra vállaltam, siettették megvénülésemet. A mi nejét illeti, én 
azt tartom, jó volna titkolni & boszuságot, mit önnek okoz, hogy visszatérvf or
BzlJ.gába, majd itt bákásen intézze el ezt és többi iigyeit." 

') L. f'ónebb a 188. lapot. 
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serité a férjet, hogy ez az elváhist ellenző Huger halála után (l 152) 
mindjárt elüzte őt, távoli rokonságot ürügye! ve. Érvénytelennek nyil
váníttatván a házasság, a nő azonnal kezét s birtokait Nantestól a 
Pyrénekig, Henriknek, Folco jerusalemi király unokájának ndta; ki 
is angol királylyá levén ( 1154), a szárazon Normandia herez>egség, 
Anjou, Touraine s Maine gróf.~ágok birtokában látta magát és a Bre
tagne fölött is felségi jogokat gyakorolt. Ime tehát Francziaország 
előbbi szük határaiba lőn szoritva; mig szomszédságában olly vetély
társ emelkedett, kiben Lajos ellenségei mindnyájan támaszt kerestek. 
Ez volt előjátéka az Angol~ és Francziaország közötti véres harcznak. 

ll. I<'Uiöp August. 
Részben jóvá tette atyja hibait a jeles Fülöp August (1180), ki 

a királyi hatalmat minden elődénél measzebbre terjeszté, mind a kül
ellen~gek, mind saját hübéresei ellenében. Már mint ifju, midön a 
nemesség erőszakos nyugtalankodását látná, igy nyilatkozék : B á r
m i t t e g y e n e k , · ö k m e g ö r e g e s z n e k, m i g é n, l H t e n s e
g é l y é v e l , e r ö- s h a t a l o m b a n g y a r a p o d n i f o g o k s 
ma j d ma g am h e l y é n me g b os z u l u n d om ma g am. Ebben 
kifejezte mind gyöngeségét, mind eriísödési v ágyát, mind pedig ennek 
valódi eszközét, a türelmt>t. Országa a mni clt'pat·tementok közül csak 
ötöt foglalt magában 1), 8 itt is a már emlitett főurak által báboritta
tott. Aztán ott volt szomszédságában a flandriai grMAág, épen olly 
nagy kitetjedéssel mint az ii országa, azonkivül gazdagabb s népe· 
sebb, továbbá a vele épen egyenlö hatalmu Champagnei és Burgund 
ház, végt·e az angol kit·á.!y, m·a a nyugati l"rancziaországnak. Fülöp 
azonban, ki terveiheu meggondoló, a kivitPlben szilát·d 8 élJen kell<i 
mértékben dicsvágyó volt, ot·sz:i.gá.nak olly alapot ada, tot>llyre utódai 
bíztosan építhettek. 

A szentföldi tábot·o~á:i alat. t ( 118~-91) a sereget megszoktatta 
a hübérinél hosszabb táborozásra, s hasznát látván, fölváltotta azt ál
landó katonasággal, mellyet az országba ujolag beeresztett zsidóktól 
szedett roppant összegekkel fizetett. Az országot különféle rablócsa
patok, mint a C o t e •. e a u x és a R o u t i e r s bandák háborgatták, 
többnyire Brabant- és Aquitaniából jött, haza-, törvény- s vallásnél
küli emberek, kik megvetve mindent, dühöngve barangoltak, a feszü
leteket meggyalázták, as~zonyaikat papi ruhákba öltöztették, sa szent 

l) Seine, Seine-Loirt-, Seine-Marne, Oise és LoirAt, 30 (franczia) mérföld1·e 
keletrlll nyugl\t.rl\ A 20 m~rfölclrn délrill éjszl\k felé. Flandria grMA4g is illyen 

kitnjedAAii volt. 
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menhelyek it·ánt sem voltak tekintettel. Háboru idején eladták vitéz
ségöket s a fejedelmektől mint rettenthetlen emberek jól fizettettek : 
béke idején azouban még félelmesbek voltnk; maguk számára rabol
tak, zsat·oltak, öltek, hat·átot ellensi~get egyaránt. Leginkább Au
vergne, Marchc és Limousinban pusztítottalt; mig végre Durando 
Spaccalegna szövetkezést ttn·vezett ellenök , lsten bárányát ábrázoló 
zászlót tüzve ki s papokat és fehét· mentés lovagokat gyüjtve maga 
köré. Igy elindulva békét hirdetett s az ellenszegülöket lefegyve
rezte. Másutt nagy paraszt csoportok gyültek öst>ze P as t o u r a u x 
nevezet alatt , hogy ellenálljanak uraik zsarnokságának. };~zek is 
utóbb rablókká fajultak, kik ellP-n a nemesek a B ék és sz ö v e ts é

g e t (L i g a pa c i fi c a) alakiták s kiirtásukra vászon föveggel sa 
mellen Mária képpel indultak ki. Mindczen rablócsoportok ellen ha
tályosnn müködött Fülöp August, megöletvén közlllük mintegy hét
ezret. 

:\iorruandla vl8sznvételt'. 
Visszatérve a ~zentföldről (J 192) megfeledkezett az Oroszlán

szivü Richardnak tett esküjéről : mig ez a palaestinai tettekkel dicső
séget keresett, addig Fülöp magánhaszunt vadászva, alkudozás ba 
ereszkedett Richárd fi vérével, Fölclnélkiili-.JátHlssal ; miért is a fogilá
gából kiszabadult Richárd háborut üzent neki, melly olly kegyetlenül 
folytattaték, hogy minden hadi fogolynak szemei szurattak ki. Foly
tattatott a had János alatt is, mHlly haszontalan fejdelem üriigyet 
adott Fülöpnek arra, mi a franczia királynak első .kötelessége volt, 
tudnillik Normandia meghódítására. A1·thur, Bt·etagne herczege, Já
nos unokája s vágytársa az angol trónra 1 elfogalváu, Rouenba vite
tett s többé nem hallott róla senki semmit; a közvélemény azonban 
János királyt orgyilkossággal vádolá. A bretagneia.k tehát Fiilöpöt 
boszuállásra hivták fel, ki is Jánost a királyi ítélőszék elé idézte sa 
meg nem jelenőt orgyilkosságban marasztaltatván el ()201), elvette 
töle mindazt, a mit Francziaországban birt, s a franczia koronához 
csatolá. 

III. Incze oda utasítá a két fejedelmet, hogy biznák ügyök el
döntését egy püspökökböJ s főurakból alakítandó zsinatra; Fülöp azon
ban elfoglalta Normandiát (l 203), me ll y három századon át el volt 
szakítva a franczia koronátóL S e tartomány, melly Angolországnak 
url\lkodókat adott, megnyugodott a franczia járom alatt, miután ez 
országhoz nyelv-, érdekek- s rokonaágra nézve épen annyira közele
dett, amennyire távozott Angolor!lzágtól. Fiilöp őrizkedett, hogy a 
normanelokat meg nr~ Rértse; meghagyta ösRzes jogaikat, sőt gyiilést·e 



hívta öket össze, hogy a; visszaélések- s bitorlásoknak véget vessenek. 
E gyülés határozta, hogy semmiféle hűbéri vagy polgári ügy egyházi 
törvényszékek elé ne terjesztessék ; hogy az egyház szüujék meg örö
kölni az öngyilkosok, uzsorások vagy végrcnr1elet nélkül elhalók ingó 
vagyonát; hogy ne idézhesse törvényszéke eit=! az istenbéke Iilegsér
töit j hogy kilencz fontot (t 95 frk.) meghaladó biintetéijeket ne szab
hasson. Az egyház hatósága ekkép az esküt, végrendeletet, házassá
got, pap elkövette bíinöket, vagy keresztes vitéz javait illetö ügyekre 
szoritkozott; ugy mégis, hogy az elitélt pap letétessék és számüzes
sék , ha pedig a számfizetés ellen tenne, a király ugy bánjék vele, 
mint a világiakkaL E rendelménye ket (1218) kiterjeszté utóbb Fülöp 
az egész országra s elháritá ekkép a királyi hn.talom első akadályát j 
nem is habozott megfosztani világi javaiktól az orleansi és auxerrei 
püspököket, kik hiibéri kiitelességeik alól kivonták magukat. 

A Bretagne, melly Normandia herezegségWl függtitt, most Fran
cziaország hűbére lett és !'legitette azt elvcm1i az angoloktól mindcn, 
Loiretol északra fekvő birtokukat, miért a király viszont tiszteletben 
tartá. némelly jogait, mellyek mai napig sem nH~ntek feledésbe. Midön 
késöbb Földnélküli-János felharagitotta maga ellen a pápát, ez az an
gol koronát Fülöp Augustra rnházta; hanem aztán kibékülvén János 
sal, visszavonta azon átruházást. Fiilöp, ki az illy szép engedmény 
valósitására nagy ktiltséggel nagy haj<\hadat szerelt volt fel, nem akart 
szándokától visszalépni, de a hatalmára féltékeny szomszédok össze
szövctkeztek ellenes a herczegek, az angol kit·ály és IV. Ottó császár 
már eleve felosztották maguk közt Füliip országát, mellyet nagy had
dal támadtak meg. 

Bo,·lnesl csata. 1214 juJ. 27. 
A meg nem rettent Fülöp, segittetve a községek seregei által, 

mellyek akkor mutatták meg, mennyire képesek a hazát védeni, Bo
vincs mellett eidöntö csatára készült. Beszédet tartván híibéreseihez, 
biztositotta öket, hogy Isten velök lesz az egyházi átokkal sujtottak 
ellen; aztán egy üveg borba néhány keayér morzsát vetvén, egyet 
kivett és megevett, mondván: A ki v e l em ak a r é l n i és h a l
n i k ö v es s e p é l d ám a t ! t) 

1) E tényt kétségbe vonJák sokan, köztük Thierry is a Lettrea su1· l' hiat. 
de France, az elbeszél!! barAt koholmányának tartván 1\zt; de a Reimsi krónika, 
melly Párizsban 1839-beu adatott ki, s mellynek egykor{t szerzöje az akkori leg
tekintélyesb férfiak körében élt, mege:rllsiti azt ezen szavakkal (cap. 20.) "Vasár
nap reggel fölkolt n király B li:iinditot,ta fegyvere~eit Tonrnayhl\1, rendEIA sorokban, 
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Vetél y ked ve mindnyájan ettek ama kenyérből t1 föllclke~;edvc, 
Lár számra kevesebben, vitézül támadták meg a szinte vitéz ellensé
get : maga a király is a Iiliomos zát>zló alatt híísileg harcz•Jit, s ö és a 
német császá1· töhbször veszélyben forogtak j de az ellenség végre 
megfutott, ha1·miuczczer megöltet hagyva a csatatéren. Fülöp foly
tatta gyözedelmeit és szoritotta az angol királyt 1 mig végre a pápa 
f:nyegctése B 601000 font sterling reá birta Öt fegyverszünet kötésére. 
Amde az angolok megboszankodva élhetetlen királyokra, a koronát 
Lajosnak, Fülöp August fiának adták, ki Castiliai Blankát, ama trón 
örökösnőjét vette el. 

Fülöp szinte koronájához csatoJá Anjou, Tonraine s Maine gróf
ságot, Poitounak nagyobbrészét ugyszinte az Artois, Vermandois, 
Alen~oo és V al o is grófságokat, úgy, hogy birtoka 1217 -ben hatvan
hét főnökségből állott, mellyek közül harminczkettőt őmaga szerzett 
s mellyekböl negyvenháromezer livret huzott. Aquitánia, mellynek 
kedvesebb volt a távoli király, mint a hatalmas szomszéd, hü maradt 
Angolországhoz j de azon körülmény 1 hogy Francziaország annyi, 
előbb csak névszerint tőle függött tartományt uralma alá hajtott, 
előre láttatta, hogy egykor egész Gallia mulhatlanul alája fog ke
rülni. 

kifeszített zászlók H harsonasz6 mellett. A Buvines nevü kis hidhoz értek 1 hol 
egy kápoln11. állt, mellybe a király betért miset hallgatni , miuthogy még reggel 
volt, s azt a touroayi piispök énekelte. V égig hallgatta a király a misét egész eu 
fegyverben s midön vége volt, bort és kenyeret hozatott s heapritván nehány da
rabkát, egyet megevett, aztán igy szólt a körülállókhoz : Felkérem összes jó ba
rátúnat, egyenek velem a tizenkét apostol emlékére, kik UrU/likkal ettek és ittak ; de 
ha van, ki gono11z terveket és át-uláat fol"ral, az ne közelilllen ide. Az urak köz ül 
ekkor egyik a másik után fölemelkedék; Coucy ur ette az elsö falatkát, utána 
Saint-Pol Valter állt fel s igy szólt a királyhoz : U1·am! ki fog tilnni ma, ki le
.gyen az át-uló. Ezt azért jegyezte meg, mivel tudt~, hogy a király öt beszédeiért 
gyanubao tartja. Sacerre gróf volt a harmadik, utána a töbl.Ji urak tolakodva 
csődültek a bor és ke11yér ízleletére. A kir!ly nagy örömben volt és mondá. : 
Ura·im ! ti mind!nyáj111n az én embereint vagytok éa én, akármillyen legyek is, a ti 
uratok Vt1fjyok, ki mindig szet·ettelek, tiazteletben tartalak és Najáwmból bőven meg
(Jjándékoztalak titeket. Soha 11em bántottalak meg, aöt a jog utját követteni irányo
tokban. Azért kérlek mindnyájatokat, őrizzétek teatemet a az én becsületemet és a 
tieteket ; a ha ugy látjátok, lwgy a ko1'0na valamellyitek fején jobban állana mint 
az enyimen, én átadom azt önktfnyt és aziveaen. Hallván e szavakat a főurak, sir
tak kegyeletökben s felkiáltottak : Urunk ! mi lsten után nem akarunk önön kiviU 
md8 ktrályt. Moat loi!agoljoo ön bátran ellenségei ellen , s mi mindnyájan készek 

Vt1fjyunk meghalni Öt·ömmel." 
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Kite.r:jesztvc az ország területét, Fülöp gondo~koJni kezdett fö
várm;a emeléséről is, mclly akkor először köveztetett ki (1184), meg
tisztítva a sártól, mellytöl régi nevét (L u t e t i a) kölesönzé ; a város
falakkiebb terjesztettek sa befoglalt uj tét· csakhamar épületekkel 
volt tele. 

Pllrhuneot. 
Hátra volt még az egyesitett központi hatalom felállitása j ámde 

ezt előbb a hűbérrendszerrel öszbangzásba kellett hozni; mclly ezél
ból Fülöp azon gondolatrajött, hogy a nagy hűbéreseket parlament 
alakjában maga köré gyüjtse, s minél gyakoriabbakká tegye az ud
vari gyüléseket, mdlyeken a király elsőséggel birt, és a· törvények, 
mellyek ott az ö s a főurak nevében hozattak, az egész országban ét·
vénynyel bírtak. Nagy-Károly regényes, dc hitelre talált hagyomá 
nyaiból tizenkét pairnek, mint külön felállitott testületnelt eszméjét 
kölcsönözte, mellynek tagjai a nagy hűbéreseknél magasb rangban 
állanának s a király első tanácsát képeznék, annak elnökletc alatt 
hozva határozataikat E testületbe hat nagy hűbérest és hat püspö
köt választott, kiknek a koronázási s más ünnepélyeknél a többieké
nél csakugyan magasb méltóság gyakorlását engedte meg j annál in
kább, hogy·a többi urak ritkábban jelentek meg a hűbéri udvargyü
lésekre, mellyek lassankint királyi parlamentté változtak. 

Helytelenül származtatják tehát némellyek a parlamentet a ger
mán intézményekböl, a p l a c i d i-kből vagy a májusi gy ülésekből 1). 

Amaz intézmények közül egy sem éJbette tul a hiíbérrendszer felbom
lását s ha az első ház alatt a tiirvényes itélet, mint kiegészítő része a 
felségi jogoknak, a királyhoz tartozónak tekintetett is, késöbb mind
azáltal a nagy hűbét·esek mindegyike mag.ához ragadta ezt. És igy 
a parlament eredetét csak a hannaclik ház alatt kell keresni. A ki
rály a korona nagy hübét·eseinek fejévé, az{) nk i v ül a Franczia· her
czegség hűbéreseinek közvetlen urává lett: két különbözö minöség, 
melly szerint mind a két résznek ignzságszolgáltatással tartozott, de 
nem gyakorolhatta azt egy törvényszéken, minthogy a korona nagy 
hűbéresei és a Franczia- herczegség. egyszct•ü hiibéret>ei köz t ropp11n t 
nagy volt a különbség s még megtörhetlen elv gyanánt állt fenn, hogy 
ugyánazon törvényszék tagjai önmaguk biráskodjanak egymás fölött. 

A királynak tehát szüksége volt egy, nagy hűbéresekből álló 
tanácsra, melly a közügyekat intézze, és egyre, saját herczegsége hű
béreseiböl emennek igazgatására; egyszersmind tö1·vényszéket mind 

1) L. Beugnol érLekedsét, mellyet az Olim kiadáRánRk dejére tett. 
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az eböluc, miml iiZ utúbbiakra nézve külöu kell~tt tartania. Ám a 
hiibét·i kormányzat nem egyszerre fejlett ki, hanem lassankint, ~>.az 

urak, hogy annál függetlenebbek legyenek, egymástól clltülönödni 
törekedtek. Az Ile de France azo u herczege, ki a frnnkok királyá
nak czimét vette föl' vagy nyerte el, mint ollyan, a monarchia korá
hóli gyakodatok hagyományát találta, mellyek egyike volt a tetszése 
szerint választott tagokból álló tanács is, mellyel a hcrczegséget s az 
egész országot kormányozná. 

A nagy hűbéresek elfoglalva saját lwt·czegségeík ügyeivel, nem 
igen ohajtottak fő hűbéruruk tanácsában részt venni, annál inkább, 
hogy közfontosságu tárgy gyéren hozatott szőnyegre. A királyok te
hát a közérdekek fölött ugyanazon embereikkel tanácskoztak, kikkel 
részletes ügyeik fölött. 

S a mi a politikába.n, ugJanaz töt•tént a törvénykezési rendben 
is. A király ön választotta tanácsával itélt u nagyok között \'agy azok 
ellen fölmarült kérdé~:~ekhen épen ugy, mint saját herczegsége hűbé
reseinek ügyeiben, 

Átalában a hübérumlomban a legfelsöbb törvényszék mindig 
hiányzott, minthogy az ellenkezett a függetlenségi eszmékkel, mellyek 
a hűbérrendszert szülték s benne megszente~o~ittettek j aztán a hűbér
urak egy, végrehajtó hatalommal biró központi törvényszéket nem is 
al(artak elirnnerui. Az első, csupa nagy hűbéresekből alakitott tör
vényszék Ft·ancziaországban az volt, melly a Földnélküli-Jánosnak 
tonebb emlitett ügyében vala itélendő. Mi"ut Normandia herczege 
nem is tartotta lealacsonyitásnak : magához hasonló, független urak 
előtt megjelenni s nelll is nyilvánitotta a törvényszéket illetéktelen
nek. Dc az okuk, rnellyekböl Fülöp August a főtörvényszékbe hat 
világi pairt választott, elhatározták őt az akkori köz~:~zellem szerint 
ugyanannyi egyházi tagot is választani. Bzeknek a korona közvetlen 

· hübércseinek kellett volna lenniök j de minthogy illyenek nem létez
tek, a király ügyes sziulclettel olly hat püspököt választott, kik ma. 
gától a királytól tartottak hiihérjavukat; Fülöp hatalma sa püspökök 
méltósága eltaltarta ezen eljárás szabályszeriitlenségét j s ekkép a 
pairck törvényszéke meg volt alapítva. 

A királyi hatalom s a társadalmi állás rnódosulása szerint ama 
királyi tanácsnak két részre kelle O!!Ztatnia, mellyek közül az eg·yik 
a közdolgok ban, a mál!ik a peres ügyekben vala határozandó, a király 
nevében. Ekkép a t ö r v é n y k a m r a , me !ly aztán p a r l am e n t
n ek mondatott, elvesztette politikai illetöségét. 

Gondot fordit0tt Fülöp az ország anyagi jóllétrre ~'> a nevelésre 
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IS. Állandó helyet rendelt a királyi levéltár számára, mclly addig a 
királylyal együtt vándorolt. Törvényei nem tc1·jeszkeduek többé csu
pán a hűbéri, hanem a társadalmi viszonyokra is; s oda törnek, hogy 
a királynak a hiibérfönökénél magasb álláspoutut szerezzenele Meny
nyire növekeddt alatta a királyi tekintély, és hozatott be, vagy leg
alább czéloztatott a rendes kormányzat s a rend és szabadság esz
méi, kitetszik végrendeletéböl, mellyet tett, mielött a keresztes hábo
rúra indult volna. Adjuk ki vonatát: 

"A királynak kötelessége alattvalói javáról gondoskodni s eléje 
tenni a magánosnak a közügyet;. azért mi, be akarván tölteni Szent
földre maneteli fogadalmunkat, elhatároztuk megszabni a rendet, 
mellyel országunk, távollétür.k alatt, vagy azon esetre, ha szerencsét
lenség érne minket, kormányoztassék. 

"Tiszteink minden kerületben négy okos embert fognak válasz
tani, kiknek tanácsával a városok ügyeit intézendik. 

"Ugyanazon tiszteink minden kerületben havonkint egyszer tör
vényszéket tartsanak s igazságot és elégtételt szolgáltassanak min
denkinek, a ki kér, vagy a királynak a nyilvános vétségekért. 

"Anyánk és nagybátyánk, a reimsi érsek, minden négy hónap
ban határozzanak egy napot, mellyen Párizsban alattvalóink panaszait 
kihallgassák s igazságot tegyenek. Ugyanakkor jöjenek emberek 
minden városból tiszteinkkel együtt, hogy tartományaink ügyeiről je
lentést tegyenek. 

"Évenkint háromszor tudósítást küldjenek nekünk, ha vajjon 
nem árulta-e el valameily tisztünk ~ivatalát, nem hagyta-e magát meg
vesztegetni pénzzel, s nem áldozta-e föl a mi és alattvalóink jogait. 
Hason tudót>itást adandnak tiszteink a kerületi fönökökröl. 

"A királynő és az érsek le nem teendik tiszteinket, csak gyil
kosságért, rablás- és árulásért ; ugyanez áll a kerületi főnökökre is ; 
egyéb bűnökért magunknak tartjuk fenn a peldás büntetés meghatá
rozását.' 

,,Apátság vagy püspökség megürültekor, a kanonokok vagy 
szerzetesek jöjenek a királynő s az érsek elé, épen ugy, mintha elénk 
jönének, hogy választási szabadságot kérjenek, melly nekik ellenzet 
nélkül meg fog adatni. Ugyancsak a királynő és az érsek kezökben 
tartandják a megürült javadalmat, hogy azt az uj megválasztottnak 
ellenzet nélkül általadják. Egyéb egyházi javadalmakat és adomá
nyokat, mellyek megürülve minket illetnek, a királynő s az l-rsek ér
demes él'! tisztes személyeknek adandnak. 
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"Tiszteink és a kerületi fónökök le ne tartóztassanak semmi 
személy t vagy annak jószágát, ha biztosítékot tud adni, kivéve a gyil
kosság, rablás és árulás eseteit. 

"Jövedelmeink évenkint háromszor Párizsba hozassanak s jegy
zék be véve tétessenek le a templomi ládák ba." 

Ime, ez nem volt többé fö hübérur, hanem király. Fülöpnek az 
albigensekkeli háborujáról s III. Inczévelí viszályairól a dánországi 
Ingelburga elüzése miatt, a következő könyvben szólandunk. 

HUSZONKETTEDIK FEJEZET. 

Angolország. - A Plantageneták. 

Bastard Vilmos, midön Normandiából Angolhon meghóditására 
ment, amazt elsőszülött fiának Robertnek igérte adni, mihelyt a hódí
tást bevégezte; midön azonban fia ez igéret teljesítését kivánta, az 
apa igy felelt : A z á g y b af e k v é B e l ö t t n em B z o k t a m l e
v e tk e z n i. A türelmetlen Robert fegyverhez nyult, csatára került 
a dolog : az apa és fiu levont sisakkal, tehát ismeretlenül egymás el
len rohant; az ifju kivetette az öreget a nyeregLől, s már törhez 
nyult, hogy megadja neki a végső döfést, midön a hangról atyjára is
mert, lábaihoz borult és bocsánatért esdett. Az apa megátkozta öt, 
hanem halála előtt kibékülve, neki hagyta Normandiát, Angolországot 
pedig másik fiának, Vörös-Vilmosnak adta (1087 sept. 27.). Alighült 
meg az apa, Vilmos rögtön a szigetországba sietett, hol az érsek által 
meg is koronáztatott. Némelly főurak azonban pártolásukba vették 
Robert igényeit, mi által a legyőzöttek ujra élvezhették a testvérhá
boru látványát, melly hosszasan s dühösen folytattatott a szárazföldön, 
miglen Robert a keresztesekkel menvén (l. fönebb 27. lap), tartomá
nyát fivérének tízezer márka ezüstért zálogba adta. 

Mikép kormányozhattak volna jól ez uralkodók négy. népet, 
mellyeknek nyelvét sem tndták? A királyok, erős lábon állván, a 
már elmondott okokból vas vesszövei uralkodtak; az adó hallatlan 
zsarnoksággal hajtatott be; a gyámnoki jog olly szem telenséggel gya
koroltatott, h9gy az örökösnők a többet igérőnek adattak el; a váro
sok nj szabadalrnak nyeréseért, vagy a régiek megerösitéseért fizetni 

n n 
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tartoztak; a zsidók az emberi jogokat csak pénzért élv~zhették j pén
zért volt nyerhető a kegy, közbenjárás és igazságtétel j 0lly díjakat 
találunk följegyezve, mellyek a perlekedhetés jogáért, a királynak az 
üldözök elleni védelmeért, sőt mi több, négy már ka az evés_jogáért 
fizettetett (p r o l i c e n t i a c om e d e n d i). 

II. Vilmos egészen a rosz személyek után adván magát, a mel
lett, hogy kincsszomjas és erőszakoskodó volt, katonáinak olly fékte
len szabadságot engedett, hogy ezek a hová jöttek, valóságos ostor 
gyanánt tekintettek j a szászoknak mégis, hogy fegyveres szolgálatra 
használhassa őket, némi kiváltságokat adott. Vadászat alkalmával 
véletlenül meglövetett. Kicsapongásainak némileg határt szabott ao
stai szent Anselm canterbury-i érsek, ama kor legnagyobb bölcsésze, 
kinek a miatt, hogy az egyházi kiváltságokat és a házas tiszta életet 
védte, rágalmat és számkivetést kelle szenvednie. 

l. Henrik. 
Egy harmadik fia is volt Hódító-Vilmosnak 1 Henrik 1 B e a u. 

cl e r c (ügyes tanuló) melléknévvel j ki midön arról panaszkodn ék, 
hogy atyja neki ötezer font aranyon kivül egyebet nem hagy, amaz 
felelé: Csak tűrj édes fiam, előbbutóbbminden reád 
fo g sz á ll a n i. Hallván ez Vilmos esetét, elfoglalja a kincseket, s 
összegyüjtvén a hűbéreseket, felhasználja az aranyat és a bitorlók 
azokott igéreteit j kárhozta~ja Robert viseletét, s visszahíván Am•elm 
érseket, az angolok kedveltjét, s mint a nép és nemesség képviselöjé
nek esküt tesz le kezeibe, hogy az igazságot s a kiváltságokat tisz
telni fogja, hogy a tanácsokat meghallgatja, hogy megtartandja III. 
Eduárd király törvényeit, s igy elnyeri az angol trónt (1100), Robert 
kárára, ki vakbuzgó is, könnyelruü is lévén, idejét a keresztes had
ban és szerelmi kalandokban vesztegette. 

Henrik, ki annyira feslett volt, hogy tizenöt törvénytelen gyer
meket hagyna hátra, hatalmának a benszülött angolokban keresett 
támaszt, ruellyvégre szabadságlevelet adott nekik, hol is mérséklett 
uralkodást, a régi szabadalrnak tiszteletét, az egyházaknak kiváltsá
gaik visszaadását s annák megengedését igérte, hogy a hűbérjavak 
mind örökösek legyenek, csakhogy az öröklő a kiszabott hűbérörök
lési dijt (l a u d em ium) lefizesse, hogy lemond az árvák gyáronoksá
gáról és az örökösnők önkényes férjhezadásának jogáról, hogy alatta 
az adó nem lesz terhesb, mint a szászok alatt j alábbszállítá a király
nak utazása alatti eltartásának kötelezettségeit is. Ugyanazon czél
ból, hogy a legyőzötteket megnyerje, nöül vette az angol-szász {'re
detü Matildot, ki dölyfös dühöngését sokszor megfékezte. Nem sokára 
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mégis adott engedményeit tulságosaknak nyilvánitá; azért is ama sza
badságlevélnek összes másolatait beszedette: de a népnek megmaradt 
egy sérthctlenebb levéltára - az emlékezet. 

A zalait visszatért Robert a Szentföldröl (11 04) s megtámadia 
Angolhont számos föurral, kik vagy elégülettenek voltak, vagy Ro
bert vitézsége kecsegtette öket, Anselm hü maradván Henrikhez, 
egyezkedést hozott létre, melly szerint Robert Angolhonrai minden 
igényről lemondott, kapván Henriktől háromezer márkát és a nor
mandiai összes várakat. Henrik megigérte, hogy a lázadókat meg 
nem bünteti, szemmel tartotta mégis a főnököket s olly ürügyek alatt, 
mellyek soha sem hiányzanak, megbüntette öket. Felhasználva ezu
tán fivére könnyelmü gondatlanságát, azt szinlelve, hogy a népet a 
főurak nyomása alól megszabaditni akarja, berontott Normandiába, 
győzött Tinehehray mellett (1106) s elvette Normandiát Roberttől, 

ki egy várba zárva, kalandos életének hátravolt huszonhét évét lak
mározás, bohóczjátékok s kéjhölgyek élvezetével vigasztalta. 

Robert egy Cliton Vilmos nevü, ötéves fiucskát hagyott hátra, 
kit VI. Lajos franczia király, nem annyira emberszeretetböl, mint 
azért, hogy majd Henrik király ellen háborut kezdhessen, örökbe fo
gadott. Ki is tört a háboru (1116-28) s csak a fiu halálával szünt, 
e igy a hódítók az önmaguk közti viszálkodás által büntettettek. Ha 
a legyőzöttek örtiltek a fóurak balsorsának láttára, ugy legtöbb okuk 
volt arra, miuőn Henrik király egyetlen fia, aztán két természetes le
ánya, de a mi legtöbb, százhatvan föur hajótörés által veszett el. Csak 
Matild leánya élt még, mint neje V. Henrik császárnak; midön ez is 
gyermektelen özvegygyé lenne, atyja magához vette, örökösnöjeül is
mertette el s akarata ellen Gottfriddal, V. Folco jerusalemi király s 
Anjou gró~ja fiával házasitotta össze, hatalmas szövetségest szere1)vén 
magának ekkép Francziaországban. Minthogy ez fövegén rekettye 
ágat (p l a n t a g e n es t a) szokott >olt viselni, öt ezért P l a n t a g e-. 
n e t á n ak (R ek e t t y és n ek) nevezték, melly név á tszállt Henrik 
fiára is, kinek szül~tése által vigasztalva, meghalt (1135) az öreg ki
rály azon reményben, hogy a trónt eRaJádjának biztositva hagyja. 

Blois István. 
Akadt mégis egy trónkövetelő unokája- Blois Istvánban, kit a 

főurak kiáltottak ki, nem türvén, hogy az angol koronát nő örökölje. 
Me~koronáztaték tehát, s hogy a sziveket megnyerje, egy uj kivált
ság-levelet adott ki, mellyben biztositá az egyházak függetlenségát; 
a vadászat tilalmát mérsékelte, a papoltnak és főuraknak a várak meg
erősítését megengedte és eltörölte a d á n o k a d ó j á t (d a n e g e l d).· 

22* 
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Ezen engedmények, aztán személyea vitézsége s nyájassága olly ked
vessé tették öt, hogy Gottfrid jónak látta igényeiről lemondani. Ek
kor nagysűrűen épülni kezdtek a várak, mellyekbe a főurak saját 
örséget helyezve, függetlenekké tették magukat, s mig a népet sa
nyargatták s mindenéböl kifoszták, egymás között folyvást véres há
borut viseltek. 

Csupán Skóthon pártolta még mindig az angol-szászokat s adott 
menedéket az elégületlen normandoknak, kik földeket nyerve hű
bérbe, községbe gyülekeztek, egy főnök alatt (l o r d), ki nem hódi
tási jog, hanem választás általlett a község fejévé. Háboru idején e 
fönökök képezték a lovasságot, mig a gyalogság a jó emberekből 
(gudeman) alakult; ezeket egy szárazföldi király, a He
bridák fegyvereseit pedig egy s z i g e tk i r á l y vezérelte. Mindnyá
jan egyenlő gyülöletet tápláltak a normandok ellen, s midön az elé
gületlenek összeesküdtek Blois István ellen, Dávid skót király kezet 
fogott velök 1 vissza akarván állítni a benszülöttek függetlenségét 
(1137). Elővétettek tehát a régi nemzeti szentek zászlai, mellyek 
alatt azonban a felkelök megverettek (1138 aug. 22) ; bár a skót ki
rály a békekötésben Northumberland grófságot nyerte. A walesiak, 
kik függetlenségöket ekkorig fentartv a, szakásaikat megőrizték, hárfa 
mellett mulattak és vendégszeretetet gyakoroltak, most a normandok 
által szinte meghódíttattak 

Ezalatt a normand főurak egy pártja Matild részére nyilatko
zott s olly szerencsésen harczolt, hogy végre fogságba ejté Istvánt 
(1141 ), ki is egy zsinaton letétetvén, Matild Angolhon asszonyának 
(l a d y) kiáltatott. Ez mint nagyravágyó s epés nö el nem fogadta 
jó barátainak s a püspököknek tanácsait, és soha sem egyezett bele a 
királyi fogoly kiszabaditásába. Ezért sokan elpártoltak tőle s össze
esküdtek István kiszabadítására, s a westminsteri püspök élére állt 
az összeesküdteknek. Sikerült nekik a terv, mire Matild hivei átok 
alá vettettek, maga pedig a nép és férje által is gyülölt királynő oda
hagyta Angolországot (1147). Azonban fia Henrik, ki VII. Lajos 
franczia király elüzött nejét Eleonórát vette el 1), s Normandia her
czegének és Anjou s Maine grófjának cziméhez Guyenne és Poitou 
herczegeét csatolta, beütött az angol földre s hosszu háborut folytata 
ottan, mig végre olly egyezkedés jött létre, hogy István maradjon a 
trónon, de örökbe fogadja Henriket, s a főurak beleegyözése mellett, 
utódjának nevezze öt ki. 

1) L. az előbbi fejezetet, 
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A főurak igen hatalmasak lettek István alatt, ki legjobb ember, 
de gyönge fejedelem vala. "A nemesek és püspökök várakat épitet
tek, azokban ördögi örségeket tartottak, nyomták a népet s kinzás 
által csikartak pénzt; a városoktól adót szedtek, vagy kirabolva föl
égették azokat. Egy nap-járasnyira semmi várost vagy. müvelt földet 
nem talált az ember; s az ország annyi csapást soha sem szen.vedett. 
A vá1·osiak, ha két három lovagot láttak közeledni, elfutottak, mivel 
azt hitték, hogy rablók jőnek, s a nép panaszkodott, hogy Jézus és a 
szentek alusznak" t). 

Planfagenet ll. Henrik. 
• Plantagen et ll. Henrik (1154), ki K u rt a Me n t é n ek _,is ne
veztetett, feladataut tüzte ki, ama föura"k dölyfét megalázni. O már 
Francziaországban is erősebb volt, mint a király, megfékezte a fellá
zadt aquitánokat s a szárazföldi Bretagnet megfosztá nemzeti lététől. 
Atyja hullájára esküdött ugyan, hogy, ha elnyerendné az angol trónt, 
Anjou grófságáról le fog mondani j ám nem tartotta szavát, hanem 
bitorlónak nyilvánitotta Istvánt, bitorlónak mindazt, a ki vele jött; 
miért is megfosztotta ezeket javaiktól és számkivetette; azután pedig 
a királyi hatalom szilárditásához fogott, visszacsatolva a koronához 
az István alatt ciszakitott javakat, lerontva számos várat, elüzte a 
brabanti zsoldosokat, kik fenmaradva a keresztes hadjáratból, háboru 
idején katonák, békében pedig rablók voltak. Nagy lendületet adott 
a királyi előjognak az által is, hogy a hűbéri katonaság helyett, a hü
béresektöl pénzt vett, mellyen huszezernyi rendes állandó sereget tar
tott. A benszülöttek lassankint hozzászoktak az idegen uralomhoz s 
házasság által összevegyültek a normandokkal, s bár semmi polgári 
joggal sem birtak, csillapod•)tt mégis a hódítók elleni gyülölelök s a 
szász anyától való B a szigeten született n. Henriket nemzeti király
nak tekintették. 

Az angolok e fejedelmet legnagyobb királyaik közé számitják2) 
mi azonban valódi szinben mutatván öt fel, másokra bizzuk csodála
sát vagy igazolását. 

Betket Tamás. 
Egy angol-szász férfiu, Becket Gilbert, ki I. Henriket a keresz

tes háboru ba követte, fogságba esett j egy arabnak leáuya azonban 
bele szeretvén, megszöktette őtet. Ez hazájába jött, de a leányka nem 
él~etvén nélküle, elhatárzá utána jönni, s bá1· semmit sem tudott a 

•) Cl!l'on. sax. ap. Thierry. 
') Haliam (VIII. fej.) a. normand királyok legjobbikának nevezi IH, 
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nyugatinyelvekböle kétneven kivÜl: London és Gilbert, el
indult mégis Ázsiából s feltalálta nagynehezen Londont és kedvesét. 
Megkeresztelkedvén, Gilbert nejévé lett s egy fiutszült neki, ki a ke
resztségben Tamás nevet nyert. Ez gondos nevelésben részesülvén, 
II. Henrik ált!tl az ország kanczellárává emeltetett, s első volt a,z an
gol-száAzok közül, ki méltóságra vergődött. Gazdag jövedelmeket 
húzva, nagy fényüzést fejtett ki, sa főurak szerenesének tarták, ha 
fiaikat a kanczellár szolgálatába adhatták, ki öket aztán saját költsé
gén lovagokká avatta. Midőn Toulouse g1·ófságnak, mint Eleonóra 
örökségének elfoglalására indult, roppant cselédeégen kivül ezerkét
száz lovast s négyezer gyalogost vezetett magával mint az ország 
kanczellárja, de mégis saját neve alatt. Ha nagyobb városba vonult" 
be, a menetet kétszáz-ötven éneklő ifju nyitotta meg, aztán egy sereg 
kutya jött párjával, utánok nyolcz szekér, mi ndegyik öt lóval, ugyan
annyi paripával, két-két őrtöl s egy szelindektiíl kisérve. Két szeké
ren két hordó ser vitetett, melly a nép között vala elosztan dó, egyen 
a kanczellár kápolnájának, egyen hálószobájának, egyen konyhájá
nak szükségletei s ezerei, aztán az ezüst edények és a fehéruemü, két 
szekér végre a kíséret kényelmére szolgált. A szekerek után jött 
tizenkét paripa, mindegyik mellett egy inas és egy majom ; ezután a 
fegyvernökök, kik paizsokat hoztak a barczi méneket vezettek ; végre 
más fegyvernökök, apródok, sólymászok, házi tisztel{, loYagok és pa
pok, mindnyájan párjával előzve meg a kanczellárt, ki valameily ba
rátjával társalogva men t. Ennek l rittára méltán kiáltott fel a nép : 
Ha igy utazikakanczéllár, minönek kell lennie az 
angol királynak? 

A papság széles bil·tokai s Vilmos kiváltságlevele által magas 
hatalomra emelkedett, s rnikép a többi európai papság, ma~át a ki
rálytól függetlenné törekedett tenni. Igaz, hogy a kiváltságok és 
gazdagsá.g gyakran feslettségre adtak neki alkalmat, de ama ghzdag
ság végre is könnyebbségökre szolgált az elnyomottaknak, kik a mo
nostorokban gazdag alamizsnát nyertek, az egyházi birtokokon ke
vesbbé terhes rabszolgaságot türtek, s az egyházi rendbe fölvétetés 
által szabadokká is lehettek. 

Henrik központositni ohajtván a királyi hatalmat, a papi előjo
gok eltörléséről gondolkodott. A canterbury-i érsekség, az igazi an
gol pá.triarchaság, mint Kent tartományának védnöke, nagy politikai 
befolyással birt, sa különféle uralmak alatt meg tudta őrzeni kiváltsá
gait s hűségét is a római egyházhoz. Henriknek tebt'lt érdekében fe
küdt ama székre saját kegyenezét ültetni, s erre Iegalkalmasbnnk 
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Becket Tamást találta, ki addiglan a monarchiai érdekeknek leghe
vesb vérlője vala. Megkapván 'l'amás a meghívást, kijelenté a király
nak, hogy ha ama székre ül, azért nem fog a király akaratának meg
hajolni j de HP.nrik mindemellett érsekké nevezte öt ki (1162), mire 
Tamás legott megváltoztatta életmódját, felhagyott minden fényüzés
sel, lemondott kanczellári méltóságáról, hogy egészen a tanulmányra, 
önsanyargatás1·a s imádságra adja magát és gyámolitsa a szegényeket 
s elnyomottakat, kiknek sorából emelkedett ki ő is. 

Csalódván reményében Henrik király, az őszinteséget hálátlan· 
sá~nak, a hűséget álnokságnak bélyegezte, s gyanusitni kezdte a fő
papot, megrövidité javaiban s veszekedéarc keresett alkalmat. Arról 
vádoltatván egy pap, hogy megölt egy embert, kinek leányát meg
szeplösité j Henrik ezt, daczára a papi kiváltsagnak, világi törvény
szék elé akarta állítni, s minthogy Tamás ellenszegÜlt, a király tör
vényhozó gyülést hitt össze, hol, talán tulságosan is, előadattak a pap· 
ság kihágásai, kimutattatván, hogy kevesebb mint tizenkét év alatt, 
száz gyilkosság papok áltul követtetett el. Maga köré gyüjtvén a 
normand eredet ü főpapokat, ja vaslatba hozta, hogy a Hóditó-Vilmos 
elötti törvények, midön tudnillik az egyházi hatóság még csak alig 
kezdett fejlődni, uj érvényre hozassanak. Tamás ez ellen nyiltan 
óvást tett, de a püspökök inkább hűbéresi, mint főpapi minöségöket 
tartván szemök előtt, a király mellé nyilatkoztak, ki igényeit még 
magasabbra csigázta s kifejtette azokat tizenhat fejezetben c l a r e n
d o n i h a t á r o z mán y ok czime alatt. Ezek szerint megszoritta
tott az egyházi hatóság; a megürült püspökségek a király felügyelete 
alá kerültek, ki az időközi jövedelmeket is maga huzta be; a válasz
tások az ö beleegyezése mellett történtek, s a fölszentelt f'ópap neki 
hüséget esküdött; a vádlott egyháziak a rendes törvényszék elé állit
tattak ; a püspökök, mint hübéresek, alávettettek a közterheknek; 
egyházi ügyekben a fölcbbezések a püspöktől az érsekhez, ettől a ki
rályhoz rendeltettek el; a para!lztok' fiai csak uraik beleegyezése mel
lett vétethettek föl az egyházi rendbe; a ki átokkal sujtatott a miatt, 
hogy a püspök idézésére meg nem jeleiot, a pllspököt vagy a papokat 
megtámadhatta. 

E törvények által, mellyek Angolhonra s Henrik szárazföldi 
birtokaira né:rwe is kötelezök voltak, sokan elvesztették ama biztos
ságot, mellyet nekik az egyházi törvényszékek fentartottak; előre le
hete látni, hogy a püspöki székek sokáig megürülve maradandnak s 
végre is az érdemetlen kegyenczeknek adatnak oda; hogy a.z egyház 
egészen hüb6rivé lesz, s a kegyes alapítványok zsoldosok fizetésére 
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fognak fordittatni. Becket tehát folyvást olly erélylyel küzdött a ki
rály ellen, minöt ez soha nem várt tőle j a pápa, ki Tamá.at eleinte nem 
igen szerette, most támogatni kezdte őt s megtagadta a király hatá
rozmányaitól beleegyezését. Henrik dult fuit és fenyegetőzött, aztán 
szigoru számadást kivánt Tamástól azon összegekröl, mellyeke,_t mint 
kanczellár a megürült egyházi javnkból huzottj s minthogy az ide vonat
kozó adatok nem voltak többé a f'ópap birtokában,· elmarasztaltatta őt 
sokkal nagyobb birsagban, mint a. mennyit ennek ö.~szes vagyona ki
tett. Becket, gátoltatva betegsége által, nem jelenhetett meg a birák 
ell:ltt, késznek nyilatkozott eleget tenni ama követeléseknek, alázatos 
kérelmet használt, 8 megjelent kereszttel kezében 8 főpapi ruhájában 
az épen olly tudatlan mint büszke harczosok gyülésére (1165), kik öt 
azzal vádolák, hogy a királyt megbűvölte. Sikertelen maradván min-. 
den előterjesztése, a pápára hivatkozék s elszökött a franczia király
hoz, ki koronája egyik legszebb diszének tartá védelmezni az üldö
zött számkivetetteket 1). III. Sándor pápa 1 ki akkoriban maga is 
Sensba menekült volt, Tamásban eleinte zavargó s a világi ügyekbe 
avatkozó embert látott s mondotta neki : Me n j e n s t a n u l j a me g 
a szegénységben atyja lenni a szegényeknek; utóbb 
jobban értesülve, átokkal sujtá a clarendoni hntározmányok védöit, 
kivéve a ltirályt. A feldühödt Henrik ekkor letéteti Tamást mint hű· 
ségtelent, száműzi barátait, rokonait és ivadékait, öregeket, gyerme
keket és terhes asszonyokat egyaránt, megfosztja javaiktól és meges
küdteti öket, hogy oda mennek Pontigny ba, hol Tamás a zárda csend
jébe vonult, s megháborítják nyugalmát nyomoruk tudatása által. 

Pártokra s.zakadt ekkor az egész ország j a magas papság kát·
hoztatta Becketet, az alsó papság s a nép mint vértanut tisztelték 
őtet; Matild királynő, kihez az érsek folynmodott, a fölötti sajnálatát 
nyilvánította, hogy ama határozmányok, gyakorlatbaléptetés helyett, 
irásba tétettek j a jogtudósok is véleményöket adták különböző érte
lemben, de olly ügyességgel méregetve a papság és világi hatalom 
jogait, minöt a szenvedély s képzelgés ama korszakában nem igen le
hete várni. Becket harangzúgás és gyertyakioltás mellett átokkal 
sujtá mindazokat, kik védnék a clarendoni határozmányokat, vagy az 
egyháziak javait, vagy személyét megtámadnák. Henrik káromko
dott, tépte ruháit 8 feledve a viszály föokát, a királyi előjog terjeszté
sét, árulóknak rágalmazta összes környezőit, mivelhogy illy nagy el-

1) Hoc p1·isca dignitale diadematis Francorum esse, ut ezules a persecutorum 
injuria defendantur. Script. Rer. Fr. tom. XIV. p. 466, 
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lenségtől meg nem szabaditották őtet. A cistercitáknak kijelenté, 
hogy, ha javaik kedvesek nekik, Tamást meg ne tü1jék zárdájokban; 
a franczia király, ki a számUzötteket végre csak politikából fogadta 
be, szinte megvonta Tamástól kegyeit ; maga a pápa is, a béke szere
tetéből, vagy mivcl Barbarossától ugy is üldöztetve, nem akart magá
nak uj ellenséget szerezni, nem támogatta Tamást olly erélylyel, mi
növel azt VII. Gergely tette volna .. 

Az üldözött érsek tehát oda hagyta a zárdát, mellybe menekült 
volt, mondván : A z 1 k i t á p l á lj a a J é g ma d a r a i t 1 g o n d os
k o d n i fo g r ó l a m s a z é n s z á m ü z ö t t t á r sa i m r ó l i s. 
Panaszkodott, hogy Róma öt elhagyá s Krisztusnak eléje tette Barab
bást, és a bíbornokokhoz ekkép ira: "Ne bizzatok a fejedelmi kegy
ben és a csalékony gazdagságban, hanem gyUjtsetek magatoknak kin
cset az égben az elnyomottak segítése által. De jó Isten l minö eröt 
keressünk a tagokban, ha azt a fejben föl nem találjuk? Már fenn
hangon mondatik, hogy Róma nem tudja többé az igazságot a hatal
masok által megtartatni. Ha ti elnézllk Je.sztek, a kir.ályok mindnyá
jan igy teendnek. A mienk már követi a siciliaiakat, sőt felülmulja 
öket ; az angol papság köréje csődül az udvarba, s a papok udvaron
czol•ká lesznek. Rajtatok áll tehát, hogy erőt véve, használjátok 
szent Péter fegyverét s toroljátok vissza a Krisztus elleni sérelmeket, 
Lárkitöl jöttek is azok. Az egyháznak nem fondorlat s tettetés, ha
nem őszinteség s igazság által kell kormányoztatnia11 1). Az alatta 
volt angol püspököknek, kik öt az ildomnak neveztetni azokott félénk 
cmlékeztetésekkel kárhoztatták, Tamás ezt felelte: "Ti mondjátok, 
hogy engem a király alacson sorsból emelt föl: igazatok van; nem 
származom királyi vérből, de van nemességern, mellyet el nem kor
csositok. Történetesen szegény konyhóban születtem, de mielött a 
király szolgálatába léptem, tisztességesen éltem ; aztán sz. Péter a háló 
mellöl vitetett el, s mi az ö és nem az Augustus utódai vagyunk. Há
látlansággal vádoltok, ámde a bünt a szándok teszi , s én azoigálatot 
hiszek tenni a királynak az ö nagy méltóságában is, ha öt a vétektől, 
midön atyai intéseim sikertelenek, egyházi szigorral is elvonni aka
rom. Aztán nagyobb baj reám nézve, ha igazi uram- s mesteremnek, 
Krisztusnak haragját vonom magamra, ki onnan felülről fenyeget, ha 
a reám bizott hatalmat a bünösök javítására nem használom. V égre 
az egyház is üldöztetés által erősödött meg." 

.- Ám mégis leverőleg kellett reá hatnia, hogy azon egyház feje, 

l) Lib. II, Ep. 46. 
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ruellyért küzdött, nem vette öt ótalma alá j és igy a külsö kiizdelem 
rucilett belnyugtalanságot is kelle szenvednie. Időközben találkozás 
történt az angol és franczia király k.özött Mortmirailban, hol amaz ez 
utóbbinak illy hódolatot tőn: E n a p o n, si r e, me ll y e n a h á
r o m k i r á l y a z u r a l k o d ó k u r á n a k a j á n d é k o k a_t h o
zott, védelmed alá helyezem magamat, fiaimat és 
á ll am a i ma t. Minthogy ekkor Henrik nagy hajlamot mutatott az 
egyházzali kibékülésre s nyilvánitá, hogy ha ez megtörténnék, ke
resztet ragadna, Tamás elhatározá, lábaihoz vetni magát a franczia ki
rály s mások előtt, mondván: I t é l e t e t e k r e b i z o m a v i s z á l y 
m i n d e n o k á t 1 I 8 t e n b e c 8 U l e t é n k i v U l. 

Ez utóbbi hozzátétel miatt Henrik a legdühösb haragra gerjedt, 
össze-vissza káromkodott, s a többiek is elfordnltak a főpaptól, ki 
koldulni kényszerült. Henrik elkövetett mindent, hogy Sándor pápát 
az érsek letevésére birja j pénzt ajánlott a lombard városoknak, ha 
ezt a pápától kieszközölnék. A walesiaknak, mivel Beckethez foly
vást hivek maradtak, megtiltotta, hogy közülök se világi se egyházi 
személy, királyi engedély nélkül az angol földre ne lephessen j kizárta 
öket a tanodákból is. Az egyházi átoknak azonban volt annyi sikere, 
hogy a királynak, kápolnájában senki sem mert békecsókat adni. A 
római udvar folyvást küldözgette követeit (1169) a béke helyreálli
tása végett, mig végre létesité azt Fretevaiban a franczia s angol ki
rály, aztán ez utóbbi s Becket között, kinek meg lőn engedve, hogy 
szegény rokonaival együtt Angolországba visszatérhessen. 

Henrik szavát adta, hogy eléje megy az érseknek Rouenig s 
megfizeti összes adósságait; a magas számüzöttnek azonban balhírek 
jöttek fülébe, mellyek Henrik hirtelen természetéről s az egyházi ha
talom iránti megvetéséröl ítélve, valószinüek voltak. Ő követeihez, 
kiket a reimsi zsinatra küldött, igy szólt: T i sz t e l j é t ck n e v e ru
ben a pápát, hallgassátok őt alázattal, de nekem 
r e n d e l e t e k e t n e h o z z a t ok t ö l e. Máskor dühében egy ap
ródjának vállát törte össze j Humet nevü kegyenezét pedig, mivel 
egyszer ellentmondott, egész a lépcsőig kergette, s minthogy el nem 
érte, mérgében a. szalmát rágta, ruellyel akkor a t~lajzatot beteritni 
szokás vala. 

Mindettöl vissza nem rettenvén Tamás, mondá: H a t u d n ám, 
hogy darabokra tépetem a túlparton, még sem 
n y u j t a n á rn t o v á b b r a á r v as á g á t am a n y á J n. ak, me ll y 
a z t h é t é v i g sz e n v e d é. A fogadás, mellyben a nép részesité, 
ollyszerü volt, miuöben az elnyomott erénynek az elismerő sokaság 
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adózni azokott (1172). Elővonta a nép az elrejtett s megrozsdásodott 
fegyvereket, hogy védje a főpapot a túlhatalmas normandok ellen, 
kik haragjokban olly félelmesen fenyegetöztek, hogy Tamás a pápá
nak ezt irná : H a l o t t as i m á k a t v é g e z t e s s e n é r t e rn. 

És csakug)'an a király mindig boszúsabb lett, látván, hogy ül
dözése ellenségét meg nem törte, 8 felkiáltott : H o g y a n, e g y k o l
d u s , k i u d v a r o m b a g ö r h e s g e b é n j ö t t s ö s 8 z e s v a
gyonát azon hozta, az mer egy fejedelmet és orszá
got háboritni'( és e gyáva lovagok közül, kik asz
t a l o m n á l l ak n a k j ó l, e g y s i n c s, k i e n g em e b o s z a n
t ó p a p t ó l me gm e n t e n e? Négyen e g y á v á k közül, hogy 
kedves dolgot tegyenek a királynak, megtámadták s megölték Ta
mást az oltárnál (dec. 29.) felkiáltva: I g y v e sz sz e n el a z á r u 16, 
ki háboritá az országot sa királyt és felbujtotta 
ez utóbbi ellen az angolokat. 

Az udvaroncz főpapok a gyilkosaigat a s-z6székrlíl az ég bünte
tésének hirdették; a kormány eltiltotta a vértanu czimnek megadását 
s temetését is meg akarta gátolni j a gazdagok félelemből semmit sem 
tettek j de a nép, melly felfogá, hogy az egyház szabadsága a világ 
szabadság~, szentnek nyilvánitá Tamást, végetlen sok csodát tulajdo
nitott neki; évenkint százezer zarándok látogatta meg sirj át, mellyre 
kilenczszáz ötven font sterling adomány tétetett le; folytattatott e 
tisztelet mindaddig, rnig más királyi rendeletek ama szabad népet 
vallása megváltoztatására kötelezték. 

Henrik előre látta e gaztett következményeit, mellyet hogy el
simitson, alávetette magát az egyház itéletének; annál inkább, hogy a 
mindig tekintettellévő pápa, csak átaJános átkot mondott 'I'arnás gyil
kosaira s mindazokra, kik azt tanácsolták, vagy elösegitették. Miut:in 
a király ártatlannak vallá magát ama gyilkosságtól, közte s a pápai 
követek között A vranehes-ban (1174) egyezkedés jött létre, melly 
véget vetett a világi s egyházi hatalom közti surl6dásnak. A király 
kijelenté, hogy Tamás 1Ja)álát sem nem rendelte, sem nem akarta, söt 
rosz néven vette azt ; igérte, hogy a pápákkal szarosan egyet fog ér
teni, ugy, hogy öt katholikus királynak ismerjék; hogy nem gáto
landja az egyházi ügyekbeni Romába fQlyamodást; hogy minél előbb 
keresztet ragad s a Szentföldre vagy Spanyolországba megy, azalatt 
a Templomosoknak annyi pén~t ad, mennyin évenkint kétszáz kato
nát tarthassanak ; hogy visszabocsátja azokat, kiket mint Becket ba
rátait számüzött ; a canterburyi egyházat birtokaiba visszahelyezi; 
mindazt, mit kormánya alatt az egyházak kárára rendelt, vi11szavomja; 
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hogy többé semmiféle pap személyesen világi birónak nem adatik ál
tal; hogy semmiféle püspökség vagy apátság egy évnél tovább a ki
rály igazgatása alatt nem marad; hogy a ki papot öl, a halálos bünte
tésen kivül javait is elveszítse ; de az egyezmény legfontosabb része 
titokban történt, melly szerint Henrik, fia és utódai a.z angolkoronát 
a pápától fogadják s nem tekintik magukat királyoknak, mielött a 
pápa által meg nem erősittettek t). Ekkép Becket megboszniása által 
Henrik elvesztette azt, a mit eredetileg czélzott, országa független~ 
ségét. 

Az érsek gyilkosai bünbán.atul csak arra köteleztettek, hogy Je
rusalembe zarándokoljanak. A király térdenállva fogadta a követek
től a feloldozást, fölmentetve a ezertartásos ütle:gektöl. Ezen öna\á
vetés gyümölcseiül tekintettek a franczia királylyali ~éke, a skótho
niak fölötti győzelem s lrhon meghóditásának bevégzése. 

lrbon. 
A kitün8 természeti s erkölcsi tehetségekkel felruházott ir nép, 

mellyet csak leigázói rágalmaztak, huszonegy kicsiny államra volt 
felosztva, mellyek mindig hadban egymással, nem egyesültek közös 
védelemre. A királyok egyike elsőségi czímet viselt, de csak névsze
rint ; s valahányszor valamellyikök meghalt, az Öröködés miatt min
dig erőszakos vérengzések történtek 2). Azonkivül minden kis tarto
mányban másodraogn fejedelmek léteztek, azután a c l a n ok (neme
sek), kik egymástól ciszigetelve s a fejedelmektől is kevessé függve, 
vetély s féltékenység miatt örök háborut viseltek. A dánok Europá
ban legutoljára Irhont támadták meg, de belsejét nem foglalhatták 
el, hanem a XII. század elején csak a partokon alapitqttak négy feje
delems~get: Ulster, Munster, Connaught, Leinster és Meath neve 
alatt. 

Az ingadozó hatalmak közepatt csak egy volt, a mi szilárd ma
radt, a vallás, csak egy vitázatlan s közös hatalom állt fenn, a papi. 
lrhon eleinte a Szantek szigetének neveztetett, azon apostoli buzgal
mu s nagy tudományú férfiakról, kiket szült; utóbb elzárva mind.en 
közlekedéstől a kereszténység fövárosával, külön vallásunak tekinte
tett, mellynek érsekei nem voltak s püspökei is csak megáldatást kér
tek más püspököktőL Az angolhoni főpapok s a pápai követek azon 
voltak, hogy Irhonba is szakott egyházi rendezetet hozzanak be, B 

') Baronius, Annales. - Mnratorl, Rer. It. script. III. 465. 
2

) Mondják, hogy az irl10ni királyok közül szlLztizennyolczat alattvalóik 
öltek meg, és pedig hus:~;onnégyet nyilt csatlLban1 a többit oro?.va, 



349 -

végre sikerült is ama pap~ágot Romának alárendelni; III. Eugen pápa 
egy követet küldött, ki a püspökök; apátok s világi főurak zsinatán 
(1152) négy érsekséget állitott fel, Armagh, Dublin, Cashel és Tuam 
városokban. De az irhoni főpapok fejességökkel elégületlenné tették 
a római udvart, kalózságot üztek s a lakókat rabszolgaságra vetették, 
miért is Il. Henrik mindjárt trónra lépte után Salisbury Jánost a pá
pához küldé, hogy az mint a szigetek feje, minöül tekintetett, en
gedné meg neki Irhont meghóditni. Az angol születésü IV. Hadrián 
"Isten tiszteletére, a lelkek üdveért s ama népnek jóerkölcsökre ho-

. zatala végett" megengedte azt (1155), azon föltét alatt, hogy sz. Pé
ternek minden évben minden tűzhelyről egy dénárt fizessen. 

Henriket terve kivitelében megakadályozák egyéb események; 
azalatt azonban némelly normand főurak, kik, mint mondottuk, Wa
lest meghóditák, megismertették magukat az oda kereskedni jött ir
honiakkal, kik csodálták a normand főurak fegyverzetét s harcziassá
gát. Midőn az O' Connor-ok az egész szigetet hatalmuk alá hajták, 
Dermot, Leinster királya, hogy visszanyerje országát, segélyül hívta 
a hallomásból ismert normandokat. Eljöttek (1160) a vasfegyverzetü 
harczosok azon nép ellen, melly csak fapaizsokkal, rövidke fejszék
kel s éles uyilakkal voltak ellátva, melly okból könnyen legyőzhetők 
voltak. Derrnot csakhamar észrevette hibáját s ohajtá visszautasitni 
öket hazájokba, hanem Fi t z St e p h e n ekkép felelt: M i t ki v án sz 
t e ? m i e l h a g y t u k s z e r e t e t t b a r á t i n k a t , k e d v e s h a
z á n k a t , m e g é g e t t ü k h a j ó i n k a t , h o g y m e g n e s z a
l a d j u n k : h a r c z o J t u n k i s m á r é J e t ü n k e t v e s z é J y e z
tetve; most tehát, bármi történjék, mi veletek fo
g u n k i t t é l n i és h a l n i. Dermot, ki az idegeneket behívá, át
koztatott a többi királyok által; a normandok pedig, hogy megerő-

. södjenek, uj csapatokat hittak honosaik közül, s a sziget ekkép elfog
lalva maradt. 

Ez féltékenynyá tette Henriket annyira, hogy parancsot ada ki, 
miszerint mindcn, Irhonban mulató hübérese tüstént térjen vissza. 
A foglaló főurak tehá.t inkább alávetették magukat s Henrik maga is 
áthajózván Irhonba ( 1171 ), felhasználta az ott egyedül erős hatalmat, 
az egyházit, s a vallás védnökeül és a pápai rendeletek végrehajtójani 
tolta fel magát. Pártoltatott tehát a pápság által, melly nem volt többé 
kötele~ a főurakat beszállásolni. III. Sándor megerősíté aztán az ado_. 
mányozást, átokkal sujtva mindazt, ki Hemiknek Ir hon fölötti jogát 
mcgtáruadná. Kivéve tehát azokat, kik a h_egyekbe futva függetleR
ségöket fentartották, az irhonink a hódítók szolgái maradtak, drágán 
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fizetve meg minden fölkelési kisérlctet; Azonban nemzetet nem olly 
könnyen lehet kiirtani. 

A hatalmára igen féltékeny Henrik a főurakat lrhonban cl nem 
, nyomhatta, mivel szüksége volt rájok, hogy az országot mcgtartsák. 

A normandok sokszor utánozták az irek szokásait, elhagyva a,_viadal
és lovngjátékokat, a hárfa hangjainál mulattak s belföldi nöket vettek 
feleségül. Azért Henrik attól félvén, hogy a főurak ott függetlenségre 
vergödnek, oda küldötte királyul legkisebb fiát J án ost. Ez a vele 
utazott apródaággal gáncsolta s baszantotta az egyszerii s épen nem 
lovagi irek szokásait, kik végre föllázadtak ellem~. A meggondolat." 
lan fejdelem megszökött, hanem a kedélye~ föl voltak ingerel ve, s a 
harcz a benszlilöttek és az angolok között tovább folytattaték : eme
zek a király által gyanusih-a vagy alávetve, amazok elnyomva a fő
urak által, kik önmaguk fentartása végett az elnyomást tartották 
szükségesnek. Irhont a hóditók soha sem tekintették hazájoknak, s 
azért sem a győzelemre nem törekedtek teljes erővel, sem a legyő

zöttekkel nem bántak azon ildom- 1 igazság- és emberséggel, roint mi
nöt az együttlakás és közös haza szokott sugalni. Az angol király 
veszélj-t látott a:bban, ha a normandok az irekkel egybeolvadnak s 
netalán az ö népével vetélykedhetö nemzetet képeznek j azért tilalom 
s engedmények által egyaránt ügyekezett az ellenségeskedést roindig 
megujitni. III. Eduárd a kilkennyi határozattal szigorúan megtiltotta 
az ir növeli egybekelést, minden egyéb viszonyt és az ir törvények 
szerint élést, az ir ruházkodást, bajusz-viselést, neveket és nyelvet j 
sőt az is tiltva volt, hogy valaki nyáját saját mezején ir pásztor által 
őriztess e. 

Mikép tehát a normand főurak, meghóditva Angolhont, nem gon
doltak többé· a visszatérésre, hanem megtelepedtek, s összevegyülve 
a legyőzöttekkel és szövetkezve egymás között, fékezni kezdték a ki
J"ályi hatalmat: Irhonban ellenkezőleg egymás között hadakoztak a 
fóurak, measze lévén azon egyetleu hatalomtól, melly öket megfé
kezni képes lett volna, aztán a. hóditói erőszakhoz a hübéri fejetlen
ség nyomorsi járultak. A hoszú növelte a függetlenség vágyát, melly 
azonban hét század mulva is ki nem elégittetett, de el sem fojtatott. 
A hóditások szomoru története Irhonban nyujt legsajátszerübb lát
ványt. Másutt a hóditók idő jáirtával összeolvadtak a legyözöttekkel, 
s habár mint nerqesség és köznép, de mégis egy népet képeztek j itt 
hét százada mult, hogy a nép meghódittatott, s olly gyakran kelt föl 
saját függetlenségeért, ujjászületve az ellenséges csapások alatt, meg 
nem tartva. egyebet hazájánál és az angol szabadság által adott tör-
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vényeknél, mellyeket maguk az angolok ellen használ, meggyalázva 
öket saját nyomoru állapotávaL 

Henrik élete megzavartatott családi viszályok által is. Csupán 
politikai számitás~ól vette el a nálánál sokkalidősb Guyennei Eleonó
r:it, ki neki mégis tizenkét év alatt nyolcz gyermeket szült. Ráun· 
ván Henrik, ágyast tartott jobbra balra, végre beleszeretett állandób
ban Clifford grófjának Rosarnunda nevü lányába, melly nö balladák 
s románczak által magasztaltatott. Az idö által hüvé tett Eleonóra 
féltékenynyé lett. s hogy megbaszuJja férjét, a viszály magvait hin
tette el a királyi házbRn. Henrik, mint a zsarnokok átalában, igen 
gyöngéd volt gyermekei iránt, mig kicsinyek voltak, meg nem taga
dott volna tőlük semmit s czimekkel és ff'jedelemségekkel tetézte 
öket ; de az engedékenység szomoru következményei a korosodással 
még nem is mutatkoztak, midön Henrik már is durva, szigoru, semmi 
ellenmondást nem türö apává lett; önkényesen röviditette őket jöve
delmeik ben, sőt, mint mondják, feleségeiket is elcsábította. Eleonóra 
ollyannyira melengette e bajokat, hogy azok l{omoly. csapás szinét 
vették fel. Midőn a Becketteli viszály alatt Henrik, minden egyebet 
feledve, csak boszút ohajtott, hogy megalázza a canterburyi érseket, 
kinek előjogához tartozott a királyok fölkenése, megkoronáztatta fiát 
Henriket a yorki érsek által (1164), s hogy az ünnepélynek annál na· 
gyobb fontosságot adjon, maga szolgált az asztalnál s többször mondá, 
hogy azon naptól fogva nem ő az uralkodó. 

Ezt Henrik csak kedveskedésből mondá, fia azonban komolyan 
vette s valódi király akart lenni, állitván, hogy ö, ki uralkodótól szü
letett, előbbre való, mint atyja, ki csak gróftól született. S igy az 
ö r e g ki r á l y n ak ezen, az egyházi tekintély kisebbitésére tett lé
pése saját kárára ütött ki. Eleonóra és az udvaronczak felbujtották 
az ifj u ki r á l y t, hogy kérjen földet is, kincset is j mire ez vagy 
Normandia, vagy Angolhon átengedését kérte, minek megtagadására 
Francziaországba futott (1172), hol veje, a király, velemint Angolhon 
királyával s Normandia és Aquitania herczegével bánt, s olly barát
sággal volt iránta, hogy "vele mindeqnap egy asztalnál egy tálból 
evett s éjjel egy ágyban aludtak." Hoz,;á futamodtak fi vérei, Orosz
lánszivü-Richárd és Gottfrid s igen sok föur j még a kik legjobb ba
rátjai voltak is az öreg királynak, a fiatal mellé álltak, ki Tamást 
megboszulni s az egyházi hatóságat visszaállitui igérte. Az apával 
csak törvénytelP.n fia, Hosszúkardos-Vilmos és a még gyermek Föld-
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nélküli János maradt 1). Az öreg nem kimélt semmi kincset, hogy 
maga mellett tartsa meg kevés híveit, zsoldba fogadott huszezer bra
bantit s a római udvar hübéresének vallá magát. A pápa soha sem 
akarta az öreget trónvesztettnek nyilvánitni, bár annyi sérelmet szen
vedett töle, és annyi igéretet vön a fiataltól; inkább átoklml ~uj tá. a 
lázadó fiu pártosait fl követet külde a béke helyreállitására. II. Hen
rik azalatt megverte a franczia seregeket és az nngol lázadókat is 
(1173); a skót király fogságba esvén, a ló hasa alá köttetve hozatott 
Henrik elé, kinek hűbéreseül vallá magát. Az öreg kii·ály Canterbury 
felé indul seregével, s három mérföld távolságban leszáll lováról s le
téve minden királyi ékszert mezitláb megy és Tamás sirjára borul, s 
hogy bünbánatot tartson, ha netalán valameily szóval alkalmat adott 
az érsek meggyilkolására 1 meztelenre vetkezik s ráfekszik a sírra, 
s a püspökök mindegyike ostorral három-négy csapást adott neki, 
mondván: Mikép Jézus az emberek bűneiért, úgy os
toroztatol meg te a tieidért. 

E tett megnyerte neki a népet s növelte párthivei számát; végre 
Toursban aláil"atott a béke (1174), melly szerint a fiuk atyjok kegyé
be visszajöttek s az öreg boszujának tették ki a népeket, mellyek ve
lök tartottak. Kevés ideig éltek a fiuk egyetértésben; hanem az uj 
viszályok alatt a fiatal Henrik, miután hamura tétette magát s bocsá
natot kért atyjától, meghalt (1186); Gottfrid pedig nem sokára követte 
öt. Richárd, kimost koronaörököRsé lett, jegyese volt a franczia Alice
nek, kit atyja is szeretgélt B•nőül akart venni, hahogy a börtönben 
tartott Eleonorától elválhatott volna. Uj háboru ütött ki tehát Fülöp 
Augusttal (1189), mellynek csak a columbiérei béke vetett véget, egé
szen Angolhon kárára, melly a hűtlen főurakat megkegyelmezni kény
szeríttetett, Mit érezhetett az öreg király, midön magát a Földnél
küli Jánost is, kinek hiiségében leginkább bizott, a hűtlenek között 
találta! Épen ugy, mint Henrik német császár, egyházellenes visele
teért házi békéje veszélyévellátszék bünhödni. Szivfájdalmában meg
betegedett, s midőn halála 6ráján Richárd a béke csókját kérné tőle, 
megadta ezt, de felkiáltott: Cs a k a z z a l v i g as z t a l n a me g 
Isten, hogy meg ne haljak, mielőtt megboszultam 
ma g am. V égsö perczeiben átkozta a napot, mellyben született, és 
fiait, kiket hátrahagyott. 

1) Lacklandnak vagyis Földnélkülinek szolrott neveztetni a király legkisebb 
fia, mivel számára nem jutott orszAg. E nevet különben a történetben csak ezen 
János tartotta meg. 
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A korabeliek között a nagyobb, az angolok között a leghatal
masb királyok közé tartozik. Daczára terjedelmes kövérségének igen 
tevékeny volt, sok ismerettel és szép előadással birt, bár vitéz a há
borúban, még sem szerette azt, s belátta a legtávolabb következmé
nyeket. Eltörölte amaz embertelen jogot, melly a hajótöröttek va-, 
gyonát az államügyész általlefoglaitatni rendelé. Am mégis haragra 
lobbanó, kérlelhetlen zsarnok volt; szavát megszegte, valahányszor 
neki tetszett ; nyájassága is_. mivel tettetés volt, nem tudott neki bará
tokat szerezni. 

Ot·oszlánszivü-Richárd. 
I. Richárd, ki Henrik után következett, eleinte jó szivet muta· 

tott, szabaddá tette anyját, eltávolitá ifjukori gonosz tanácsadóit, s 
fivérét Jánost annyi birtok urává tette, hogy ez hatalomra majdnem 
egyenlő vala. Szaretetteljes ember volt, mi egész szokatlanság az 
akkori uralkodóházakban s különösen az övében, mellyröl mondá: 
Benn van már családunkban, hogy a fiuk gyülölik 
a t y j ok a t, ö r d ö g t ö l v a g y u n k, ö r d ö g h ö z t é r ünk vis z
s z a. Lelkületét azonban megrontotta · atyjának roszul alkalmazott 
engedékenysége és szigora. Mint fosvény apának örököse, Richárd 
mindenböl pénzt kezdett csinálni, eladva jószágokat, városokat s vá
rakat, magáéit ugy mint másokét; eladja a durhami püspöknek Nort
humberland grófságát s az itélömcsteri méltóságot; eladja a skót ki
rálynak az azon ország fölötti fóuri jogot ; e l a d n ám L o n d o n t, 
- mondá- h a v e v ö t t a l á 1 n ék.· Jó alkalom volt ez a szászok
nak egykori javaik visszaszerzésére, a normandoknak pedig birtokaik 
nevelésére, a v9rosok községekké alakultak, ügyviselökkel, kik a ki
rá.lynak a kivetett adó ró l felelösek voltak. 

Ezen, az ö lovagi jó hirével annyira ellenkező kincsszomj men
tetett az által, hogy ö a kincset a keresztes háborura gyüjté, vagy 
talán azon elbizakodásból tette azt , melly semmire sem becsültette 
vele öröklött javait, midön Ázsiát meghóditui remélte. Elmenvén a 
keresztes háborura (1190), mellyet itt mindjárt elő fogunk adni, kan· 
ezeHárul Longchamp Vilmost elyi püspököt s pápai követet hagyta, 
ld azonban csak magát és övéit meggazdagitni törekedett, s a milly 
erőszakos, épen olly pazarló volt, s nem tisztelte sem az alattvalók 
jogait, sem a király rendeleteit. A nagyszámu elégületlenek Földnél
küli-Jánossal kezet fogva, elüzték a nagy kanezeBárt s Gualtiert, a 
roueni érseket emelték helyébe (1191); sa püspökök, kiknek a pápa, 
követének elüzése miatt, az országban egyházi tilalom kihi1·detését 
parancsolá, nem engedelmeskedtek. 

~- 213 
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Azalatt Fülöp-August franczia király, Ric~árd királytól Palae 
stinában szenvedett sérelmeket ürügyelve, háborura készült, mire az 
Oroszlánszívű, hogy sajátját védelmezhesse, a Szentföldet odahagyni 
kényszerült. Utközb!ln elfogatott az austriai herezeg által, de a né
met császár VI. Henrik magának követelte a foglyot, miután az öt 
mint császárt inkább megilleti. Fülöp-August köszönetet szavazott 
Henriknek s kérte öt, őriztesse jól, mivel különben - ugyrnond -
nem leend békéje a világnak. Ajánlatot is tett neki, hogy, ha át
akarná öt adni, mindenesetre többet fizetend érte, rnint amennyit vált
ságaért maga a fogoly igér. Richárd a német császár által a wormsi 
német országgyülés elé vitetvén, fölmentetett az ellene emelt gyilkos
sági vádak alól, hanem országaért hűbéri esküt tett a császárnák s 
ötezer font sterling fizetésére kötelezte magát. 

Mig az idegenek visszaéltek Richárd balsorsával, fivére János 
szinte ügyekezett azt felhasználni s Párizsba menvén szövetséget kö
tött Fülöp-Augusttal (1194), átengedvén neki Normandia egy részét 
s más földeket, s nöül nyervén tőle Alicet, azon ígérettel, hogy se
gélyt is fog nyerni fivére megbuktatására. János azonban Richárd 
hiveitől mind Normandia-, mind Angolhonban visszaveretett. 

Itt gyűjtetett pénz azon alávaló váltságra, mellyet Richárdért az 
austriai herezeg s VI. Henrik kivánt, ki mindazáltal visszaadta a fo
golynak szabadságát, daczára a franczia király és Földnélküli-János 
által ajánlott összegeknek, hahogy tovább fogva tartaná őtet. Visz
szatérvén Richárd rögtön előtonta a magukat az Oroszlán barlang
jába befpszkelt rókákat j fivérét nyilt ellenségnek kiáltá ki, s midön 
az idéztetésremeg nem jelent, birtokvesztettnek nyilvánitá őtet j az
után ujra megkoronáztatta magát s az elmente előtt tett adományozá
Rokat és eladásokat semmiseknek nyilatkoztatta, mondván, miszerint 
azok egyszerű kölcsönök és elzálogositások voltak ; végre kiszáll a 
szárazföldre, hogy háborúval fizessen a franczia királynak János el
árulta hiveit s lekaszaboltatván egyszerre az evreuxi őrséget, átadta 
magát Richárdnak, ki megbocsátott neki, mondván: Me g b o cs ú
tok neki s rernélem, épen olly hamar feledenderu 
v é t k e i t , a m i l I y h a m a r fe l e d e n d i e I ö b o c s á n a
tom a t. 

A pápai követeknek sikerült fegyverszünetet kötni a franczia 
és angol király között, "kik nem akartak többé háboruskodni, hanem 
csak játszani, vadászni s bántogatni a föurakat," mint egy provencei 
elbeszélés mondja. 

Richárd mégis gondoskodott népei javáról is, egyeulő súly- és 
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folymértéket hozott be, s kiirtani törekedett a tolvajokat, kiknek ma
gában Londonban is tanyájók vala. Midön Limoges viseontja régi 
dombormüvet talált ChaJus kastélyában, Richárd mint fejedelem ma
gának követelte azt, s tagadó választ nyerve, ostrom alá vette a kas
télyt. A föur ekkor a kivánatot teljesitni igérte, de Richárd felelé: 
Miutáa már megvan a támadási alkalmatlan· 
ság, tehát ohajtom a bevétel dicsőségét s azon 
kedvtültést, hogy a bennlévőket egytől egyig 
fe l ak as z t ass a ro. Saját kárára tette ezt, mert a támadásnál ha
lálos sebet ejtett rajta Gordon Bertrand. Övéi bevéve a várat (1199 
apr. 6.), felakasztottak mindenkit, kivéve Gordon Bertrandot, kit a 
király elé vittek. Richárd ezt kérdé tőle: M i t v é t e t t em é n n e· 
ked hogy megölj't- Mit vétettél? megölted saját 
kezeddel apámat és testvéreimet; azokat baszul
t am me g, s ru os t ö r ö rn es t me g y ek e l é j e a ki n p a d
n ak, me l I y e t n ek em sz á n t á l. Richárd bocsánatot és aján
dékokat adott neki, hanem alig hogy kimult, Bertrand elevenen nyu
zatott meg. 

BUSZONHARMADIK FEJEZET. 

Harmadik keresztes háboru. 1189-1193. 

Közepette a részletes érdekeknek, mellyek Europát háborgat
ták, s a szabadalmak, nemzetiség és tudomány megszerzésére vezet
tek, egy közös érdek a lelkeket és szemeket mindig Palaestina felé 
irányzá, mellyhez mindenkit vallási érzület kötött s azon tudat, hogy 
ott barátai, rokonai vagy polgártársai küzdnek és szenvednek. Alig 
hagyták el a Szentföldet III. Konrád és VII. Lajos, a musulmanok 
neki bátorodtak s több fejedelmet öltek meg részint csatában, részint 
az asassinok gyilkai által. Egy seregöket, melly az Olajfák hegyén 
Jerusalem visszafoglalása végett táborozott, nagynehezen tudták a 
lovagok visszaverni. Nureddin, a:;-; aleppói atabég~ egymásután fog
lalgatta Mesopotamia városait, mig végre vallásos mosdakozásait a 
tengérparton tehette. 

A keresztények, kik egyesülve egész Elö-Ázsiát elfoglalhatták 
volna, a rohamos de nem észszerü vitézség részletes gyakorlatában 

2?.* 
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emésztették magukat; a musulmanok pedig neveltetésöknél fogva a 
dolgok kimenetelét Istennek a vállalatok szentsége fölötti itéleteül 
tekintvén, mikép eleinte a veszteségek miatt csüggedezni kezdettek, 
ugy az ujabb győzelmek által ismét föllelkesültek. A kalifa, ki Bag
dadban az islam tétlen képviselöjévé törpült, nem volt ugyan félelmes; 
de a feldarabolt hatalmat, melly egykor az ö kezeiben vala, megra
gadták a végetlen számu emirek, kik tőle kértek ugyan megerösitte
tést, de biztosak voltak annak meg nem tagadásáróL 

Nureddln. 
Nagy hatalomra vergődött ezek közt Nureddin :Mahmud, Omad

Eddyn-Zenghinek fia, ki edessai uralmát mindig uj foglalással növelte. 
Mikép az islam első hősei, ö is a vitézséggel önmegtagadást párosí
tott, hosszan s buzgón imádkozott, pártolta a tudományokat udvar.á.
ban; nagy fegyelemben tartá katonáit, kikről és családjaikról atyai
lag gondoskodQtt; de nem engedte meg, hogy földet birjanak, akar
ván, hogy a katonának a csatatéren kivül ne legyen más hazája. 

Palotáját sem arany, sem selyem nem diszesité, tartományában 
bort nem találtál, s asztalára nem szánt egyebet, mint az ellenségtől 

elvett zsákmány törvényes részét .. :Midön kedvencz hölgye ékszert 
kért tőle, ezt felelé neki : É n fél e m I s t e n t s a m u su l m a
n o k n a k c s a k k i n c s t á r n o k a v a g y o k ; v a n m é g i s h á
rom raktáram Hemsben; használd azokat akaratod 
sz e r i n t; e g y e b e t n em a d h a t ok. Saját kezével dolgozott 
egy szószéken, mellyet Jerusalemben letenni szándékolt; buzgalmá
ban üldözte a viszálkodókat, akár nliták, akár hashishiek, akár böl
cselök 1) voltak azok ; azért nem csoda, ha csodákat niüvelt. 

:Mint derék törvénytudó, maga is részt vett a peres tárgyalá
sokban, első állitott fel egy törvényszéket, mellynél a kinvallatás ta
nubizonyitás által pótoltatott. Néhány évvel halála után egy polgár, 
nem nyervén igazságot, az utczán ezt kiáltozá: N u r e d d i n, N u
r e d d i n , h o l v a g y ? m j é r t n e m j ö s z f ö I s e g j t n i n é p e
d e t? erre rögtön meghallgattatott, rujvel a birák attól féltek, hogy 
az elhunytnak neve is zendülést támaszthatna. 

Vitézül állt ellen a musulrnanoknak III. Balduin (1153), s ki
szoritotta öket Ascalonból is, hol addig mindig fentartották magukat. 
Nureddin ezt Darnasens fejedelme hanyagságának tulajdonitván, be
rontott ennek államaj ba, mellyek addiglan J ernsalemnek adót fizet
tek s annak elővédfalui azoigáltak; s Darnasensban ütötte fel székét. 

'J A ~zövegben phela••e.fe (vagyis böksészek) áll. 
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Vad csaták következtek, mellyek közben méreg által mulván ki a 
keresztények királya, Nureddin midön sürgettetnék, hogy használDá 
ez esetet a frankok megtámadására, igy felelt: So h a se m o ·D d j a 
s e n k i , h o g y é n h á b o r i t á m f-áj d a l m á t am a n é p n e k 1 

melly méltán siratja olly jó királyát,sem azt, hogy 
én olly országot támadok meg, mellytől semmit 
s e m f é l h e t e k t ö b b é. 

Balduin utódja fivére, a már elöbb Jaffa és Asealon grófja, I. 
Amalrik lett (1162), kit gyülölt a nép, mivel fösvény, igazságtalan s 
a kormányzásban járatlan vala. Ez egy perczig sem késett Egyiptom 
ellen menni, kényszeritendő ezt a harmincz ezer aranyból álló adó 
megfizetésére s felhasználandó az ottani viszálkodá.sokat. 

Majdnem ugy, mint a bagdadi kalifa, a kairói is tisztán vallási 
körre szorittatott, a vezíreknek és suitánoknak engedvén által a vi
lági hatalmat. Akkoriban ezek közől ketten veszekedtek a főhata
lom felett; egyikök, Shaver, Nureddint hita segélyül, ki öt be is he
lyezte az uralom ba, de nem kapván meg az egyezmény szerint a jö
vedelmek harmadát, hadat inditott ellene, s megismerkedvén Egyiptom 
gazdagságával, sajátjává törekedett azt tenni. Követet külde a bag
dadi sunnita kalifához, kérvén öt, szentesitné meg az elátkozott fati
mita elleni vállalatát, mire az imamok azonnal rendeletet kaptak 
szent hadat hirdetni mindenütt az egyiptomiak ellen; s el is küldetett 
tekintélyes badsereg e törekvések valósitására." 

A jerusalemi Amalrik, segélyül hivatván a kairói kalifa által, 
latin követeket küldött hozzá, kik bevezettettek a diszlak ba, mellyben 
a kalifa, szolgaságát vakitó ragyogványnyal takargatta. Először se
tét folyosókon, aztán tündöklő csarnokQkon mentek által, mellyekct 
madárhangok s csermelyek zuhogása élénkített, s hol a szemet ritka 
állatok s mondhatlan kincsek gyönyörködteték. A többi közt volt. 
egy galambtojás nagyságu gyöngy 1 egy tizenhét drachmát nyomó 
rubin, másfél arasznyi hosszu smaragd, aztán kristály és porezelián 
végetlen mennyiségben. Mórok és heréltek által örzött ajtókon ke
resztül eljutottak a trónteremhez ; itt a vezír arczra borult egy szinfal 
előtt, melly mögött szolgává tett ura állt, aztán félrehuzatván a szin
fal, előlépett ama szaigaisten s megerősíté a vezirrel kötött szerzödé
seket. 

Ezek folytán Amalrik beütött Egyiptomba (1163) s legyözte 
Shirkút, Nureddin emirjét, s elfoglalva Alexandriát, kapott ötvenezer 
darab. aranyat, hogy az országot odahagyja, mit meg is tett, miután 
a hadifoglyokat ldcBerélte. A kincsek, mellyeket magával vitt, ~á· 
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mulatra gerjesztf~k a frankokat, benne pedig Egyiptom elfoglalásának 
\·ágyát kelték fel. Azért is értekezletet tartva vejével, Komnen Ma
nóva! s Assalyi Gerberttel, 3Z fspotályMok nagymesterével, ·átment 
ujra a földszoroson, nem többé mint szövetséges, hanem mint ellen· 
ség(ll68). Adhed Ledinilia kalifa serailja hölgyeinek hajzatát'Nured
dinhez küldte, végső szorultsága jeleül; mire Shirku villámgyorsa
sággal segélyre sietett, s minthogy mús.J•észröl az igért görög hajóhad 
meg nem érkezett, Arnairile hátat forditni kényszeriilt. Shi rku a ka
lifát arra szoritá, hogy öt vezii·nek nevezze ki; mi megtiirténvén, nem 
sokára letette urát, s a próféta liainak zöld szine eltünt s a fntimita
szakadás véget ért (ll 7 l). . 

Saladln. 
Shirku alatt tette vitézségének el~ö próbáit Saladin, ki aztán 

utódjává lévén a vezirségben, az islam hilsei közt nagy hirre emelke
dett. A katonái iránt bőkezii, az ernírek ellen szigoru, a költőktiil 

megénekelt s a buzgó musulmanoktól is a szal~adás rnegsziintetése 
miatt kedvelt hős alighogy megszilárdit;\ Egyiptom fölötti uralmát, 
mint egy uj József, magához hívta Kurdi!lt~inból atyját s rokonait, kik 
segitették ötet az ernírek fékentartásában. Bár nagy hűséget tanusita 
Nureddin iránt, ez mégis gyanúba vette öt, s par3ncsolta neki összes 
erejével hozzá jőni a keresztények ellen. Saladin ezt nem tette, s már 
már kitört a hábo1·u, midön Nureddin mc~ghalálozott (1173). Amalrik 
veszélyeztetve látván országát ama két hatalom egyesülése által, se
gélyül hivta az európaiakat ; de tuielőtt ezek elhatározták volna ma
gukat, meghalt, ingatag trónt hagyván hátra tizenhárom éves és bél
poklos fiának. Nureddin is csak tiz éves fiut hagyott hátra; de midőn 
ennek birodalma mármár felbomlandó vala, élére állt annak Saladin, 
az özvegynek férj évé, a gyermeknek gyámnakává s aleppói atabéggé 
tette magát s czélul tűzte ki valósitui előde terveit. 

A keresztények, kiknek nem vala illy határozottságu fejedel
mök, l V. Balduin gyáronoksága fölött vflrsengtek; miglen arra először 
ll Rajmund tripolisi gróf, aztán Chatilloni Reinhold emeltetett. Hasz 
nos lett volna akkor megtámadni Syria elégületlen s viszálkodó ernir
j eit; hanem e helyett jobbnak látták Egyiptom o hajtott elfoglalását 
ujra megkisérteni; s ekkép időt adtak uralma megerősítésére Saladin
nak, ki Nureddin fiának halála után (1175) dfoglalta Aleppót, Edes
sát, Nisibist s Mesopotamia nagyobb llészét. Midön mégis Balduin 
végre elhatárzá. Ascalon falai körül síkra szállni, a keresztények olly 
vitézséget fejtettek ki, minöt egykori dicsőségök idején; Saladin 
Ramlánál legyőzetve ( 1178. nov.), tevéjén a pusztán át egymaga me-
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nekült Egyiptomba. Itt uj ~e1·eget gyüjtve s felhasználva a mieink 
vakmerőségét, lestámadásaival sokszor megrongálta öket. Balduin 
király aztán bélpoklosságban nyomorogva, a kormányzóságot Lusig
nani Guidóra bizta. Ez, bár Sybillának, a király nővérének s Mont
ferráti V. Vilmos özvegyének férje volt, a nagyok irigységének mégis 
sikerült öt gyanuba hozni, annyira, hogy a király V. Balduint, Sybil
lának első férjétöli fiát kiáltá ki örököseül, II. Rajmundot, Tripolis 
grófját ad ván melléje gyámnok ul ( 1185 ). 

A főurak ekkor a jerusalami királyságban önkényleg kezdtek 
dolgozni mindegyik a maga kezére, az alattvalók megtagadták az en
gedelmességet s a király nem volt képes sem megfékezni, sem igazsá
got szolgáltatni nekik. Néha a nyugati viszályok még itt is harczot 
idéztek elő s a milanói a paviaival, a velenezei a genuaival hadat vi
selt Palaestinában, mivel az otthoniak is hadat viseltek. Egyes vité
zek a fegyve1·szünet daczára, szerte barangolva, folyvást nyugtalani
ták a musulmanokat, mit Saladin minden alkalommal visszatorlott, 
annyira, hogy a keresztények ostorának neveztetnék. 

Meghalván V. Balduin héthavi kormányzás után (l 186), Raj
mund egybehívta a rendeket, hogy a közügyeluöl tanáeskoznánal•. 
Chatillon i Reinhold, Antiochia fejedelme, ki vitézségéröl: s regényes 
kalandjairól egyaránt hires volt, nyiltan Sy hilla ru ellett nyilatkozott, 
ki pártaitatva a patriarcha és a Templomosok által is, elnyerte a ko
ronát, mellyet azonban csakhamar Lusignani Guidónak engedett át, 
ki ekkép a nagyok beleegyezése nélkül lépett a trónra, mellyen ma
gát fenntartani képtelen vala. 

Lusignanl Guido. 
Cbatilloni Reinhold, a béke megsértésével többször megtámadta 

volt a Mekkába indult karavánokat; miért is Saladin megesküdött, 
hogy megöli öt saját kezével. Nevetlltt a lovag s kiindulván várából 
ujahb hadi kísérletre, mennyire örült, midön egy karavánnal magát 
Saladin anyját is elfogá. Saladin, miután a foglyok kiadását hiába 
kerte, az arabok, törökök, kurdok s egyiptomiak közöl kilenczven
ezer arabot szedett össze, s átkel vén a Jordánon, Tiberiásnál tönkre 
tette a keresztényeket (1187. julius 3.), fogságba ejtvén Guido királyt, 
Montferrati III. Bonifáczot, a mondott Reinholdot, s a Templomosok 
nagymesterét, sok más főemberrel s az jgazi szent kereszt fájával 
együtt, melly nehéz körülmények között a hivők bátoritására együtt 
sznkott volt hordatni, s melly körii.l a Templomosok jobb kimeneteire 
méltó hösiséget tatmsitottak. Annyi volt a fogoly, hogy megkötözé
sökre nem voltak elegendők a sátrak ki\télei, s némelly lovag saru-
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szijjal szorittatutt meg. Saladin nagylelküen fogttdta a királyt és a 
főbbeket s megkegyelmezése jeléül megvendégelte öket, haMm Rein
hoidot saját kezével ölte meg, az Ispotályosokat s Templomosokat 
mind kivégeztette, s megengedé minden emirjének, hogy egy keresz
tény lovagot megölhessen. Ünnepélyes hálaimák zengtek Alláhhoz, 
és Tibcrias, Sidon, Biblos, Nazareth, Ramia, Hebron, Betlehem,~Lidda, 
Jaffa, Sichem, Berytos és'Saint-Jean d' Acre föltételesen vagy föltét
lenül mP.gadták magukat. Maga Ascalon i~ megnyittatott Saladinnak 
váltságul a királyért s a főbb emberekért, kik mindnyájan esküt tet· 
tek, hogy Saladin ellen n~m harczolandnak többé. 

Jerusalem elestp. 
Felfuvalkodván ez gyözelmeiben, megrohanja Jerusalemet 

(okt. 2.) s csakhamar megadásra kényszeriti azt, megengedve a lako
~oknak, hogy a keresztények birtokaira költözhessenek ; a kik pedig 
megmaradnak, azokat ö nem bá.ntaná, ba fizet minden férfi tiz biza!l
tit, minden nö ötöt, minden gyermek egyet, azonkivül harminczezret 
a hétezer szegény számára i különben Krisztus shja meg fog kimél
tetui s egy bizanti megfizetése mellett látogatása is megengedtetik. E 
kedvező engedmények nem enyhitették a szerenesétlenek fájdalmát, 
kik raboitatni látták azon várost, mellyet megszaktak mint hazájokat 
szeretni, azonkivül mint szentet tiszteltek, s hiába védtek vitézséggel. 
Porban látván az arany keresztet, melly a szent sir templomán ra
gyogott, kimentek a Dávid kapuján, a papok a szent edényeket, a 
nök gyermekeiket, mások meg öreg atyjaikat vagy beteg testvéreiket 
hurczolva kifelé, melly látvány által megindulván Saladin, nagylelkü 
alamizsnát osztogatott s megengedte az Ispotályosoknak a betegeket 
tovább is ápolhatni. Jerusalem százezer lakója közöl csak tizennégy 
ezren nem fizP.thették meg a váltságdijt, s ezek között is mintegy öt
E~zeren gyermekek voltak. Most az Alláh kiáltásra Sion is szinte ren
gett bele, a szentegyházak mecsetekké alakittattak s az Omáréban, 
melly damaskusi rózsák vizével tisztogattatott meg, felállittaték a Nu
reddin kezeivel készült szószék, mellyröl az elsö imam hálát adott Is
tennek, hogy megszabaditá a várost1 melly "Isten lakhelye, a szentek 
és próféták tartózkodási helye i" s felszólítást tön föl nem hagyni a 
szent háboruval, mig az istentelenségnek csak egy ága, csak egy 
gyöke él. 

A Jertlsalemböl kijött szegények azalatt tovaüzettek jobbmódu 
testvéreiktől is, kik azzal vádolák öket, hogy gyávaságuk híta fel 
Isten haragját; még kenyeret sem kaptak, melly okból többen éhen 
haltak meg i egy nö pedig átkozvit a keresztényeket tengerbe dobta 
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csecsemőjét. Némellyek Europába jöttek s elterjesztették a szent vá
ros elestén ek szomoru hirét. III. Orbán meghalt szivfájdalmában; az 
egész kereszténység meg volt iitődve, mint személyes csapás által; a 
városokon papok jártak szét képeket mutogatva, mellyeken Krisztust 
Mahomed taposta, egy arab lovas pedig a Szentsirt lova által becsu
nyíttatta; mit látván a nép, mellét verte, mondván : :M i sz e g é n y ek! 
Aztán a templomok és magánházak Jeremiás siralmától hangzottak, 
hogy a nemzetek urnője l!zolganövé tétetett. Mindnyájan lsten fe
nyitésének vagy intő ujjának nézték e csapást, azért felhagytak a ha
raggal s a vétkes tettekkcl, mellözték az elnyomást és sürüen gyako
rolták a bünbánó önsanyargatást. VIII. Gergely ujabb kereszteshá
boru inditására lelkesülve •), a pisaiakhoz megy, kiengesztelendö eze
ket a genuaiakkal, hogy együtt adnák oda a mondott czélra hajóikat, 
s a pisaiak csakugyan elsiettek Ptolemais védelmére, hová érsekök a 
ravennaival együtt fegyvereseket küldött j s a musulruan hajóhad meg 
is veretett több izben j mig a genuaiak a pápa követeinek Europa 
minden hatalmábozi elszállitását magukra vállalták. Gergely alig 
kéthavi kormányzás után megbalt; hanem buzgalmát átörökölte Ill. 
Kelemen, ki követek~t külde az egész kereszténységhez s imákat ren
delt a Nyugat békéje- és a Szentföld megszabaditásaért. Azalatt Vil
mos tyrusi érsek mindenütt a keresztet hirdeté, azt tették a papok 
latinul, a troubadourok a köznyelven. 

V eresszakálJu Fridrik, bár hetvenéves volt már, mégis keresztet 
ragadottszámos főurral együtt; s minthogy azelőtt t.egyven évvel, 
midön nagybátyját III. Konrádot Palaestinába követte, a rosz siker-

1) "Minda.zoknak, kik töredelmeK ~s a.lll.z11tos s3ivvel nem irtózna.k a. fára
dalmas utra indulni, indittatva az őszinte hittől s büneik bocsánatának reményé
től teljes bünbocsánatot. s u tó bbra az örök ~!etet igérjük. 

"Akár elvesznek, akár visszatérnek, tudják meg, mikép a mindenható ls
ten irgalmából, Péter és Púl szent apostoloknak ~s a mi hatalmunkból fólmentet
nek minden egyéb, rájok szabható bünbánattartlstól, ha büneiket teljesen meg
gyónják . 

• A keresztények és családaik javai az Isten egyhba érsekei, püspökei s 
más fdpapjainak különos vMelme alatt maradnak. 

"A keresztes birtokának érvényességéről törvényes vizsgálat nem fog ren
deltethetni, mig vissza nem tér, vagy halálának biztos hire nem jő ; sajátja pe
dig ti~zteltetni és védetni fog, 

' "Egy keresztes sem lesz köteles az eddig tartozott kamatokat megfizetni. 
"A keresztesek nem fognak fényesen öltözködni ; kutyát , madarat s több 

aft'élét nem visznek magukkal, hanern egyszerüen öltözködendnek, hogy inkább 
bünbA.nó mint világi dic•öséget vadA.AzÓ emberekh~z hasonlitsanak. ~ 
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nek okait jól kiismerte, rendelé, hogy csak fegyverben jártas és ma
gát két hadjáraton át fenntartaní képes egyén ;vétessék föl; a ki honn 
marad, fizesse a tizedet, :értekezletbe bocsátközék ezután a magyar 
királylyal, a konstantinápolyi császárral és az iconiumi sultánnal, 
hogy ezektől szabaJ átmenetelt és élelmi szereket eszközöljön.~ 

Igy intézkedve elindult Regensburgból huszezer emberrel (1188); 
hanem Angel Izsák, ki akko•· a görög trónt elfoglalta, gyanakodott, 
nem iítet jönek-e ezek megbuktatni, mivel Saladinnal szövetségben 
állt, s mivel köztudomásu volt, hogy ő gőgjében a tiibbi Európa leg
nagyobb neveit nem ismemi szenvelgé s városában a musulmanoknak 
egy mecsetet alapított. A kereszteseket tehát szüken látta el élelem
mel, miért is ezek fegyverrel kényszerültek azt szerezni s haddal fe
nyegetni a népet, kik a latinok meggyilkolására a szószékröl serken
tettek. V égre kaptak mégis járműveket az áthajókázásra, hanem 
alig hogy a seldshuk területre léptek, háborittatui kezdtek a törökök 
által, s kénytelenek voltak levágni lovaikat, hogy ezek vérét igyák és 
husát megegyék ; annyira hűtlen s hazug volt az iconiumi suitán igé
rete. Aztán maga II. KiJisk Arszlán utjokat állta nagy sereggel a 
kereszteseknek, kik Mr győztek, nyugalmat és élelmi szereket még 
sem kaptak, mig végre kivergödve Iconiumból Citiciába jöttek. 

E tartományt egy keresztény örmény család kormányozta, melly 
függetlenné tevén magát a görög császártól, Örményország királyának 
czimét vette föl. A keresztesek itt őszinte fogadtatást találtak, aztán 
átkeltek Cydnus vagy Kalikadnus (Sa l e f) folyamán, de Barbarossa 
lovával együtt belefuit (1190 jun. 10 ). Megveretésnél nagyobb vesz
teség ! olly nagy volt az irántai bizalom és a fegyelem, mellyet fenn
tartani tuda. A parancsnokságot akkor Sváb-Fridrik vette át, de a 
kiéhezettek nem tartottak többé rendet; a betegségek dühöngni kezd
tek s nem kevesen visszatértek hazájokba. Maga Fridrik is meghalt 
aztán St. Jean d' Acreban, inkább, mint hogy zarándoklatát az orvo
soktól ajánlott tisztátlan móddal baszennyezze 1). 

Más országokban is sikeres volt a keresztes hadrai felhívás. Il. 
Henrik angol király egyezkedett e részben a franczia Fülöp August
tal, fölékesítvén egymást testvérileg, a franczia vörös kereszttel, az 
angol pedig fehérrel, s megesküdve, hogy le nem teszik azt sem szá
razon sem tengeren, sem rnezön Rem városban, mig a Szentföldröl 

•) Oum '' physicu essel auggestuni posse eurari eum si rebu.• venereia uti vel

let, respondit malle se mori, qu<tm in peregrina-tiene dit:ina cm-pua ·'"""" pe•· /ihidi
nem macul,we. G<>dofr, Monac, np. Raumer, Ge.YOh. d~!r Hohenataujen, 
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vissza nem téruek. B;gész sereg föur hasonló fogadalmat tett, s ren
deltetett, hogy a.ki nem ragad Iteresztet, fizesse le jövedelmeis in
gatlan javai tizedét, kivéve a f<'gyvereket, lovakat, a lovagfegyverze
tet, könyveket, t·uhákat, ékszereket és dní.gaköveket. Egy Templa
rius, egy hpotályos, egy királyi tiszt, s a királyi kápolna egyik papja 
szed te be e Sa l a d i n a d ó t, mellyre a Rzet·zetesek és azok is köte
lezve voltak, kik uraik engedélye nélkül lettek keresztesekké. 

Nem volt tartós a két király kiiziitti béke, ~ a saladin-tized egy
más elleni háborujokra fordíttatott. De midön Henrik meghalt 
(1189), lázadó fia Richard bünbánatból fogadalmat tőn keresztet ra
gadni, csakhamar egész Angolhon ,Is t e n u g y ak a r j a' szavaktól 
hangzott. Első tette ama rendetlen áhitatnak a yorki és londoni zsi
dók meggyilkolása volt; de miután nz ezen szl~rencsétlenektől csikart 
pénz a szigorral behajtott saladin-tizeddel együtt sem volt a hadjá
ratra elegendő, a király. elzálogosította a korona javait s áruba bocsá
totta a méltóságokat, s Normandia is gazdagon járult a vállalathoz. 

Kezet fogott ezután a két király, hogy együtt vezessék a hadat, 
s szigorral ügyekeztek a sokaságot fegyelemben tartani. A ki rabolt, 
leberetváltatott feje s miután forró szurokkal leöntetett, tollal hinte
tett be ; a ki a1·czoncsapta társát, háromszor a tengerbe mártatott j a 
ki karddnl verekedett, kezét veHzté ; a szitkozódó minden szitokért 
egy ezüst o bont fizetett j a gyilkos oda köttetett a megölt testéhez s 
vizbe dobatott; a nők föl nem vétettek j a férfiaknak megtiltatott az 
étel- s ruházatbani fényüzés, mint szinte a szerencsejáték, kivéve a 
királyt, ki azt tehetett a mit akart, és a lovagokat s papokat, kik egy 
éjjel és nappal husz soldo erejeig játszhattak. Hasonló engedményt 
nyertek a királyok, püspökök, grófok s bárók apródjai s fegyvernö
kei uraik jóváhagyásával vagy jelenlétében, a hajón. 

Fülöp August átvevén szent Dénes egyházában az aranyláng
zászlót, a zarándok-botot és tarisznyát, s mel!áldatván a szent tövis
koronával, tengerre szállott Genuában, Richárd pedig 1\Iarseilleben, s 
Measinában aztán összetalálkoztak. Fiat~! lévén mind a kettő s in
kább dicsvágyból mint áhitatból ragadván keresztet, csakhamar ösz
szevesztek és elváltak. Richárd, maga a lovagiság, de a haditudo
mányban kevéssé jártas, hű tükre kora szokásai és szenvedélyeinek, 
inkább pazarló mint bőkezü, büszke, makacs s egyszersmind állha
tatlan, kivánságát mindenben, bármibe került legyen, teljesitni vá
gyÓ, rohanó de nem állhatatos tevékenységü, merész, baromias és 
meggondolatlan volt, s midön Siciliába jött, igen megtetszett magának 
a normannok s arabok ezen kéjtartományában. Nővérét Johannát, 
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az elöbbi király ll. Vilmos özvegyét, börtönbe tartá Tancred király, 
kit is Richárd J o hanna szabadon hocsátásá1·a s huszezer o bon arany
ból álló hozományának visszafizetésére kényszerített. 

Alkalma volt ott tapasztalni, mennyire kiilönbözik az angoltól 
az olasz nép. Amannál a vadászat szigoruan a királynak s néhány 
nemesnek volt fentartva, s jaj a parasztnak, ki a tilalmat megszegte. 
Nem ugy Siciliában, hol midön Richárd egy paraszt házában sólymot 
vett észre, el akarta azt venni, hanem a paraszt ellenállt s bottal és kö
vel üzte el a királyt 1). Nem látván magát teljes biztosságban, kiza
varja egy igen jó fekvésü monostornak szerzeteseit, s behelyezvén oda 
katonáit, Messina fölött uralkodó erösséggé változtatta azt. A messi
naiak uzonban bezárják a várost s nem akarjak a király népét bee
reszteni; mire Richard panaszt emel Tancrednél, hogy büntetné meg 
engedetlen alattvalóit. Ekkor egy rész engedelmeskedett, mások még 
folyvást ellenezték Richárd bevonulását. Utóbb mégis erösitést kap
ván kivitte tervét s urává lévén ·az erősségnek, angol zászlót tiizött 
ott ki, s megesküdtette a polgárokat, hogy az angolokkali békét soha 
meg nem szegik. V égre elindult Siciliából az angol sereg és Cyprus 
partjain kötött ki ( 1191 ), hol roszul fogadtatván hadat üzent Angel 
Izsák görög császárnak, kit ruiután fogolylyá tett, Cyprust önálló ki
rályságra emelte. 

Ezalatt Saladin folytatta győzelmeit Palaestinában, hol a keresz
tények már csak Tripolis-7 Antiochia- s Tyrusra voltak szoritva. Ez 
utóbbit ostrom alá vette ö, de Montferrati Konrád, Sybilla királynő 
sógora s a Saladinnál fogságban ült Bonifácznak fia, fenntartá karjá
val és buzditásaival a keresztények vitézségét. Azt üzenvén neki Sa
ladin, hogy ha feladja Tyrust, atyját szabadon ereszti, ha pedig nem, 
kiteszi azt épen Konrád csapásainak, felelé neki : E l é j c t e B z e m 
a keresztényekügyét apám életének, a dicsöségem
nek tartanám, ha családomban egy vértanu is 
v o l o a. 

Ezen állhatatosság minden oldalról lovagokat csőditett hozzá, 
ugy hogy serege csupa hősökből állana s Saladin az ostrommal fel
hagyni kényszerülne. Elvonulva innen, megtámadta Tripolist, hanem 
itt is meghiusiták vállalatát Sicilia harczosai. Antiochia ellen ment 
ekkor, elfoglalta Tortosát s éhség által Karskót is. Csak ekkor adta 
vissza Lusignani Guidónak a megigért szabadságot, ki is fölmentet
vén magát azon eskü alól, hogy Saladin ellen nem fog többé har· 

1) Rogo•· de Rovod. p. 672. 
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czolni, a pisai hajóhad segélyével ostrom alá vette Ptolemaist (St. Jean 
d' Acre-t, 1189.) 

St. Jean d' t\ere ostroma. 
~aladin a bagdadi kalifa által szent hadat hirdettetett; miután 

nem Ptolemais védelméről volt többé szó, hanem, hogy a keresztes 
had hasonló ténynyel viszonoztaesék s rohanás tétessék Europába a 
frankok ellen, még borzasztóbb az egykorináL Europa inkább ösz
tönszerüleg, mint számításból előérze a veszélyt, s nagyszámu franczia 
s német lovagok előzték meg a kereszteseket; tízezer friz és dán is 
érkezett d' Acre mellé, mellynek Örsége mégis szilá.rdul védte magát. 
Fülöp August megérkezése után bevétethetett volna, ha Fülöp csupa 
lovagi gyöngédségből az angol királyt nem akarta volna bevárni, hogy 
a dicsőséget megoszs~a vele. Richárd hevevén Cyprust, nem sokára 
megérkezett, de a régi viszá.ly a két király között csakhamar ujra ki
ütött. 

Meghalván Sybilla és négy leánya, Montferrati Konrád, Tyrus 
batargrófja Lusignáni Guidót arra akarta birni, hogy a trónt Isabel
lának, Sybilla nővérének engedje át, kit ö Unfridtól, Toran urától el
rablott s nöiil vett. Különös volt akkor látni, mint veszekednek dü
hösen Konrád, Guidó és Unfrid a f'oldnélküli trón f'ölött, s hogy a ke
resztesek, feledve a közös ügyet, egyikhez vagy a másikhoz csatla
koztak. Nevelte a viszályt a franczia király, magának követelvén a 
Richárd által elfoglalt Cyprus egy részét, Richárd ismét az ostrom 
alatt örökös nélkül meghalt Flandriai gróf kincseinek felét. Csupa 
czivódás, veszekedés volt mindenütt. Francziák, németek, genuaiak, 
Templomosok hévvel versengtek az angolokkal, pisaiakkal és Ispotá
lyosokkal, s a helyett, hogy egyesültek volna a. hitetlenek ellen, mig 
az egyik részt támadást tett, a másik tétlenül nézte azt. A dögleletes 
lég betegségbe ejté a két királyt, s minthogy Saladin orvosokat és 
frisitö ezereket küldött , a betegek szentségtelen egyetértésről vádol
tattak. 

A jobbak mégis helyre tudták állitni a békét vagy legalább fel
függeszték a haragoskodást addig, mig Ptolemais bevétetnék. Foly· 
tattaték tehát az ostrom kettőztetett erővel; egy nap sem mult táma
dás és csatározás nélkül; az árkok emberek s lovak testeivel teltek 
meg, mit a vason kivül a betegségek is elösegitettek. Annyi sereg 
vesztegettetett már el, mennyi egész Ázsia meghóditására elég lett 
,·olna.; s a vallási vakbuzgóság barbár tettekre vezetett. Richárd kü
lönösen a musulmanok réme volt, annyira, hogy az anyák jóval ama 
)láboru után is siró gyermekeiket ekkép ijeszték: V i g y á z z, me rt 
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R i c h á r d j ö 1). Am mégis a diihöngések közepet t feltaláljuk a sze
retet és önzetlenség tetteit is mind a két részen; néha abbahagyattak 
a csaták, lovagjátékok tartása végett, mellyekre a musulmanok is 
meghivattak j ollykor pedig egyegy Krisztushös párbajra hívta Ma
homed vitézét, teljes lovagi udvariassággaL A keresztények költsé
ges feslettségre adták magukat; Cyprusból háromszáz hölgyet hoz
tak, kik vásárt üztek kecseikkel, mint akkor, midőn szigetök a szere
lern istennőjének áldozott. Miuön Fülöp Augustnak egy sólyma meg
szökött, megfogására az egész sereg kiindult; miután azonban a sa
racenok fogták el és Saladinnak adták, Fülöp nagyobb váltságdijt 
adott érte, mint a mennyit több harczosért kellett volna :fizetni. 

A musulmanok azalatt hösieu védték Ptolemaist, m i n t v é d i 
a z o r o sz l á n b e v é r z e t t b a r l a n g j á t; görög tüzet használ~ 
tak, s erős kirohanásokat tettek a keresztények ellen, kik mindnyá
jan de különösen a Templomosok és Ispotályosok majdnem emberfö
lötti vitézséget fejtettek ki, s a város ellen egy földhalmot hoztak 
mozgásba. V égre három évi ostrom, kilencz csata s száznál több üt
közet után Ptolemais föltételek mellett feladta magát ( 1191 ), igérvén 
visszaadni a szent keresztfát, ezerhatszáz foglyot s fizetni kétszázezer 
darab aranyat. Midön Saladin a föltételek teljesítését halasztaná, 
Richárd ötezer védtelen musulmant kardra hányatott. A város fel
osztatott- a küzdö nemzetek között j de Richárd zsarnoki hatalmat 
kezdett ott gyakorolni, s midön austriai Leopold egy toronyból saját 
zászlaját tüzte ki, azt sárba dobatta: mire a megsértett németek ki
vonultak a falak közöl, a herezeg pedig alkalmas helyet és időt várt 
a boszuállásra. Fülöp veszélyeztetve látván saját hatalmát, oda hagy
ta a Szentföldet, ott marasztva tízezer gyalog és ötszáz lovas katonát, 
három évre megkivántató költséggel, es megesküdve, hogy Richárd 
államait ennek távolléte alatt nem háboritandja. · Midön elment, Ba
ladin öt Európa leghatalmasb királyaul üdvözölte, a patriarcha áldást 
és pálwákat adott neki, s a francziák meg voltak vigasztal va, mídön 
királyuk az aranyláng·zászlót sz. Dénes templomába visszahelyezte, 
hálát adva a szentnek élete megtartásaért, s a szerzett dicsőségért. 

Richárd ott maradt százezer fegyveressel s helyreállitván Ptole-

1) Le roy Richart fit tant d' arn~-ea outremer a cette foia que il y fu, que 
quant le chevaua aua Sarrazina avaient pouour d' aucun biasan , leu1·a meatre-S leu.r 

diaient: Cuides tu, feaoient ·a leur8 chevaU8, que ce soit le roy Ricbart d' Angle
terre? Et quand les enjan11 aua Sarrazina bréoient, ellea leur diaoient: Tai to,r, 
tai-toy, ou je irai querre le roy Ricbart qui te tuern. Joinville. 
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mai st, aztán királynak Lusignani Guidót, utódjának pedig Tyrusi Kon
rádot ismertetvén el, megkezdé regényes hősi tetteinek azon sorát, 
melly neki O r o sz l á n sz iv ü melléknevet szerze. Saladin s fivére 
Malek-Adel, bár többször megveretve, leronták Ascalont s megerősi
ték Jerusalemet, mig a keresztények lerontott városaik ujjáépítésével 
foglalkoztak. Meggondolatlanul és siker nélkül mutogatva vitézségét, 
Richárd végre ebbe is beleunt, s békét ohajtott, de Jerusalem átadá
sát hasztalan kérte, h~sztalan ajánlván .1\Ialek-Adelnek nővére- Sici
liai Johanna kezét s Palaestina királyának czimét. Tyrusi Konrád a 
H e g y ö r e g e által küldött két orgyilkos töre alatt halt meg, s volt 
ki állítá, hogy Richárd ösztönzésére j aztán Champagnei Henrik nöül 
vevén a meggyilkoltnak özvegyét, Jerusalem királyának kiáltatott 
ki (l Hl2). Richárd, cyprusi országát Lusignani Guidónak engedte 
át j s szándékba vette Henriket Jerusalembe behelyezni j azonban az 
út fáradalmai s magában Ptolemaisban a genuaiak és pisaiak közt ki
ütött harcz, austriai Lipót boszuló tétlensége s az angolhoni lázadás 
hire Richárdot reá birták a visszautazásról gondoskodni. 

Egybehivott tehát öt franczia, öt angol lovagot, öt Templomost 
s öt Ispotályost, hogy tanácskoznának, mit volna jobb megkísérteni, 
.Jerusalem elfoglalását, avagy Damascus vagy Berytos ostromát, avagy 
Egyiptom ellen menni. A többség ez utóbbira szavazott, hanem e 
határozat a francziákat és angolokat ugy összeveszité, hogy- az egye
netlenség miatt semmire sem mentek. Richárd, daczára bámulatos 
tetteinek a csaták alatt, elvesztette a keresztesek becsülését és sze
retetét, s kénytelen volt megelégedni azzal, hogy fegyverszünetet kö
tött Saladinnal három évre, három hónapra, három hétre s három 
napra, nem biztositván a keresztényeknek egyebet a Joppe s Tyrus 
közötti tengennelléknél, mig Ascalon, Gaza s Toran Jerontva maradt, 
a foglyok és szent keresztfa visszaadásáról pedig szó sem lehetett. A 
két sereg vezérei megesküdtek, ezek az evangeliumra, azok a korán
ra ; Richárd é8 Saladin kezet fogtak a követekkel, s a keresztény lo
vagok viadaljátékkal ünnepelték az inkább ohajtott mint diszes bé
két, s meglátogatván a szent sirt, mellyet nem tudtak megszabaditni, 
visszatértek Europába. 1\'liclön Richárdnak a szent várost messziröl 
mutatták, eltakarta szemeit s mondá: J 6 U r is t e n ! n e e n g e d d 
látnom a te szent városodat, mivel nem tudom azt 
a h i t e t l e n e k t ö l m e gs z a b a d i t n i. 

' 
Richnl'll rog~Jága. 

Gyöngéikedve sz:illt a tengerre, s minthogy a franczia király 
igéreteiben nem bizott, Olasz- és Németországon át akart hazajutni, s 
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miután tengeri vihar által Aquileja tájára vettetett ki, zarándoknak 
öltözött, hogy az austriai herezeg allamain keresztül mehessen. Ez 
azonban kézre keríté öt, e a SzP.ntföldöni bántalomért, megaértve az 
istenbékét, elég gyáván Dürrenstein (Tyrnstein) várába zárta, aztán 
ismét gyáván hatvanezer márkáért VI. Henrik császárnak adt-á. öt el, 
ki Richárddal szinte üzérkedni kivánt. Senki sem tudta, mi történt 
Richárddal, miglen ö egyszer a magas várból letekintve, megismerte 
Neslei Blondel troubadourt, s elhangoztatva azon éneket, mellyet ök 
együtt ezerzettek s daloltak, megismertette magát vele. Megtudták 
ekkép a.z angolok királyuk balsorsát s az austriai' herezeg lovagiat
lansá.gát; miért is az angol hübéresek, lQvagok s püspökök a h ü béri 
kötelesség szerint összeadták a szükséges váltságdijt, mellyet maga 
Eleonóra hozott el a német fösvénységnek •). 

Igy végződött a harmadik keresztes hiboru, melly olly temér
dek vérbe került, s mellyet csak válogatott harczosok folytattr.k, mi
után a fegyencz s csavargó személyek kizáratván, abban csak jól fel· 
fegyvel'zett, bör-paizsu férfiak vettek részt, kiknek paizsuk a belefu
ródott musulman nyilak által tövises-disznó alakját nyerte. Most nem 
a vakbuz,e:óság, hanem a lovagiság érzelmei adták az ösztönt, mellyek 
szerint a heves csata után másnap az angol és a musulman egy asz
talnál ültek s a foglyokat kölcsönösen épen olly gonddal ápolák, a 
minö dühhel törtek rájok a csata alatt. Néha a keresztény lovag a 
musulmant azon vallomásra kényszeríté, hogy az ö hölgye a világ va
lamennyi asszonya között legkitünöbb. A Coucyi várur, bucaut mond
ván hazájának, hogy Palaestinában dicsőségért, hölgye szerelmeért s 
a paradicsomért harczoljon, midön d' Acre gyászos falai alatt hallUra 
sebesíttetett, könyörgött, hogy szive Vergy urhölgynek, Fayel nejé
nek vitessék. A sziv azonban a férj kezébe került, ki utólagos félté
kenységében ama szivet neje által megetette. Ezt megölé a rettene
tes étel, gyilkosa pedig, nem találván nyugalmat, a Szentföldt·e za
rándokolt. 

Olly fokra emelkedett ekkor a lovagiság, hogy maga Saladin is 
lovaggá akart szenteltetni. S ö csakugyan mind vitézségre, mind ne
meslelküségre vetélykedett a legderekabb keresztény lovagokkal. 

1) Richárd kiszabadítása a legujabb időig inkább regényesnek mint igaznak 
tartatott, nem sz6lvá.n róla csak egy 14óó-i krónika, mellyet idéz Fauebet az 
Anciena poéte8 jra~ai8-ben. 1839-ben m~gis közzététetett Párizsban a Crrmique 
de Raina (Reim8), melly majdnem Agykoru s melly eli!RdjR Blondel tronbadonr 
tettét. 
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Csatában vitéz, a kormányzásban ügyes, musnlruan létére tiszta életü 
lévén, uralkodott saját szenvedélyein, hogy másokéinak &fl nál jobban 
parancsollulsson ; leszállitotta alattvalóinak adóit s mégis Kairóban 
mecseteket, kórodáitat s bámulatos kutakkal ellátott eröeséget tudott 
épittetni. Foglyává tevén Hugót, Tiberiás urát, százezer bizanti ara
nyat kért tőle váltságclijba, midön pedig az felelné, hogy összes va
gyona s földe nem elegendő illy összeg ltiállitására, Saladin mondá: 
E n g e d e It n ek e d e g y é v e t, s b i z o n y á n\ n e m l e sz v i
t é z h i t e o r 8 o 8 i d köz ö t t, ki t é g e d s e g i t e n i n em si
et ne.- Uram, viszonzá a fogoly, náladnál nagyo}l,b vi
t é z t a ke r e e z t é n y ek k ö?. ö t t n em ism e r ek, a z é r t e n
ge dd meg, hogy leg is először töled kérjek .aján
d é k o t. Saladin erre amaz összeg felét rögtön elenged te .• a többi 
ernírek pedig hamarjában annyit adtak össze 1 hogy még tiz~er 
arany maradna fel, mi a lovagnak szabadságával együtt odaaján
dékoztatott. 

Saladin tisztán öltözködött, csak vizet ivott, szokott órákban 
ájtatosan imádkozott, s fájlalá, hogy a mekkni ~arándoklatot nem tel
jesítheti. Hogy annál jobban hasonlítson a próféta első tanítványa
ihoz, gyülölte a költőket és tudományokat, s midőn egy bölcselő bi
zonyos uj elmélkedéseket adott ki, mellyek s~ladin felekezetével 
ellenkeztek, megfojtatta a bölcselöt. Egyetlen könyve a Kol'á.n volt, 
ezt olvasta ő még lóháton is, rnidőn seregeit csatába vezette. Szigo
rúan igazságszeretli volt, egyszersmind kedves és szelid ott, hol ·nem 
hóditásról s vallása terjesztéséről volt szó. El Daher nevü fiára ·biz
ván egy tartományt, igy szólt hozzá: "Szeresd és tiszteld az Istent, 
a minden jónak kutforrását; töltsd be töt·vényeit, minthogy ettől függ 
üdvöd. Vigyázz, nehogy a gyilkosság fejedre essék vissza, mivel a 
kiontott vér soha sem alszik meg. Szerezd meg alattvalóid szeretetét 
s tiszteletét; szolgáltass nekik igazságot s gondoskodjál ügyeikről 
mint magadéiróL Istennek fogrJZ számolni a letéieményről, mellyet 
az ö nevében én bizok reád. Az emirek, imarnok, kalifák s bármelly 
méltóságos iránt tisztelettel légy, meggondolva, hogy én e magas
ságra csak kegyesség által jutottam. Fondorlatot ne táplálj és meg 
ne sérts senkit, mivel az erube~·ek nem feledik a bántaimat csak a 
boszu után; csupán az Isten bocsát meg a bünbánónak, mivel ö jóté · 
ko ny és kegyelmes." 

S.laclh• halála. l 193. maru. 4. 
Öt hóval azután, hogy Richárd P§laestinó.ból ~lment, Saladin 

meghalt ötvenhat éves korában, nem hagyva sem palotát, sem kertet, 
XI 24 
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sem ingatlan vagyont, csupán negyvenhét ezüst pénzt és egy aranyat. 
Haldokolva, egyik tisztjéhez igy Bzólt: Fo g d e z t a r u h á t, m u
t as d m e g a h i v ö k n e k s a d d t u d t u l, h o g y c B a k e z t 
viszi magával sirba a Kelet ura. 

Birodalma fel lőn osztva : elsöszülöttje El-Afdahl J eruialemet 
és Damascust foglalta el; másik :fia El-Alziz Egyiptomot, a harma
dik Aleppót, a negyedik Amathat; fivére Malek-Adel Mesopotámiát; 
más fejedelmek szinte egy-egy várost vagy tartományt; és Saladin 
hadvezérei sem türték az uj urakat, csak kiváltságok és hübérbirto
kok nyerése mellett. Az Ajubiták e különbözö államai hadat folytat
tak egymás között, B Malek-Adel, ki vitézségével már a keresztes 
hadakban birt szerzett, magára vonta a figyelmet, mit felhasználni 
törekedett. A bagdadi kalifa nem birván erővel a viszálkodók meg
fékezésére, a hozzá folyamodókat csak azzal vigasztalta: A z Is t e n 
s z á m o t v e e n d e ll e n s é g e i d t ő l a z o n r o s z a k é r t 1 m i
k e t n ek e d t e t t ek. Europa fejedelmei sem egyet nem értettek, 
sem gondosak nem voltak annyira, hogy e kedvező alkalmat felhasz
nálták volna. Küldöttek mégis Palaestinába néhány embert és egy 
kis pénzt, mi által megsértetett a Richárdféle fegyverszünet, de egyéb 
eredmény nem eszközöltetett. Maguk a keresztesek tovább is viszál
kedtak a jerusalemi trónörökösödés miatt, mig végre Lusignani II. 
Amalrik, Cyprus királya t1194) nyerte azt el (1197.), nöül véve Isa
bellát, I. Amalrik leányát, ki ama koronát egymásután Toráni Un
frídnak, Montferrati Konrádnak és Champagnei Henriknek bizomány 
gyanánt hozta vala. 

BUSZONNEGYEDIK FEJEZET. 

Az egyetemek. 

A mozgalom, melly e század politikai életében olly nagy volt, 
hogy a társadalomnak más alakot adna, előtünt az értelmi életben is, 
mellynek központjai az egyetemek valának. A polgári társadalom 
alakját véve föl, az egyetemek is közeégi rendezetet kaptak, tisztes 
kiváltságok- és szabadalmakkal a tanitók- és tanulókra nézve. El
tetve azon érdek által 1 mellyet a szóbeli közlekedés amazok és 
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emezek közt kelt 1 mint független tanhelyek, növekedtek eröben s 
méltóságban. Ritka lévén akkoriban a könyv s a magántanítás 1 élő 

szóból kellett tanulni, miért is amaz elöadásokra nem fiúk, hanem 
meglett tisztes f~rfiak jelentek meg, ldk 1 mint akkoriban minden, 
testületekbe egyesülve, részt vettek a közigazgatásban. Egy-egy hi
res tudós elöadást tartott, mellyre hallgatók s tanítványok csi:Sdültek 
össze ; más tanárok felhasználva amaz összejövetelt, előálltak saját 
tudományukkal, s igy egyetem alakult, nem a fejedelem vagy köztár
saság rendeletéböl, sem nem a közérdek szempontjából, A tanárok, 
kikre nézve nagy ösztön volt az, hogy az egész tudományos Európa 
szemei rajtok voltak, a tanítványok által jutalmaztattak, s az egye
tem csak saját jó híre által tartá fenn magát. A városok, mellyek 
jóllétét a tanítványok csödülete nagyban elösegité, amaz egyesülete
ket fenntartani törekedtek, s vetélykedtek egymással a nagy ösztön
díjak rnegajánlásában. 

Tehát rnind a tanárok, mind az egyetemek különböztek a maiak
tól, mellyek néhol csak szabad helyei az ifjuság megrontásának, melly 
kicsapongás és rosz példák között elpazarolja élte virágát, az érzel
mek friseségét és az apai tűzhelynél beszitt erkölcsi elveket; elsö 
próbái t teszi a bünnek 1 olly tanárok alatt néha, kiket nem tisztel, 
kikben nincsen bizalma, látogatva ráparancsolt s hivatalos leczkéket, 
holott mindenütt legjobb módszerü tanítást s könyveket találhatna. 
Akkor ellenben sem könyvet sem tanítást nem kapott, a ki az egye
temekbe nem sietett; azért nem csoda, ha azokra ollyan sokaság 
csődült, mint egykor az olympiai játékokra, hogy a történetelt any
nyit beszéluek róluk, és hogy, az itészet gyalázatára, elég hiúk vol
tak azok eredetét híres nevekre s messze századokra vinni vissza. 

Afrikai Constantin, ki egészsége helyreállitása végett Monte 
Cassino kédves ege alá. jött, hiressége által megalapítá. a salernurni 
tanodát (1060), melly az orvostudományban szabályokat adott a kö
zépkorban, de rnellynek rendezetét nem ismerjük. Egy időben ke
letkeztek a hires bolognai és párizsi tanodák j amaz Irnerius érdeme 
által a jogtudománynak, emez AbaiJard alatt bölcsészet és seholastica 
hittudomány székhelyévé lön. E tanárokhoz több több csatlakozott 
különféle szakban, s az idök ezerint testületekké alakulván, enge
délyt kértek a pápától vagy valameily fejedelemtől, hogy egyete
rnekké lehessenek. Különbözö eredetüek voltak: a bolognai tanitvá
nyokból állott, kik főnököket választva, ezeknek a tanárokat is alá
rendelték j a párizsit tanárok képezék, s a tanítványok alárendeltet
tek. E két rendszer közöl, mellyek a két v4rosmJ.k különböző ter-

24* 
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mésl!etü kol'm>ányzRtából, amott a törvényekhei! hajló köztársáságiból, 
eruitt a hittudományi és monarchiaiból eredtek, az első Olasz-, :B'ran

. ozia- és Spanyolországban, a második Angol s Németországban ter
jedt ei. 

Bologna, egyetemének alapitását II. Theodosiusra szeretné visz
szavinni 443-dik évben, hanetn a történet erre hiteles okmányt nem 
talál a roncagliai ell:ítt, mellyet Barbarossa Fridrik, mikép egykor 
1ustinián Berytosnak adott, védelmet biztositva a tanodának minden 
külsl:í bántalom ellen 1 fölmentve azt minden bünvádi és adósaági 
ke"'&et alól, és megengedve tanárokból álló különhatóság válasz
tteát 1 mellynek gyakorlása végett az egyetem egy igazgatót vá
laszthatott. 

Ebben eleinte csak jog taníttatott, utóbb a 11zépmüvészetek s 
az ~>rvostudomá.ny is, végre IV. Incze a párizsinak mintájára hittu
dományi széket is alapított. Külön egyetemek alakultak benne, sőt 

a. jogi maga is két részre, u. m. hegyentuli és hegyeninneni nemze
tekére oszlott 1). Az idegen jogtanulők (a d v e n a e fo r e n se s) tel
jes polgári szabadalmakat élveztek, s összehivatva az igazgató által, 
kinek évenkint engedelmességet esküdtek, a gyülésekre, itt szava
zattal bírtak, s képeztélt a tulajdonképi egyetemet. A tanárok elö
léptetés' esetében, és azon kivül évenkint egyszer engedelmességet 
esküdtek a~ igazgatónak és a határozatoknak ; föl lehetett öket füg
geszteni e megbirságolni, a szavazattól és egyetemi hivataltól meg
fosztani: ugyanez állt a bolognai születésii tn.nulókra nézve, kik a 
helyhatósági kormánytól függtek. 

Bolognában e szerio t négy különböző hatóság állt fenn: a ren
des városi, a püspöki, a tanári és egyetemigazgatói hatóság: Az ezek 
közötti gyakori surlódás s o tanulők zavargása sokszor felháborítá a 
vátost; néha az összes tanuJók egy másik egyetembe mentek, mig 
csak tulságos követeléseiknek elég nem tétetett; néha pedig Bologna 
a pápától átok alá vetve, elköltözni látta a tudós sereget, mellynek 
életét s gazdagságát köszönte. 

Az egyetem pártfogása alá vette a számára dolgozó müvésze-

. l) A hegyen.luli11k voltak : l<'rancziaország, Portugalia, a Provence, Angol
htm, Burgttadla, Savoya, Gascogne ée Auvergne, Blturia, Touraine, Castilin, Ara· 
gonia, Catalonia, Navarra, MagyarorszAg, N~methon, Lengyel-, Csehország és 
~'landria. A hegyeninnfniek: Romagna, Abruzzo s Terra di Lavoro, Apulia és Ca
labria, az anconai alsó és felsiS Marca ; Sicilia, Florencz, Pisa és Lucca, Siena 
Spoleto, R>J.venna, Velencze, Gemut, Milano, Lombardok, "Theaaaloniaiak (?) és Ce
lcqtinek (1) Követtük Savlgnyt, A 1·ómai jo[J tö1·t. 2 l. f<j. · 
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ket, minök a másolók, kisfestök s könyvkötllk, továbbá a tanulók 
inasai s néÍnelly tözsérek voltak, kik szabadalommal birtak a tanu. 
lőlinak kölcsönözhetni. Az igazgató, ld tudós, nötlen, legalább hu
szonöt éves tartozott lenni, de semmiféle szerzethrz nem tartozhatott, 
évenkint ujra választatott elöde, a tanácsosok s néhány az egyete
lnek által megbizott választók szavazata nltal. Ünnepélyeknél elsi>· 
séggel birt a püspökök s érsekek fólött, kivéve a bologoait, söt a 
világi bibornokok fólött is. A ma g n i fi c us (nagyságos) czim a 
XV. században ruháztatott rájok. 

Mindeo nemzet egy vagy két tanácsos által képviseltette ma
gát, kik az igazgatóval az egyetemi tanácsot képezték. Egy, évenkint 
ujra választott sy n d i c us volt a két egyetemnek ügyvéde j azt4~ 
volt még ugyanesilk minden évben ujra választott jegy218je, guda\ja, 
két pedeBusa 811.1. Mind a város, mind az egyetem évenkint ~gy dij
tisztet nevezett ki a szálláadijak megha.ározására.. A ta'Quló~ak jogá. 
ban állott a kivett szálláson három évig megmaradhatni, s a gazda, ki 
többet követelt, vagy méltatlan panaszt emelt, vagy roszul bánt 6 

tanulóval, elvesztette szállásadási jogát. 
Illyen ·s hasonló szabadalmakkal édesgette a város a tanulókat ; 

fólmenté a tanárokat a katonai szolgálat, utóbb az adó alól is; az 
idegeneket akár tanárok, akár tanulők voltak, a városiakkal ugyan~ 
azon jogokban részesité, s ká1·talanitá öket a ezenvedett lopásért, ha 
ezt a tolvaj nem tehette. Egy sajátszerti r~ndelet •zerh1t a zsidók a 
jogtanulólmak farsangi mulatsá.gra száznégy és fél font eztt11töt, a 
szépmüvészetek tanulóinak pedig hetven fontot tartoztak fiztltni. Mi
dön elöször esett hó, a tanulők összegyülvén, jelesb tanáraiknak szob~ 
rokat emeltek belőle. Kik tudorokká lettek, meg kellett es"ijdniö~, 
hogy Bolognán kivül másutt nem tanitandn~k j 1\Z pedig, ki Elgy tiJ.· 
nulót más egyetembe csábitott, halá.llal és j ószá.g-elventéssel fenyit
tetett, ugyszintén az ötven éven felüli tnnár vagy idegen ta'QJ.J)ó, ki 
netalán szerződés szerinti idejének eltelte eHitt máshova menQe. 

A tudorságot roint rangot adta meg a jogtudósok gyülekezete, 
s az jogot adott tanttá.sra és egyetemi hivatalok viselésére; ámbár 
határozva volt, hogy a magasb állomásokra csak szüle~ett bolognaiak 
emeltethessenek. Hat évi tanulmány E>ziikségeltetett az egyházjogi s 
nyolcz évi tanulmány a polgárjogi tudorságra. Miután megesküdött, 
hogy ez időt betöltötte, a tanulónak magán- s nyilván- vizsgálatot 
kelleTkiáÜnia. Az elsőn két szöveg tétetett eléje, mellyeket neki az 
arr.l1idiacon és az öt bevezetö tudor előtt megvitatnia kellett, szaba4, 
ságában állván a többi tudoroknak ellenvetéseket tenni 1 mellyek-
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nek megfelel ve, a tanuló a szabadékosok (licentiatus) közé vétetett 
föl. A nyilvános vizsgálat a székesegyházban nagy ünnepélylyel tar
tatott. A szabadékos készülten beszédet tartott, azután egy jogi fel
adványt fejtegetett, melly közben a tanulótársak ellenvetéseket tehet
tek. Ezután az archidiacon vagy valameily tudor megdicsérte s tn
dornak kiáltotta ki a vizsgálatadót 1 átadván neki a könyvet, a gyü
rüt és a föveget. A tudori kötelességek pontos teljesitésére nem ki
vántatott eskü; csak némelly részletes esküt kelle tenni 1), 

A ki tudorrá lett, joggal birt tanításra, nemcsak Bolognában, 
hanem bármelly más, a pápa által megerősített egyetemben. A sza
badékosok nem tanithattak, bár minden tanuló öt é v i tanulmány után 
egyetlen egy czikk, hat évi tanulmány után egész rész felett tarthatott 
előadást az igazgató engedelmével. Az illyenek baccalaureusoknak 
neveztettek. A tanfolyam egy évig tartott november 19. vagy 28 tól 
szeptember 7-ig, mintegy nyolczvan szün-nappal, és minden csü
törtök kivételével 1 ha csak azon héten valameily más ünnepnap 
nem jött közbe. Az előadások délelőtt korán reggel a harangszó 
(Ave Maria) után, délután estefelé tartattak, s csak szóbeliek voltak. 
A folyam vagy rendes vagy rendkivüli volt a könyvek szerint. Ren
des előadásra szalgáltak a római jogban a régi D i g es t a s Jus t i
ni án Codexe, az egyházjogban Gratián Decretuma és a 
D e c r e t a l es. Minden más könyv rendkivilli volt, B a ki illyenből 
tanított, a rendesbéli nem taníthatott. 

Minö tandijt fizettek legyen a tanulók, meg nem határozhatjuk; 
bizonyosan az idő és helyek szerint l{ülönbözőleg; hanem a tanuJók 
számából ítélve, a tanároknak bő jövedelmök lehetett. Késöbb nyil
vános fizetések rendeltettek. Bolognában, hol 1384-ben a jogért ti
zenkilencz, a szépmüvészetekért huszonhárom fizettetett, a polgárjog 
tanárának ötventől háromszáz forintig ment fizetése, minden forintra 
harminczhát·om soldót számítva. Miután valamennyinek fizetés ren
deltetett, a tanárság közhivatalnak tekintetett 2). 

1) A magAnvizsgAiat hatvan, a nyilvános nyolczvan lírába került. Huszon
u.Sgy adatott a bevezető tudornak, egy vagy l<ettö a jelen volt tudoroknak, a sze
riut amint a vizsga magános vagy nyilvános volt. Az archidiacon minden vizs· 
gAiatért tizenltét és fél s minden beszédért három Jirát kapott. Sokkal többe 
kerültek az ünnepiSiyes késziiletel(, mellyekre nézve a pápa 1311-ben megparan
csolta, hogy 600 JirAnál többet senki se költhessen. 

2) Ime még néhány adat a tanárok fizet.Ssére nézve. Guido Uli Suzzarra 
a római jogot a tanítványoktól megajánlott háromszáz bolognai líráért vállalta el. 
Dína da Mugello Piatojában évenkinti 200 pisni liráért, aztán Bolognában 10 bo
lognai lirMrt tauitott, mi azonban talán a tanítványok adományain kivül volt 
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Bolognában vétetett föl először az egyetemi tantárgyak közé 
a ny eh• tan, és a florenczi Buoncornpagno Fo r ma l i t e r a r um 
sc h o l as t i c a r u rn-ot vagyis fejedelmek e államférfiakbozi levelek 
irmodorát olvasta ott fel s babér1·al koszorúztatott meg. Szokásban 
volt, hogy a ki a nyelvtanári széket elnyerni akarta, ebbeli obaját 
ragyogó ékességü s nagytudományu levélben (p i c t u r a t o v e r
b o r u rn fa s t·u e t a u c t o r i t a t e p h i l o e o p h o r um) tudatta ; 
az élczes és büszke Buoncompagno tehát költött egy illyen levelet 
valameily idegen tanár ne,·ében, ki öt magát hivta föl a versenyre. 
Örültek most a vetélytársak !! égig emelték ama koholt levél ma
gasztosságát; rnidön aztán a kiszabott nap eljött, összecsődültek a 
székesegyházba, de Buoncompagno fölfedvén a dolgot, vetélytársait 
megszégyenité ; őtet pedig barátai diadallal vitték haza. 

Kizavartatván Boiognából polgári zendülések által, némelly 
tanuJók Paduában alakitottak jogi tanodát, melly magvául szolgált 
az ottani egyetemnek, a bolognaihoz alkalmazutt határozmányokkal; 
kivéve, hogy itt az egyetemet tanulók, tanárok és tisztviselök képez
ték, e a tanárokat a tanítványok választották. Velenezei alattvaló 
nem lehetett magasb rangú tisztviselő vé, ha tanulmányait ott az e végre 
felállitott három tanácsos felügyelete alatt nem végezte. 

Egy másik zavargás alkalmával a Boiognából eltávozó tanuló
kat Siena magához hivta, ajánlván nekik hatezer forintot elzálogosí
tott könyveik kiváltására. A sienai egyetem már a XIII. században 
létezett s ujjáalakíttatott IV. Károly által 1357 -ben. A perugiai 1276-

neki ajánlva.; Nápoly 100 arany-obont ajánlott neki. A tarisznyáR szarzetesek 
a florenczi Lapo-t 1270-ben élelmezés mallett 30 bolognai liráért vitték el1 a. 
phyaika és logika előadására. 1261-beu a vicenzaisk Arnoldot az egyhbi jog 
elöadáaáre óOO !ira fizetils mellett hivták meg olly föltéttel, hogy ha. legalább 
husz tanítványa leend. Aldovrand a. jogot 120, Ranlo az orvostudc.mányt lliO 
líráért tanította.. Pillio Modenában a polgári jogot 100 márka. ezüstért vállalta 
el. Aquinói sz. Tamás I. Károlytól hónaponkint egy arany-obont kapott. Baldo 
Piacenzában 1399-ben hónaponkint 164 lirAt, 1397-ben pedig 1200-t évi fizetésül 
huzott ; más tanárok hónaponkint 4-66 lirát kaptak. A tanítványok ollykor 
apródok gyanánt sz o igáltak tanflraik körül; az egyik felvágta tányl!rában az ételt, 
a másik töltött neki eat. Odofred az egyetemi előadásokon kivül rendkivülieket is 
tartott azoknak, kik fizetni akartak; midíln azonban keveset venne be, utolsó elö
adAsJI.t igy fejezte be : .Mondom nektek, hogy a jövö évben mint rendes tan!r 
jól s olly hliségesen fogok tanitani, amint még nem tevém, de rendkivüli előadá
sokat u em tartandok, mivel a. tanulók nem jó fizetök; ezeretnek tanulni, de fi
zetni nem. Más mondani valóm nincsen; menjetek az Ur 6.ldásá.v~l," 
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ban keletkezett; a parmairól Donizo emlékezik 1). A vicenzai, mely
lyet szinte bolognai tanárok és tanuJók alapitottak, csak hét évig állt 
fenn: A vercellii község 1220-ban a hittudomány, aztán a polgár- s 
egyházjog, az orvostudomány, dialektika és nyelvtan számára tano
clát nyitott, melly négy nemzet osztályaira szakadt; az első a fran
cziák, norman dok- s angolok, a második az olaszok, a harmadik a 
németek, a negyedik n provencciak és spanyolok sdmára szolgált. 
E négy osztály igazgatói kötelezték magukat sok tnnitványt szerezni, 
különösen a paduaiakat oda édesgctni. A ltözség megigérte, hogy 
a tanuJók lakásaul ötszáz szobát s olcsó élelmez<ÍRt fog rendelni, a 
közbékét fenntartja, a tanulőltat nem illdözendi s nem fogatja cl sem 
adósságért sem egyébért. A tanárokat az igazgatók válaszszák, s a 
község két tanuló s két polgár meghatározása sze1·int fizetondi öket. 

Piaában már a XII. századb11n voltak jogtanát·ok, de az összes 
tanulmányok csak 1444-ben, midön ezen egyetem Florenczbe vitetett 
által, hozattak be. II. Fridrik elött alapult meg a fcrl'arai tanoda, 
mellyet IX. Bonifácz 1391-ben egyetemmé emelt. A római, mellyet 
IV. ln eze 1245-ben alapított, a Szentszékkel együtt A vignon ba he
lyeztetett által. ll. Fridrik, hogy alattvalói máshova ne kényszerül
jenek mcnni, Nápolyban alapitott tanodákat, s bár nem engedte meg, 
hogy a tanítók és tanulők egyetemet képezzenek, ez utóbbiakat még
is sok szabadalommal ajándékozta meg; ám mégsem emelbette amaz 
iskolát azon virágzásra, mellyre a tamllók csödülete s bizalma által 
alapitott tanodák jutottnk. 

Több más, különösen jo~tudományi tanoda keletkezett ülnsz
országban a következő három század alatt; minő volt a modenni, 
reggiói és piacenzai. IV. Károly a páviai egyetemct 1361-bcn kivált
sággal fatta el; s Galeazzo Visconti alattvalóinak a más iskolák láto
gatását eltiltva, a tanároknak gazdag dijazást rendelt 2). A turini 
egyetem csak 1405-ben erősíttetett meg a pápa, és hat évvol késöbb 
a császár által. 

A párizsi iskoláról, hogy már a Karolingok alatt létezett volna, 
nem birunk adatokat, hanem az azok bukása utáni két században 

I) Chrysopolisnak nevezi azt 
quia grammtltica 1JW!Ilet alta, 

Artea et aeptem atudioae I/IIJTit ibi lectae. 
Rer. ital. Ber. V. p. 464. 

•) Bo.ld6nak 1397-ben 1200 forintot; Mo.ino Jasonnak 1492-ben 2260-t: 
Aleiat6nak 1636-t61 lHO·ig 1000 seudit, 1644-ti:H 1660-ig 7 600 lirát; Meuoehi-
6nak 1689-ben 6000 lirát _ , •.. 
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már tanitlattak a tudományok; a XII. században pedig mát• három 
jeles tanintézet virágzék ottan, mellyekb6l sok hires férfiu került ki. 
E tanodák lassan lassan testületté alakultak, mellyet Fülöp August 
1200-ban igazi egyetemmé emelt, olly ldváltsággal, hogy igazgatója 
a királyi hatóságtól független legyen. Viszály támadván aztán az 
egyetem és a párizsi <'gyhllz kanczl'llárja között, a pápai követ Cour
-;on Robert, hogy megelőzze a botrányt, rendezetet ada az egyetemnek 
(1215). 

A testület ott csak tanárokból állott s hét karra u. m. három 
l!ittudományi, jogi s orvosi karra, aztán négy nemzetbeliekre, u. m. 
fmnczia, pi card, normand és angolhoniakra volt osztva; késöbb (1456) 
ez utóbbinak helyét a német foglalta el; e különbözö nemzetbeliek 
a bölcsészeti, vagy. mint akkor nevezék, a müvészeti kíu·t képezték; 
egyetemes tanítással az intézet csak a XII. század végén kérkedhet.ctt. 
Az orvostudomány büszkén nevezé Oorbeil Egyedet, kinek fáradsága 
nyomai még ma sem titntek el '). A bolognávali vetély végett tan
szék állittatott fel az egyházi jognak is; hanem ez egyetem mégis 
leginkább a hittudományról volt hires. A legfontosb lelkiismereti dol
gok ban az ö határozata kéretett ki, az egyházi vitályok eléje terjesz
tettek; s ha valameily hittudóst meg akartak dicsérni, igy szóltak 
róla : U g y l á ts z ik, m i n t h a e g és z é l e t é t a p á r i zs i 
e g y e t em e n t ö l t ö t t e v o l n a. Néha a polgárok számával 
egyenlö volt a tanulóké, kik egybesereglettek a t udom á n y n ak 
ama forrásához, az élet fájához, az Ur házának ·vi-, 
l á g á h o z. Es "a mi jót valameily ország, a mi nevezetest hozott 
létre valameily nép - mondják az egykornak -- a mi nemest és 
lelkest valameily idö, a tudományok kincseit, a föld gazdagságát, a 
mi élvet szerez a léleknek és a testnek, a bölcseség tudománya, a 
szépmüvészetek disze, az érzelmek magasztossága e a szelid szoká
sok, Párizsban az mind feltaláltatik. Egyiptom, Athenae s azon váro
sok, mellyek valaha tudomány által virágzottak, ennek adják az el
sőséget, a mennyiben amazoknál világi tudományt, Párizsban pedig 
az istenit keresik. Vele Athenae csak annyiban l1asonlitható, hogy 
mindkét helyen a tudósok az elsö helyet foglalják el" 2), Kellemes 
volt a mindennel bővelkedő Párizsban lakni, hol tisztelt volt a pap· 
ság, a lakosok ltedvesen müveltek, teljes személybátorság, s az ide· 

-~,------·-

1) Nem régiben nyomatott ujra : De compoa-itcrrum medicaminum virtute. 

•) V. ö. Jol. Brit. Philipp. lib. l. Arcbitremius költö Bulaeus-nal.l II, 484.; 
Rtgord, c. 60. Albertens p. 451. 
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genek számára sok királyi kiváltság jótékony védelme, mindenekf'ó
lött pedig a kereszténység virágának gyülhelye, a mennyiben az egy
ház első méltóságosai dicsöségöknek tarták ott tanárkodhatni. A 
trónörökös herczegek Párizsba jöttak, hogy megszerezzék a másutt 
nem szerezhetö ismereteket, ugyszintén a főurak minden részről, s a 
méltósagokra töreltvő egyháziak ; mindez ama csint és fino~ságot 
hozta létre, mellynek Párizs mindig előképe marad. 

III. Sándor pápa szám os fiatal olasz papot küldött oda; V e
Íencze azokat hozta ide, kik utóbb az első méltóságokat viselendet
ték; Párizs kedveért az angolok odahagyták Oxfordot; a németek 
szargalmasan látogatták, sőt Norvégiának, Svédhonnak s Lengyel
országnak sem tetszett messze ; Magyarország sok főuri s egy királyi 
fiut is tarta ottan 1). Egy egész utczát, melly még ma is arról nevez
tetik, könyvárusok laktak; a gazdaga.bb tanulókat pénzzel a tőzsé
rek és zsidók látták el, a szegényebbekről a herczegek és a király 
gondoskodtak. Bizonyos vallási ünnepélyekre vagy társuk eltakari
tására közösen adtak össze. Tisztes öltönyben kelle járniok, s a ta
nodában határozott órában megjelenniök. Korán reggel a tanítók 
előadásait hallgatták ; délután vitatkozások s ismét előadások, végre 
az ismétlesek következtek. 

Jelentékenyek és sajátszerüek voltak a tanulők kiváltságai 2). 

A megérkezett tanuló szállást keresett leginkább a l a t i n v á r o s
b a n, s a hol megtetszett neki, onnan az előbbi lakót kikergethette. 
A háztulajdonos tartozott neki lovat kölcsönözni; a házbért1 ha nagy 
volt, az iga-zgató leebszállitá; felmondani a tanulónak semmi szin 
alatt nem Iehetett; ha ellenben szomszédságában erösszagu ezereket 
áruló kalmár vagy kovács vagy más lármás meaterember lakott, en
nek minden haladék nélkül el kellett költöznie. A tanuló, ha atyja 
meghalt, a tudomány érdekében megvett könyveket s csinált adós
sá.gokat nem tartozott megfizetni. Az állam semmiféle szolgálattétel 
szine alatt el nem vonhatja öt a tanulástól; ö a vizsgálaton tiltakozha
tik gyanus tudor kikérdezése ellen; könyveit nem lehet elárverezni, 
mint a katona fegyvereit, s zálogba venni is csak a tanulás befejez
tekor ; élvezi a város összes polgárjogait, habár nem állandóan lakik 
benne; sem a tanár sem a tanítvány átok alá nem vethető. Tanulni 

1) A kútföket idézi Hurter III. Incze életében, I. könyv. 
') Leírta. ezeket késöbb Rebufil Péter, Monspeasvlani je. in privilegia et im-

11umitatea u.niveraita'tum, doctorum, magistrorum et studio11orum CQ111mentationea enu .• 
cleatiaaimae. Antverp. 1688, 
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s előadást tartani ünnepnap is szabad; azon foglalkozások közé tar
tozván ez, mellyek nélkül a világ fenn nem állhatna. 

Fülöp August kivonta a tanulókat a rendes hatóság alól, miért 
is ezek bünvád esetében elfogattak ugyan, de rögtön az egyházi ha
tóságnak adattak által. Az egyetem hatósága csupán a tanodával vi
szonyban álló ügyekre szoritkozott; a tanuJók gydkran az igazgatók 
és az ügyészek jelenlétében meg is ostoroztattak, melly szokás Olasz
országban nem helyeseltetett. Szép-Fülöp kiváltságai közé tartozik,, 
hogy az egyetem fölmentetik minden adó alól, mind maga mind k ö
v e t e i részére, kik itt először emlittetnek; a polgároknak megtilta
tott a tanulótól a házbér fejébe zálogot kérni ; Párizs kapitánya és 
polgármestere, átvéve hivatalukat, a tanárok kezébe tették le az es
küt. Ez időből való az ugynevezett S o r b o n n e feladvány a, mellyet 
a tudorjelölt mindenki ellen védeni tartozott reggeli hat órától dél
utáni hatig, nem lévén más szünete, mínt néhány pereze délben, ét
kezésre. 

Ennyi ifju összecsődülése a azokott bajokat vonta maga után. 
A gonosz nöszemélyek hálóikba szötték a tapasztalatlanokat s olly 
szemtelen tolakodásra vetemedtek, hogy a tanulóknak egyesült erlí
vel kelle őket néha lakaiktól eltávolitni. A fényüzés elősegité a fes
lettséget; a lakomák dözsöléssé fajultak; a büszke tanuló megve
tette az alázatos polgárt, s igy surlódások támadtak, mellyek nem 
mindig vér nélkül végződtek. Minden ujon érkezett deák egy, néha 
tetemes összeget (b é j a u n e) áldomásra tartozott adni, s mig az 
öregebb pajtások az ujoncz egészségére ittak, ez mindennemü tré
fáknak ki vala téve. Egy határzata az egyetemnek eltiltá e jogot 
1342-ben, csakhogy a tanuJók aztán ama költséget önkényt viselték. 

V. Orbá.n pápa az egyetemet átalakittatni rendelé (1366), s mel
löztével az egyházjogi s orvosi karnak, a hittudomanyira nézve hatá
roztatott, hogy a baccalaureusok, mibelyt a Mondatok könyvét ma
gyarázni kezdik, legott illő ruha fölött tudori köpenyt és föveget vi
seljenek; hogy huszonöt év ellitt senki se tanithasson, s hogy a tanu
l6k az első négy év alatt a bibliát, vagy a Mondatok könyvét, a mint 
t. i. az előadás megkivánja hordják magukkal; ezeket, mielőtt a 
könyvárusoknak átengedtetnének a kanczellárnak és a kar tudora
inak meg kell vizsgálniok. A mi a müvészeteket illeti, ezek tanu
lóinak nem padokon, hanem földön kelle ülniök. A felvétetni kiván6 
értebi tartozott a grammaticát és logicát s legalább egy részét az é v
k ö n y v n e k ; a szabadékosnak tudnia kellett az egész természet
tant, s legalább egy részét a mennyiségtannak; hogy pedig tanár 
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lehessen, szükségeltetett Aristoteles erkölcstana e a meteorologicai 
}(önyvek közöl legalább három. 

Egyháziakul tckintetvén, a tanárok nőtJenek tartoztak lenni; 
csak 1452-ben vétE'tte.k ki az orvos- és 1600-han az egyházjog-taná
rok. Az egyházi jog volt a kedvencz tanulmány j a római j9g III. 
Honoriusnak egy rendelete szerint tiltva volt egész 1568-ig. 

Igen nagy hatalomra vergődött a párizsi egyetem az állam és 
egyház irányában. A római udvarralmindig kissé feszes viszonyban 
állott ; a királyoknak nagy segítsége, néha pártfogója vala. Nagy 
erélylyel védte saját jogait mind tisztviselők, mind egyesek irányá
ban. Midön egy saint·germaini polgár bevetette a papok földének 
egy részút, az igazgató kiment egy sereg tanulóval és tanánal, és a 
vetés összetiportatott A lcirálylyali gyakori viszályaiban az egyetem, 
ha jogaiban megaértve érzé magát, csak felfüggeszté az előadásokat 
és tagjainak szónoklatait, s a IH~p legott zavarogni kezdett annyira, 
hogy a hatalom engedett n közvéleménynek. ~~ függetlenségét azon
ban szegénységének köszönhette, minthogy még saját épületc seru 
volt s többnyire zárdákhan gyült össze. Miután a királyok XI. Lajos 
után önkényurakká lettelt, megnyirbálták lassankint az egyetem ha
talmát, mellyet ez a tudomány tekintélyével szerzett j aztán meg is 
szitnt az egyetem az értelmesség központja lenni; a. tudományok az 
iskolán kivül is kiterjeszkedtek j a sajtó elömozditá azok~t, s ama hi
res testület népszerütienné lett. 

Már 1180-ban emlittetik Montpellier egyeteme, melly aztán a 
holognainak mintájára rendezve, valamennyi kart magába foglalt. Az 
orleansi is (1305) nagy hírre emelkedett, különösen a római és egy
házjog ban. Toulouseban is alapittatott egy 1229-ben, az ottani nagy
számu eretnekek jn vitása végett; Valence s Bourges és talán Lyon 
és Vienue is birt egyetemmel. 

Spanyolhonban már a XIII. század óta létezett a salamancai, 
késöbb alapittatott a coimbrai és alcalai. Az angolhonisk közt leg
nevezetesb volt a bizonytalan eredetü oxfordi egyetem : e mindezek 
a párizsinak mintájára rendeztettek, de nem voltak annyira függetle
nek a királyoktól. 
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B.USZONÖ'IÖD!K FEJEZET. 

J o g t udom á n y. 

Már ez elbeszélésből is láthattuk, milly fontos tanulmány volt 
légyen a jogtan. A római jog, ruelly tökélyesen soha sem veszett ki, 
sőt némaily tartományban mint o. legyőzöttek tényleges törvényho
zása s az ügyek és polgári élet gyakorlatában is fennállt, a XII. szá
zadhan elárasztá a tanodákat, elméletivé Iéin s ugyanazon állásra 
emelkedett, mellyre a hittudomány és a scholastica. Bámulatos és 
példátlan tény, hogy egy letiprott népnek holt törvényhozása egésrl.i 
Európa politikai és társadalmi tudományává líln, és hogy még ma is 
o. törvényköny'\'ek támaszt vagy magyarázatot találnnk PapiniAn ha
tározataiban vagy a glossatorok ( értelmezök) véleményében. 

Bár el nem vesztek a római jog kútforrásai, ama törvényhozás 
mégis az eldurvult népre nézve banyalodott s túltudós volt; a híibér
rendsze~rel nehéz volt azt összeegyeztetni. Azonban az olasz varo
sok gazdagsága, kereskedelme s hatalma növekedtével az uj bonyo
lulatokban elégtelennek találtatott a germán jog, s minthogy azon 
esetek, tnellyekröl ez nem gondoskodott, a római jogban megoldva 
találtattak, az elmék erre adták magukat, s a polgárok egy uj nemét, 
a jogtudósokat hordák létre. 

Mondják, hogy midön Amalfi 1135-ben kiraboltatott, akkor fe
deztetett föl a P a n d e c t á k egyetlen példánya, s Il. Lothár jutal
mul a pisaiaknak adta azt, rendelvén, hogy a germán jog helyett a 
római hozassék gyakorlatba, s ennek tanitádiira tanszéket állitott fel. 
Ez kevés vnlósrainüeéggel bir, miután meg van mutatva, miszerint 
a P a n d e c t á k soha sem me n tek feledésbe, s Lothár okmányát sem 
látta senki. Ezen codex, melly hosszú ideig nehezen láthatott erek
lye vala, most könnyen láttathatik ama ké~irati kincsek között, mely
lyekkcl bir a florencEi L ö r í n c z-köny v t á r. Ugy látszik, Justi
nián korából való. Hogy egyetlen eredetinek bizonyittassék, felho
zatik, hogy a könyvkötl:l fölcserélve tett be egy lapot, s e hiba meg
van az összes ismert példányokban, mint mellyek egyszerü másola
tok voltak. Ugy látszik mégis, hogy az értelmezök több szövep;ot ha
sonlítottak össze s ugy készitették a bolognai, közönségesnek elneve
zett kiadást. Hvgy igen gyérek voltak a példányok, mutatja a fon
tosság, melly a kérdéses kötet birtokának tulajdonittatott, mcllynek 
fölfedezése .s dindali hire sokak figyeimét hívta fel, kikkel az előha
ladt inüveltség müveltcbb törvényhozás sziikségét éreztctt1;1, 
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lrnerlus. 
Irnerius először tanita jogot szülövárosa- Bolognában (1110-

20 ?) ; s az ifjak, kik az uj tudomány hallgatására csődtiltek, hazá
jokba térve, egyes esetekben, ha nem máskor, legalább a hol a helyi 
törvény hallgatott, a római jog határozatait alkalmazták. F_tmnma
radtak nagyrészben e hires bolognai tanár értelmezései, valamint más, 
a tanoda használatára készitett munkáinak emléke ; a tanadából 
utóbb bucsút vőn, hogy a császár szolgálatába álljon. Nagyelméjü s 
gondolkodó lévén, mellözte az előbbi századokban tett jogkörüli mü
veket vagy kísérleteket, és mindent saját fejéből teremtett. Van, ki 
neki tulajdonítja az A u t e n t i c a-k a t is azaz kivonatait azon 
Ujabb törvényeknek (Novellae), mellyek acsászáriren
delmények helyébe hozattak s ben vannak a C o d e x b e n, s mely
lyek törvények gyanánt idéztettek és követtettek. Csakugyan úgy 
látszik, mintha ezek nagyobbára tőle eredtek volna s hogy szaporadtak 
utódai alatt, miglen Accursius azok sorát befejezte. 

Mint tanítványai emlittetnek Bulgarus, Martin Gossia s Jacopo, 
Boiognából ; és Hugó, Porta Ravegnanából. Bulgarus, kinek os a u· 
r e um (arany száj) volt a mellékneve, élete végén megtébolyodott. 
Martin Gossia c o p i a l e g um melléknévvel, egy, Bulgarussal el
lentes felekezetnek volt feje; tulnyomóságra azonban a Bulgarusé 
vergődött, miután a jeles Azzo János és Accursius Ferencz a mellé 
álltak. 

Már említettük, mikép Veresszakállu-Fridrik ama négy jogtu
dóst hívta fel ítélni a királyi előjogok fölött. Ők azonban, minthogy 
a hűbéri intézmények- és szokásokra alapitott jogok megoldását föl 
nem találták a római jogban, más részt meg maguk nem is mertek 
ítélni, két birót kértek minden várostól s ezek tanácsa mellett a ha
tározat egészen Fridrik javára ütött ki. Ez sokszor mulatozott velök 
s kérdé egyszer: a világ ura-e a császár? mire Martin Gossia a ró
mai intézményekkel egyezőleg igennel felelt; Bulgarus ellenben a;,~;t 

mondá, hogy az urság csak a tulajdonra vonatkozik. Fridrik az első· 
nek oda ajándékozta saját lovát, mellyen ült, mire a másik felkiál
tott: Am is i e q u um, q u i a d i x i a e q u um, q u o d n o n fu i t 
a e q u um. A tanítványokról feltalált adoma, melly mégis a két tudor 
vélemény-különségéről tesz bizonyságot. 

Bulgarus alatt tanult Rogerius, ki a Summ a C o d i c is-ban a 
jogtudomány körül az első rendszeres kisérletet tette. Piacenzai. Ottó 
Mantuában tanított, de megtámadtatván éjnek idején Baila Henrik 
által, kinek véleményet megczáfolni merte , nagynehezen tudott 
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Montpellierbe menekülni, hol ö nyitotta meg az első jogi tanadát 
(1192). Habár követelös meg ezerfölött hiu volt, mégsem hiányzik 
benne a tudományos szellem és a kutforrások ismerete. A cremonai 
Bassiano János szabatos előadással birt s mti-kifejezései, bár itt ott 
homályosak, de igen elmések. 

Pillio da Medioina Bolognábán már mint ifju tanitott j s midön 
a modenaiak száz márka ezüstöt igértek neki, ha hozzájok menne, 
a bolognaiak megeskedtették öt, hogy két év alatt máshova nem 
mcgy tanitni; a modenaiak ekkor, kiknek talán csak az volt szán
dokuk, hogy vetélytársnőjöket megfoszezák tőle, ajánlották neki, 
hogy náluk ha nem is tanitna, mégis annyi évi fizetést húzand, mit el 
is fogadott. Leginkább párbeszédben irt a jogtudomány és a szerzö 
között, roppant hiusággal s logikai okoskodások szenvelgésével. 
Mondják, hogy néhány kőmíves dolgozva intette az elmenőket, vi
gyáznának magukra. Egy polgár nem hallgatván az intésre megsér
tetett egy kö által, miért is panaszt emelt. Pillio azt tanácsolta a kő
míveseknek, ne felelnének, mire a birák öket mint némákat el akar
ták bocsátni, midön a vádlott igy kiálta fel: H o g y a n n é m á k, h a 
nekem kiáltani .tudták, vigyázzak magamra? Olly 
vallomás, melly szerint a kömivesek fölmentettek. 

Dicsértetnek még Alberico da Porta Ravegnana, kinek annyi 
volt a tanítványa, hogy a tanácsházban volt kénytelen előadást tar
tani j a bresciai Cavriano Vilmos s mások, kiket hosszú volna elő
sorolni. Azon időből valók a P e t r i e x c e p t i o n e s l e g um r o
m a n a r um 1 mellyek szerzőjéröl csak annyit tudunk, hogy franczia 
volt, s négy könyvben rendszeresen tárgyalta a jogot, jobbára a ró
mait, mellynek kútforrásait ismeri, s bár nem mindig itészileg, de 
mégis használni tudja. Midön Theudebald, canterburyi érsek Mila
nóba jött, hogy Coelestin pápára hivatkozzék, olly jogi viták fejlöd
tek ki, mellyek a jogi könyveket Angolországban is megismertették, 
s Rogerius Vocearius Oxfordba ment azok tanitása végett, de abba 
kellett azt hagynia a seholastica tanulói által emelt nehézségek mi
att. Illy czimti könyvét : L i b e r e x u n i v e r s o e n u c l e a t o j u
r e e x c e r p t u s e t p a u p e r i b n s p r a e s e r t i m d e s t i n a t u s, 
költség e idő kimélés tekintetéből tanítványainak írta, kik itt az 
eredeti szöveget nehezen szerezhették meg. Az oxfordi egyetemben 
szerezhette Salisbury János azon nem mindennapi ismeretet, mellyet a 
rómTai jog körül tanusit. 

A középkor első szakában az egyház szerette e müveltc a ró
mai jogot; de midőn ez a XII. században annyira emelkedett, hogy 
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az egyházival vetélykednék, s ennek sok tisztelőjét magához vonná, 
a római udvar megakadályozlio vagy roszahi ennek tanulmányozását. 
Sz. Bernárd a fölött panaszkodék, hogy Rómában a pápák épületé
ben az Ur törvényei helyett a Justiniánéi tanittatnak. Egy római 
zsinat eltiltotta a szarzeteseknek a római jog s az orvostudomany ta
nulását, melly sokszor ismételt t'ilalmat Honorius pápa, különösen 
Párizsban, a hittudomány székhelyén, mindon egyházira kitet:jesztett. 
Be sem is vette magát oda a jogtudomány egész 1568-ig i mire nyolcz 
évvel késöbb Cajus (Cujaccio) engedélyt nyert azt nyilván tanithatni. 
Ekkor már javában tanittatott u. montpe\lieri, orleansi, toulousei, va
lencei s bourgesi egyetemekben i Salamancábo. a XIII, Alcalába a 
XVI. században hozatott be. Angolhonban III. Henrik s I. E~duárd 
idejében kapott lábra, de minthogy a római jog az ez országi tör· 
vényszékekkel kevéssé egyezett meg, az egyházi jog tanárainak ha
gyatott s a tudorság mindkettöböl egyszerre adatott. 

Ama tudománynak diadal helye tehát mindig Olaszot·szág vala, 
s nem fejedelmi kegy vagy határozatok által, hanem az idök szük
ségei szerint. A szabad, kereskedő, gazdag s népes lombard városok 
nem elégelték meg többé a germán törvénykönyvek szük körét s a 
római jog csekély ismeretét. Elavulván a Nagy-Károly be hozta sze
mélyes jog, szokássá lett Európa népeinek nagyobb részét ugy te
kinteni, mint mellyek a birodalmi egység által szorosan összeköttet
tek, és a különbözö nemzetiségek mellett, a birodalmat, az egyházat 
s a latin nyelvet közösnek tekinteni. Most is tehát alighogy megala
kult a bolognai tanoda s tovább terjeszté az ismereteket iratok s uj 
tanodák által, a római jog is az egész kereszténységnél közösnek 

'kezde tekintetni, mi által annak tekintélye fölöttébb emelkedett, Nem 
a sváb császárok pártfogása, sem nem n vetélykedö városok verse· 
nye volt tehát, melly a bolognai tanodát felállitá ; é!! II. Fridrik sza
badalma csak tiszteletteljes elismerése volt a már elötte fennállott
nak. Megdönthetlen tény, hogy a szabad városokban a jogtudósok 
fontos testületet képeztek, nagy tekintelylyel s az elsö hivatalokat és 
méltóságokat viselve. Az első családok fiai a jogtudományra adták 
magukat, gyakorlati értelem- s valódi méltósággal. Bolognai Azzo, 
kinek iratai átaJánosan méltányoltatnak, ezer tanítvány előtt tartá 
előadásait. 

Accnrslus. 1151-1229. 
Felülmnlta öt tanítványa, Aceursina Ferencz, ki Bagnolóban, 

Florencz mellett született. Ha nem is voltak eredeti müvei, annál hí
resebbé lett G l os sa c o n t i n u a-ja által, mellybe fölvette az előtte 
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valókat ia, mint szinte az értelmezök értekezéseit s ldvonatát. Nem 
érti a megválasztást s nem eléggé világosítja meg a jogtudósi vitá
lyokat s a megoldásokat; de fenntartotta sokak véleményét, kiknek 
elvesztek írásaik. Életében olly tekintélylyel birt, hogy véleménye 
törvény gyanánt idéztetett, s az utána következett jogtudósok a szö
veg helyett az ö értékezését tanulmányozák, miért is vele a jogtudo
mány uj korszakba lépett. A tanárok sz6árba marülnek s szörszá). 
hasogatókká lesznek, belefojtják a szöveget a magyarázatha, semmit 
sem hagyva fenn a tanítványok önálló gondolkodásának. Irályuk 
barbár, melly részben mégis kivétel gyanánt említendő Dino da Ma· 
gello (1313). Ez részt vett a D e c r e t a l es VI. könyvének szer
kesztésében s olly nagy hirre emelkedett, hogy a püspökök még éle
tében azt határozták, hogy· az igazságot a törvények és határozmá
nyok szerint kell kiszolgáltatni j a hol pedig a római törvény és 
Accursius glossája hallgat, ott Dino határozzon, 

Ravanis Jakab (1296.), Langres mellett, toulousei tanár, aztán 
verduni püspök, első készitett jogtudományi szótárt s behozta abba a 
dialecticát, mellyel aztán az utóbbiak tulságosan visszaéltek. Még 
roszabbra fordult a dolog, miután Lu lio Rajmund az ö A r s ma g n a· 
ját a jogtan ra alkalmazá j úgy, hogy e tudomány hanyatlásnak indult, 
miglen a X V. században uj életre hozatott. 

A P a n d e c t á k értellnezésére mély itészet, nagy ismerete a 
nyelvnek s római régiségeknek kivántatott volna, minck hiányában 
a helyett hogy megigazitnák a szöveget, bizonyossá tennék az időt, 
s bele hatnának a törvény valódi értelmébe , azt magyarázgatják, 
hogy etsi annyi mint quamvis, és admodum annyi mint 
v a l d e j hogy T i b e r is Tiberius császár nevétől veszi nevét. Ul
piánt és Justiniánt Krisztus előttre teszik j Papiniant Marcus Anto
nius által öletik meg, s a p o n t if e x-et p á p á nak s e p is c o p us· 
nak fejtegetik. Van bennök mégis ügyesség s tcrekvés, különösen 
Accursiusban, a távoli helyek öraszeállitásá.ban, a szinleges eltérések 
összeegyeztetésében s értelmezés végett a kutforrások használásában, 
a mennyire engedte a történetbeni járatlanság, melly ugyanaz volna 
még ma is, ha Ulpián s több régi jogtudós föl nem fedeztetnek. 

A Pandectákkal kezökben vala Justinián törvénykönyve, az 
I n e t i t u t i o n e s , A u t h e n t i c a e, az E p i t om e Juliani, egyéb 
semmi : ök hozzáadták a l o m b a r d t ö r v é n y e k e t , vagyis a 
lombardiai hitbérjogot, a császári uj törvényeket, az egyházi jog
könyveket 8 a városok határozmányait. Az értelmezök irtak és ta
nítottak egyuttal. Az elöadások a C o r p u s j u r i s öt része fö--

n % 
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Jött tartattak. Egy tanár több folyamot adhatott elő s azért igen sok 
tanítványa lehetett ; minden folyam egy évig s minden előadás egy 
óráig tartott. A XIV. században megváltoztaték a felosztás s · a D i
g es t a és a C o d e x egyszerre két tanár által adatott elö, mig egy 
harmadikra a V o l um e n bizatott, melly nz lnstitutiókat, az ·Auten
ticákat, a hübérjogot, a császári törvényeket s a Codex három utolsó 
könyvét tartalmazta. Késöbb minden egyes tárgyra különös folyam 

·rendeltetett, különösen Bolognában, hol a jegyzök is hivatásukhoz 
tartozó folyamot végeztek s tudorság nyerhetési joggal is birtak 1). 

Nagy szellemi élet bizonysága marad a XII. s XIII. század jog
értelmezőinek élénk vitája, melly elméleti is, gyakorlati is, s annál 
bámulandó bb, hogy nem segittetett más tanulmányok által; már e 
mozgalmakban a jövendő európai jogtudomány elöszikráit látjuk. De 
az első, szabad, független, életdús értelmezök csakhamar másoknak 
adtak helyet, kik birtak dialecticával, de nem értelmes tudományos
sággaL Amint a köztársaságok összekoczódtak, pártokra szakadt 
minden, majd utóbb a zsarnoki önkény nem engedte meg azon sza
badságot, melly a törvények fontolására szükségeltetik. Bologna 
ekkor elvesztette elsöségét s Pisa, Perugia, Padua és Pavia foglalták 
el helyét. A módszerben mindig túlnyomóbbá lett a dialectica; az 
okoskodás nem a szöveg hanem a magyarázat körül forgott, melly 
meggyarapod va Cino da Pistoja, Bartolo és Baldo müvei által, a szö
veget hozzáférhetlenné tette; megszünt minden eredetiség, minden
ki mások nyomdokain haladott. 

A tanodákban meghatározott könyvek használtattak, egyegy 
évben csak néhány szöveg magyaráztatott, s igy mind a mélységnek, 
mind az eredetiségnek el kelle tünnie. Maga azonban a római jog 

') Adjuk rövid vázlatát a tanmódszernek. ÁtaJános áttekintéssei kel'ldvén 
(.mmma) a tanár átment az értelmezendő sz öveg olvasására, aztán megvilágosi tá 
a nehézségeket, ellenmondásokat s a különös eseteket (casus); megismételték az 
átaJános szabályokat (brocarda); s megvitatták a kétes pontokat (qu.aeati011.e8) ; de 
mindazáltal minden egyes tanár saját tanm6dszerét szabadon követhette. A tanu-
16k aztán leirták, mit a tanár tollba mondott, feljogosítva félbeszakitaní a tanárt 
s kérdéseket tenni, különösen a délutáni randkivüli előadások alatt. Ut6bb a 
glossák hozattak be, mellyek eleinte a tanárt61 a lap szélére tett jegyzetek vol
tak, mellyek tökélyeRhitve , a mester halála után , mint a szerzö tudományának 
lényege, nagyon kerestettek. Ut6bb meggyarapodtak, R egy egy sz6 értelmezésé
ből halmozato• müvekké , commentárokká növekedtek. Következtek ezután a 
summák (tartalmak), az esetek, a brocardok vagyis az értelmezök által f11lállitott 
szabályok, a kérdések, a pörrendtartási könyvek, a keresetekröJi. (actionea) érte
kezések, distincti6k, vitályok gyüjteménye , mellyek nem tartoztak többé az elö
adé.sok közé, hanem a tanítványok által szargalmasan másoltattak. 
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gyakorlatban élvén el nem veszhetett egészen, s helyrehozta a diale
ctica visszaélését. Mig az első glossatorok tisztviselésben kerestek 
birt és gazdagságot, a későbbiek mint tanácsadók törekedtek azt el
érni. E tanácsadások közvetlenül némileg elősegíték a jogtant, de 
nem ugy a tanodai előadások j habár ezek is a politikai B tudomá
nyos történetre nézve sok becses adatot szolg4ltatnak B számos uj
kori elvnek eredetét fejtik meg. 

Neveztük fönebb Cino da Pistoját (-1336), Dino tanítványát, 
ki pártviszályok folytán a hegyek közé kényszerült futni B csak a 
ghibellinek győzelme után térhetett vissza. Bámulja ugyan a dialecti
cusokat, de önállóaágra is tud emelkedni, s megismerkedik különféle 
népek törvényeivel s a törvényszékek gyakorlatával. 

Tanítványa Bartolo da Sassoferrato ( -1357) Pisa- s Perugiá
ban tanított, hol kora halál érte öt utól j de mégis olly hírre emelke
dett, hogy fölülmulná a középkor összes jogtudósait és Spanyolhon
ban törvény gyanánt idéztetnék. Itészet- s módszerben mégis utá
nuk áll a régi értelmezőknek, elzáratva az eredeti szövegtöl a temér
dek sok értelmezés által. 

Perugiai Baldo (- 1400), ki különféle egyetemeken ötvenhat 
évig tanitott s a közügyekben is részt vett, nevének az első jogtudó
sok k.özött vivott ki helyet. "Különzési dühében - mondja Gra
vina- nem felosztja, hanem feldaraboljaa tárgyat, annyira hogy az 
mintegy szélnek eresztetik ; de bármennyire hátráltatja ezzel a római 
jognak, mint tényleges törvénykönyvnek értelmezését, végetlen ül 
hasznos mégis a gyakorlati jogtudósnak az esetek sokfélesége által, 
mellyet az ö termékeny elméje, bár nem általános valószínűséggel 
hoz fel j annyira, hogy alig lehet eset, mellyben hozzá sikerrel nem 
lehetne folyamodni. u 

Luca di Penna, az Abruzzók környékéről, igen fontos értelme
zést hagyott hátra a T r e e l i b r i fölött. Módszer- e irályban felül
muJja összes kortársait, egyenesen a szövegből merit teljes függet
lenséggel, mellyet azáltal ért el, hogy nem a tanodákban, hanem gya
korlatilag m~velte magát. 

Mellőz~ük a többi, számra olly sok jogértelmezök munkáit, 
mellyek h~lmaza már akkor rn u l t o r u m c a m e l o r u m o n u e
nak neveztetett. 

Egyluizjog. 
A rómaival egyidőben hozatott tökélyre az egyházjog. Photius 

883-ban a zsinatoktól s a császároktól kibocsátott egyházi törvények 
hiteles gyüjteményét készitette el, rendszerrel dolgozván azt ki, melly 

25* 
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aztán a keleti egyházban egyházjogul fogadtatott el, de a nyugati által 
el nem ismertetett. Késöbb Balsarnon 'l'ivadar (1290) értelmezéseket 
irt az egyházi törvényekhez, előadva, mellyek maradtak érvényben s 
mellyeket törlött légyen el Photius N o m o c a n o n j a, mint sz inte 
a görögök egyházjogának egyéb részeit is, minők az A p os to l ok 
s z a b á l y a i, a hét egyetemes, aztán a kartbagói, végre az öt rész
letes zsinat határozatai és a Szeniatyák kanonikus levelei. 

Nyugaton Regino, prumi apát a IX. század elején, Ratbod trieri 
érsek rendeletére készitett ~gy rendszeres egyházi törvénygyüjte
ményt. Aztán 1020 körül Burkhard wormsi püspök a Ma g n um d e
cretorum v o l um e n-t szerkesztette, melly nevének eltorzítása által 
B r o c a r d-nak neveztetett el, s különös és kétes kérdések értelmét 
vette föl. Chartresi Ivo (- 1115.) már kiadta volt nyolcz könyvben 
P a n o r m i á já t , midőn az előbbi gyűjteményt megismerte ; és 
ekkor összeolvasztá a kettőt rendszeresen, alakitván belőlük a tizen
hét könyvü D e c r e t u m o t t). 

Félre vettette e két gyüjteményt Chiusi i Gratián (- 1151), a 
Benedekrendböl, leljes rendszerét adva az egyházi jogtudománynak 
C o n c o r d a n t i a dis c o r d a n ti um c a n o n um vagy közönsé
gesen D e c r e t um czime alatt (114 7). Mondják, hogy III. Eugen 
jóváhagyta azt, s hogy a szerzö Rknieri Bellapecorával elsö tanitotta 
volna Bolognában az egyházi jogot. A mü szerkezete lehető legjobb, 
s a kútforrások előszámlálása öt kora legtudósb férfiának mutatják 
fel. Magában foglalja az Apostolok s százöt zsinat canonjait, s a pá
pák rendeleteit, az ál Izidoréit sem véve ki j ugyszintén számos he
lyet a Szentatyákból, a pápai könyvekbéli, a 'l'heodosiusféle s más 
törvénykönyvekbőL A D e c r e t u m épen olly hitelesnek tartatván 
az egyházjogra nézve, mint polgáriban a Justiniani Codex, igen sok 
értelmezőt talált j kiknek glossáit összeszedte Semeca János, Halber
etadt főpapja, azután átnézte Brixeni Bertalan. Megtisztítni azt az 
itészetleneégtöl világosultabb századok feladata vala 2). 

Későbbi 1 Rómába intézett kérdéstételek uj határozmányokra 
adtak alkalmat, mellyek ltözől a főbbeket összeszedte Circa Bernárd, 

1) Igy Savigny; hanem Theiuer A gos t. ( Über ve1·meintlirhe8 Decrel; ein 
Beitrag zut Gesch. de1 Kirchenrecht.Y, und insbesondere zur Kritik de1· Quellen du 
Gratiaru. Mainz 1832) nem hiszi, hogy a Decretum Iv6t61 volna. 

') Pápai közremunkálá.R és rendeletek folytán is tett több kisértet-után, 
megjelent végre V elenezében 1777- ben a turini Berard i Sebestyéntől : Gratiani 
can<mes genuini , ab Bpocryphia disc1·eti , corrupti Bd emendatim·~tm codicu,m .fidem 
exacli; rlif/icilio!'P-8 'Dinmoda interpretatione illustrati. 
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előbb Faenza, utóbb Pavia püspöke j ujabb gyüjteményt .Joannes 
Gallensis, mást ismét III. Incze rendeletére Beneventomi Péter, az
tán 1215-ben egy névtelen, egyet végre IV. Honorius szerkesztett. 
De minthogy ezek egyike sem volt teljes, amellett bizonytalan ren
deleteket is tartalmaztak, IX. Gergely meghagyta barcallon ai Pennafort 
Rajmundnak (1175-1275), hogy az 1150-en inneni vagyis a Gra· 
tiánféle gyüjtelem óta kiadott rendeleteket összeszedje, miáltal az 
egyházi jog egy második könyve jött létre t). Rajmundot azzal vá
dolják, hogy elhagyott szükséges dolgokat, hogy némell y rendelet
böJ kettőt csinált s meg;áltoztatta vagy elhomályositotta az értelmet; 
hogy némellyeket saját szavaival hamisitott meg. 

1297 körül Evreuxi Vilmos, Beranger de Bourges és Sienai 
Richard (1297 kiSriil), VIII. Bonifácz rendeleteiből a hatodik könyvet 
szerkesztették. Jöttek azután a U l em e n t i n á k V. Kelemen által 
kiadva vagy összegyüjtve, s közzétéve XXII. János által 1317 körül. 
Ez utóbbi pápa még husz határozványt tett közzé, mellyek E x t r a
v a g a n t e B czim alatt a D e c r e t a l e B ek ötödik könyvét képe
zik j mellyet befejeznek az E x t r a v a g a n t e s c o m m u n es 1 kü
lönbözö pápáktól kiadva. 

Az egyházi jog mind 'a törvényhozás, miud a köznép sorsának 
nagy javitását eszközölte. A zsinatoknak semmi okuk sem volt, hogy 
akár az öröködési rend 1 akár a házasság vagy valameily más jogi 
kérdés fölött igazságtalan törvényt hozzanak. Minden nemzet fő

papjaiból alakitva s wenten az előitéletektől és hübéri gyülölettől, 
mint egy areopag, azon előnynyel birtak, hogy a népekhez, mellyek 
számára törvényeket hoztak, ugyszólván idegenek valának, Inkább az 
erkölcstant, mint a politikát vevén irányul, rendeleteiket az általános 
méltányra alapiták, s igen ritka eset, hogy azok különösen egy tar
tományra szoritkoznának. A szeretet és a bántalmak megbocsátása, 
mellyek a keresztény erkölcstannak lényegét képezik, különösen 
ajánltattak azon időkben, midön mindnyájaknak mindnyájak elleni 
háboruja volt a társadalom uralkodó elve. A menhelyjog a vallásos 
erzelem által a büntető jogba behozott szelídséget tanusitjaj s mint
hogy csak a pap birt ismeretekkel, be kellett hoznia a törvényköny
vekbe azon fényt, mellyet a harczias fóurak nem ismertek. 

Az egyháznak a papi javakat védő törvényei azt taniták, hogy 
nem,_csak kard által szerzett birtok létezik , hogy az az erőszakon ki-

1)- Öt könyvének tárgyai e versben fejeztetnek ki: 

Judex, fudicimn, del"'~,, apon8alia, crimen. 
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vül más eszközökkel is biztosítható, s hogy sérthetlenné lehet a gyön
gék kezében a jog védelme alatt; olly szabadékolt , mellyek utóbb 
közösekké lettek. Tanittatott a személy sérthetlensége is, midön az 
egyházinak vagy rokonainak megsértöje egész erős társaságnak tar
tozott számot adni. A menhely megmentette a bünöst a rögtöni bo
szuállástól, de nem az igazság büntetésétöl, mellynek, ha bűnös volt, 
kezeibe adatott; megakadályozván az egyház a párbajt, a törvérJy
szék rendelte kiegyenlitést fogadtatta el. Midön tehát az egyház sa
ját javán látszék dolgozni, a nemzetekért dolgozott, mellyek egykor 
jogokul voltak biztositandók azt, amit az egyház kiváltságok gyanánt 
hozott be. 

A hübérúri hatóság kevésbbé terhes volt az egyháziak kezében 
mint a világi főuraknál, minthogy a pap mindig bizonyos erényekre 
érzé magát lekötelezve, miket a világi ur számba sem vett. Az egy
házi jog büntetései igen 11zelidek : el van törölve a keresztrefeszítés 
s a bélyegzés, hogy el ne rutittassék Isten képe j soha sem büntet 
halállal 7 hanem a bünöst leggy11krabban bünbánat és javulás végett 
zárdákba küldi. 

A kinvallatást, mellyet az isteni (d i v i n us) Augustus helye
selt t), a terjedt szabadságu angolok pedig olly soká megtartottak, 
az egyházi jog eltörölte, s I. Miklós az ujon megtért bolgárokhoz irt 
levelében épen ugy kárhoztatja azt, mint tette volna Beccaria hat 
századdal később, "Tudom, hogy ti, ha tolvajt fogtok el, kínozzátok 
öt addig, mig be nem vallja j de ezt semmiféle isteni vagy emberi 
törvény meg nem engedi: mert a vallomásnak önkénytesnek és nem 
erőszakkal kicsikartnak kell lennie, hanem önkényt elöadatnia. Ha 
a büntetés már megtörtént s a bűnös ártatlannak nyilvánul, nem pi
rultok ekkor? nem ismeritek itéleteteket igazságtalannak ? És ha 
valaki, nem állhatva tovább a kínokat, bűnösnek vallja magát a nél
kül hogy az volna, ki itt a gonosz? nem-e az, ki öt hazug vallomásra 
kényszeriti? Hagyjátok el tehát és gyülöljétek meg e gyakorlatot" 2). 

Hány századnak kelle elmulnia, mig a bölcsészet illyen tanokat álli
tott fel! 

És a n6nemre nézve mennyire üdvös volt az egyházi jog! Mig 
a polgárjog a nőket csak férjeik engedelmével bocsátotta a törvény
szék elé, mi a nőnek férje elleni fölléptét. lehetlenné tette: az egy-

l) Lib. I. pr. D. de quaest.: Cum capitalia et atrociora maleficia non aliter 

explorari possunt quam per seroorum quaestionea , efficaciaaimas eas esse ad re qui· 
rendarn veritatem exütimo et habendas cenaeo. 

') Nicolai I. pap. Reap. ad Oo71B. Bulgar. 
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házjog semmi különséget sem tesz a kettő között. Theutberga és 
Ingelburga példái megmutatták, mikép a nő csak saját bűne miatt 
üzcthetik el ; mire nézve a férjjel egyenlő lábon álla. S milly kelle
mes látvány, midön a nőt a nőtelen pap védelmezte! 

A fegyvertől idegen papság nem helyeselte a párbajjali bizony
latot, s átatánosan a tanubizonylatot ügyekezett behozni, segédbizony
latul rendelvén ennek hiátlyában az esküt. Aztán rendesebbé tette 
az igazság kiszolgáltatását, az eladást, szerződést, kölcsönt s zálogi
tás t, minthogy minden, esküvel összekötött ügy az egyházi hatóság 
elé tartozott. III. Incze s a laterani IV. zsinat irásbeli perfolytatást 
rendeltek, meghagyva, hogy mind a rendes, mind a rendkivüli itélet
nél a biró mellett egy nyilvános jegyző segédkedjék j aztán két al
kalmas írnok írja le pontosan az ügyet vagyis az idézést, halasztást, 
kifogást, kérelmet, feleleteket, tanuságokat stb. s mindezt a hely, idő 
s személyek megjelölésével; e leírásból mind a két fél másolatot kap
jon, az eredeti pedig minden kétely elhárítása végett megtartassék 1). 

Ugyanezen jog határozá meg az idézések modo)rát, s az eljárás lé
nyegét; megkönnyíttetett az ellenvád, megkisértetett a kiegyenlítés 
utja 2) j a javakrai viaszkereset teljessé és szigorúvá lőn. Sok népnél 
az egyházijog összeolvadt a közjoggal, mint történt a toledói zsinat 
álal elfogadott .Fu e r o j u z g o-ban 3), melly Castiliában sokáig ma
radt fenn s melly bevezetésében, mint hajdan Zaleukos, átaJános elve
ket állit fel. Igy tökélyesbült a bölcsek által gyakorlott törvényhozói 
hatalom s vele még inkább a közvélemény ; úgy, hogy a keresztény
ségnek kell köszönnünk - mondja Montesquieu 4) - bizonyos hadi 
népjogot 1 melly iránt az emberi természet nem lehet elég hálás : 
melly jog azt eszközli, hogy a győző a legyőzöttnek meghagyja az 
életet, szabadságot, a törvényeket,~a tulajdont és a vallást. 

Már csak ez okból én hajlandónak vallom magam elnézéssel 
lenni a pápai rendeletek gyüjtöi iránt , ha nem birtak elég itészettel 
a hamisnak elválasztására s ha valóban hitték, hogy miután a pápa 

1) Capit. ll. De probat. IX. Gergely rendeleteiben. 

') L. De iudiciia et de libellis oblat. ; de off. et pot. jud. dt>leg. ; de foro 

comp. - ROGGO , Jus ca11onicum ad civilern juritprudentiam per/iciendant quid adtule
rit. Palermo 1839. 

3) Fuero juzgo-nak R madridi történeti akademia 1816-ben latin és casti
liai nyelven olly kiadását eszközölte, melly előnynyel bir az előbbiek fölött, igen 
sok kézirat összehasonlítása által. _ 

4) Espril. XXIV, a. 
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valamennyi püspöknél fönebb áll, meghagyhatja a királyoknak, hogy 
igazságosabbak legyenek és ne terheljék a népeket. 

A római jog, számba sem véve tudományos érdemét, sokat ja
vított a törvényhozáson, fölélesztve az utókor jaYára a régiek tapasz
talását a törvények rendszerében, mellyben mindaz, mi az emb~ri tár
sadalomra nézve lényegesen fontos, a barbár törvénykönyvek kisér
leteinél sokkal magasb elmeéllel, méltánynyal és szabatassággal van 
meghatározva. Az isten- és párbaj-itéleteket a tanubizonylat váltotta 
fel; az emberi szellem hozzá kezdett szokni az igazság kutatása- e 
alkalmazásához, és a szöveg tökélyes értése végett a elaseicai tanul
mányokhoz kelle folyamodni. V égre a komoly s alapos okoskodás 
ellensulyozta egy részt a tanodák álbölcseleti hajlamát. 

A {(!uraknak sem tudományuk sem türelmök nem volt az uj 
törvények tömkelegébe belelépni, minek folytán a birói eljárást a hü
bérurak helyett a jogtudósok vették át s igy a hatóság a kardtól a 
gondolatra ment által. Ezek, édesgetve a régi római intézményektöl, 
a kormányzatnak ehnéleti s gyakorlati iskoláját állitották fel, mally
nek első szabálya a főhatalom egysége s megoszthatlansága volt, 
melly tehát a hűbéruralmat bitorlásnak tekinté s megbuktatni töre
kedett azt; a barbárok foglalását nem történtnek, s törvényeiket e 
névre méltatlanoknak tartván 1 közjog helyett gyülöletes jognak 
(d r o i t h a i n e u x) nevezte el. Ezzel a jogtudósok nagy erösi
tést adtak a királyi hatalomnak. 

Csodálatos és fájdalmas jelenet, hogy az uj nemzetek, a helyett, 
hogy a Justinián-féle Codexből átvették volna azt, a mi az uj hely
zetekkel összefért 1 átvették az egész halmazt 1 telve az uj társadalmi 
fenddel és azokásakkal ellenkező dolgokkal, zsarnoki elvekkel, mee
terkélt kifejezésekkel és szigorú következtetésekkel, mellyek össze 
nem egyeztek az uj társadalommal, a germán azokásakkal s a keresz
ténységgel. Oka volt ennek a választás nehézsége s azon érdek, melly
böl a ghibellin párt a. Fridrikeket Theodoeius utódainak szerette 
volna tekintetni. Ebböl aztán bizonytalan, bonyolodott, a végetlen 
sok értelmezés mallett is, vagy talán épen e miatt homályos törvény
hozás eredt. 
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BUSZONHATODIK FEJEZET. 

A Seholastica és a Hittudomány. 

Az elmult századokban alig észrevehetök voltak a bölcsészet 
elszigetelt előlépéseinek nyomai; miért is itt késöbbecskén szedjük 
azol.:at össze, midön az már magasabbra kezd _emelkedni. Az első 
egyházatyák tudományuk egyetlen alapjául a szentirást vették, fej
tegetve azt saját érzetök ezerint s az egyház szellemében. Eszerint 
Simon , Bardesan s Manes ket ted- tan á val (d u a l i s m u s) a törvé
nyek egységét, az okok és ezélak öszhangzatát állitották szemközt; 
Valentin paniheismusával pedig az Isten eszményi s áthatlan term é
szetének tiszta fogalmát; ezután a pelagiánusok kérdéseiben a Te
remtő és teremtmény közötti viszony fölött felmarült kételyeket VÍ· 

lágositották meg. A keresztény irodalom aranykorának letűnte után, 
a tanulmány kizárólagos tárgya a Szeutatyák lettek, s kivonatok ké
szíttettek belölök 1 hogy szükség esetán kényelmesen használtat
hassanak. Voltak azonban, kik mellözve ezen, tekintélyre alapitott 
tényleges hittudományt, önállóbb modorban összeegyeztetni kivánták 
a hitet az észszel, s meghatározni az értelem tüneményeit, az okelv
tan (logica) működését, az eszmék eredetét s értékét 1 az ismeret 
alapjait j szóval, a metaphysicán dolgoztak. 

A régi idők s középkor bölcsészete közti lánczszemül tekin
tendő Boethius, ki a görög s pogány tudományt lehetőleg a keresz
tényre alkalmazta, s kifejté O r g a n o n-jában az okoskodást, a nél
kül, hogy a vallást megtámadja. Ő ezért általánosan elfogadott szer
zövé lett, s az elméket élesekké, fogékonyakká s erősekké téve 1 szi
gorúbb s sza_batos okoskodáara szoktatta. De az okoskodás és vitá
zás tulságosan kezdett üzetni, s támadt belöle egy egészen formai dia
lectica, melly Nagy-Károly iskaláitól mint az akkori tudomány kö~
pontjaitól S c h o l a B t i c á n ak neveztetett el. Az egész bölcsészet 
csupa módszer, csupa categoria, valóságos ész-algebra volt, s hasz
náltatott a bittudomány által, hogy a hitnek a kinyilatkoztatott igaz
ságok tárgyíJagos valóságávali összeegyeztetése megalapittassék. Az 
emberi ismeretek legmagasztos hja, az Isten megismerése felé irányul
ván az ész, mielött arra illően előkészittetett volna, nem vonta vizs
gálat alá a fogalmak összes rendszerét s nem is táplált kételyt a ki
nyilatkoztatás fölött j hanem Iliindulva bizonyos, kétségbevonhatlan1 
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mivel kinyilatkoztatott pontok ból, megelégedett néhány részletes hit
elv védelmével, vitatva, mikép kelljen a kinyilatkoztatást venni, de 
felhagyva vitájával, mihelyt az egyház, véleményét kimondotta. A 
seholastica ekkép eleinte egészen a hittudománynak volt alárendelve, 
utóbb társnöül szolgált mellette, mig végre egészen különvált. , 

E három fokozat elsejét képviselik sz. Agoston, aztán Boethius 
és Cassiodor s vég1·e Alcuin Nagy-Károly barátja, s ennek tanítványa 
Rhabanus Maurus (- 856), ki az isteni malaszt szükségképi hatását 
er6sitő Gottschaik ellen azt bizonyítá, hogy az emberben megvan ter
mészettől a jórai hajlam 1 hogy lsten ajándokai nem kényszerítik, 
csak meghivják őt, minek szabadon ellenállhat. 

Skót Jimos. - 886. 

Ezek iskolákat, de nem rendszereket, ellenben nem iskolát, 
de rendRzert alapitott Erigena azaz irhoni Skót János 1). E külön~ 
álló gondolkodó, ki jártas volt a latin 1 görög és arab nyelv
ben, értette • Aristoteles t és Plátót s közeledett ahhoz 1 a mi jót 
a görögökben talált, a D e d i vis i o n e n a t u r a e irt müvé
ben a bölcsészetet az elemek tudományának tekinté 1 mellyet elvá
laszthatlannak tartott a hittudománytól, miután Isten a dolgok lé
nyege, mellyek mind tőle erednek és ö beléje térnek vissza. Illy né
zeteket nyilvánitott az ál Diunysius Areopagita fordításában, ki öt, 
ha a kereszténységtől vissza nem tartatik, a tiszta pantheismusra vo
nandotta 2). Megállapitván az eredüti egységet, kutatja, mikép táma
dott ebből a többféleség, s a jelenségek között valónak csupán az 
Istent, mint az összes dolgok értelmét találja, ki miután mindenre ki
terjeszkedett, létesiti és fenntartja a lényeket, miglen ezek mind visz
szatérnek, hogy ismét az eredeti egységbe olvadjanak. A nem te-

-remtett lényeg ekkor nyugalomra tér, és a természet a sem nem te
remtő, sem nem tererntettnek alakját ölti fel. 

1) Hnort Péter: Jean Eriglme Scot, von dem Ursprung eine•· ch1·istlichen 
Philosophie. (L. X. könyv. 410, lap). 

2) Colebrooke legsajátságosb összevetést fedezett föl. A Karika- ban, v. i. 
az indiai sankia-bölcsészet legrégibb. emlékében ez van irva : "A természet 
mint mindennek gyöke , nem teremtetett ; hét elem egyszerre teremtve is van, 
teremt is ; tizenhat csupán teremtve van; a lélek sem oem teremtetett , sem nem 
teremt." Éa ime, Sk6t J6.nos illy hatArozott szavakkal kezdi könyvét: Videtur 
mihi divi8io naturae per quatuor differentias, quatuor species recipere, qua•·um prima 
est quae creat et non creatur, secunda quae creatur et r-reat, tertia quae creatur nec 
creat, quarta denique, quae nec creatur· nec creat. - Mikép v 1m te h flt, hogy az t>re
deti indus bölcsésznek másutt föl nem tR lAlható véleményét R köt J ho oR könyvé
ben találjuk kifejer~;ve ? 
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Skót János elé terjesztetett volt a Rhabanus és Gottschaik kö
zötti vitái y az isteni malaszt fölött 1 s ö mint pantheista tagadta a 
rosznak valódi létezését 1). Szerinte az Istenség eszméjében semmi, 
fájdalomrai elővégzelem nincsen; a jó létezik, mivel maga az lsten az j 
s lehető, hogy van benne hajlam a választottak számára előre örök 
boldogságat határozni. Illy fölülemelkedő feltétre vezette öt a sza
bad gondolkodás, aminthogy könyve homlokára is ezt írta: "A te
kintély ered az észtől és nem az ész amattól; az észtől nem támoga
tott tekintély erőtelen." 

Lanfranc - 1089. 
Gerbert, az utóbb II. Silvester pápa, a tudományoknak Euró

pábani ujjáteremtöje, képezte Chartresi Fuibertet , ez pedig Toursi 
Berengart, ki szabad gondolkodásában annyira ment, hogy az oltári
szentség hitelveit is megtároadná (X. könyv 410 l.) j kit is azért, Skót 
Jánossal együtt a reformátio védői, ennek előteremtői közé számíta
nak. Ez utóbbinak megczáfolásában tökélyre vitték a dialecticának 
a hittudományrai alkalmazását sz. Damiani Péter s Lanfranc érsek, 
kiről ellehet mondani, hogy az ítészetet uj életre hozta, megvizsgál va, 
összevetve s kiigazitva a Berengár által meghamisított szövegeket. 
Szónoki módszert használt, kibontakozva a categoriák békói közöl. 
Roszalta a szörszálhasogató okoskodásokat s az aristotelesi dialactica 
hasztalan csalékonyságát (inanis fallacia) és bölcsnek az Isten isme
rőjét s magasztalóját, teljes tudománynak pedig az isteni titkok s 
bölcseség értelmét nevezte. 

Sz. Anselm. 1033-UOO. 
Lanfranc tanítványa volt Aostai Anselm 1 előbb bec-i perjel, 

utóbb canterburyi érsek, ki elmeéle s áhitata után második Ágoston
nak neveztetett, s ennek nyomain az Isten létéről, a Háromságról, a 

. Megtestesülésről, a teremtésről, a szabad akaratnak a malaszttali 
megegyeztetéséröl maradandó becsü müveket hagyott hátra. M o n o
logium sive exempluru roaditandi de ratione fidei 
czimü munkájában az összes vallási igazságokat azonegy okosko
dási lánczolatha ügyekezik foglalni s a természetfölötti dolgok tudo
mányát észelvek útján fejteni ki, mi által a seholaeticai metaphysicát 
és a te1·mészeti hittudományt alapitotta meg. Elismerve a hit csal
hatlauságát , kötelességeül szabja ki az emb~ri szellemnek a tudo
mány általi kifejlödóst, a kinyilatkoztatás elméletére utasitva a me-

l) Peccatum, mora, poena, justitiae , vitae, beatitudinia defectus .mnt: or ]JI'?" 

hoc si ab eo non sunt, qui1 audeat dioere in eia aliquid tase 1 
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taphysicát, ellenben az érzékeknek nyilatkozó természet vizsgálására 
a természettant. Az egység megállapítására kereste az egyetemes 
eszmét, melly mint szellemi fogalom nem létezhetik 8 tárgyilagos való 
magába foglalása nélkül. Ő a legfóbb jónak végetlen tökélyében 
vagyis az lsten lényegében hitte azt feltalálhatni , ki az okelvtani 
rendben épen úgy feje az összes esztnéknek , mint feje az összes lé
nyeknek a valók rendében. 

A ki a középkort a mult század előítéletes megvetésével te
kinti, meg fog ütödni, midön fitymálva közeledik ama bölcsészekhez 
és látja, mikép a zárdák renyhe tudatlanságában, a gon
dolkodás ösztöne dolgozott ama megvetett szerzetesekben, kik této
vázás, aggály nélkiil h1~sználták saját eszöket s a. bölcsészet alapfe
ladatait megoldani törekedtek. "N é me ll y sz e r z e t es ek i n
k á bb vágyaik sugalma, mint 8 végrehajtás köny
nyüsége vagy az én erőm szerint, arra kértek, 
h o g y n e b i z o n y i t s a k s e m m i t a s z e n t i r á s á l t a l j h a
nem, ha valamit megállapitni törekszem, abban 
könn y e d a lak ú t e r m és z e t es ok os ko d áss a l s e g y
szerü vitálylyal, mindent a szükséges és szigorú 
ész által s az igazság bizonyosságával bizonyit
s ak" t). Igy beszélt Anselm és kutatta az lsten létének bizonylatait, 
nem, hogy az amaz elméktöl idegen istentagadást megczáfolja, hanem 
értelmi szemlélödés szükségéböl , hogy számot adjon saját és övéi 
hitéről. 

A ki egy tudatlant képzel, ki az igazat az ész segélyével ke
resi, azt hihetné, hogy szent Anselm az észt felszabadító Fichte vak
merőségét elözte meg; ö azonban minden lépten kijelenti, hogy a 
hitet nem felfogni, hanem hinni akarja 2) ; hogy vakmerőség a hit 
ellen vitázni j önmagától kérdi, ha vajjon az ész nem, hogy tagadná 
a kinyilatkoztatott igazságokat megerősíti- e azokat; és bizonyitja az 
igen-t. 

Ő világosan kiszabja a bölcsészet és hittudomány határait, s a 
lt>gsikamlósb feladatokat igen finom érvezet s legelmésb behozással 
tárgyalja. Hogy az Isten három személyben létezik, Anselm azt a hit
tudomáuyból tanulja és nem vonja kétségbe, de el akar hatolni egész 

1) .Nem törekszem megfogni az igazságokat, hogy higyern, hanem hiszem, 
hogy megfoghassam; tudván, hogy, ha nem hislllek, nem fogok meg semmit." 
Slilent Ágostonnak Credimua ut cognoacamw-a elll. 

') Sz.AJiselJU ; Pra~(. ad MO'fl()lofium, 
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ezen hitelvig a reflexio utján. ."A jónak végetlen különfélesége -
mondja ö - nem létezhetik csak a jóság egy és egyetemes eleme 
erényében; mellynek lényében többé kevésbbé mindenki részes. 
Habár a jónak ezen átaliinos minősége, másod erények alakjában je
lentkezhetik, ezek mégis mind, a jó föltétlen elvének két általános 
alakjába, a szép és hasznos alakjába olvadnak. A jó szükségképen 
önmagától ollyan, és semmi lény nem annyira az, mint ö maga, miért 
is az legiöbb mértékben jó, következőleg legfőbb mértékben tö
kélyes t). 

"Épen úgy, a minden lényben feltalálható nagyságróli okosko
dás szükségképen végetlen nagyság, következőleg végetlen jóság 
elvére vezet. A minden egyediségben tapaeztalható létezési állapot is 
tagadhatlanul végetlen létezési elvbe megy át, me ll y által minden 
mulhatlanul létezik. A méltóságfokozat a lények között nem teremt
het végnélküli uralomfokozatot; hanem megkiván szükségképen egyet, 
melly méltóságban a többit felülmulj a; mert ha fel is teszünk több, 
méltóságra tökélyesen egyenlő természetet, épen ezen egyenlőség fel
téte volna maga a felsöbb s méltóságosb egység, melly minthogy 
csak maga általlétezhetik, azért a végetlen lénynek, jónak és nagy
nak elvével szükségképen azonos 2). 

nE főhatalom, melly saját létének oka, nem jöhetett önmaga 
után, sem nem lehet önmagának alárendelv~. Azt mondja talán va
laki, hogy semmiből és semmi által lett? Átmenve az illy állitás kép· 
telenségén, azt kellene következtetni, hogy maga a semmi az ok, és 
hogy fönebb állván a legfőbb hatalomnál, ö maga a legfőbb hatalom, 
ö maga a legfőbb lény, a mi nyilvános ellenmondás. Azt kell tehát 
következtetni, hogy e legfőbb hatalom önmagától és önmaga által 
létezik, vagyis hogy ö maga volt a teremtő ok és az anyag, mellyböl 

·teremtetett" B). 
Folytatólag ugy okoskodik, hogy az értelmes lény semmit sem 

teremt, ha a teremtendő dolog alakja a teremtőben értelmileg már 
előbb nem létezik : a lények tehát a teremtöre nézve, már mielőtt a 
teremtmények állapotába lépnének, valóban léteznek •). Az isteni ér
telemben a dolgok alakja azon mód, mellyel azokat ezen értelem ön
magának e lm o n d j a, vagyis az értelem gondolata; a fölény te-

l) MIYMl. c. 1. 
2 ) u. o. c. 4. 
3) u. o. c. ó. 6. 

') u. o. 9, 
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hát e lm o n d t a magának az összes dolgokat, mielőtt léteztek, hogy 
ö általa létrejöjenek. Illy müködés fejlik ki bennünk, midőn olly mü
vet akarunk létesiteni, mellyhez előterv kell; de a teremtő ·és ké
szitö közt az a különbség, hogy amaz önmagától és elöbb létezett tár
gyak segélye nélkül teremt. A mi az isteni hatalomnak ama s z a
v á t (mondatát) illeti, az ne.m más, mint maga az isteni hatalom, 
melly csak szava által s csak maga által teremtheti a dolgokat '). 

Azonosítva ekkép az isteni hatalmat az ö igéjével, megállapítja; 
hogy miután az önmagától létezik, és az élet nem más mint perczen
kint folytatott létezés, azért semmi sem élhetne létezés nélkül, mely
lyet a legfőbb hatalomtól folytonosan vesz 2). Következteti ezután, 
hogy a legfóbb természetnek nem volt kezdete, miután a. létet csak 
önmagának köszönbette ; hogy vége sl'lm lesz, miután önmagát le
rontani nem akarhatj a, mivel a jónak lerontása volna; s ha más va
lami által megsemmittethetnék, nem volna legfőbb. 

A P r o s l o g i u m , vagyis az értelmet nyomozó hit, azon ima 
s eredeti alap-ok, mellyben Anselm a hit támogatására egyszerü, ha
tározott bizonylatot ügyekezik találni, a Monologium bonyolult érve
zetei nélkül. A bolond, ki mondja, hogy n i n c s e n I st e n, érzi egy 
legfelsöbb lénynek létét, rle tagadja azt. Ekkép önmagával ellenke
zésbe jő, minthogy a lény, mellynek ö minden tökélyt tulajdonít, ha 
a létet megtagadja tőle , alábbvaló lesz másnál, melly a tökély ek 
mellett léttel is bir. Saját fogalma ezerint tehát kénytelen elismerni, 
hogy ama lény fennáll, miután a létezés a tökélynek sziikséges 
része. 

Miután tehát bebizonyitá a Monologiumban Istennek, mint első 
oknak létét, itt e h i tet a gondolat s változhatlan törvényei szükséges 
alkotmányából vonja ki; ugyanezt bizonyitja az ·ész ismeretéből is, 
együttlétezési s folytonos ftiggésü kapcsolatot tételezvén fol a ben
nünk támadó eszme és az ezáltal személyitett lények között. 

E két érvezet épen az, mellyct késöbb Cartesius fejtett ki, s 
csodálni lehet, hogy a XI. század szerzetese az Isten létének teljes 
és kielégitő vagyis az ész ismeretéből folyó bizonylatát feltalálta és 
olly határozottan adta elő a) ; a tudatot a létezés ismereteig emelte s 
nem kevesebbet vőn czélba, mint hogy a doctrinalis hittudományt az 
~sz fogalmára épitse. A Carteeiusnak tett ellenvetések mind megté· 
tettek már Anselmnek is Gaunillon szerzetes által. 

l) Monol. c. 10. 11. 12. 
7) u. o. 13. 14. 

"J Bouchltte Hi.t. des prtuvea de l' exi8tence de Dieu. Párizs 1841. 
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Ugyanannyi dialecticai tapintatot s még nagyobb világosságot 
és tudományt találunk Lavardin Hildebert, toursi érsekben (- 1134), 
ki a T r a c t a t us p h i l os o p h i c us és M o r a l is p h i l os o
p h i á-ban a bölcaészet népszerüsitésére az első példát adta. 

Porphyriusnak, Boetbius által értelmezett Is a g o g e-jében, 
melly Aristoteles tanulmányozásának bevezetéseül tekintetett, ezen 
tétel fordul elö: "N em v i zs g á l a n d om, hogy a nemek és fajok 
maguktól avagy csak értelmilég léteznek-e, sem azon esetben, ha 
maguktól léteznek, hogy testiek vagy testetlenek, az érzéki tárgyak
tól megkülönzöttek avagy részek gyanánt azokba foglalvák-e ?" 
Azt, a mit ö nem v i zs g á l t, kutatták tanítványai, szabadon vá
lasztva Aristoteles és Plato, Boethius és Porphyrius között; s mint
hogy a megfejtés két különbözö módon történhetett, a tanítványok 
két pártra szakad tak. 

Egyetemesség kérdése. 
Az e g y e t em e s 8 é g kérdése, mellyet már a legderekabb 

régi gondolkodók érintettek, foglalkodtatta késöbb az alexandri:Ji, s 
aztán a középkori bölcsészeket, de az ujabb időben kinevettetett 
könnyelmüleg némellyek által, kik fól nem fogták terjeimét s be nem 
látták, hogy az a bölcsészetnek alapkérdése, melly változott az idők 
szerint, de el nem mellözhetö, miután mindenekelött ez a kérdés 
merül fel : M i n d e n n e k a d o l g ok t e r m é sz e t é b e n v a n-e 
alapja, avagy csak szellemünknek saját használa
tára teremtett saját képzete az? 

Az emberi ismeretek tárgyilagos valóságának tétele ezen két 
kérdésre oszlik: Kivülünk léteznek-e az egyedi eszmék? és létez
nek-e általános eszmék? Mindkettö körül számos részletes kétely 
merül fel, mellyek mindegyikének megoldása külön rendszer alapjaut 
szolgál. Ha megengedjük, hogy az általános eszmék minden tárgyi
lagos valóságot nélkülöznek, az egész világ csupa egyedekböJ fog ál
lani; a nemek és fajok, a törvények és elvek, a mindenség rende s 
az lsten, a jogok és kötelességek gondolati agyrémekké lesznek; s 
minthogy a metaphysicai igazságokból a gyakorlatiak folynak, bo
londság lesz feláldozni saját vágyait a mindnyájak javáért, és dölyfö
sen fognak uralkodni az önzés, zsarnokság és fejetlenség. A ki ellen
ben állítja, hogy az általános eszmék tárgyai az azokat felfogó szel
lemtől függetlenül külön léteznek, ·azt hiheti, hogy az eszmék egye
dül·kútfejökben, vagyis az Istenben léteznek. Az első rendszer ta· 
pasztalati, a · második eszményi ; innen a realismus és mysticismus, 
mindkettö egy-egy részével az igazságnak. A kereszténység kiváló· 
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lag eszményi, a láthatlannak hivésére és imádására ösztönözvén a 
szellemet és lelket ; azért a keresztény bölcsészet, alapjában plátoni 
maradt, hamindjárt formájában aristotelesinek tünik is fel. 

Az egyetemes eszmék kérdése tehát, melly az egész középka
ron át vitattaték, az ujabb és minden bölcsészet sarkai körül fqrgott; 
némellyek Boethius értelmazéséből i!ldulva ki, az egyetemes eszmé
ket csak neveknek Yették; mások ellenben a tárgyon kivül is való
ságnak hitték azokat. Az egyház a valóságvédőkhez (Realistae) haj
lott, de eleinte !P-galább nem kárhoztatta nyilván a névvédöket 
(Nominalistae). 

Roscelin. 
Tisztába hozta a kérdést bretagnei Roseeli n J án os, compiégnei 

kanonok. Mikép azelőtt vitattaték, hogy az egyetemes eszmék csak 
elvonások (abstractiones), ugy Roscelin állitá, hogy azok csak nevek, 
csak szóbangok (fl a t us v o cis), mikkel az egyedi tárgyakban ész
revett közös tulajdonokat jelöljük. Tudománynyá emelvén ekkép a 
névvédiséget, a Háromság kérdése körül egész az eretnekségig üzte 
azt. Mikép Berengárt, ugy czáfolgatták őt is Lanfranc és Anselm, 
állitván, hogy az egyetemes előbb létezik, mit az egyedi, az eszme 
előbb, mint a dolog. A valóvédők (realisták) az egyedet tisztán eset
legessé tették, mellyhez a nemeken és fajokon át jutottak el. Igy 
példaut Socrates egyszerre volt ember, állat és lény, vagy más sza
vakkal : a létezés, állatiság és eszesség, összetársulva egy egészet ké
peztek, melly Sacratesnek neveztetett s mellyben ama tulajdonok 
együtt is, külön is feltaláltattak. Általok ugyanannyi eszmék megfe
lelnek ugyanannyi lényegnek, s tüneményi tárgyilágosnak hiányában, 
érzékfölötti tárgyilágost teremtenek. Berengár tagadta ezen önké
nyes teremtést, az oltáriszentségre alkalmazva azt, miért is a realis
mus első megtámadójaul tekinthető. Az ő nyomain a névvédők (no
minalisták) nem ismerték el a nemek és fajok valódi létezését; ba
nem csak tárgynélküli neveknek tarták azokat, minthogy szeriotök 
valóság csak az egyedekben van, kik között semmí viszony sincsen, 
E névvédiség még messze áll a Hobhesétöl, ki az igazat a szavakra, 
a szavakat hangegyezésre ,viszi vissza, miáltal a tudományt nem csak 
alanyivá és szóbelivé, hanem önkényessé is teszi, nem lévén ezerinte 
többé tudomány azonkivül, mellyet az ember kénye ezerint válasz
tott kifejezésekben rak le. 

Ime tehát azért .tartotta az egyház kedvezöbbnek a realismuat, 
és szent Anaelm egy lépéssei előbbre vitte a kérdést, midön a realis
JilUSt tudományoaan meghatározva mondá : "az okelvtani egység 
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eszméje a valóeli cgy:~ég eszméje is", és ,,hogy a keresett tökély és 
igazság az Isten." Nagy okot adott az ellenkezö rendszer tagadására 
Roseetin alkalmazása, mcllycl az isteni személyek valóságát tagadta, 
mondván: "A ház, mint ház, semmi egyéb mint ház, részek nélkül, 
miután csak az egy~ég a való. Épen ugy az lsten, mint Isten, nem 
egyéb mint Isten, de nem Atya, Fiu és Szentlélek." Következőleg igy 
okoskodott : "Az egyház kénytelen a Hárornságban vagy három kü
lönbözö ~gyedi Istent ismerni el, vagy valóságot csupán egy Isten
nek tulajdonithatand, kinek három neve van, személyek megkülön
böztetése nélkül." Kárhoztatva a soissonsi zsinat által (1092), vissza
vonult, de meg nem szünt az egyházi hatalmat ostromolni. 

Az igazhitü realisták tehát különváltak a szabad gondolkodásu 
névvédöktőL Mind a két résznek sokban igaza volt. Az általános is
meretek, mellyeket a tárgyakról szerzünk, nem birnak a természet
ben lényegi mintával, s ebben igazat adunk a névvédőknek. lstennek 
azonban, mielött a világot teremtette, kellett lennie már elöbii kép
letének, egyetemes és részletes eszméjének, melly eszme eltörölhet
len valóságu feltétlen létezéssei birt, az előteremtett dolgok alakulása 
előtt és elromlása után. Az egyetemes eszmék tehát, mellyek az em
beri szellemben múlók és .esetlegesek, a legfelsöbb értelemben szük
ségesek, föltétlenek és eh·onthatlanok; képletek, mellyek megelözék 
az egész természetet, melly születik és meghal anélkül, hogy való
sága megváltoznék. Összeegyeztethető lett volna tehát a két rendszer 
s a vitálynak is véget vetendett, a ki észrevette volna, hogy az isteni 
értelemben nemcsak egyetemes hanem egyedi dolgok képletei is lé
teznek. 

Csakhogy a scholasticai ezigorú okelvtan szerint, a következ
tetések veszélyesek lehettek volna; az azonság, testvériség, társaság 
s mindazon eszmék, mellyeken az evangelium alapszik, az anyagiságba 
sülyesztettek volna, ha a csupán értelmi szemekkel látható dolgok 
az érzékiektől meg nem különöztetnek. Még nagyobb veszélynek 
voltak kitéve a hittudományi igazságok, miután mint szentAneehn Ro
scelin ellen megjegyzi: "Ha azt sem lehet megfogni, rnikép lehet 
több emberben ugyanazon egy emberi méltóság, mikép lehetne azt 
megfogni, hogy három személy, mellyek mindegyike tökélyes Isten, 
egy Istent képez?" 

De ha megeng-edjük, hogy az ész igazságai a hitéitől különböz
nek, kérdés maradt, mellyikéi hatnak jobban az értelemre. A névvé
dök az ész mellé nyilatkoztak, a realisták a hit bizonylatait hozták 
föl ellenök. A már diadalmaskodó névvédiséget kárhoztatta a sois-

n W 
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sonsi zsinat, minek folytán tulnyomóvá lett a realismus, mellyet tá
mogattak Cambrayi Ottó, Laoni Anselm, s leginkább Champeaux 
Vilmos, ki Roscelinnal ép~e'Q ellcntesen, valóságot cRak az egyetemes
nek, csak a gyüjtö lényegnek tulajdonittott. 

Abnilnrd (101!)- 1142). 
Legderekabb höse azonban a scholnsticának nem valameily ko

moly pap, hanf\m egy szép, csinos ifju s nemes ház fia vala, ki versP
ket irt anyanyelvén s azokat elragadó kellemmel énekelte 1) ; értette 
a törvényt, a görög sőt héber nyelvet is, s majd lándzsát tört a lo
vagjátékokon, majd tudós vitákat folytatott a tnnodákban. Abailard 
Péterről beszélek, ki Palaisban Nantes mellett született s okozója 
és tiirténetirója volt saját balsorsának. Kiművelvén magát a párizsi
tanodákban 2) 1 B dühös barátja lévén az ujitásnak és vitázásnak, meg
támadta éles dialecticájával Champeaux Vilmost és Laoni Anselmet, 
szent Anselm tanítványait, kik akkor Párizsban a Notre Dameban és 
szent Victor apátságában tanitottalt. Tanodát nyitott aztán Melun
ben, majd Corbeilben, B hallgatói olly számosak voltak, hogy a föld 
táplálásukra, a helyiségek befogadásukra elégtelenek voltak ; akár
hová ment, olly sokaság követte lit, hogy a puszták megnépesedtek 3). 

Midön végre Párizsban telepedett le, mindenki ide csődüle; husz bi
bornok s ötven püspök került ki tanadájából j könyvei az Alpeseken 
és a tengeren túlra is elterjedtek j lovagok és hölgyek az általa meg-

1) Abailard, (Libe1· Ca.lam. mearwn p. 12). A mi verseket hajtlan csináltam, 
nem bölcsészeti titkok, hanem szerelmi versek voltak. - És Heloisa I. lev.: Meg
vallom, két dolgot taldl/am bennecl kUWnösen, melly képes volt bdrmelly nőnek hajla
mát megnyerni: az i1·dsbani és dalbani kellemet tudnillik, mellyben tége1l semmiféle 
bölcs utól nent ért. Költészeteddel, mir~tegy (elviditva ma9ad a bölcaészeti fáradal
mak utdn, sok dalt irtdl össze, le_qinkább szerelmi har~gon, mellyek a szavak és ének 
kelleme mia.tt 1nindenütt ismételtetve, okoztdk, hogy neved közaJkon forogna, ·B még a 
miiveletlenebbek is ismernének ; ezért a te szerelmed utdn minden hölgy sovdrgva "á
gyódék. 8 minthogy verseid nagyobb része a mi szerelmilnket énekelte, minden tar
tomdnyban ismeretessé és szdmos hölgy il·igységének tá1·gydvd lettem. 

•) Nevezetes tanodák virágo:.:tak még akkor Poitil•rs, Tours, Bec, Mans, 
Angers és Chartres vflrosokban. 

3) Ut nec li)cus hospitiis, nec te1·ra alimentis aufficeret. Abailard, Li h. Calam. 
- Roma tnJ.Os tibi docendos transmitteba.t alumnos .• .. Nulla terraram spatia, nulla 
71W71tium cacumina, nulla concava vallium, nulla via difficilis, licet obaita periculo et 
latr0110, quominus ad te properarer~t, retinebat. Anglorum turham juvenum mare in
terjacena et undarum terribilis procella non terrebat. . • Remota Britannia. . . Ande
vagenses . •. Picla!Ji • .. Vaacones et Ifibtri, Normannia, Fland1·ia, Teutonicus et Sue
vus .... pmeterea cuneli Pm·isiorum rivital.em hal>itante.,. Pol<·o levele AhRil:ml
hoz, Opera, h~tmlmrgi ki~td. 21R. 
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penditett tát·gyak fölött vitntkoztak, voltak bát• azok legmélyebb 
titkok, legelvontabb tanok. Azon körülmény - hogy a szószéket 
nem komoly vagy hitelveket vitató m·czczal, hanem mint a classicu· 
sok olvasmánya által kiművelt, szép mo.dorú, kellemes szónoklatu, 
mindent egyszerüsitő s megnemesítő férfiu foglalta el, és vonzólag ha
tott a hallgatókra az ujnemíi érvezetek és a titkokba is beható, bármi 
tárgyat felvilágosító vagy felvilágositni ti.irekvő marészség által, -
igen nagy előnyt szen~ett neki. Mig tehát Anselm az igazságokat 
magyarázat nélkül adta elő, AbaiJard mindent okadatolni törekedett, 
s a dialecticát azorosabb összeltöttetésbe hozta a hittudománynyal, 
mint bárki más. A tudományt sem tekinté többé a hit fejleményé· 
nek, hanem állítá, hogy amaz megelőzni tartozik a hitet, melly egy
szeríi vélemény mindaddig, mig az észen nem alapszik 1). Elismeri, 
hogy az érzelemnek is bizonyos határai vanttak j de az észnek alá· 
vetett tárgyakban nem kell a tekintélyhez folyamodni; sőt tisztán 
vallási kérdésekben is a hit természeti fénytől vezettetik. Támasz
kodva a szentirásnak ezen szavaira: Könn y e lm ü, a ki köny
nye n h is z, a hitet az egyéni itélettől függeszti fel s állítja a peri
pateticusokkal, hogy az vizsgálat és kétely által szereztetik. Csodálja 
a régi bölcsészek erényeit s ugy találja , ~ogy Plato magasztosb 
eszméket fejt ki az isteni jóságról mint Mózses 2). 

Ellenkezőleg Champeaux Vilmossal, ki a dolgok lényegét az 
egyetemesnek és a nemeknek tulajdonitá, az egyedet pedig egyszerii 
véleménynek nyil ván i tá, Abailárd a nominalismust fogadta el, de 
módositotta a Roscelinát annyit·a, hogy behozná azt a tanodákba, 
mellyekböl számkivetve vala. Ő tagadja, hogy csupa egyedek létez· 
nének, de a csupa szavakat sem engedi meg. Amde ha a dolgok sem 
nem azok, sem nem ezek, tehát micsodák ? A lélek fogalmai vagy 
alakjai, feleli Abailard, valódi következtetés nélkül j az értelem maga 
előtt szemlélve a tárgyakat, hasonlóságot fedez fel köztük j szemléli, 
összegyüjti, többé kevésbbé terjedt osztályokba sorozza azokat, s igy 
lesznek a nemek és fajok j a faj nem egyetlen lény, hanem gyüj· 
telme a hasonló lényeknek. 

Miútán azonban már sem a névvédők sem a realisták nem ta
gadták, hogy az egyetemes eszmék a lélek fogalmai, a nehézség a 
körül forgott, ha vajjon az átaJános eszméket felfogó értelmen s az 

1) In omnibus his, quae 1·atione discuti possunt, non esse necessarium auctm·i· 
tatis judícium. Ap. Martene, Thes. anecd. tlteol. Christ. 

') Dixit et Moises omnia a Deo valde bona es.M faela, sed plu.9 aliquantulum 
laudis divinae bonitali Plato WJsig11are videtur. \Theol. p. X, 1207). 

26* 
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egyedi tát·gyakon kivül, rnellyck közt hasonlóság találtatik, létez
nek-e más dolgok, törvények, elvek vagy tervek, mellyekböl ama 
hasonlóság foly. Igy hát az ő névvédősége követkcztetés nélküli és 
Abailard fogalmiságának érdeme csupán a megállapodásban van 1). 

Hason mérsékletet tanusita a hittudományi kérdésekbep, ta
gadó érvezetekre szoritkozva, de kiiliinben olly szabadon haladva, 
hogy a vallás eltünt kezei között s az igazság támogatására csak sa
ját érvezetei maradtak. 

Az Istenre vonatkozólag saját modorában azt állítja, hogy az 
lsten nem tehet mást, mint amit tesz, s hogy azt jobban nem tehetné: 
következteti tehát, hogy a világot más időben nem teremthettes hogy 
meg nem akadályozhatta a roszat, melly szülöoka volt a sok jónak, 
melly másként nem létesülhetett volna. "A bűn - mondja ö - nem 
a tettben, hanem a száttdékban van, s a szándék azon fa, mellyböl a 
jó és rosz sarjadzik. A kivánság (concupiscentia), élvvágy és tudat
lanság nem bűn, hanem csak természeti hajlam j az eredendő bűn 
nem annyira valódi vétek mint inkább fenyítés, mellynek az embe
rek már születésökkor alávetvék." Abaitard ugyan folytonos követ
keztetés helyett leginkább tagadólag halad, mit tett a Si c e t n o n 
czimü értekezésl;len, me Ily ben állítja, rniszerint mindennek lehet el
lene és mellette vitázni 2) j de ime mégis eltörli a szokás és tudatlan
ság bűneit j igaztalannak nyilvánítja Istent, mivel megbünteti a meg 
nem keresztelteket; fölöslegesrrek mondja a megváltás t, menti Krisz
tus felfeszitöit, mivel tudatlanságból vétkeztet<, s állítja, hogy lsten 

') Ime igy jelemez Abailant némolly islwlák11t: Diverai dive1·aa sentiunt. 
Alii namque voces solas, genera et .ypeciea unive1·salea et singulares esse affirmant ; 
in rebua vBra niltil Itarum asaignant (Roscelin) j alii vem res gene1·ales et specialea, 
universalu et singulares esse dicunl, (Porcai Guiber!). Sed et ipai inter se diversa 
aentiunt : quidarn enim dicunt singularia individua esse species et genera Subalterna 
gene1·alissima, alia et alio modo altenia (Mortagne Valter) j alii ve1·u quasdam essen
tiaa universales fingunt , qnas in singulis individuis tollts essentialitel' esse c1·edunt. 
(Champeaux Vihnos). De genere et speciebus, p. 513. 

•) E miivet, mellyet a benedekrendii atyák a feleJdésnek átu.dhatni hitlelc, 
s mellyet nem régiben Cousin tett köz zé , AbaiJard azon állitással kezdi, hogy 
becsusztatott könyvele (apocryphi) vannalc a valódi11k között, s hogy még ezek is 
hemzsegnek a hibáktól j aztán, hogy a hitnek emberi érveken kell alapulnia 
(quod {idea humania raticmibua flit adst7·uenda) j de mire vezeti öt e módszer? arra, 
hogy eré!sitse az igazat is, &z igaztalant is , "hogy Isten három részre oszlik, és 
az ellenkezőt, - hogy a HároroBágban nem kell három örökkévalót keresni, és 
az ellenkezőt, - hogy a három isteni személy különbözik Pgymástól, és az ellen
kezőt, - hogy az em hP-r a bűn által elvesztette ~ •z>\ bad 11karatot, és n z r• llen 
kezat.• 
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szenvedni akl\t·t, nem, hogy megszabadítson minket az ördög rabsá
gától, hanem csupa szeretetből, hogy a félelem törvényét a ezeretet 
törvényével váltsa fel ; hogy az ember maga erejéből müvelhet jót a 
malaszt segélye nélkHI, melly a szóbeli oktatásra B a példa általi 
ősztönzésre szoritkozik. 

Megingatván ekkép a kereszténység sziJÚd alapjait, helyökbe 
csak gyöngék et tudott állitani, s olly engedékeny lsten mellett, mint 
az öYé, az egész életen általi biinbánat fölöslegessé lett. 

Illy tanokhoz alkalmazta ö csakugyan életmódját, annak gyö
nyöreit s a nők ezerelmét vadászva 1); azonban Heloise, Fulbert ka
nonok unokahuga iránti szerel me vagy inkább csábitása ·olly szeren
csétlenséget hozott reá, melly öt nevezetesebbé tette, mint tanai. 
Harminczkilencz éves korában a gyönyörökről lemondani kénysze. 
rülvén, benedekrendi szerzetessé lett: hanem itt uj bajok vártak reá. 
Szent Berml.rd Európa bit·ája, az igazbitüség buzgó öre, tényleges 
szellem, melly irt6zott a szörszálhasogatástbl s az incselkedő diale
ctica érvezeteinek a hittudományrai allmlmazásától, nem türhette, 
hogy a nyelvészeti s bölcsészeti kérdés a hit ostromlására fordittae
sék: azért is olly hévvel s erélylyel fordult AbaiJard ellen, minővel 
előbb a kereszteshadat elindítá és az eretnekségeket letiporta. A 
soissonsi zsinaton (1121) úgy megtámadta Abailardot, hogy ez majd· 
nem megköveztetett a néptől, s megfélemülve visszavonta téve
lyeit és elégette a S umm a sc i e n t i a e sa· c r a e-t, mellyet tanít
ványai kérelmére a Háromság bölcsészeti fejtegetése végett irt. El
itéltetve mégis a zsinat által, e !öbb a sz. Medárd, utóbb sz. Dénes ko
lostorába záratott. Azonban midön kutatáshoz azokott elméje itt sem 
nyugodhatnék, kétségbe vonta azon legendát, melly · Dionysius Areo
pagitát, és Dénest, Párizs püspökét egy személynek állitá, s ez által 
uj üldöztetésnek tette ki magát. Champagneba futván, erdők mélyébe 

·rejtezett, s mivel a Háromság tagadásáról vádoltaték, itt a SzeDt
hárornságnak imaházat alapított, mellyet utóbb a Szentlélekről neve· 
zett el, azon vigaszokért, mellyeket fájdalmai e vidéken tafáltak. 

Alig fedezték öt fel tanítványai, gally-kunyhója körül legott 
egész város alakult, s ö tetszvén magának abban, ha a világ előtt fé
nyeleghetett s ha mindenütt az ő tanai hangzottak, odahagyta ma
gányát s szónokolni kezdett ismét a Háromság, az elővégzet s a sza-

•) "Annyira hireH volt- akkor noveJu M olly kitüo!S volt ifjuságom ~s szép
ségPm , hogy altármelly o!St akartam volna szerelmemmel megnjándékozoi, nem 
f~ltem a visszautasittatást61." Lib. Galam. p. 10. 
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bad akarat fölött 1) ; könyveket irt, ujra tanitott s közzé tette a T h e
o 1 o g i a c h r is t i a n á t. Hanem sz. Bernárd ujt·a fölkelt ellene, 
hogy, mint mondá, leverje a sárkányt, miután legyőzte az oroszlánt, 
a szakadás után az eretnekséget, vagyis Leo Péter után Abailardot. 
Uj hadat üzent tehát neki mint világi szellemü embernek, a minőnek 
őt levelei feltüntették. "Ez, irta Bernárd a pápához, bölcsészettanár
ból hittudóssá lett, s miután ifjuságában tlialecticai fecsegéseket tar
tott, most 1:1 szentirást képtelenül magyarázza s tanokat éleszt föl, 
mellyek darab idő előtt kárhoztatás mellett némittattak cl. ... Illyen 
a nemek- és fajokróli tan; melly ezerint Abailard állítja, lwgy a Fiu 
ugy áll az Atyához, mint a faj a nemhez, mint az ember az állathoz, 
mint az oltovány a törzsághoz. Minthogy pedig a faj a nemnél alább 
áll, úgy jőne ki, hogy a Fiu alább áll az Atyánal s a Báramságban 
bizonyos fokozat lteletkeznék .... Ez mindig nők társaságában van, 
a szerzetességnek csak öltönyét s nevét viseli; nagynak nézvén ön
magát, azt képzeli, hogy ö emberi esze erejével felfogja a végetlen 
Istent; felül akarja szárnyalni a határtalan felséget, és csak eretnek
ségeket fog előidézni. Midön bizonyitni töt·ekszik, hogy Plátó keresz· 
tény, önmaga könnyen pogánynyá lehet. Ha a Hárornságról beszél, 
Arius; ha a malasztt·ól, Pelagius; ha Krisztns személyéről Nesto
rius 2)." 

Abailard bizván magában, sok tanítványában s különösen Bre
sciai Arnoldban, ki öt segitette, nyilvánvitára hívta föl Bernárdot, 
mit ez kis vonakodás után utóbb elfogadott Sensban (1140.) s le
győzvén ellenfelét, hallgatásra kényszeríté. AbaiJard legyőzöttnek 
vallván magát 3), Bretagneba saint-gildei perjelnek neveztetett ki, 
hol midőn szerzeteseit fegyelmesb életre akarná szoritni, ezek meg
mérgezni szándékoztak öt, melly okból a clunyi zárdába menekülvén, 
ottan végezte életét. 

Mikép az olaszok Romeo és Júlia sitját, úgy látogntják Párizs
ban azon helyet, hol ö Heloisojával egyesült. E szeretett·e méltó lány
kában a tisztelet szerelmct keltett föl: s ö szende önmegadással vi
szonozta a félszeg szerotőnek nyerseségét, ki durvaságában annyira 
ment, hogy még meg is verte; s felhasznúlván a csábitás minden 
eszközét, és visszaélve a nagybátya teljes bizaltná\·al, megfert<íztettc 

l) Sz. Bernllrd 432, 337. lev. 
") 187, 191. lev. 
3) Azon l.Jölc8észck ellen , kik tagadják szelit llernárd győzelmét, bátran 

felhozhalÓ a plLpa. levele, mellyl.Jen megerősiti ama zsinat végzézeit (L epist. 
189. 194. 1'137.) R maguk Ab;.ilard Je,·elei Pctru8 vencrabiliR-hcz. 
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öt, talán szerelern nélkül 1). A szerencsétlenség megszilárditá s meg 
is tiszti tá Heloise hajlamát, ki apáczává levén, a Szentlélekröl ne
vezett monostor apátnőjévé lett, hittudományt, göt·ög és héber nyel
vet tanított, kinyerte sz. Bcrnárd jóakaratát, s a pápa által a köré
ben alakult rendnek fejévé neveztetett ld. 

Abailard fogalmistiga az ugynevezett comificianusokat sziiltc, 
kik összevegyítve a realismost a nominalismussal, az összes tanokat 
és eszméket egyszerü formákba önték, de midőn összehasonlítnák 
azokat, ellenmondásokra találtak. Ez kétkedöségt·e vezette öket, 
melly ruiatt elkedvetlenedvén, sokan eltértek a bölcsészet tanulmá· 
nyától, hogy klastromokba zárkozzanak, vagy természeli tudomá
nyokra adják magukat. 

Peh·m• l.ombardu~;. 1110 6.J. 
Abailard péluája s a névvédiség szélső következményei félel

messé tették ezt s átalában a dialecticusok egész iskoláját. Azért is 
a novarai ifju, kit a felebaráti szcretet taníttatott, s ki utóbb (1159) 
párizsi érsek lett, Petrus Lombardus, czélul tűzte ki magának a seho
lastica kérdéseit azon poutra _vinni vissza, mellyen azokat a Szent
atyák hagyták. L i b e r se u t e n t i a r um-jában 2) meglehetösen ön
kényes renddel a Szcutatyáknak a hitelvek körüli különféle föltétcit 
összegyüjtötte, a hittudomány teljes rendszerét foglalva abba, átalá-

1) Heloise írja ueki: "Harátság helyett kéjvágy, szerelern helyett bujaság 
csatolt téged hozzám." Külöuös ellentétben áll AbaiJard hidegsége Heloise ön
zetlen szerelmévcl. Fulbert, rnint AiJailard megvallja , felhatalmazta ezt, hogy a 
leányt fenyítéssei is tanuill.ara szoritha~sa, kit is az , ha sz ép sz ó nem használt, 
veréssel is kényszeritett minden kivAna ta teljesitéRére: ut quam blanditiis non pos
sem, minis et 11erberibus facilius tlecterem. A hölgy pedig ekkép ir : "Az Istén 
tudja , hogy én tebenned csup(m tég~d kerestelek és semmit mást ; te magad 
voltál vágyaim egyetlen tárgya. Éu semmi hasznot , még az egybekelést sem 

. ohajtottam ; te tudod, hogy szAmba nem vettem sem saját akaratomat, sem gyö
nyöreimet hanem csak a tieiilet. Bármilly szent a hitves neve , én kedvesebb
nek találtam a te ked veRed, a te ágyas od nevét ; inkább megaláztam magam érted, 
s többet reméltem nyerhetui a te szived által. Oh ba ma.ga a császár, a vilAg 
ura hitvesének nevével akart volna is megtiu.telni, én inkább ohajtottam volna ll 

te kéjböJgyed lenni mint az ö császárnöje." Ep. l. - "Az élet minden állapotá
ban jobban félek téged megAérteni, mint az Istent; iul(ább ohajtok neked tet
szeni , n1int n~ ki ; a te nk arntod és nem az Istené tett engem szerzetes ullvé." 
Ep. 2. 

~) Tullio, Saragozza püspöke ll VII. századbau IV. Libri sententiarum
mal élllzte meg Petrus Lombanlust ; a hittudományt ugyanazon m6dszerrel tar
gyalja; ámbár nem tesz mást., minthogy összeállitja Nagy-Gergely és sz. Ágoston 
némelly helyeit. 



408 

nos elveket állapitva meg, mellyekböl csak következtetni kelle, fel
hordva minden kérdésre a szentirás és az egyházatyák tekintélyét s 
felhasználva az észt a felállitott elvek igazsága s összefüggésének 
megmutatására. Minthogy azonban az eHíadott nehézségeket meg 
nem oldá, tág mezöt nyitott a dialecticai viták- és szőrszálhasogatá
soknak, bármennyire hivatkozott is a tényleges tudományokra s a 
régi keresztény bölcsészet emlékeire. Azonkivül szemlélődö érveze
tekbe bocsátkozott, ál tekintélyeket fogadott el, s midön az oketv
tan a hittel ellenkező következtetésre vezette őt, mondani szokta: E 
p o n t f ö l ö t t s z i v e s e b b e n h a l I g a t o k m á s o k a t , m i n t
s em h o g y ma g am n y i l a tk o z z am. Ám mégis könyve, melly
től Ma g is t e r S e n t e n t i a r u m czímet nyert, tanadai szövegül 
fogadtatott el és számos értelmezökre talált •), mig végre a sajtó első 
korszakában több kiadást ért. A párizsi egyetem egész a mult század 
közepéig megünnepelte halála évnapját, melly gyászünnepélyra a 

· baccalaureusok és licentiatusok mindnyájan kötelP-seit voltak meg
jelenni. 

· Arabok. 

A keresztes hadak uj lendületet adtak a seholastica bölcsé
szetnek, megismertetve jobban Aristoteles iratait s a görög nyelvet 
s érintkezésbe hozva a nyugatiakat az arabokkaL Ezek, miután har
czias buzgalmuk elsö tudatlan rohama megszünt, befogadták a ke
l"esztények bölcsészeti müveltségét; illyenek voltak kiilönösen Philo
ponos János, damaskusi Mesua, Honain s mások. Aristoteles iratait 
a n eo ·platonicusok értelmezték i al Rashid és al-Mamun kalifák a 
görög császároktól bölcsészi müveket kértek, mellyek eredetijét, a 
lefordítás után, mint mondják, rnegégettették. Különben ama keleti 
bölcsészek, kiket némellyek annyira magasztalnak , a bölcsészeti 
kutatást egy lépéssei sem vitték tovább, megelégedve a vitázással s 
értelmezéssel ; vallásuk meggátolta szabad riiptüket s vak hitet pa
rancsolva, csak holmi okoskodási gyakorlatokat engedett meg. 

Tanulmányozás és vizsgáltatás helyett inkább csak neveztet
tek s dicsértettek: Bassorai al-Kindi (- 860?), ki b ö l c s és z e t
r e i serke n t é R t s különféle értelmezéseket irt. Aphrodysiai Ale
xander, ki a IV. században .Aristotelest értelmezte, példányképül 
szolgált al-Farabinak (- 950), ki kérkr!dett, hogy összeegyezteté 

1) Racine Abrége de l' hiatuire eccleaia~~tique czimü munklijában 224. értel
mezését. emlit.i, melly számot Sau Rafaele gr6f (a l'iemonte.•i ilht$l>·i·ben) bizonyitilea 

szerint, bálran met?;kettöztethetö. 
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Aristoteles t és Plátót. O k e I v t a n a s a t u d o m á n y ok e l o s z
t ás á r 6 l i é r t e k e z é s e a seholastica em bereinél nagy hírre 
kapott. 

A természeti s erkölcsi világ fejtegetésében az arabok két 
részre oszoltak, az egyik észvédi, a másik szemlélődli volt. Az elsö
hez a l'llár másutt emlitett számos felekezet tartozott, mellyek az er
kölcsi gonoszt a jó Istennel összeegyeztetni akarván, haboztak az 
atheismus és pantheismus kiizött. A nagyobb rész az anyagat örök
nek állítá, miután az ok elválaszthatlan az okozattól, s Isten nem lett 
volna tökélyes, mig akaratát be nem teljesi té. Az !!:!ten ismeretc 
vagy inkább gondviseletc kiterjed az egyetemes de nem a részletes 
dolgokra; mert igy ismerete ideiglenes változatnak volna alávetve. 
Az emberi lélek nem más, mint azon t e h e ts é g, melly a tökély 
minden nemét befogadni képes. E szenvedőleges értelem tanulmány 
és szokás által cselekvő értelemmé képesittetik, melly Istentől ered. 
Midőn ezzel azonosulhat, a lélek eléri a boldogságot, bárminél volt 
légyen vallása s istenimádási módja. A paradicsom és pokol nem más, 
mint képe a lelki jutalom vagy büntetésnek. 

Nem csodll, tehát, ha a buzgó hivők a bölcsészeket gyanu~a 
vették. 

A'·icenna. - 1037. 
Avicenna (Abu Ibn Sina) Perzsiának Shiráz városából, ki az 

orvosok fejedelmének is neveztetett, eredeti módszerrel értelmezte a 
metaphysicát, tagadva ~ magyarázat lehetőségét, akár magából a do
logból, akár a szükségesből, lehetőbéli vagy valódibóL 

Al-Gozel. - Hll. 
Más arab bölcsészek a föltétlen tudományos kételyhez ragasz

kodtak. Az elsők közé tartozott al-Gazel, Khorassánnak Tus városá
ból, ki a tekintélyt, mint bizonyassági eszközt, el nem fogadja; s ala
pos ismereteknek csak az érzéki dolgokra vonatkozókat tartja. De 
minthogy az érzekek gyakran csalnak, ő kénytelen visszatérni az ér
telemhez, s rnidőn ezt sem találja biztosnak, teljes kétkedőségbe 
esnék, ha a kinyilatkoztatáshoz, a Korán hitelveihez s a Sunna cso
dáihoz nem folyamodnék. 

Némelly hittudóskodók eltértek egészen a stagirai bölcstől, 
mivel ez ellenkezik a Koránnal, az elszigeteltségben keresvén a szel
lem legfensőbb megvilágosodását. A cordovai Thopail Abu Dsafer 
(- Ú90). "A természet em bere vagyis az ön tanult 
b ö l cs és z" czimü regényében vagy erkölcsi költeményében 1 egy 
elhagyott gyermeket képzel, kit a szarvas nevel fol, s ki szemlélődés 
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utján az istenséggcli uézleti egyesülésig megy. Szabadabban halad· 
tak a meddaberímek vagyis a beszélők, kik az igazat (veritas) csak 
szónak és nem való dolognak tarták 1), 

Averroe - 1198. 
Az érzék véd, vallási ihlettség s az anyag- és szellemröli .tanok 

összeütközése olly zavart okozott, hogy mulhatlanul javításra vala 
sziikség. Magára vállalta ezt A verroe (Ib n Ros hd), cordovai arab, ki 
kitüntetőleg É r t e lm e z ö n ek neveztetik Aristoteles fölött irt szá
mos müveiért, mellyekben uem csak értelmezi öt ritka elmeéllel, ha
nem uj eszmékkel is nevelte ruüveinek becsét. Illy m·istotelesi alapú 
szempontból állitja, hogy semmiből semmi sem eredhet, hanem az 
első lény (őslény) adja meg az összes dolgoknak alakjukat, kikülö
nitve azokat az anyagból, mellybe burkolva voltak j a gondolatnak 
szükségcs kellékei egy lényeges ész, melly befogad, és egy, melly 
befogadtatik, azaz: az értelmi és a kiha\ó egyetemes, mellybeo része 
van minden embernek. Sok tévelyt vegyít be, csak hogy a Koránt 
meg ne sértsej azért bá1· ö a középkorban a bölcsészetre ugyanaz 
volt, mi sz. Tamás a hittudományra nézve, értelmezései mégis fölÖs
legesekké lettek, mihelyt görögből tett jó fordítások használatba vé
tetheÜek. Az arabok sem méltányoltál< őtet, s midőn vádoltatnék, 
hogy Korán-ellenes tanokat terjeszt, a maroccoi szultán nyilvános 
bünhödés végett a legnagyobb mecset ajtaja elé állittatta öt ki, s le
pökette rniuden elmenő által. Egyik példája a rnusulrnan türelemnek. 

A musulman hittudósok núndig ellenségei voltak a bölcsészek
nek, s al-J o bba megölette az istentagadókat és p antheistákat állitván, 
hogy ami az emberen történik, az mind jó. Megczáfolta e tant (opti
mismua) al-Asshari, ugy tekintvén az emberi tetteket, mint az isteni 
és emberi akarat egyesülésének kifolyásait: az ő felekezete nagyon 
elterjedt az emberek között. Illyképen hanyatlásnak indult a bölcsé
szet, Aristoteles, al-Farabi s Avicenna kárhoztatva lőnek s müveik 
megégettettek j s a mellyek héber nyelvre nincsenek forditva, csak
ugyan igen gyéren találhatók. 

Iléberek. 
A héberek a musulmanok aristatelesi bölcselkedését KaLba

ájokra 2) s ehhez tartozó könyveikre alkalm_azták, mellyeket ha nem 
is tartunk kinyilatkoztatottaknak vagy igen régi eredetüeknek, de 
szemtelen csalásnak sem nézhetünk, hanem olly munkának, mellyen 

1) Schmlllders, Essai sur les écoles philosophiques ehez les Arabes. 
2) L. fönebb a VI. könyv 552. lap. 
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szám os nemzedék fáradozott, s melly egy szenvedö nép között az 
értolmi szabadság szenvedö erőködéseiről tesz bizonyságot, Teljes 
rendszert képeznek ama könyvek a lelki és erkölcsi rend dolgairól, 
dc nem alkotnak sem bölcsészetet, sem vallást, miután nem támasz
kodnak azorosan sem az észre, sem az ihleti·e vagyis a tekintélyre. 

Malmonides. (1139- 1209). 

A Kabbala leghiresb müvelőjc a cordovai Maimanides Mózes, 
'l'hopail és Averroe tanítványa volt, ki ollyannyira Aristoteles tanul
mányozására adta magát, hogy hitsorsosai őt istentelenségről vádol
nák i melly okból odahagyva Spanyolhont, Kairo mellett telepedett 
le s az orvostudományt gyakorolta ott a kádi pártfogása alatt. A 
P a r a n cs ok könyvében -a zsidó törvény hatszáztizenhárom tevö
leges és tagadó parancsát fejtegeti; az E r ö.s kéz b e n a Talmud 
tanát rövid kivonatban értelmezi i a T é t o v á z 6 k v e z é r é-ben 
(M o r e N o v ok im) a birói módot, hitelveket s a szentirás nehe
zebb helyeit tárgyalja, megl<ülönböztetve az átvitt, képletes és betü
értelmet i nem fél ellentmondani az arab bölcsészek némelly állitá
sainak, példaul az értelmet az egyetemes. kihatás t illetőleg, és kár
hoztatja azokat, kik Istent testileg képzelik. 

Szép látni, mikép e nagy férfiu épen akkor, ruidön hitsorso
sait a keresztesek, kik ezzel Istennek kedves dolgot hittek tenni, 
legyilkolták, az embernek természeti társiasságát fejtegctte, s abból 
vonta ki a törvények szente&itését sokkal magasztosb modorban, 
mint azt a genfi bölcs tette. "Az ember természettől társas és mü
veltségre hajló állat, és épen ezáltal különbözik a többi állatoktól: 
magában semmit, társulva mindent tehet. Szarvezetének végetlen 
változatossága aránylagos különbséget idéz elő az egyedek között, 
ugyannyira, hogy egy részt egészen más természetünek lehetne tar
tani, és mig az egyik irtózat nélkül tüzbe dobja gyermekét, a másik 
cfájul, ha egy férget öl meg. Azért a társaságban törvényekre van 
szükség, mellyek a kicsapongást vagy a hiányt helyrebozzák; e szók: 
i g a zs á g és i g a zs á g os gyakran csak egyensúlyt jelentenek 1). 

1) Sufficientusime demonat1·atum ut hacteriUli, ltominenl natura esse animal 
lJoliticum et civile, et nalura aocietatem amare et quae1·ere, non sicut alia animantia, 
quae tali aocietale non egent. Propter aulem variam compoaitionem istiUli speciei, 
maxima quoque inter individua ejus est differentia, ita ut nequeant vel duo inveniri 
homines, qui eisdem moribUII sint praediti, sicut nec duo forrno. externa convenientes 
et aeq.:ales reperi1·i possunt. . . . Talia aulem et tanta i·n individuis differentia in 
nulla alia animantium specie reperitu1· • ••. In hominum specie duo individua tam 
clis~repantia saepe inveniuntur, ac si penitU/l e duobus easeni speciebus . . , . Jddrco 
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A T é t o v á z ó k v e z é r e sze tn ei előtt arabról héber nyelvre 
fordíttatott, mi által az az európai összes izraeliták eWtt ismeretessé 
lett. Nem tetszett, hogy ö a vallást aristotelesi bölcsészettel magya
rázza; de utóbb negyvenévi vita után tulnyomóságra vergödtek Mai
monides hivei, annyira, hogy Ut Mózes után legnagyobb embernek 
neveznék. 

i\ st'lwlnstil'~l llltnll•bau. 
Mindezen elemek befolyással voltak a keresztény scholasticára, 

melly azonkivül a nemzetek különbözö hajlama által különbözőleg 
módosittatott. A francziák és angolok mint gondolkodók de gyakran 
mint pyrrhonisták és sophistúk tünnek fel. "Az olaszokat, mondja 
Sch legel, kitUniileg a valláai igazságokbozi ragaszkodás jellemzi; ()k, 
mikép a nP.metek, a fölemelkedett, szellemi, néha rajongó bölcsészeb~e 
hajlanak, me Ily még költöik plátllias eszméin is átvonul. u Semmi sem 
könnyebb mint visszaélni a logikával. 

Hibául róják fel a scholasticának~ hogy kicsinyletességgel bibe 
lödött, s abban egész a gyermekségig ment, távtJI maradva a gyakor
lati s társadalmi alkalmazástól, a tapasztalattól, a tudományosságtól 
és bölcsészettől ; hogy megvetette az egyházi és világi classicusok 
rninden szépségét; hogy haszontalan megkülönböztetésekkel vesző
dött; minden érvezést rnerö dialecticára vitt vissza, rnellyet nem 
annyira az igazság kutatására, mint inkább bizonyos szabályok sze
rinti vitázásra s az ellenfélnek sophismábai bonyolitására irányzott; 
hogy vitázását egész a szótagok, kötszók és elüljárók megkülönböz
tetéseig vitte s elárasztotta az okelvtant mindazzal, a mi a nyelv- és 
mértanban hasztalanság találtatott, hogy mindent, még az ellenke
zeteket is megmutatni s az i g e n-t és n e m-et egyaránt védeni 
törekedett. 

Aristoteles volt mestere ; arninthogy csakugyan kitünő mest~
rül szolgálhatott, miután benne a más rendszerek bírálata s magczá
folásuk módja is feltalálható, mig Plato csak saját rendszerét adja 
elő. De a stagirai bölcs, ki a természetet legfőbb elemnek nézi, ho
gyan lehetett volna azon kornak. rnestere, rnellyben a tudomány val
lási szinezetü volt? Aztán ugyanezen Aristoteles, kit a sc}:lOlasticu
sok s az arabok és hébe1·ek egyaránt a bölcsészet mestereül tiszteltek, 

haec coniunctio et aocietaa sine rectore et yube1•nature pe1jecta esse nequ it, qui actio
nes ipsorum ad regularn aequet, defectus impleat, excessus corrigat , omniaque opera 
ad ce1·tam nolmam certumque modum exigat. . . Inde lex justa ; nosti enim justum 
·saepe idem o;alere, quod aequale, propo1·tionatnm. More Nevokim, p. II, cap. ll. 
et 39. 
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elferdíttetett Európában az arab és héber értelmezök á.ltal, kik ueki 
képtelen eszméket tulajdonítottak. A latin forditók, járatlanok levén 
az arab és héber nyelvben, a már elkövetett hibákat ujakkal tetéz
ték j az itészet és nyelvtudomány nem volt még képes a szövegron
tást felismerni, a szerzö bálványozása pedig benne hibát fedezni föl 
meg nem engedte. Világosság helyett tehát a hibák és fnrcsasá.gok 
egész halmazát hozták be, mellyeket a dogmatica-hittudománynyal 
összeegyeztetni természetesen legyőzhetlen fáradozás vala. Késöbb 
II. Fridrik Aristotelesnek egy, görög szövegböli fordítását eszközölte 
s azt a bolognai egyeternnél tétette le. Fia Manfred utóbb Párizsba 
küldte ama fordítást, de nem maradt fenn semmi, a mi bizonyitná, 
mennyire segitette az elö azon bölcsnek helyes értését, kit kitüntetü
leg s zerzönek (Auctor) neveznek. 

De ha jók lettek volna is a fordítások, a bölcsészeti értelem 
felfogására valódi tudomány kivántatott meg. Kültinösen az erkölcs
tani s politikai művekre nézve, ezek kellő átértésére a hellen azoká
sok s intézvények alapos ismerete szükségeltetett j mig ellenben a 
logikai és szónoklati könyvek a görögök sajátos kórságára, a min
denrőli értekezés- s okoskodásra vonatkoznak. 

Ezon, a stagirai bölcs iránti kizárólagos előszeretet, megaka
dályozá a tudományok katholikus fejlődését, melly már magában 
semmi igát sem ti.ir. Aztán a logikai módszer sem fér jól össze a 
tényleges tudományokkal, miután a magukban szemiéit tények között 
nincsen határozott és szükségképi kapocs, hanem a behozáahoz (in
ductio) kell folyamodni. Azért is a természettudományok tévuton 
bolyongtak mindaddig, mig a tapasztalatra nem tértek vissza; de 
meg az elméletiekben i11 a logika csak a kutatásokat s fölfedezéseket 
igazolhatja, többire nézve elvonásokba merül, mellyekböl a büszke 
rationalismus szülemlik. 

A logikai szemlélődések a scholasticusokat a történeti kutatás
tól egészen elvonták j különösen a kolduló és domonkosrendüek, kik
nek eredetét a következő korszakban látandjuk, nem müvelödtek, 
mikép a henedekiek, a könyvek másolása által, a nyelvtudományban 
seru voltak jártasak j e helyett az érvező s itélö tehetséget müvelve, 
a tudományosságot elmeéllel s értelmességgel pótolták. Mig azonhan 
szárazon gépies és kimért irályuk szabatosaknak láttatta volna őket, 
az örökös ellenvetések e az czekrei feleletek által untató hosszasokká 
lesznek j különösen Alanns Scotus, kinek hivei windig barbárabb 
irályt lw~zmíltak. 

Eitérve utóbb egészen a Szentatyáktól, kik a nehezebb felada-
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tok megoldását a s~cnth·~ísban ket·osték, elméjöket egészen haszon· 
talan tárgyakban gyakorolták. Mit csinált Isten és hol volt, mielött 
a világot teremtette? Ha semmit sem tet·cmtett volna, milly.en leen
dott előtudalma? Teremthetett-e valamit máskép, mint a hogy te
remtett? Van-e idő, me Ilyben ö többet tud, mint máskor? 'l:'eheti-e, 
hogy ami megtörtént, ne történtté legyen? példaul hogy a kéjhölgy 
szüzzé legyen? Az isten, megtestesülve, az egyeddel vagy a fajjal 
egyesült-e ? Állhat-e illy tétel : A z A t y a i s t e n g y ü l ö l i a 
F i u t? Állhat· e illyen tétel : A z Is t e n b o g á r, mikép ez : A z 
Is t e n em b e r? A c h e r u b i n szó him· vagy semleges nemü-e? 
És a Jézus név hangnyomattal ejtendö-e ki, avagy a nélkül? l.Hikép 
van Krisztus teste az Atya jobbjára helyezve? ül-e avagy áll? És a 
l'Uha, rnellyben feltámadása után az apostoloknak megjelent 1 valódi 
vagy csak szinleges volt? és a mennyekbe vitte-e azt magával'( és 
megvan-e az neki még most is? és az oltáriszentségben meztelenül 
vagy ruhában van-e jelen? Mi történik az oltáriszentséggel, miután 
lenyeletett? 1\'Iiképen történt a meglestesülés Mária méhében? Szent 
Pál a hat·madik égbe testestül v.agy a nélkül ragadtatott e? A pápa 
megsemmithetné-e az apostolok rendeleteit s felállithatna-e egy hit
ágazatot? eltörölheti· e a purgatoriumot? s egyszerű halandó-e, avagy 
egy neme az istenségnek? 

Al bertus Magnus a M is su s e st a n g e l us G a b t' i e l fölött 
kétszáz harminczhárom kérdést állit fel s nyolcz okkal bizonyítja, 
miszerint nem volt szükség Máriához angyalt küldeni, miután az is
tenség a jelentést közvetlenül maga tehette volna; aztán még több 
s erősebb okkal állítja, hogy angyalt kühleni illöbb vala. Ezután 
kérdi magától: a megjelentést ember tehette volna-e jobban, vagy 
főangyal, vagy a Szentlélek, vagy a Fiu vagy az Atyaisten? ha vaj
jon a hírnöknek kigyó, galamb vagy ember alakot kellett-e öltenie, 
s miután az utóbbit fogadja el, kérdi: öreg, ifju vagy gyermek volt-o 
az? aztán reggel vagy estve jelent· c meg; foglalkozva vagy elméi-, 
kedve találta-e Máriát? Ha vajjon ennek a Mária vagy az Eva név 
illett volna-e jobban; hogy szép volt-e, millyen volt arczböre, mily
lyenek szemei, haja és ruhája ; rendes volt-e házassága, daczát·a a 
szüzeség fogadalmának? fölvette-e az összes szentségeket; meg· 
gyónt-e szent Péternek vagy sz. Jánosnak ; tudós volt-e, s értette-e a 
grammatikát, rhetorikát, logikát, természet- és orvostudományt, a 
hibliát és Petrus Lombardus sententiáit? 

Ekkép értelmeztetvén a biblia vitályok mezejévé lett, a sze
rint, a mint némellyck a képletes, mások a titkos ét·telmet ket·esték. 
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Ez utóbbi uton járt el kiiliinösen sz. Bern~rd, mig Duits Robert "A 
H á l' om s á g és m ií v e i" czimii munk;\.jában, fel akarja fedezni azt, 
a mit Mózes elleplezett. Hugo roueni püspök s mások is a hibliát 
történeti értelemben kisértették meg fejtegetni. 

A ma olly félelmetes német irásmagyaráznt merényeinek első 

példáit már a seholastica némelly embereiben is feltaláljuk, kik a 
hibliát egy nagy allegoriának tekintették, bár a személyek- és té
nyekWl a képletes értelem mellett, a történeti jellemet sem tagadták 
meg; szeriotök az "Isteni szinjáték" Be11trixe Dante kedvese s egy
szersmind hittudomány j Virgil latin köiW egyszersmind bölcsészet. 

Ama kornak tüzes tevéltenysége sziikségképen az ujitások egész 
seregét tüntette föl : egy tanár az Istenről és Hároms;\gról a tiszta 
ész után értekezett j Híldebert, 1\lons püspöke egy kis erkölcstant irt 
Cicero, Seneca, Horácz és .Juvenal nyomain j a becsületesnek s hasz
nosnak eszméjébiH s a kettőnek összeütközéséböl fejtegetve azt, az 
isteni akaratot számba sem véve. Mások a dialecticát egyenesen nz 
igazság ostromlására használták, mint példaul az albigensek, kik 
védték a teremtő elem kettedességét j a nominalisták mindistensége 
csak logikai volt, de eszményi a realistáké, mellyet Chartresi Amal
rik igy fejez~tt ki: "A mindenség az Isten, és Isten a mindenség; 
teremtmény és teremtő ugyanaz , és az eszmék teremtök és teremt
mények." Anyagi mindistenhivönek (pantheista) mutatkozott Dinant 
Dávid, állítva, hogy Isten a mindenség anyaga, és az alakok esetleges 
képek. II. István, párizsi püspök (1277.) kárhoztatta az Aristoteles
ből kivont százhuszonkét tételt, mellyek az iskolákban taníttattak, 
hol gyRkran ismételtetett azon állitás, hogy ez vagy ama tétel az 
evangelium szerint igaz, Aristoteles- szerint pedig nem igaz. 

István, Tournay püspöke III. Coelestin pápához igy irt: "Mai 
nap a mennyi az irat, annyi a botrány j a mennyi a nyilvános vita, 
annyi a káromlás. Ugy látszik, az iskolák zavargása között egyetlen 
czél : rendkivüli s csodás kérdéseket állitni fel, koczkáztatva a meg
fejtés lehetöségét." És sz. Victori Valter hozzátette: "Kisérd figye
lemmel éjjel nappal tartó hosszas vitáikat, s látni fogod, mikép azon 
egy dolgot különbözö alakban f01·gatják j úgy, hogy nem is lehet 
tudni, mit kelljen elfogadni és mit elvetni. Játék üzetik az igazzal és 
a hamissal, annyira, hogy sem az egyiket sem a másikat nem lehet 
fölismerni. Ha ezekre hallgatsz, csakhamar azt sem fogod tudni 
van é, nincs-e Isten? emberré lett-e Krisztus, avagy csak tüneményes 
testet vett-e föl j hogy a világon van· e valami valódi, avagy csak 
szin és csalódás? ...• Ezek, kik, há r az egyház tndorai, szinészes-
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kcdnek, térjenek vissza a szent tudományhoz s hagyják oda a szép
müvészetekct, az apostolokat és ne a bölcsészeket kövcssélc Mik va
gyunk mi? rnik azok a dolgok, mcllyck környeznek, táplálnak és 
fenntartanak? A dolgok természetc üres és csalóka árnykép e? Nem 
is mondhatom meg, ki indit fel nagyobb boszuság1·a, az-e, ki ,állítja, 
hogy semmit sem tudhatunk, vagy az, ki mondja, hogy mindent 
tudhatunk." 

A dolgok illy állásában IX. Gergely a párizsi egyetemhez egy 
hullát intézett (1236), mellyel azt a világias újításoktól a Szeutatyák 
tanulmányára. tériti vissza; ámbát· az egyház a nagy szellemi moz
galmak közepett, nem akarta ezeket einyornni, hanerncsak megvé
deni saját hitelvei t, az igazságot és a jogokat: Roscelin név védiségé
ben a materialistákat, Amalrik realisnmsában pedig a partheistákat 
ostt·omolva, azon közé p uton maradt, melly minden időben erejét. 
képezé. 

Ám e korszakban sem hiányoztak , kik a tudománynak jó 
irányt adjanak vagy megg:l.tolják annak tévelyeit. Szent Victari 
Hugo (- 1140) az okelvtannak tudományosan ezen ellenvetést tette: 
"Nem úgy áll a dolog az okoskodással, mint a számtani mütételek
ke). Ezekben t\ldnillik az eredmény, ha helyes, szükségkép a dolgok 
mibenlétére vonatkozik j de a vitázási okoskodásokban legkevesbbé 
sincs bebizonyítva, hogy a természetes dolgok valóban megfelelnének 
azon önkényes következtetéseknek, mellyekre az okoskodás vezet. 
Az érvezés nem vezethet megdönthetlen igazsághoz." Rugót ez a 
mysticismusra vezette, mikép másokat a realismus szél!!Ö következ· 
tetései a tiszta pantheismus felé ragadtak. 

Sallsbury János 1110-80. 
Ez utóbbi tan kárhoztatva lön az egyház által, a cornificiánok 

kétkedösége háttérbeszoritá a tudományt s a tudatlanság felé veze
tett, miglen Salishury János, Becket Tamásnak számkivetésébeni ba
rátja s társa, utóbb (1176) chat·trcsi püspök, tudós kétkedöseget hozott 
be. Belátta, mennyire üres a dialectica, ha más tudományok alkalmazá
sán nem alapszik, és szükségesnek találta a jobb ízlést, nagyobb tu
dományosságot, és ismeretét a régieknek, kik tudtak kételkedni, de 
felismerték az emberi tehetség határait is. "Vannak kérdések, ruely
lyektöl a józan embernek tartózkodnia kell. Ollyan kérdés a lélek 
lényege, mennyisége, ereje s eredete ; ollyan a végzet, véletlen, sza
bad akarat, anyag, mozgás, idő, tér és számok, az osztható és osztha
tatlan, a hnsonló és hasonlatlannak kérdése j a hang lényege és e~ye· 
tomcs eszmék állapota; továbbá annnak tudása, hogy a ki egy 
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erénynyel bir, valamennyivel bir-e, ha vajjon a bűnök mind egyen
lők-es egyaránt büntettetnek-e?" 

Szellemdús és tudományos D e n u gis c u r i a l ium e t v e
s t i g i i s p h i l os o p h o r um czimü munkája, mellyben kiméletle
nü! birálj a a varázslást, természettant, a mennyiség- és erkölcstant. 
M e t a l o g i cum á b a n védi a szónoklattant, nyelvtudományt és ok· 
elvtan t, a nélkül azonban, hogy ez utóbbinak hibáit, árnyoldalait hall
gatással mellőzné. Miután kikeit a realismus és nominalismus ellen, 
megállapodik az akademikusok kételyénél 1) s addig viszi azt, a 
meddig Hume hatott el j aláássa az okadatolás eszméjét 2), a tapasz
talati tudományok, sőt a tiszta észadatainak bizonyosságát is. Ro
szalja mégis a teljes kétkedöséget, magasztalja a bizonyosság erejét 
s érvénytelennék nyilvánítja a közvéleménynyel ellenkező kételyt. 

Belátván az egyház a stagirai bölcs tanaiból felsarjadzó téve
lyek veszélyét, majd eltiltotta majd ismét megengedte annak előadá
sát. A bölcselkedök ekkor kétnemü igazságokat, u. m. bölcsészetie
ket és vallásiakat különböztettek meg j emezeknek tekintélyeiül a 
Szentatyákat állitván fel, amazokat Aristoteles tanainak rendelve alá. 
Igy támadt a másodszakú scholastica, mellyben a bölcsészet és hittu
domány testvériségbe léptek. Ennek alapitójaul glocesteri Hales 
Sándort (-1245.), a megczáfolhatlan tudorP) állitják, ki 
az arabok müveit első vette használatba. Ö realista ugyan, de mégis 
megengedi a névvédökkel, hogy az ismeret kiterjedése inkább az alimy 
tehetségéhcz, mint a tárgy természetéhez viszonylik. Egy uton ha
ladtak vele Bcauvais Vincze (- 1264), kinek Tük re elénk tárja 
mindazt, mit kora tudott; és Skót Mihály (M i c h a e l Scotus) 

1) Non ju•·o ventm esse quod loquo1·, sed seu l!ei'Unt, seu .falaum, ,yola proba
bilitale contentua sum. Metal. 

2) Ime egy Hume-félA érvezet: Scio lapi<iem et altgitlam , quam in nubes 
jaculatua sunt, exigente natura, •·ecessw·am in te1-ram : nec tamen aimplicite.· recidere 
in terram et quia novi, necesse est; potest enim recidere et non •·ecidere. Alternm 
tamen etsi non neceasario, verum tamen est, illudque utique quod scio futurum: ai 
enim futu•·"m non est , etsi {01·/e putetw·, non scitur tamen, quoniam illius quod non 
est, non scientia sed opinio est. 

3) Szokása volt az iskolának hir~sb tudorait valameily jellemző mellék· 
névvel tis:>:telni meg. Igy neveztetett sz. Tam~s az iskola angyaldnak (doctor an
gelicus) ; szent Bonaventura szerdfi tudor (seraphicus), Skót Dunkan (Duns) éles· 
elmű (!!Ubtilis) ; Ockam sajátszerű (singularis) ; Gand Henrik iinnepélyes (solennis); 
Római Egyed a legjobb alap (fundatissimus); Alanus egyetemes (universalis); 
Baco Roger bámulandó (11dmirabilis); Durand Vilmos legelhatározottabb (resolu
tissimuri); Midrlleton azild•·d, legalaposabb, bö, vagy hitelea (Rolirlns vagy authcn
ticus); Petms Lombardus: magiate1· .ventmtim·,,m, stb. 

X l :!7 
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(- 1291), ki Aristotelesnek Természettörténetét, azután a lélek-, vi
lág- és mennyrőli könyveit latinra fordítá. 

Albf'rtu!l Magnus (1193 ?-1280). 

Felülmulta öket bollstaedti Albertus Magnus, ki leginkább Pá
rizsban és Kölnben élt, azután elfogadva a regensburgi püspökséget, 
onnan magányba vonult, hogy egészen kedvencz tudományainak él
hessen. Bár szünetnélküli elmélkedése uj eredményekre is vezette 
ötet, eredeti gondolkodó helyett mégis inkább csak gyüjtő s igen 
ügyes vitatkozó volt. Al'istotelesnek, ugy szólván, egy müve sem ma
radt, mellyet ö nem értelmezett volna, segélyill véve az arabokat és 
uj- plátóiakat j előbbre sőt talán mélyebbre is hatott a logica, meta
physica, erkölcstan és hittudomány körében j ámbár igen sokszor té
ved a görög s ara~ nyelv bcni járatlansága s történeti és tudományQs 
ismeretek hiánya miatt '). 

A stagirai bölcs a természeti és erkölcsi, Galenus az egészsé
ges és beteg embert, szervezete s müködéseiben tanulmányozá j Al
bertus Magnus e megismerési tanulmányt bevégezte az által, hogy 
magát Istent is megismerni tanulta ru ü v e i b e n s egyszersmind 
szavaiban, egyesítve a kinyilatkoztatott s a tudományos tapasztalati 
igazságokat. Szerinte az okilagosság (c a u s a l i t as) törvénye kor
mányoz mindent j az Isten a lényeknek csak a létezést de nem a lé
nyeget kölcsönzi j az egyedek maguk közt csak esetleg különböznek, 
különben ugyanazon egy elem által lelkesitvék j az egyed az időben 
van, mig az öröklétben a választottak csak egy hanggal fognak birni 
lsten dícsérésére, 

Bár elsőséget tulajdonit a hittudománynak, elismeri mégis az 
észnek azon hatalmát, melly szerint ez önmagától az igazsághoz emel
kedhetik. A bölcsészet öszlete azon ismereteknek, mellyeket a gon· 
dolat szabad müködésének köszönhetünk. Az okelvtan a szellemnek 
az ismerettöl az ismeretlenrei előhaladását eszközlö tanulmány, melly
nek tárgya a megmutatás 7 közvetve pedig a nyelv, melly eszköze a 
meghatározásnak. A lélektanban mérsékli a visszaéléseket, miket a 
dialcetica a tények megismerésével üzött j a lélek tanulmányozását 
az egyetemes természetétől nem különiti el j a lelket a test alapjani 
s a szervektöl megkülönzött lényegül tekinti, s úgy hiszi, hogy az 
függetlenül müködhetik, mikép a varázslati mütételekben 2). 

8) Lásd: Oomm. societatis Göttingensis T. XII, 94-115. ll.; Oomptes rendua 
de l' Academie des sciencea lV, 625 I. (1837) , hol kivonatha vétetett minden, mi 
Albertusban jó találtatik. 

2) Cuius veritatent nos ipsi expel'ti aumu.a in magicis. Opp. t. III , p. 23. 
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Ime, mennyire korának embere li. Bibliai szörszálhasogatásait 
már fönebb láttuk ; tanulnunk csak természettani műveiből lehet va
lamit, mellyekben ama korra nézve bámulandó igazságokat talá
lunk. Mig Edrisi északfelé c~ak a mérsékelt égövet találja lakható
nak, Albcrtus a földet egész a déli szélesség 50o-ig kétségkivül lak
hatónak állítja. "Nagy tudatlanság -- mond ő - azt hinni, hogy 
azoknak, kik velünk cllenlábuak, le kellene esniök; az alsó félgöm
bön is ugyanazon égaljak találtatnak s az aetltyopok két faja létezik, 
egy az északi s egy a déli naptérítő alatt .... A forró égöv népei, 
nem hogy alább állnának az értelmiségben, hanem inkább igen tanul
tak , m i k é p a z t a z I n d i á b ó l k i k e r ü l t b ö l c s é s z e t i s 
csillagászati könyvek bizonyítják•)." Ahegységekésa 
szélességfokok s évszakok szerint változó szeglet-sugárverődés szerint 
növekedő vagy alábbszálló hőség fölött is helyes nézetei vannak. 

Előadást tartván egy napon, egyszerre megakadt, mint a ki ne
hezen keresi a gondolatot és az azt kifejező szavakat, Nem foghatván 
fel többé előadása fonalát, ezeket mondá: "Gyermekkoromban olly 
nehezen tanultam, miszerint kétségbe kelle esnem valaminek megta
nulhatásáról; miért is elhatárzám odahagyni a domonkosiakat, hogy 
ne kelljen magamat többet tudó emberekkel hasonlitnom össze. Mi
dőn ezt éjjel nappal elmémben forgatám, ugy látszott, mintha álmom
ban Isten Anyját láttam volna, ki kérdezte tőlem, minő tudományban 
akarnék kitünni, az lsten avagy a természei ismeretében. Én ez 
utóbbit választám, mi1·e ő viszonozta : A z z á l es z es z, a m i r e 
v á g y a k o d o l , a b ö l c s é s z e k l c g n a g y o b b j á v á; d e m i
vel nem az én Fiamnak tudományát választottad, 
jőni fog egy nap, mellyen elveszted a természet 
ismeretét, sollyannak találandod magadat, minő 
ma i n a p v a g y. }<~zen előre megmondott nap eljött, s én, fiaim, nem 
foglak többé tanítani. Hanem utoljára vallom itt előttetek, hogy hi
szem az apostoli hitvallás minden ágazatát s esedezem, hogy midőn 
eljő órám, az egyház szentségei kiszolgáltassanak nekem. Ha ne
talán tévelyt hirdettem, ime visszavonom azt s alávetem tanomat az 
anyaszentegyháznak." 

A()Uinoi !!iZ. Tamás. 12:!7 -74. 

Tamás, az Aquino grófok családjából, egyike az iskola és a 
bölcsészet legfényesb neveinek. Kisunokája bár Barbarossa Frid1·ik
nek' s unokafivére VI. Heul'ik- és ll. F1·idriknek, odahagyta az eléje 

1) Libe.r <:u•mographicu• de na.tw·a locorum, 
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mosolygó gyönyöröket s mngas állása reményeit, és rokonai ellenzé
sének daczára a domonkosiak szerzetébe lépett. Minthogy a gyönge 
egészségii ifju hallgatag s mindig gondolatokba merült volt, tanuló
társai csúfot üztek belöle egyszerü kinézése, rángatag szemei s el
zárt szája rniatt, és mintegy megboszuhisanl a fényes czimeknek, 
mellyek öt születésénél fogva illették, Sicilia néma ökrének nevezték. 
De Albertus Magnus, kinek Tamás tanítványa volt, a legnehezebb 
kérdésekre olly eszes és átgondolt feleleteket hallott tölf', hogy fel
kiálta : M i T a m á s t n é m a ö k ö r n e k n e v e z z ü k ; d e é n 
m o n d h a t o m n e k t e k , h o g y m a j d e g y k o r t u d o m á n y á
n a k b ö g é s é t a z e g é s z v i l á g h a ll a n i f o g j a. 

Való bölcsészi értelemmel, roppant tudományos!'ággal s azon 
tudós szenvcdelemmel, melly egyedül képes nagy eredményekre ve
zetni, negyvenegy éves korában Tamás czélul tiizte ki a hittudomány
nak összes elszórt anyagait összeszedni, hanem az eredmény, gyüjte
lem helyett, a Su m ma t h e o l o g i a e czimü viiághirU remek 
munka lett. Első kísérlete ez a teljes hittudományi rendszernek, 
rnellyben az általános és különös erkölcstant s rnindazon ismereteket 
feltaláljuk, mellyek akkoribAn a keresztények és arabok közt létez
tek; Maimanides, Averroc, Plato s Aristoteles épen olly gyakran 
idéztetnek ott, mint a Szeutatyák; a mű óriási ösztant képez, melly
ben a tudomány, a hit s korának egész tudomúnyossága érvezö modor
ban van kifejtve ; nagyszerü összeállítás, mellynek czélja elénk állitui 
a dolgok tökélyes rendét, az Istent, a Háromságot, a teremtést, a vi
lág törvényeit és az embert. 

Kizárva a bölcsészetböJ a hamist, létesitette a lélektant, lény-, 
erkölcs- és kormánytant a hit szellemében; az eszményiségnek mél
tóbb rendezetet ada s a gondolatnak Aristoteles szerinti elméletét, 
plátói eszmékkel mérsékelve, megerősíté; egyszersmind az anyag és 
alaknak, mint az egyildiség alkatrészeinek ismeretét is kifejtve. Kép
telenség volna tőle olly tudományokat, mellyek korában nem léteztek, 
vagy olly nyelvet követelni, minöt neki ideje nem is adhatott; ám 
mégis bámulni lehet benne a szabatosságot, világosságot, velős rö
vidséget s fürge kutatását az igaz~ágnak, mellyet ő szép s mélyelmü 
meghatározásával, erösitése és a tárgy között, egyenállásba helyez 1). 

A mi módszerét illeti, ő tételeit kérdés alakjában állítja fel, azu
tán a véleményével ellenkezi) bölcsészi határozmányokat összeszori-

1) Verita.• inteller/u.• esi odnrqnalio .,"ntrl!rrlu.s et ,-ei sc~un.chtm qzwd iniP/lccillv 
dicit esse quod est, vel non esse quod non e8t. Aclv. gcutcR, I, 49. I. 
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tott érvezctekben, a nélkül, hogy valameily nehézséget elmellözne j 
mi által számot vet mindazon eretnekségek- s ellenvetésekkel, mely
lyek netalán a tétel felforgatására szolgálandottak; azután (se d 
c o n t r a) idéz néhány helyet Aristotclesből, a szentirásból és az 
Atyák hól, s különiisen sz. Ágostonból, mellyek ellent mondanak az 
először idézetteknek; végül (c o n c l us i o) szabatos kifejezésben 
előadja saját feleletét, mellyet aztán megvitatva fejt ki, miközben 
gyakran néhány, utánozhatlaoul szabatos szóval, legbonyolultabb té
teleket old meg. 1\Iegegyeztette ekkép az érvezet bizanyJatát a Szent
atyák alapelveivel, s ha e módszer, miután a kérdés előre állittatott 
fel, nem is vezethetett uj fölfedezésre, meg· kell jegyezni, mikép a 
régieknél, az ismeret sarkait önmagától kellvén a bölcsészetnek föl
keresnie, az szükségképen kutató volt j de a keresztényeknél a vallás 
tárja fel azokat, miért is a bölcsé8zetnek a bizonyításra kell szorit
koznia. Tamás mindenesetre olly dolgokat mutatott meg e módszere 
által, mellyek az evangeliumban föl nem találhatók, minö az ész, a 
törvény, a természeti jog 1): de bámulnunk kell különösen józan, 
mindig nyugodt, részrehajlatlan, a kizárólagos rendszerektöl idegen, 
minden igaznak elfogadására s minden jónak helyeslésére készséges 
értelmét. 

Tan-alapját illetőleg állitja, hogy a tudomány Istentől ered és 
Istenre tér vissza, miután a bölcsésznek, ki mindig az első lényt és a 
dolgok okait is nyomozza, szukségkép az első ok- és lényhez kell föl
emelkednie. Egyetlen czélja lévén a tudományoknak az ember töke
lyetibitése, hatásuk s ruűködésülmek is egyetlen elv szeriut kell ren
deztetnie. S mikép a jc'1zan emberi társaságban a kormányt a leger
tclmesebb veszi által, ugy kell a tudományokban is a legszellemibb 
dolgokkal foglalkozónak vagyis a metaphysicának vezét·kednie, melly 
a létet. átalában s aztán annak tulajdonait vizsgálja j az első okokat 
legfensöbb tisztaságukban aztán nagyobb egyetemességökben ku
tatja. 

Hogy ismereteink egyedül az érzékből erednének, ezt Tamás 
nem mondotta, mint állitani szokták j rle megkülönbözteti az eszmék 
anyagi és alaki okát, és ha az érzék az anyagi ok, az értelem az alaki 
ok. Helyesen elválasztja aztán az eszmét az itélettől s megjegyzi, hogy 
a tapasztalat az érvezetnek csak szabályait, de nem ezek viszonyát 
tetjeszti elö, miböl következteti, hogy tudomány csak ugy szerezhető, 
ha értelmünkben az észfogalmak csirái már elölegesen megvannak j 

l) Qua~al. 14. !1/í, 
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és minden bizonyitásnak kettős, vagyis tapasztalati s észbeli alapja 
van. Itt fölmerül előtte az egyetemes eszmék kérdése, mellyet ö ezen 
állitással old meg: azok anyaga csak az egyes egyedekben létezik 
és az egyetemesség aJaka vagyis jelleme csak az egyeditöli elvonás 
által szereztetik. 

A hittudomány, mint Isten-, ember- és tet·mészettudomány az Is· 
tenhez emelkedik, hogy szemlélje azt, s a sugárfénynyel, mellyet tőle 
nyer, alászáll a teremtmények közé s megvilági~ja az elsöbb köröket. 
Itt mindenelőtt a tiszta értelem világával találkozik, melly a mennyire 
a teremtmény határai engedik, ismeri az életet s Isten tökélyeit 
Alant !lZ anyagi törvényeknek alávetett testi világot lá~ja. Az értelmi 
és testi világ közt áll nz emberiség, melly mind h kettőben részes. E 
világok végetlen kötelékek által vannak összeszöve s létesitik a ter
mészeti s természetfölötti rendet, s az isteni mü ölében támad az em
beri mü a teremtett szabadság által. Innen a jónak és rosz
nak, az igazságnak és tévelynek vegyülete, melly az emberi történe
tet képezi. 

Illyen a látvány, mellyet Tamás az li iisztanában szemJéL A 
teremtmények közöl uémellyek teljesen anyagtalanok, mások anya
giak, mások ismét vegyesek j s képezésőkben Isten a jót tiizte Iti 
czélul vagyis hogy magához egyenlősitse azokat. E jóban a testek is 
részesülnek, a mennyiben léttel birnakol s az isteni jóság kifolyásai, 
és közremunkálnak a mindenség tökélyesbitésére, melly a töktdy foka 
szerint egymásnak alárendelt fokozatos lényekbiíl á.ll. Hn egyenkint 
tekintetnek, haszontalanoknak találtatnak, de nem ugy, ha ki a szel
lemnek szolgálatában lá.tja azokat j miután mindaz, ami a szellemi 
rendre vonatkozik , annál nagyobbnak tiinik fel , minél jobban is
mertetik. 

Legfelsöbb teremtmény az ember, kinek szelleme hármas vagyis 
érzéki, tenyésző s eszes életet él , melly utóbbbi ismét értelmire s 
akaratira oszlik. A szabályok, mellyeket ö ez utóbbinak számára ir, 
csak jól sikeriilhettek, minthogy az egyház tanain alapnltak. 

Kormimylnna. 
Hanem küliinös figyelemre méltó Aquinói TarnáM kormánytana 

(politikája). E szerint a törvény tetteinkre alk11lmazott mérték, olly 
indok, melly tettre ébreszt, vagy attól visszatart, egy szóval: az ész 
fiiggése; a törvények feladata tehát valósi tn i a közboldogság felté
teleit. Biztositni e rendeltetést a sokasághoz, vagy annak képviselöi
hez tartozik; miért is a törvények az egész nép, vagy az ennek javát 
valósító k{~pviselök akaratánAk kifolyásai, miután a ezéihozjutás e;;z-
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közeinek meghatározása azokat illeti, kiket a dolog közvetlenül ér
dekel. A törvényt tehát igy határozhatni meg: "A közjóra czélzó 
észszerű intézkedés, kihirdetve az által, ki a közérdekekre gondot 
visel. u 

Az emberi törvények, mellyek a béke fenntartására s az erény
nek az emberek közti terjesztésére szükségesek, csak akkor igazsá
gosak, ha betöltik az igazság föltéteit a kitűzött czélra, a törvényho
zóra és a megtartandó formákra nézve egyaránt, vagyis: midön a 
közjót eszközlik, a törvényhozó hatalmát felül nem mulják, és 
egyenlő arány ban osztják fel a terheket, mellyeket a közjó érdeké
ben mindenkinek viselnie kell. Igazságtalanok a törvények, ha ellen
keznek az ember viszonos javával, vagy a végetlen jóval- az Isten
séggel. Első esetben hibásak a törvények a czélra, a szerzöre s az 
alakra nézve, és pedig a czélra nézve: ha a fejedelem a közjó helyett 
saját érdekeit, kincsszomját vette tekintetbe; a szerzöre nézve, ha a 
fejedelem a reá ruházott hatalom korlátain túlment; az alakra nézve 
pedig, ha a terhek aránytalanul vannak felosztva. Az illy törvények, 
minthogy inkább csak eröszakoskodások, nem kötelezik a lelkiisme
retet, hacsak nem az azok áthágásából következhetö botrányok el
kerülése végett. A törvényhozásbani változást igazolja először az ész 
ingatagsága, másodszor a körülmények változékonysága, miután mind 
az ész mind a természet azt kiYánja, hogy a tökély felé fokonkint 
haladjunk. Ha a nép snját javát szem me! kiséri, ha békés és méltóságos, 
ugy joga van, hogy tisztviselőit maga válaszsza, de mihelyt megrom
lott a nép, azonnal elveszti ezen jogát. 

Hogy fennállhasson az állam és nemzet, a közkormányban min
denkinek részt kell vennie, hogy a közbéke fenntartása mindenkinek 
érdekében álljon; e végre olly kormányalakot kell választani, melly
ben a hatalmak kellő egyensúlyban álljanak. Legjobb összeállitás 
volna: egy erény('s fejedelem, s alatta bizonyos számu föhivatalno
kok, kiket igazságos kormányzás végett az egész nép Yálasztana, mi
által a kormányzásban az egész társaság részt vehetne. 

A fejedelmek, kik alattvalóikat adóval terhelik, hiitlenségi vét
ket követnek el az emberek ellen, hálátlanságot az Isten ellen és 
megvetést az angyalok ellen. Az ur a maga alattvalójának ugyan
azon hüséggel tartozik, mellyet tőle követel ; aztán a hit köteléke, 
mellyel az alattvalóhoz a hüségeskü előtt a vallás által csatolva volt, 
a hódolati eskü után még azorosabbá lett. Isten a hatalmast, föle
melve öt, megtisztelte; ö tehát, ha Istent a szegényekben lealacso
nyítja, ugy tesz, mint azon katonák, kik Krisztust a kezökbe adott 
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botokkal verték. Aztán ulinden embe1·, akár gyönge, akár e1·ös le
gyen, egy angyal örzetére van bizva, miért is erre esnek vissza a 
szegényeken ejtett sérelmek. 

Halálos vétek volna fellázadni az igazság és közjó ellen j de nem 
érdemel lázadó nevet, a ki a közjóért ellenáll vagy azért harczol. A 
zsarnoki kormány, vagyis melly az alattvalók közboldogságát 'a feje
delem személyes érdekeinek utána teszi, nem törvényes többé R an
nak megbuktatása nem lázadás, hacsak olly rendetlenséggel nem tör
ténik, melly magánál a zsarnokságnál is nagyobb bajokat okoz. Szo
ros értelemben a zsarnok érdemli a lázadó nevet, minthogy ö vissza
vonást okoz a népben, hogy azt annál könnyebheu zsarnokolhassa. 
Ha a zsarnok bizonyos korlátok közt tartja magát, türni kell öt a na
gyobb baj elkerülése végett; ha túl me gy minden határon, le lehet öt 
tenni, sőt el is ítélni kellően felállitott törvényszéken j de megtámadni 
személyét rajongásból vagy személyes hoszúállás végett, núndenkor 
menthetlen bűnös tény. 

E tágas elvekből szabadelmü rendszer eredt, mellyet az iskola 
néha tulságig vitt. A valódi népjogoknak, rnellyeket már Albertus 
Magnus is feszegetett, Aquinói Tamás alapjait vetette meg, mellyek 
által azok különböznek a régiek öldökléseitőL Némelly tanokat, 
mellyekkel mint az uj haladás eredményével, s mint a régi keresz
ténység korlátait lerontó uj kereszténység gyümölcsével szoktak di
csekedni, én már a scholasticusokban szépen s tisztán találok ki
fejtve. Sz. Tamás ezeket mondja; 11 Hibáznak sokan, rnidön magu· 
kat nemes származatuk miatt tartják nemeseknek, s e hibát sokféle
képen lehet megczáfolni- És pedig először, ha a teremtő okot tekint
jük, Isten, mint fajunk létrehozója, azt kivétel nélkül megnemesi
tette; ha aztán a teremtett okot tekintjük, az atyák, kiktől szát·ma
zunk, minduyájunkra nézve ugyanazok, ugyanazon nemességet s teJ·
mészetet nyertek. Ugyanazon kalász adja a liszt szinét és a korpát, s 
mig emez a sertésnek vettetik, amaz a királyok asztalaira jut; épen 
ugy lett az egyeredetü emberek közöl is az egyik paraszt, a másik 
nemes. Ha az, a mi a nemestöl ered, a léttel a nemességet is örö
kölné, akkor a belöle kiváló fölösleg részek s a fejében támadó 
férgek is nemesek volnának. Szép dolog el nem térni a nemes 
ösök példájától, de még szebb dolog az alacson származatot nagy 
tettek által ragyogtatni fel. Ismétlern tehát sz. J eromossal, hogy az 
állitólagas örökölt nemességben semmi irigylendő nincsen azonkivül, 
hogy a nemeseket az erényre az elfajulás szégyenP. kötelezi. Csak n 
lélek nemessége a valódi nemesség." 
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Illy nagy férfiu soha sem hagyta el sem az alázatosságot, miu
tán a rendben a definitarságon kivül más hivatalt sohasem vállalt, 
sem a mély szemlélödést, melly szerint egy hajózás alatt egy vad 
tengeri vihart észre sem vett ; s gyertyát tartva kezében, nem is 
érezte, hogy az már újjait égeti. Midön pedig a király asztalánál 
ebédelne, csak egyszer az asztalra üt s felkiált: I t t v a n! e z e g y 
uj, legyőzhetlen érv a manichaeuso k ellen. Midőn 

kevéssel halála után szentek közé soroztatása tárgyaltatnék, az el
lenzők azon megjegyzésére, hogy Tamás nem müvelt csodákat, XXII. 
János pápa felkiáltott: A n n y i cs o d á t t e t t 1 a h á n y é r t e
k e z é s t i r t, aztán hozzá tette : T am ás j o b b a n me g v i l á
g i t o t t a a z e g y h á z a t , m i n t a t ö b b i t u d o r e g y ü t t
v é v e , s h a s z n o s a b b d o l o g a z 1:1 i 1' a t a i t e g y é v i g t a
nulmányozni, mint a többiét egész életen át ol
v as ga t n i. 

Duns János. 1276? - 1308. 

Szent Tamás tanai ellen lépett föl a northumberlandi skót, Duns 
János, ki midön éles dialecticáját az igazság földeritésére forditná, a 
bizonyosság elveül a kinyilatkoztatást fogadta el, mellynek szüksé
gességét s igaz voltát vitatta. Megengedi ö szent Tamással, hogy az 
ismeret forrása az érzés és az észlelet, de hogy érzékvédőnek ne 
vádoltathassék, állítja, hogy az elvont eszmék, a szükséges fogalmak 
a z é r t e l em s aj á t e r e j e által teremtetnek. Mig szent Tamás 
azt tanítá, hogy az egyetemes az egyedekben csak hatálylag foglal
tatik, Duns erösité, hogy tényleg is ; s hogy az értelem azt nem te
remti, hanem csak nyeri mint valóságot. Innen a nagy meghasonlás 
Tamás és Skót János iskolája között; mellyek közöl az utóbbi an
nyival nagyobb szárazságot, annyival hetvenkedöbb okelvtant, kö
vetclöbb érvezést s okoskodási visszaélést hozott be a bölcsészetbe, 
mennyivel kisebb volt tudományos hatálya az anyag osztályozása és 
kezelése körül. 

Duns János hivei midön bölesészi véleményeiket a hittudo
mánJI'a alkalmazták, mint realisták, védték Mária szeplötelen fogan
tatását; Tamás tanítványai pedig, mindenbcn, mi a hitelveket nem 
sérté, inkább a nominalistákhoz hajolva, a malaszt és szabad akara
tot illetőleg szent Ágostonnal tartottak. 

Saint-Pourcaini Durand Vilmos (- 1333), ferenczrendi szer
zete!i, Tamás iskolájának lelkes párthivéből annak heves ellenségévé 
lett s meg is alázta tekintélyét. O cc am Vilmos (- 134 7.) belekeve
red vén a koldul6 szerzetesek kérdésébe, módositotta. n. névvédiséget, 
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állitván, hogy az igazságok az érzékek utján ismertetnek meg; min
den egyéb csak név és koholmány, kivéve, a hol a hit parancsol; az 
erkölcstannak egyedüli alapjaul az isteni akaratot ismerte el, úgy hogy 
ha Isten saját maga gyülöletét parancsolná, ezen istengyülölés erény 
volna. A realisták ellenszegültek e kétkedllségnek, és pedig neqt csak 
szóval s érvezettel; iskolájok azonban mégis hanyatlásnak indult s 
nem is emeltetheték fel többé sem erllszak, sem XI. La:jos rendelete 
által. 

Ennek parancsára eliizetett Párizsból Buridan János (- ·1 360), 
Occam tanítványa, ki Bécsbe menekülvén, alkalmat adott az itteni 
egyetem alapitására s a név,•édiségnek Némethonbani elterjesztésére, 
hol az nagy tekintélyben álla egész a reformátióig. Népszerűvé lett 
Buridánnak ezen, a !;zabad akarat fölötti érvezete: Egy igen éhes és 
szomjas szamár, ha hirtelenében egy edény viz és egy adag zab közé 
jut, mit fog tenni? ha mozdulatlan marnd a kettő között, megdöglik 
éhen és szomjan; ha pedig nem lesz annyira ostoba, egyikhez ha
marabb lát hozzá, mint a másikhoz, miáltal szabad akaratát bizonyitja 
be. Egy másik occamista, Burleigh Walter, ki első írta meg a böl
csészet történetét Thalestől Senecáig, átültette a névvédiséget An
golhonba, hol az napjainkban ujra fölélesztetett Ste>wart által, de cse
kély elmeéllel. 

A tudománynak ezen, tiszta alakisággá fajulása elkedvetlenité 
a mélyebb és hevesb szellemeket, kik ohajtozva a bölcsészeti s val
lási igazság után, azt más uton keresték. 

Tlfokvéd6k. 
Már akko•· is, midön a seholastica a legdiadalmasb korszakát 

élte, fennállt egy titokvédll iskola (mysticus-ok), melly a szivnek ke
resett tápot, minöt a dialcetica csak a szellemnek nyujtott. Ezen is
kola mindent az érzelemre s szemlélödésre vitt vissza, ennek fokoza
tain törekedvén a legföbb igazsághoz emelkedni. Okelvtani és száraz 
előadás helyett, e szemlélödök képletes nyelvet használtak, jelvénye
sen értelmezve a természetet s Aristotelesökül Dionysius Areopagi
tát fogadva el. Fejei voltak ez iskolának a már emlitett belgiumi 
Hugó (- 1140) és skóthoni Richárd (- 1173), mindkettö sz. Victor 
szerzetese Párizsban. 

Ez utóbbi az egész szellemi tevékenységet a szemléletre vivén 
vissza, a helyett, hogy a három isteni személy létét okoskodással bi
zonyította volna, állitá, hogy a végetlen isteni szeretet nem nyilat
kozhatnék, ha benne egy másik végetlen személy nem léteznék. Az 
okelvtant hasznosnak, néha szükségesnek is tartja, mivel bevezet a 
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bölcsészet tanulmányába, fejtegetve módjait, és mivel a vitatkozásba 
rendet hoz be; azonban csak eszközül tekinti azt s nem is ad neki 
helyet, ruidön a tudományokat három osztályba vagyis elméletiekre, 
gyakorlatiakra és erömütaniakra osztja. Szerinte a hit a valószinüt az 
igazig emeli, s tehát a bizonyosság két rend ü : u. m. az é r t e l e m, 
melly beavat a szemlélödés által az isteni dolgokba, ~s a t u d o
m á n y, melly az &mberi dolgokra vonatkozik, 

Pulleyn világosan összeegyeztette a hitelveket az észnek ezekre 
vonatkozó eszméivel ; Alan us Ryssel (- 1203) a mysticismust tudo
mányosan alkalmazta. Azt álli~ja ö, hogy az értelem az alanynak, a 
tárgy felfoghatására, csupán az alak által képesi tő tehetsége; és 
minthogy a legfőbb lény alaktalan, azért föl nem fogható, de mégis 
szükséges ; s mig minden más lény alak és anyag egyesülete, Isten
nel nem ugy áll a dolog, s rz a különbség a Teremtél és teremtmény 
között. 

A legjobb tudorok többé kevesbbé a mysticához hajoltak s jel
vény-képeket kerestek a természetben ; maga Tamás is a testek hár
mas viszonyában, vagyis a mérték-, szám· és súlyban a Háromság 
nyomait ismeri fel; a seholastica legszárazabb tövisei küzött is itt ott 
az érzelem s buzgó áhitat legfinomabb virágai merülnek föl. A szem
lélödök nem állapodtak meg az elvont alakú igaznál, melly az igaz
ság és szeretet közti köteléket szétszaggatja, hanem élő valóságok
kal pótolták azt ; az igazságtól aztán a teljes lelki élethez fordultak, 
azt képzelvén, hogy a tudomány az észnek napja, melly felvirad az 
emberi tudással, miglen a kinyilatkoztatás által a délfokot éri el. S 
miután (hogy tovább folytassuk ama képzelödést) a lélek e menetében 
égeW fénykörökön haladott által, örömmel nyugszik meg a szeretet s 
erkölcsi igazságok fölötti elmélkedésben, élvezve a tudomány esthaj
nali harmatát, miglen az öröklét nagy napja is megnyílik. 

Sz. BonannfuJ·a. (1221-74). 

Bonaventura (Fidanza János) a toscánai Bagnareaból, nem volt 
olly tudós mint kortársa, Al bertus Magnus, de mélyebb elméj ü s a dia
lecticai módszernek eléje tette a szemlélödöt. Szerinte az eredendő 
bűn, melly elzárta az embert Teremtőjének, az Istennek tökélyes 
szemléletétől, okozta a tudatlanságot ; hogy tehát ez nem egyedül ér
telmi müvelödés, hanem a sziv tisztaságának megszerzése által üzet
hetik rel. Állitja· aztán, hogy mikép sz. Ferencznek a szeráf hat 
szárnynyal jelent meg, úgy emelkedik az ember is az Istenhez hat 
úton, .a keresztény bölcseség elragadása által. A boldogság a legfóbb 
jónak élvezetében ~ll, mellynek elérésére szüks~ges, hogy az ember 
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önmaga fölé emelkedjék, a mi csak ima által kinyert felsöbb erő ál
tal eszközölhető. A lélek a világbani első lépésre Istent csak anyagi 
tárgyakban szemiéiheti, ezek által emelkedik aztán a Teremtőhöz, 
harmadik fokon saját képében tekinti öt, feldisziíve az egyszerU ter
mészeti tehetségekkel, vagyis mint lélek, de malaszt nélkül. A meg
váltott léleknek nem kell többé gondolkodnia vagy az emle- s érte
lenne támaszkodnia, hanem csak hinnie, remélnie és szeretnie. E 
negyedik fokon látja és hallja a vőlegényt, imádja öt, örül neki, egé· 
szen övé lesz sőt azonosul vele, s még egy lépést téve, midön a leg
fóbb lény fényét látja, azt hiszi semmit sem lát, mivel tiszta egysze
rüségében látja öt. A végső fokon a lélek nem egységében szemléli 
többé Istent, hanem az isteni Hároruságot, melly nem lénynek nevez
tetik többé, hanem jóuak. Ekkor nincs egyéb hátra mint magának a 
halált kívánnia. 

E fokozatból is kilátszik már, mikép szövödik az ö titokvédi
ségébe az észszerü bölcsészet. Mint kora összes tudományaiban jár
tas férfiu t, a magas szempon t,. mellyböl ldindult, visszatartá öt a ször
szálhasogatástól, melly az iskolának dicsőségét s örvényét képezé j 
önalávetéssel s függetlenséggel, a hit és az értelem viszonyos erőinek 
ovatos méregetésével összeegyeztetni ügyekezett Aristotelest az ale
xandriaiakkal, s az arabok müveit nem szörszálhasogató furcsasá
gokra, hanem fontos kérdésekre s az eltér·ö vélemények összet-gyez- · 
tetésére forditni. Mig a többi szemlélödök azzal kezdik, hogy a ta. 
pasztalattól minden igazságot, az értelemtől minden erőt megtagad
nak, Bonaventura azon van, hogy megállapitsa az ész csalhatlanságát, 
állítván, hogy Isten az előzményeket (p r a em is sa e) az értelembe 
rakta le s olly módon szervezte azt, hogy a következményeket ·ne ta. 
gadha!>sa. 

A l é t e z és az első, miröl az ész tudomást vesz, és pedig nem 
mint uj dolgot fogja azt fel, hanem csak megismeri a benne születet
tet j mert az igazsághoz a megismerés által, melly a valóságnak 
megértése, jutunk el; a mi csak is úgy történhetik, ha a szellem a 
létezés legegyetemesb ismer·etéhez emelkedik. Midön az én·ezet ha
tályáról beszél, azt tanítja, hogy az okelvtani szükségesség nem függ 
a dolgok valódi, vagy képzelt létezésétöl, hanem eszményi létezésök 
kivántatik meg az örök képletek ben, mellyekre az isteni müvész épit, 
s mcllyek e müvekben fölismerhetők. Az olvasó látni fogja, mennyi
ben előzte meg a sz e r á fi t u d o r Descar·test és .M alehranchet s 
milly jól egyezt';ltte az észbölcselést a szerulélödé~sel. 

Bonaventura tana szerint, minden tökélyes ajándok a világos-
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ság Atyjától j ü, és pedig négy uton: a külsön, melly a gépies műté
telekre tanit; az alsón, melly az érzéki ismeretekre vezet; a belsőn 
vagyis a bölcsészeti ismereten, és végre a szentirás értelmén. Az elsií 
a testi szükségek kielégítését tűzi ki czélul, ezek pedig következö 
hét mesterségböl állanak : Szövés, fegyverkészités, vadászat, földmű
velés, hajókázás, szinmüvészet és orvostudomány. A második a kül
alakokat világosítja meg, a szellem tudnillik, melly természeténél 
fogva fénytadó, az izmokban székel s az öt érzékben sokszorosan je
lentkezik. A bölcsészeti i~meret a titkos okokat keresi, az ember ter
mészetébe oltott igazságelvek szerint, mellyek szavakra, dolgokra és 
erkölcsökre vonatkoznak , miért is a bölcsészet vagy észbölcsészet, 
vagy természet-, vagy erkölcstan. Az észbölcsészet vagy nyelvészet, 
vagy szónoklat-, vagy okelvtan; a természeti magában foglalja a ter
mészet- s mennyiségtant és a metaphysicat; az erkölesi személyi, 
vagy családi vagy kormánytani,. a szerint a mint az embert, a csalá
dot, vagy az államot illeti. Az emberi észt tulhaladó dolgok kinyilat
koztattak az embernek a malaszt égi világa és a kinyilatkoztatás 
által; és mikép az ismeretek mind, ugyanazon egy fényből erednek, 
ugy vannak alárerJdelve a szent igazságok tudományának és ezek 
által tökélyesittetnek. Az ösztani rendezés ezen kísérlete, mellyet né
melly scholasticusoknál is feltalálunk, mutatja, milly magas szem
pontból tekintették a tudományt azok, kik nyomorult szükkeblüség
röl vádoltatnak. 

Bonaventura kora legjelesbjci közé számíttatott: midön barátja 
Tamás kérdené, miféle könyvekből meritette azt a nagy tudom~tnyt, 
Bonaventura a feszületre mutatott; s valóban kenetteljesek az ö: Sz. 
Fe r e n c z é l e t e, B. Sz ü z tük r e, s A l é l eknek v á n d or
l ás a a me n n y ek b e. Temetésén jelen voltak X. Gergely, az ara
goniai király, ötven püspök , hatvan apát, ezernél több pap; midön 
halála után nyolczvan évvel a szcntek közé sorm:tatott, hatodiknak 
tétetett az egyház doct01·ai között, Ambrus, Agoston, Jeromos, Nagy
Gergely és Tamás után. 

A koldulóbarátok feladatul tűzték ki szarzetesi ascetismust s 
benső fölemelkedést hozni be a tiszta észbölcsészet helyébe, mi is 
nagy vitákra adott alkalmat az egyetemekkel, mellyek öket a tan
székekről leszorítani ohajtották Tovább vitte a veszélyt a féltékeny
ség, ~pert midön a párizsi egyetem tanárai Orleansba és Angersbe 
(1230.) visszavonultak, a kolduJók megmaradtak az elnyert tanszé
keken s azokr<'>! Tamást és Albertus Magnust ostromolták. 

A kr;sfíbbi titokvédők közöl megnevezzük Ruyshrocck .Jánost 
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(- 1381.), ki több nagyrabecsült munkát irt. Már öregkorában a 
Brüssel melletti valverdei szerzetes kanonokokhoz ment s itt a Szent
lélek sugalma után irt j mert miután több héten át tollhoz sem nyult, 
midön ujra kezébe vette azt, ugy folytatta írását, mintha soha sem 
szakitotta volna félbe, Bár durva flaming nyelven irt, csoQ.áltatott 
mégis és mindenfelöl hallgatóság csődült hozzá, habár a mélyebb be
látásnak botrányt és tévelyeket födöztek fel irataiban. Legjelesb ta
nítványává lőn Tauler János hitszónok (- 1361 ), ki nagyobb, de nem 
olly mélyen szemlélődö hittudós volt, mint ö. 

Gerson. (1363-1429). 

Az erőteljes de nyers mysticismusban hiányzott még a rendsze
resség és s1.abatos erő j e hiányt akarta késöbb pótolni a hires Jean 
Charlier de Gerson, a párizsi egyetem kanczellárja, ki azonban elü
zetve szegényül halt meg Lyonban. Ő a névvediséget a régiek tanul
mányozásával csatolta össze j de a ~zemlélödés és titokvédiség felé 
hajolván, az okelvtani módszert csupán a felsöbb ismeretre vezető 
előkészületnek vette, mi által a myRticát teljes és a többiekkel egy
aránt rendes tudománynyá emelte. 

Az egész mysticismust tizenkét t ö r e k v és b e t~zoritja, de azt 
vallja, hogy az emberi tehetség erőtlen, hacsak Krisztus Jézustól 
nem segittetill. A gyakorlati mystícn szükségképen megelőzi a szem
lélödést; s a ki rá akarja magát adni, vegye számba előbb hivatását, 
testalkatát, vérmérsékét, értelmi tehetségeit és kül!;ő körülményeit. 
Az egészségre nagy gondot kell viselni, s ha az kielégitő, az a kérdés, 
ráakarja-e az ember szentelni a szernlélődésre kötelességeitöl fen
maradó összes idejét. Midön ezután a helyről, időről s a legalkalmas b 
helyzetről beszél, előnyt ad a magánynak, hogy senki se lássa a "szo
morú siránkozást, a sziv mélyéböl fakadó soha j okat, a keserves rivást, 
zokogást, a leborulást, a könyező szemeket, a majd halvány majd ki
hevült arczot, az ég felé emelt kezeket éll szemeket, a kettőztetett 
mellverést, a földre vagy oltárokra hintett csókokat és az ajkak fáj
dalmas kiütéseit." 

Kevés legyen az álom és az élek, de ez mégis elegendő legyen 
arra, hogy a test a szemlélödés fáradalmait elbirhassa. Mindenfölött 
szünetnélkülinek kell lennie a lelki ohajtozásnak, az áhitatos elmél
kedésnek, csendben és magányban, a szentirásnak gyakori olvasga
tása nélkül. Csupán szemlélődés által egyesülhet a szeretö a szeretet 
tárgyával. Első legyen Isten félelme, dc nem a jutalmat váró önző fé
lelem, hanem a fiúi, melly a gyöngédséget tisztelettel csatolja össze. S 
mig a félelem a lélek galambjának balszárnya, a jobbikat a remény 
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képezi, s csak a kettövel együtt lehet Istenhez fölemelkedni. "Akkor, 
oh boldog lélek, a te röpted vőlegényed csókolására visz téged j hintsd 
rá tehát hévvel szüz csókjaidat, a minden érzéket felülmuló béke 
csókjait j ekkor ittasságodban és szeretetteljes áhitatodban elmond
hatod : Ő a z é u k e d v e s e m, é n v a g y o k a z ő k e d v e s e." 

Szükséges volt bövebben iruunk le e felekezetet, mellynek a 
középkorban annyi gyakorlati hivei voltak. A mystica tehát nem az 
érzékeken, nem az észen, nem is az értelmen, hanem a legfőbb jó 
iránti titokszerü hajl amon, elragadó szereteten alapul. Ha nem is ve
zetett e bölcselés lelkünk a legfőbb Lény szemlélésére alkalmas 
tehetségének fölfedezésére j világot vetett mégis az emberi termé
szetnek két legfontoab tehetségére: a végtelennek eszméjére, melly 
az észnek alapj a, és a végtelennek szeretetére, melly érzelemtehetsé
günknek alapja; visszavezette tovább a scholasticát az emberi szel
lem tanulmányozására, s utat mutatott a józan bölcseletre, melly ön
magunk ismeretén alapul. 

Gerson czélul tüzte volt ki a my~;ticai hittudományt a scholasti
caival őszhangzatha hozni, miután ez az észen alapult s fejtegetési és 
érvezeti módszert követett, amaz pedig a szeretet mindenhatóeágán 
alapult, Ő az igazsághoz a léleknek a végetlen lénynyeli egyesitése 
által akár eljutni. Csodálato~:~ körülmény, hogy bár annyira volt el
foglalva világi dolgok által, s világi ügyessége daczára a szarzetesi 
sanyar-áhitattól nem hagyta magát elvonatni, s visszatért ahhoz, mi
helyt körülményei engedék. Őt tartják a D e Im i t a t i o n e C h r i
s t i 1) czimü munka szerzöjének, melly a szemlélödő iskola legjelesb 
terméke, s egészen a fönebb kifejtett mystica elmélete és kifolyása. 

LuiiU!;. 1236-1315. 

A seholastica mig egyrészt a mysticusok által ostromoltatott, 
másrészt önmaga csökkentette hitelét, tulzásai által. A majorcai Lul
lus Rajmund, épen ugy mint Albertus Magnus, beszélő gépet készi
tett, s törekedett egy gondolkodó gépet is készíteni, miután A r s 
ma g n a jában az észt a gépezet egy nemeül mutatta föl, melly, ugy
mond, abban áll, hogy tudjon bármelly tárgyra néhány tulajdonit
mányt mondani. Ezeket tehát osztályokba foglalta, mellyeknek wind
egyikét az a b c egyegy betüjével jelölte meg. 

Az elsö osztály a következő kilencz tulajdonitmányt foglalta 
magában j 6 s á g , n a g y s á g , t a r t ó s s á g, h a t a l o m, b ö l cs e
s é g, a ka r a t, e r é n y , i g a z s á g, d i cs ö ség j a második osz-

l) L. alább a XIII. könyv, 30-ik fej. 
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tályba viszonylatos tulajdonitmányok tartoztak: k ü l ö n bs é g (ver

sengés), egyesség, ellentét, kezdet, közép, vég, 
többség, kiegyenlítés, kist-bbség; a harmadik kilencz 
ké•·désböl állott: v a n-e? m i? m i b ö l? m i é r t? m i n ö n a g y ? 
m i ll y e n? m ik o r? h o l? h o g y a n és ki v e l? a negyedikben 
a kilen ez legközönségesb tárgy foglaltatott, u. m. l a t e n, a n g y a I, 
m e n n y , e m b e r , k é p z e l e t i , é r z é k i , t e n y é s z (i , e l e m i, 
es z köz i ; ezután következett kilencz esetleges tulajdonitmány : 
me n n y is é g, m i n ös é g, vis z o n y, t e t t, sz e n v e d és, 
s z o k á s , á ll a p o t, i d ö, h e l y ; kilencz erkölcs : i g a z s á g, 
o ko s s á g, b á t o r s á g , j ó z a n s á g , h i. t , r e m é n y , s z e r e
tet, türelem, áhitat; ezek után pedig: irigység, harag, 
á ll h a t a t l a n s á g, h a z u g R á g, f ö s v é n y s é g , t. o r k o s s á g, 
b u j a s á g, b ü s z k es é g , h e n y c s é g. 

Ime, itt osztályozva vannak majdnem az összes fogalmak, mely
lyek négy kör s az ezektől kciritctt háromszögek által, a tulajdo
nitmányokat némileg értelmes rendben adták clií, mint példaul : a 
jóság nagy, tartós, hatalmas, egyetértő, közben
j á r ó , v é g e z ö , n ö v e k c d ö , a l á b b sz á l l ó ; a harminczhat 
fiókból ekkép tizenkét tétel, tizenkét mód s huszonnégy kérdés 
alkalmas megfeleléssei jött ki. 

Milly csodaképen tünhetett ez föl azon emberek előtt, kik a 
logikát legnagyobb meste•·ségnek tarták! És Lullus valóban gyer
mekes s a legfurcsább modorban használta azt fel ; minők példaul az 
illyen kérdések : Me g k e r es z t e l t e t h e t i k-e a z e mb e r ö r
d ö g á l t a l ? vagy : E g y n a s z á d a p a r t h o z v a n k ö t v e ; 
e g y sz am á r b e l e m e g y ; e l r á g j a a k ö t e l e t s a n as z á d
d a l c g y ü t t e l v és z; ki vis e l e n d i a kár t? mellyre felel
tetilt: négy ötödrészt a szamár ura, a többit a naszád-tulajdonos; 
miután a hajócska csak elemi részben okozott kárt, a szamár gazdája 
pedig az elemin kivül, tenyés?.ö, érző s képzelií minöségü kárt is 
szenvedett. 

Azonban a szellemi tudományokat már az anyagiak kezdték 
felváltani, minö volt az alchymia, az astrologia és kabbala, mellyek
ben Lullus egyaránt hiressé lett, s kedvezőtlen emléket hagyott hátra, 
bár ö valójában tudós és vallásos ember volt t). Harminczkét éves 

•) Lullus Rajmundtól mindössze 486 érteke:.~és maradt fenn, és pedig 60 a.z 
iga:.~ság megmutatásának mestorségéröl , 7 a nyelvészet és sz6noklat, 7 a."' érte
lem fölött; 22 az ol<elvtnnról; 4 az emlét·öl; 8 az akaratról; 12 11z erkölcs- és 
lwrmáuyt:umíl; 8 n jogról: :-1:! a hoJr.,rszet- é" vegytanról; 26 a metaphysica-
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koráig szerelmcs kalandokban tölté életét, végre egy szép leány sza. 
vai megtéritik öt, annyira, hogy odahagyva nejét, gyermekeit s kin
cseit, ferenczrendii ezerzetessé lesz, szigorú bünbánat tettei között, 
czélul tüzi ki a hitetlenek térítését s az arab nyelv és az ezen irt tu
dományok tanulmányára adja magát. A pápákat arra törekszik rá 
birni, hogy a keleti nyelvelmek tanszékeket állítsanak, mellyek által 
ujnemü keresztesek neveldéje alapittassék. Meg nem hallgattatván, 
'l'unisba megy (1292), hol nagy nehezen szabadul meg a haláltól, 
aztán Genuába, tevékenysége középpontjára tér vissza j Nápolyban 
Villanovai Arnolddal ismerkedik meg s megszereti általa az alchy
miát. E tudományá ban s apostoli buzgóságában nem lát akadályokat 
s az eszközökben épen nem választ j megjárja az udvarokat, minde
nütt a keleti nyelvek tanszékeinek felállitását sürgetve, dc siker nél
kül j majd Áfrikába tér ,-issza (1305) s mint hetvenegyéves öreg ir, 
prédikál, vitáz, börtönt szenved s a pápák által bolondnak tartatik. 
De végre V. Kelemen, Szép Fülöp s II. Jakab aragoniai király tan
székeket állitnak a keleti nyelveknek ; a párizsi egyetem elfogadta 
az A r s m a g n á t; a mi ugyanannyi volt, mint szentesitni azt egész 
Európa előtt. Megkerestetett aztán fejedelmek által j Bruce Robert 
és II. Eduárd öt Angolországba hivták. Ez utóbbi öt aranycsinálásra 
alkalmazta, s ö maga mondja, hogy egyszer ötvenezer font higanyt, 
ólmot és czi nt arannyá változtatott, mit az egykoru Cremer János 
westminsteri apát és Campden meger8sitnek. Eduárd értésére adván 
neki, hogy háboruba megy a törökök ellen, s megtisztelés szine alatt 
a Towerben zárva tartja öt, hogy titkos tudományát másokkal ne kö
zölhesse. A fogolynak mégis sikerül elilianni s Mcssinába menni, hon
nan a Szentföldre és Afrikába zarándokol, melly utóbbi helyen apos
toli buzgólkodása üldözést és halált hozott fejére. E férfiu minden te
kintetben bámulatra méltó j ö mindent saját erejéből akart kivinni, 
á.zon világban, melly öt egyrészt mint varázslót megégetni, másrészt 
a szentek közé sorozni akarta. Önálló merészséggel lépett föl Aristo
teles, az akkori egyetemes mester ellen j össztanában a tudományt 
nem részeiben 1 hanem mint oszthatlan egészet (n o n es t p a r s 
s c i e n t i a c s e d t o t u m) fogta fel. 

Lullus egyezteti) rendszere a dialecticai módszerrel együtt ha
nyatlásnak indult; de a szemlélödök iskolája is tévelyekbe merült. 
Pármai János egy B e v c z e t és t tett közzé az ö rök e v a n g é-

ról; 19 a mennyiségtanról; 20 az orvostudomány- és c~illagászatról ; 49 a vegy
tanról ;. 212 a hittudományr61. A lajstromot l. Perroquet·nél: Apologie de la vie el 
des oeuvres du bienlteu,.e·ux R. Lulle. Ven<iome 1667. 

XI. 28 
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l ium b a, mellyben kijelenté, hogy mikép az ó szövetség az ujnak 
adott helyet, úgy ez sem elegendő többé a tökélyesedésre, s azért nem 
sokára egy jobb, egészen értelmi és szelleilli által fog felváltatni. Sok 
ferencz- és domonkosrendi szerzetes fogadta el e tant, de ellene nyi
latkozott a párizsi egye tem, mellynél Saint-Amour Vilmos töbp heves 
röpirattal lépett föl a kolduló barátok ellen, összezavarván öket az 
eretnekekkel, kik szerte barangolva, úton utfélen tévtanokat hirdet
tek. Más titokvédők a pantheismusig és saját létök t:~gadásaig men
tek s a tudományra nézve az astrologiába és alchymiába merültek. 

Azalatt a tapasztalati tudományok szüksége is éreztetni' kezdett, 
s Baco Roger szerzetes észrevette, mikép az okelvtani érvezetek tá
volról sem vezetnek a természeti tudományok valódi megfejtésére, 
hanem hogy ezt egyszerü észlelet és tapasztalat által kell elérni. 
Az egyetemes mester tekintélye kétségbe vonatott; a tudományos 
szellem a classicusok és természet tanulmányozásához fordult, s miu
tán az ész, a tek in tél y, a szem lélödés és érzéki ta pasztalat Al bertus 
Magnus ban, Tamásban, Bonaventurában és Bacoban (kiről itt mind
járt beszélni fogunk), egyenkint jeles h·márokat találtak, a seholastica 
szörszálhasogatása egyesültsalapos bölcselésnek vala kénytelen he
lyet engedni. Némellyek tehát megtámadták nagy merészséggel Ari
stoteles véleményeit, mint különösen Goethals Gan d (H e n r i c u s 
Gandavensis (1220-95) a Quodlibet-ben; mások külön 
szempontból kiindulva bölcselkedtek, mint a római Colonna Egyed 
(doctor fundatissirnus, 1247-1316), sz. Tamás tanítványa és Szép 
Fülöp tanitója, utóbb bourgesi érsek; ki a legfontosabb kérdéseket 
feszegette D e r e g i rn i n e p r i n c i p is czirnü munkájában, rnely
lyet rnintaképül használt Badin János R es p u b l i c á j á b a n, ezt 
pedig Montes quieu. 

Megszünt a scholasticai tanulmányok fontossága, mihelyt a tár
sadalom nem a valláson alapult többé. De midön látjuk Aristoteles 
istenittetését, szükségkép meg kell ernlitnünk azon örök szilárdságot, 
mellyel az okelvtani rendszer kiváltság gyanánt látszik birni; mint 
nálunk Aristoteles, ugy Indiában a N y a y a husz század óta válto
zatlan tekintélyben maradt. 

Az okoskodás valóban hordszere a tévelynek is, az igazságnak 
is, de soha sem oka. Azért távol attól, hogy a seholastica üres esz
méit, haszontalan elvonásait s érthetlenségeit a kereszténységnek 
tulajdonitnók, e hibákat inkább onnan származtatjuk, hogy a keresz
tény tudomány nem maradt eléggé keresztény s a pogányság nyo
mai tulságosan követtettele Hasonló tévutakat sajnálattal említet-



tünk már a görögöknel s a neo·platonicusoknál is, és természete az 
észnek, hogy ez történjék vele, mihelyt határain túl megy és szavak
kal elégszik meg. A vitatkozás az egyetemeken ~z egész akkori tu
dós világ eli5tt s élénken pártoskodó ifjuság között szükségkép szőr

szálhasogatásra vezetett, núntán a tudor legnagyobb szégyennek tar
totta volna valameily kérdésre nem tudni megfelelni. Ekkép a viták 
nem az igazság földerité3ére, hanem a tud01·i diadal kivivására irá
nyoztattak. 

Ami a hübériség a politikában, az volt a seholastica az értelmi 
téren. Egy neme az a magábatérésnelc , mellyben az ember egész 
erejével oda tör, hogy <'Szévcl a végetlennek szemleletébe merüljön. 
Csak a gyülölet iskolája használhatja fel a seholastica tévelyeit elvi
tatására annak, hogy az rnüvelte s gyakorolta az értelmet, tovább 
terjeszté a dogmatica metaphysicának mezejét, a lénytan körül leg
fürgebb fejtegetéseket nyujtott s utat tört Verulami Baco, Malebran
che, Descartes, Hume és Montesquieu előtt. El lehet mondani biz
tossággal, mikép az aristatelesi tanoknak a seholastica adta az egye
düli kifejtést, mellyre azok képesek voltak; csakhogy az értelmezés 
logikai fogalmak által kerestetett, holott azok csak tudományos osz
tályozásra szolgáltathatnak eszközöket, mig a többi a. tapasztalat és 
történészet dolga. Nekünk nagy szerenesének látszik, hogy Euró
pában a természettudósokat hittudósok, az akademikusokat a téritök 
előzték meg, mi által a logica, megtisztítva az érvezet szigora által 
nyugaton az értelemnek biztositotta az uralmat, mellyet keleten a 
szemlélődés tartott meg. 

A Teremtő és teremtményrőli két alapismeret, mellyeket a ke
reszténység az istentagadás és mind-istenség romjain szilárdan álli
tott fel, képezte a scholasticusok folytonos tanulmányát, kik arra tö
rekedtek, hogy feltalálják és tisztába hozzák ama kettő közötti vi
szonyt, melly kútforrása minden erkölcstannak, és megegyeztessék a 
kinyilatkoztatott vallást, tiszta észt és a külélet tüneményeit, minthogy 
e háromnak szövetségén alapulna a végetlen tudomány. Mindezekböl 
az ujabb-koriak szabatos érvezést, eszmerendet és állhatatos mód
szert tanultak, es bár elvetették a formát, megtartva mégis az alapot, 
kifejthették az erkölcsi és metaphysicai fogalmakat, mellyeknek 
magvait a seholastica vetette el. A seholastica érdeme az ujabb 
nye!vek elemző tehetsége is ') , melly a szavaknak a dolgokkali 

1) Barthéleroy Saint-Hilaire 1840-ben azt mutogatta a. franczia akadernia 
elött,. hogy nyelvök tökélyesen rendeR alakát a st•holastica hosszú okelvtani gya
korlatainak kell köszönni. 

28* 
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szaros viszonya által az eszmék logikai menctét tünteti fel, 
mit a scholastica, jóllehet sokban hiányos, nevelésének kell kö
szönni. 

BUSZONHETEDIK FEJEZET. 

A t e r m és z e t i és t i tk os t n d om á n y ok. 

Ol"Vostudomány. 

i\7. orvostudomány az arabok közt folyvást tiszteletben tarta
túk s a damaskusi orvosi tanoda gazdagon volt adományozva Malek
Adel által, ki az előadásokon gyakran maga is megjelent; azonban 
már ernlitettük a dögleletes fuvalmat, mclly ott mindcn szabad kuta
tást, rninden mélycbb gondolkodást megakadályozott 1). 

A keresztény világban, mint mindcn más tudomány, az orvosi 
is a ezerzetesek sőt a világi papok kezében is vala, habár ezeknek 
ama tudomány gyakorlását s különösen a tüzzel és boucz-eszközök
kcli mütételeket az egyházi szabályok eltiltották vala. Szent Bene
dek montecassinói s salernumi szerzeteseinek a betegek győgyitását 
tette kötelességökül ; szent Bertár apát egy orvosi értekezést is irt, 
s a szerzetesek minden részről ama tudomány megtanulására, a bete
gek pedig scgélyül hivására csődültek oda. A bölcsész áfrikai Con
stantin, rniután negyven éven át az indiai, bagdadis egyiptomi arab is· 
kolákat látogatta , visszatértekor varázsló gyanánt majdnem megé
gettetett ; n1iért is Salernumba menekülvén, Guiscard Robert titká
rává lett, aztán megunván az udvari zajt, a montecassinói zárdába 
vonult s ott a keletieknek különféle orvosi müveiket lefordította. 

A salernurol tanoda. 
Elterjedt hire a salernumi iskolának és gyarapodott a látoga· 

tók száma, kiknek gyógyulásukat elősegitette az egészséges fekvés s 
szent Máté, szent Thekla és szent Zsuzsanna ereklyéi. Midön II. 
Henrik is oda jött, hogy hólyagkövét kivétesse, szent Benedek elvé
gezte a mütételt, kezébe tette a követ s begyógyitotta a sebet, mig a 
beteg aludt 2). 

A következett században, Milanói János igazgatása alatt bizo
nyos gyógytudományi szabályok irattak össze leoninus versekben, 

1) L. a X. könyv. 371. lapjllt. 
') Vita Sancti Meinwerci. 
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mellyek közmondásokul fogadtattak el 1) , B lefordíttattak minden 
nyelvre. Nem sokára az ezeredik év után, Gariopontus, salernumi 
orvos, közzétette a P as B i o n a r i n s G a l e n i-t, vagyis minden
nemü betegség orvoBláB-módját leginkább TheodoruB Priscianus nyo
main; Cofo pedig Hippocrates, Galenus és az arabok nyomain egye
temes gyógytudományt (A r s me d e n d i) adott ki, mellyben a 
lymphaticus rendszernek első nyomait találjuk. Romuald, a salernumi 
püspök , orvosa volt mind a két siciliai-Vilmosnak és a pápának. 
Corbeili Egyed, ki a salernumi tanadából kikerülve, Fülöp August 
orvosává lett, irt az ütérröl és a vizeletről s egy értelmezést Nicolaus 
Praepositus képtelen A n t i d o t a r ium a fölött. A salernumi iskola 
H e r b a r i um a, me ll y bizonyosan a XII. század előtt gyüjtetett 
össze, elterjedt egész Európában. 

Ezen iskola volt nyugaton az első, melly az arabok példájára a 
különböző akademiai rangokat hozta be. II. F1·idrik aztán elrendelte, 
hogy az orvoslást senki se gyakorolhassa, mig föl nem hatalmaztatott 
ama tanoda által, s törvényesnek nem találtatott, mire megkivántaték, 
hogy huszonegyedik évé t betöltötte, hét évig tanult s A r t em G a
l c n i, Avicenna első könyvét vagy Rippaerates A p h o r ism a i b ól 
egy helyet értelmezni képes lett légyen. Az orvosi tanulmányokra 
föl nem vétetett, ki nem tanulta három évig a logicát; az orvosi tan
folyam, oda ~rtve a sebészetet is, me ll y a n n ak k is r és z é t 
k é p e z t e, öt évig tartott j ezek után a növendéknek tapasztalt or; 
vos alatt gyakornokoskodnia kellett. A jelölt esküvel fogadta, hogy 
a szakott módszert használandja, a gyógyszerek hamisitóit följelenti 
s a szegényeket ingyen gyógyitandja. A sebészektől egy évi tanulás 
Salernumban és Nápolyban, aztán vizsgálat kivántatott. A szabályo
zási kórság ezerféle kicsinységgel bíbelődött: az orvos napjában két
szer tartozott látogatni a belvárosi betegeket, kik öt éjszakán át is 
egyszer clhivathatták. A dij ki volt szabva és pedig a városon kivül 
lakókra nézve háromszorosan. A gyógyszerekre nézve is árjegyzék 
készittetett, a termesztés helye minden kicsinységgel együtt meg volt 
határozva. 

A keresztes hábo)ruk alatt a nyugatiak sokat tanulhattak az ara
boktól j Saladin II. Fridriknek orvosokat küldött j a sülyt azonban, 

-, ') Ova recentia, vina rubentia, pi11gvia jura 
Cum simila pura naturae su nt valitum-. 
Coena brevis vel coena levis fit rar o mol esta, 
Magna nocet : medicina doc et; res est manifesta. stb. 
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melly sz. Lajos seregét megrongálta, senki sem tudta gyógyítani. A 
kasszia és szenna ismert gyógyszerek voltak, a terjék (theriak) pedig 
az egész középkorban föfö orvosságnak tartatott s Antiochiából Ve
lenczébe hozatván, itt sokáig titkos szerül tartatott. 

A nápolyi, salernurni és montpellieri orvos-tanodák nagy_,hirre 
kaptak. Az emlitett Fridrik, ki a madarakt-óli értekezésében 1) jeles 
tapasztalatot és természettudományi ismereteket tanusított, bölcs in
tézkedéseket tett, rniket imént hoztunk feL A községek szabadalmak
kal, adómentességgel s lótartás jogával édesgették magukhoz az or
vosokat. Birjuk a bolognaiak szerzödését Luccai Hugóval, ki köte
lezi magát ingyen gyógyitni a kertiletben i közönséges betegségeket j 
de nehéz seb gyógyitásáért, minö az eltört vagy kimenült csont, a 
középszerü állásuaktól egy szekér fát, a gazdagoktól husz soldót és 
egy szekér szénát kérhessen1 ellenben semmit a szegényektől j hogy 
követendi a sereget a csatatérre s jutalmul hatszáz bolognai lirát 
veend. Első volt, ki a sebekét csupán borral 2) gyógyította. 1218 ban 
polgártársaival a Szentföldre ment. 

A szoros együttlakás, a gyapjnruha, a zarándoklatok, az egész
ségügyi óvószabályok teljes hiánya, elősegitették a betegségek ter
jedését. A dögvészek olly gyakran emlittetnek, hogy majilnem mond
hatni, miszerint soha sem is szüntek meg, hanem a vész diihöngése 
csak lecsendesült néha. 1060-tól 1480-ig Európában harminczkettöt, 
t_ehát minden tizenhárom évre egyet ernlitnek; magában a XIV. szá
zadban tizen négyet, mellyekböl hét évre esik egy. Scaliger (c o n t r a 
C a r d a n um) mondja, hogy Pát·izs-, Köln-1 Famagosta- 1 Veleneze
és Anconában olly gyakori a dögvész, hogy azt ott örökösnek mond
hatni. És épen, midön a baj tetőpontját érte, akkor lehetett látui a 
zarándokok egész csoportjait, kik búcsút, bünbocsánatot nyer~i men
tek; vesztegházakra s a ragály elleni más rendszabályokra csak ké
séibb fordíttatott gond. 

A keresztes hadak uj betegségeket hoztak, minö volt a szent 
Antal tüze s a bélpokoL Sokszor emlittetnek a tisztátalan betegségek 
is : s a lolárdok 1 alexianusok 1 cell i ták 1 a beginák, fekete nénék s 
Vienneben a sz. Antal szerzetesei inkább csak ltegyes betegápolók 
mint orvosok voltak, AbaiJard a Szcntléleki-öl nevezett apáczákat 

1) Észrevette 1 hogy a madarak majdnem átalában csörük felső részét is 
mozgathatják ; hogy a madarak CRontjai üresek, s töub effélét, mi mindaildiglan ész
revétlen maradt. 

2) Sartl 1 De' p1·~(n.~nri lmlngnP.~i, J. l<iit .. 144, 1. 
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arra birta, hogy a gyógytudományra adják magukat. Sz. Hildegárd, 
rupertsbergi apátnő, sok beteget gyógyitott s egy orvosi müvet ha
gyott hátra, melly tele van babonás szerek kel. Igy ajánl az ördög 
incselkedése ellen páfrány t, rüh ellen sóshalat, börküteg ellen 
légyharnút; bükkönyt a szömölcs ellen, vizimentát a fúladozás ellent). 
Nehány bibliai verssei gyógyittaték a sz. Vitus táncza, melly Német
országban nagyon uralkodott. 

Az angol Gilbert, egyike a legtudósabb gyógyitóknak, li:i leg
jobban írta le a bélpoklot, bár el van árasztva irata scholasticai kü
lönzetekkel, ellentétekkel és álbölcselöi megoldásokkal ; az álomkórtól 
(lethargiától) egy koczának az ágybahozatása által szabaditotta 
meg a beteget; szélhűdés ellen hangyatojás, skorpióolaj és oroszlán 
hus vegyiteke által hideglelést okozott; hólyagkövet olly kecske vé
rének itatásával gyógyitott, melly vizelethajtó füvekkel tápláltatott. 
A tehetlennek egy iratocskát akasztot nyakába, mellyre fekete na
dálytő nedvével ez volt irva: t dixit Dominus crescite 
t U l h i h o t h t e t m u l t i p l i c a m i n i t T a b e c h a i t et r e p
l e t e t e l' r am t O t am a ll a. - Spanyolhoni Péter, Iti utóbb XXI. 
János volt, derekabb orvos mint pápa, összeírta a betegek gyógyitá
sának módjait~ száműzve legalább elméletileg a babonáR szereket. 
Saint-Amand János, tournayi kanonok egyetemes gyógytudományt 
adott ki, melly kiválik az egykoru müvek közöl s nagy ügyességgel 
határozza meg a kórisme szabályait. 

Megakasztott minden haladást a tekintély iránti vak tisztelet s 
az oktalan rajongás, me Ily ezerint a tapasztala t helyét a dialectica fog
lalta el, melly a leghaszontalanabb tárgyak fölött ,-égnélküli okoskodá
sokat állitott fel. Kérdeztetett pl.: ez vagy amaz ital meggyógyitja-e 
a hideglázt; a felelet tagadó volt, mivel, ugymond, az ital lényeg, a 
láz pedig véletlenség, tehát egyik a másik ellen nem tehet semmit. 
A babona nem engedte meg a boncztudomány gyakorlását, s egy-egy 
műtétel meg nem tétetett, mig a csillagok meg nem vizsgáltattak, 
mivel szoros összeköttetésben hitték lenni az emberi testet a minden
séggel s különösen a bolygó csillagokkal. 

Galenus valahol azt mondta, hogy a nedvesség j o bban egyezik 
meg a természeti állapottal, mint szárazság; máshely t ismét, hogy a 
száraz állapot a természetesebb. Igy a két vélemény két ellenséges 
iskolát létesített, mellyek ugyanazon egy tekintélyre hivatkoztak. A 
kettőt összeegyeztetni törekedett Pietro d' A ban o C o n c i l i a t o r 

· 1) Bildegardis Phy.•ica. i'ltrassbnrg 1544. 
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ru e d i c o r um czimti munkájában 1 mellyben sok jó van 1 bár azt is 
tanítja, hogy az érvágás soha sem olly hasznos, mint az elsö holdne
gyedben j hogy a vesebaj gyógyitása végett azon pillanatban, midön 
a nap a déli körön átmegy J oroszlánszivvel ezen állat alakát egy 
arany lemezre kell rajzolni s azt a beteg nyakába akasztani,; hogy 
az a1•any eszközök jobbak a vasn{tl, mivel Marsnak a sebészetre nagy 
befolyása van. Gyakorlatban az arab, elméletben az aristatelesi isko
lát követte. 

Cremonai Gerhát·d tanár az A lm a g es t um megismerése vé· 
gett Toledóba ment s ott több arab művet latinra forditott ; öt tartják 
néhány bonezeezköz feltalálójának. Pármai Roger a görvély ellen 
tengeri szivacsot ajánlott, s a sebészet körül kitünő szabályokat adott. 
Pármai Roland egy sebészeti értekezést irt, mellyet aztán négy sa
lernumi orvos értelmezett. Salicetói Vilmos, piacenzai szerzetes, kora 
legderekabb sebészeinek egyike, függetlenné teszi magát elödeitöl és 
saját gyakorlatára hivatkozik. Rövid baneztanában elég pontosság
gal írja le a részeket, s megelőzi Willist, midön meghatározza, melly 
izmok mozgathatók akarva, és mellyek nem j leirja még a bujaseny
vet is 1). 

Milanói Lanfranc, midiin Visconti Máténak tübbé ellen nem áll
hatott, elhagyta hazáját s Párizsban üté fel tanszékét (1295), hol szá
mos hallgatói nem sokára világi sebészek nevezetes iskoláját képez
ték. Lassankint az orvosok is gyakorolni kezdték a sebészetet, mire 
Lanfranc ezen érvezetet állitá fel : Minden gyakorlati orvos elméleti 
is j de a sebész gyakorlati orvos: tehát a sebész elméleti orvos is. 
Csak az előtételt kellett volna bebizonyitni. Az orvosoknak a sebé
szektöli elkülönii<lése azt okozta, hogy a sebészi műtételek is orvos
szerekkel pótoltattak, hogy az orvos mintegy független legyen a kéz
müvesnck tartott sebésztöl. Azonban maga Lanfranc is sebészkedett 
és boncztanában a szervezetriil, meilynek sérüléscit lei~ja, dicséretre 
méltó módszert követ. 

Theodorik, Bitonto püspöke, önállólag é~;zlclt s első volt, ki a 
csonttörésnél a fávali hosszas készíiletek helyett, vászon köteléket 
használt. Helytelenül tulajdonitnak Albertus Magnus-nak egy müvet 
a szülészetröl (D e n a t u r a r e r um) 1 melly olly ügyességgel van 
irva, miszerint csak hosszas gyakorlata szerzötöl credhetett; ki min· 
denesetre szerzetes1 miután illy tárgyu munka írásaért menti magát, 
sajnálva, hogy a rosz bábák olly sok bajt szoktak okozni. 

1) Renzi, Stm·ia della med·icina II, I R:!. 
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A florenczi Aldcrotto Tádé értelmezte Hippocratest és Galenust s 
először társitotta össze az orvostudományt a bölcsészettel, miért is ö 
az orvosok közt az, a mi Aceurai us a jogtudósok között: tévutr~ 
megy mégis, valahányszor a régi irbk mondataiba burkolt titkokat 
akarja fölfedezni. Midön a pápától hivatnék, száz darab aranyat kért 
minden napra, mivel ez, ugymond, gazdagabb mindazon betegeknél, 
kiket azelőtt ötven aranyért gyógyitott. E ezerint a gyógyítás bevé
geztével kapott tízezer aranyat. Gondolhatni, hogy gazdaggá kellett 
lennie. V arignanai Bertalan , kit a főurak s Este határgróf sok
szor használtak 1 minden gyógyitá.sé1·t kétszáz hatvan arany forintot 
kapott. 

A genuai Cord o Simon, IV. Miklós orvosa 1 C l a v i s s a n a
t i o n is czimü munkájában, az elnevezések különfélesége általi za
vart akarta eltávoztatni. Tudományos utazást tett harmincz évig 
Göröghonban és keleten; hanem a helyett, hogy a testeket termé
szetök szerint határozta volna meg, azok nem a tapasztalatból meri
tett, hanem ugynevezett elemi sajátsligailua támaszkodott. 

Legkitünőbb orvosok és sebészek voltak minden időben a hé
berek, s a Talmud könyveiben a boncztan köréből igen előhaladott 
eszmék találtatnak. Igy a legalább is XIV. század elötti Z o h á r ban, 
és pedig az I d r a R a b a értekézésben1 ezt olvassuk: "A koponya 
belsejében az agyvelő három részre oszlik, mellyek mindegyike külön 
egyegy igen finom aztán egy erősebb hártya által borittatik. Az 
agyvelő e három része harminczkét csatornácskán át, kettős irányban 
az egész testbe, annak minden tagjába elszéled.~ 

Abenzoar, sevillai héber (- 1261) nem csak az orvosi gyakor
latra, hanem a sebészi mütételekre s az eszközökre is kiterjesztette 
figyeimét s az Almoravidok szolgálatában állott. Egy értekezést hi
runk tőle az egészségriíl és a gyógytudományról (T h e is i r d a h a l
m o d a n a v a h a l t a b i r), Galenus nyomain , az arab irók minden 
említése nélkül. A vérhas ellen hat szemernyi smaragd port ajánl, 
m i v e l ö maga is kigyógyult egyszer e bajból azáltal, hogy ama kö
vet hasán hordta. Ő az elsö orvos, ki a nyelés lehetlensége esetében 
tápláló allövettel ( clystir), megfulás veszélyében pedig a lég-ér 
megvágását ajánlja; ii beszél clöszö•· a szivburok gyuladásáról, bizo
nyitván, hogy azt holttestekben vizsgálta. 

Titkos tudományok. 
' Még azon tudományok is, mellyek az egészséget legközelebbről 

érdeklik, eitérve a józan haladástól, agyrémes álmok ba tévedtek s 
helyet adtak a titkos tudományoknak. Ezek tárgyait képezte a jövő 
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megtudása, kincskeresés, aranycsinálás, átaJános gyógyszer s a hal
hatatlanság itala. Illy magas ezéJok elérése végett semmi fáradság 
sem kiméltetett i kutattattak a régi tudományok s a kutatás ~özben 
ujak találtattak fel. 

t:>~lllagjó!!llftl!l. 

Királynője volt a titkos tudományoknak a csillagjóslás (Astro
logia), esztelen lánya a bölcs anyának, mikép Keppler nevezé, egye
temes tévely, melly az emberi nem bölcsőjénél s a társadalom ha
nyatlásakor, a tudós rómaiaknál s az oceani szigetek egyszerü lakói
nál egyaránt feltalálható : annyiban benne van az emberi természet
ben a nyugtalan vágy 1 megtudására annak, mit tudni ohajt is, fél is 
egyszersmind. Az ember központja és czélja a teremtésnek j miért is 
ö minden dologgal viszonyban áll i s miután kétségkivüli, hogy a nap 
s más csillagok az évszakokra, tenyészésre s állatokra befolyással 
vannak, mennyivel nagyobb befolyást kell gyakorolniok az emberre, 
a teremtmények elsejére! A történetek - mondják a csillagjósok -
s a régi bölcsészek véleményei megegyeznek abban, hogy az élet évei 
és a napkör winden jegye által meghaladott fokok között bizonyos 
hasonszerüség van. Ennek fölfedezése végett a csillagoknak a külön
féle természeti dolgokrai behatását, a mozgás kiszámitását s bizonyos 
titkos jeleket kell kipuhatolni. A csillagjóslás csak a hét bolygót s a 
nappálya tizenkét jegyét veszi tekintetbe ; szerinte ezek befolyásá
nak van alávetve a világ, a birodalmak, a test minden egyes tagja. 
Saturnus az élet, ipar és tudomány fölött; Jupiter a becsület, gazdag
ság és nagyravágyás fölött; Ma•·s a hadak, börtönök, gyülölet s a há
zasságok fölött; a nap a remény, jóllét és nyereség fölött; Venus a 
szerelern és barátság fölött; Mercur a betegség, adósság B kereske
dés fölött; a hold végre az álom, csapások és a lopás fölött uralko
dik. Ez utóbbiméla természetü j Saturnus szomorú és hideg; Jupiter 
mérséklett és kegyes; Mercur állhatatlan; Venus termékeny s jóté
kony; a nap örvendező. 

E csillagok befolyásának kiszámítása végett a csillagjósok a 
napot négy részre, s minden illyen részt ismét tizenkét h á z r a osz
tottak. S minthogy az élet elhatározó pontja a születési percz, nagy 
gonddal vigyáztak arra, mellyik csillag tünik fel ama perczben. A 
kinek születésekor Venus tünik fel, az kéjencz lesz, Mars gyermeke 
vérengző, Saturné komor, Jupiteré szerenesés lesz és igy tovabb. 
Vannak aztán bizonyos növények és ásványok, mellyek a csillagok
tól függnek s hatásaikat elősegítik. A troubadonrok életében bizo
nyos Bonifácz Péter, provencei ur említtetik 1 ki miután egy mont-
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pellieri hölgynek szerelmét hasztal.an ügyekezett mindennemü varázs
lat által megnyerni, felhagyott a szerelemmel s az alchywiára adta 
magát. Hok fáradozás után fel is fedezett egy követ, melly a fémeket 
aranynyá változtatta. Ugyanezen Péter nagyon szenvedélyesen 
kutatta a drága-kövek tulajdonait; egy versezetet is irt azokról, 
rnellyben első helyre teszi a gyémántot, állítván, hogy ez az embert 
legyőzhetlenné teszi; az indiai vagy cretai agátkő jó szónok s okos, 
szeretetreméltó s kellemes ember tulajdonát kölcsönzi; az arnethyst 
ellene áJI a részegségnek j a karniól lecsillapítja a haragot s a birák 
előtti versengést j a jáczint álomhozó; a gy ringy a szivnck örömet 
s~erez ; az arábiai s indiai onyx elfordítja a haragot; a rubin, ba álom 
alatt a nyakon függ, elüzi a kellemetlen rémképeket i ha az ember a 
zaphir erejét akarja megkisérteni, szüz legyen; a smaragd viggá s 
jó ernléküvé teszi az embert; a topáz megfékezi a haragot és a buja
ságot; a heliotrop láthatJanná tesz j a koráll a villámnak, az asbest 
a tüznek ellenáll; a kristály eloltja a forrólázasak szomját; a gránát
kő végre örömet és megelégülést szerez. A bölcs, ki a dolgok ezen 
titkos tulajdonait kikutatja, nem csak a jövőt fogja tudni, hanern gyü
löletet és szerelmct is gerjeszthetend, fölfedezendi a titkos terveket, 
a rejtett kincseket és bűnöket, a betekségek orvosszereit és, a mi a 
tudománynak n e t o v á b b j a, az aranycsinálás mesterségét. 

Emelik a természeti tünemények hatályát a számok, mert ezek 
szerint van a mindenség rendezve. Titkos hatalommal birnak azok s 
boldog, ki azt megismerheti. A számsor a világ előképében az isteni 
lényeg; az értelmi világban a legfőbb értelem j az égi világban a 
nap j az elemiben a bölcsek köve; az emberben a sziv. 

Ime, egész rendszere a tével.yeknek, rnellyeket a pogánysághól 
a neoplatonismus és gnosticismus fenntartott. Láttuk, milly tiszteletet 
s félelmet tudtak gerjeszteni a thessáliai varázslónők j milly hírre ju
tottak Circe, Medea és C anidia; s hogy Róma az árnyak ban, szelle
mek ben, manókban, vampyrokban s az Apulejus által megismertetett 
átalakulásokban hitt 1). Plinius beszéli, hogy a celta népek a hold-

1) Sok mai I.Jabona , mellyet a középkori tudatlanságnak szoktak tttlajdo
nitni, a régiektől ered. Igy példaul, hogy a fülcsengés annak jele, miszerint má
sok beszélnek rt'>lunk j hogy megiván a. tojást, héját szét kell törni (Ovid. Fa
stm-um). A holtak emlékére bors6t enni szokás volt a r<'•maiaknál a májusban 
tnrtatn,i szokott Lernuralia ünnepek alatt, me Ily időre a házasság el vala tiltva. 
(l'aatm-um V.); szerencsét kivánni ujesztendőkor, é~ a tüsszenőnek Isten segitsen-t 
mondani (Plinius lib. II. c. 2) j az ajt6kra b~glyokat függeszteni (Quid quod 
i~tas norturnaJI nve.~, cum pP-nelravmint larem ')Ue?npiam, .•olliriiP pt·PhPIMa-•, .fm·ibu.• 
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nak a föld minden részére nagy befolyást tulajdonitottak; hogy az 
ujhold hatodik napján összegyültek annak tiszteletére egy kivilágított 
fa alá, ünnepélyes zene- és énekszóval. E szokás fennmaradt a ke
reszténység alatt is, s Nagy-Kát·oly eltiltotta az illy éjjeli összejövete
lek et, szentségtörönek nyilvánitván a lelltészt, ki azokat mrge,ngedné. 
A tilalom után a holdtisztelet mégis titokban, magános puszta helye
ken űzetett. 

A csillagjóslás eredetét egész a chaidaeni Berosusig s az egyi
ptomi Trismegistosig 1) viszik feJ, melly két forrásból a csillagok szem
léletének s értelmezési nyelvének két különbözlí módja szülemlett. 
Belevegyültek ezek az uj-plátóiak iskoláiba, mellyek, mint láttuk, 
a kereszténység iránti gyülöletből a babonába merültek s az igazsá
got a mysticismusban és a látható s láthatatlan világ titkos viszony la
tában keresték. Tetszettek e tanok az araboknak, kik közt csakha
mar hires mcsterek támadtak s Ptolomaeus A lmagestumát :Um ak s 
agyrémek szövegévé változtattak. 

Hires volt Harun ai-Rashid idejében Abul-Nazar, ki Saturnust 
vizsgálva azt mutogatta, hogy a keresEténység csak ezernégyszáz
hatvan évig fog tartani, s hogy a ki a Jupiter és hold összejövetelé
nek perezében könyörög az Istennek, kétségkivül meg fog hallgat
tatni. Hires volt utána Al-Kabitz a X. század közepe táj án, kinek egy 
értekezését D e a s t r o l o g i a j u d i c i a r i a Sevillai J án os latinra 
fordította. Al-Kindi hires orvos volt 1000 körül s a varázsló mester
ségek elméletét készitette; Abul-Farag kapcsolatba hozta az astrolo
giát a kabbalával s az alchymiával, miböl az üres képtelenségek ne
továbbja képződött. 

videmua affigi 1 Apulejus Metanwrph. l. Ill.) A ki még jobb1m meg akar gyözöclni, 
hogy a középkornak szemére vetett ostobaságok a régiektől erecltek, fogj~~o kezébe 
az Alexander Severus alatt élt Julius Africanus x•~IJ-r:ot czimű iratát, mellyben a 
többi közt igy adatik elő az ellenségtöli sza7>aduUa módja : "Süss kenyeret n kö
vetkez/l m6don: Végy este feM egy mezei bóké.t s ~gy viperé.t, ollyat., minöt le
rnjzolva látsz azon alak tökélyes ötszögéhen, mellyen megvannak a tropus lydina 
kellékeinek jelei , vagyis a f11rknélkiili ~~-r:a vagy egy lefektetett .:ai'"' ; zárd be 
amaz llllatokat egy cser~p edénybe, és ragaszd be agyaggal úgy, hogy sem lég 
sem vilé.gossé.g hozzájolt ne férjen. Ezt megtévén, kellll idö mulva törd össze az 
edényt, s a mit benne találsz, dagaszd be a kenyérbe , melly még annak is ve
szélyes, a ki készíti. Az igy ellcészitendő siitoményt acid oda, a mint lehet, ellen
ségeidnek." 

1) Champollion V. Rhamses sirjában csillngj6slási táblákat tnlált. a minden 
h6nap minden 6rájé.han feltünB csillugzntolc és n test részei kö!llti vi~zonylatról. 

Az ujkori érmetudósok a római császluok pénzein horoscopot akarnRk fólfedezui. 
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A csillagjóslás tanszékekkel is megtiszteltetett. A bolognai 
egyetem tanárt u evezett ki, q u e ru t a n q u a m n e c e ss a r i ss i
m u ru h a b e r i om n i n o v o l um us. 1179-ben a leghires b keleti, 
keresztény, arab s héber csillagjósok gyülést tartottak s megegyez
tek abban; hogy az 1186-i szeptemberben a felső és alsó csillagzatok 
rendkivüli összecsapása által a világ össze fog omolni. A rettegett 
szeptember eljött, a világ nem dőlt romba, de a csillagjóslás hi
tele sem. 

A csillagjósnak nemcsak a csillagok megkérdése volt feladata, 
hanem megismerése egyszersmind azok befolyásának minden 
tárgyra. 

Bonattus. 
Kitünt e haszontalanságokban a forlii Guido Bonattus (- 1300), 

ki összeszedvén utazásai alatt mindazt, a mit a csillagjóslásról az ara
bok irtak, kiadott tíz értekezést 1 mellyek fenn is maradtak t) 1 s 
mellyekben Isten és szent Valerián, hazája védszentje segedelmével 
beszél ama tudomány hasznosságáról , a bolygócsillagok természe
téről, összeköttetéséről s befolyásáról, az ebből vonható következte
tésekről s a különféle kérdésekről, mellyek a csillagjóslás által fejt
hetök meg. 

Bámulatos ügyességgel gyakorolva ezen á.ltudományt, II. Frid
riknek Grossetóban egy összeesküvést fedezett föl. Egy szobrot épí
tett, melly jóslatokat adott; Montefeltrói Guidónak minden hadi mű
ködését ö vezette; ha a táborba kellett mennie, Bonattus fölment a 
toronyba s az első harangütéssei a fegyverkrzésre, a másodikkal a 
lóraülésre, a harmadikkal az indulásra adott jelt. Állitá, hogy Jézus 
Krisztus maga is csillagjósló volt s haragudott a tunicaviselőkre 

(t u n i c a t i), kik jövendöléseit visszavetették 2). 

1) Guido Bonatus de Forlivia, dece7n continem Imetatus aatronomiae. Vo
lcncze, 1506. 

2) Az egyház miudig elleue~te a csillagjóslást; az 506-i aguei zsinat 42-ik 
canonja megtagadja a csillagjóslóktól az nrv·ételt; az 611-i orloansi els3 zsinat 
30-ik hatArozmá.nya átokkal sujtja azokat, kik a jövendölé~ben hisznek. II. Frid
rik azonb"u a csillagj6s\ást is a római udvar megfélemlítésére használta fel s 
illyen verseket hirdetett : 

Fata monent, stellaeque docent, aviumque volatus, 
Quod Jledericua ego malleus orbis ero. 

Roma diu titubana, variia erroribua acta 
CO'acidet, et mu'IIIU de,;inet esse capu!.. 

Azonban az ész dicsáretére illyen választ nyert: 
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Plefro d' Abiuao. (1250-1316). 

Vesztökre hires csillagjósJók voltak Pietro d' Abano és Cecco 
d' Ascoli. Az első Konstantinápolyban ncveltetvén, felhasználta az 
Abul-Nazar által kijelölt szerenesés perczet, mellyben az Isten sem
mit sem tagad meg, s kérte magának a bölcseséget, s megnyerte rög
tön a jövendő tudását. Tanitott Paduában és Párizsban, hol sikerült 
gyógyítások következtében varázslásról, Rómában pedig eretnekség
ről vádoltatott; egy pápai itélet által azonban fölmentetctt. Össze
köttetésbe hozta a csillagok mozgásával a hidegláz szakait; a paduai 
tanácsházat csillagokkal rajzoltatta be, s tanairól annyira meg volt 
győződve, miszerint a padnaiakat arra akarta birni, hogy városukat 
lerontva, azt az akkoriban feltünt páratlanul szerenesés csillagzat 
alatt építsék ujra fel. Ez talán ellenségeinek koholmánya, kik öt egy
részről azzal vádolák, hogy nem hisz ördögöt, másrészről meg, hogy 
egy korsóban hét ördögöt tart, kik parancsait teljesítik. Ezen és más 
komolyabb vádak következtében az inquisitio elítélte őt. Halálra vi
tetvén barátaihoz igy szólt: H á r om n em e s t u d o m á n y r a a d
t am v o l t ma g am a t, m e ll y ek köz ö l a z e g y ik m é I y
elruüvé, a másik gazdaggá, a harmadik hazuggá 
t e t t e n g e m ; e h á r o m : a b ö l c s é s z e t , a z o r v o s t u d o
m á n y és a cs i ll a g j ó s l ás. V égrendcletében katholikusnak 
vallá magát s könyörgött, hogy a domonkosialmál temettessék el, de 
az inquisitio azt nem engedte meg. 

Ct'uo d' Ast'oli. 1257-1327. 

Cecco Stabili d' Ascoli Bolognában már mint ifjú csillagjóslást 
tanított, és Sacrobosco János egyik iratának értelmezésében állitá, 
hogy a felső légkörökben gonosz szellemek tenyésznek, mellyek va
rázslás által csadatevésre kényszerittetlíetnek. Ezen és más ostoba
ságai miatt gyanussá lett az inquisitio előtt, melly öt máglyára 
i tél te. 

Említendő ezek után a genuai Andalon dal Nero, ki ismerete
ket szerezve utazása alatt, egy latin értekezést irt a csillagtávmérő 
összetételérBI. Cremonai Gerhard Sabionettából, lefordította Ptolo-

l!'al.a silent, stellaeque tacent , nü praedic at al eo, 
Soliua est proprivm scire futu.-a Dei. 

Nite1·ia incaaau.m navem aubmerge1·e Petri ; 
I!'luctuat et nunquam mergitur iata ratia, 

Quid divma 11wnua poaait, ~ensit Julianus : 
1'u auccedia e·i, te tenet ;,.a Dei. 

J ordani Clu·on. c. 2:! l. 
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maeus Almagestumát, s Al-Hazen értekezését az alkotmányról; 'l' h e
o r i a p l a n e t a r um j a olvastatott az egyetemeken, s a va ticani 
könyvtárban megvannak azon feleletek, mellyeket ö Boso, Etzelin s 
Pelavicino Hubert kérdéseire adott, melly félelmetes zsarnokok ret
tegtek az ismeretlen hatalmak előtt, s számításaikat és n11gyravágyási 
tetteiket mindig a csillagok és értelmezöik határozatának vetet
ték alá. 

II. Fridrik is mindig körében tartá az első csillagjósokat; ezek 
szavára megváltoztatta terveit •), s mid6n 1239-bcn meghallotta a 
trevisói lázadást, Tivadar meater által a paduai toronyból csillagot 
nézetett j de ez - mondja Rolandin - nem vette észre, hogy akkor 
a harmadik helyen :Ulott a skorpió, mellynek, méreg lévén farkában, 
azt jelentette 1 hogy a sereg a hadjárat vége felé meg fog rongál
tatni. Midőn Vicenzából tovább vonulandó vala, akarta, hogy egy 
csillagjós jövendölje meg, mellyik kapun fog ö másnap kimenni. A 
jövendölő egy iratkában mondotta ezt meg, mellyet bepecsételve adott 
át Fridriknek, hogy mielőtt kivonulna, föl ne törje. A császár egy uj 
nyílást veretett a falakon s azon ment ki. Ekkor feltörvén az iratkát, 
rajta ezt találá: P e r p o r t a n u o v a 1 az uj kapun által. 

A csillagjósló mellőzhetlen kellék volt a közeégek udvaraiban 
s palotáiban; még a püspöl{ök s fópapok sem tudtak mindig ez osto
baságtól mentek maradni. Petrarca a milanói székesegyházban épen 
beiktatási beszédét tartá Visconti János unokái fölött, midön egy 
csillagjósló félbeszakítá öt, mivel fölfedezte, hogy azon perczben a 
csillagok legkedvezőbb összeköttetésben állanak. Csillagnézés után 
tétetett le a várak alapköve, úgy épiilt 1470 ben Pesaro, 1492-ben 
Ferrara falai 1 1499-ben Mirandola vára. Pietro d' Ailly bibornok, ki 
a naptárt átalakitni akarta, erősitve állitá a constantiai zsinat előtt, 
hogy a csillagjósi jelek a császárságnak az egyházzali összekoczódá
sára mutatnak j tudományossága még nagyobb tekintélyt ada a csil
lagjóslásnak s kapcsolatba hl)zta azt a hittudománynyal, időtannal s a 
történettel. X. Leo és Luther nagy századában Stofflet német csil
lagjósló 1524-re vizözönt jövendölt, s rettegtek a népek és fejedel
mek. Sokan a hegyekre futottak; All1·iel tonlousei orvos eladta min
den vagyonát, hogy egy bárkát épitsen j Urbino harczegc kénytelen 
volt Middleburg Pál bölcselő által egy könyvet kiadni, mellyben ama 
félelem alaptalansága bizonyittaték. Midön 1572-ben a Cassiopea cso
portozatban uj csillag fedeztetett föl, a csillagjósok ezt nagy 

1) Saba Malaspina. Storia c. 2. 
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változások előjeleül vették, csak az olasz bUlcsész Guilandini merte 
félelmöket kinevctni. A fejedelmek s fóurak egész XIV. Lajosig csil
lagjósokat tartottak, s a hires Morin számára P-sillagjóslási tanszéket 
akartak felállitni. Ki nem ismeri Waldstein t? és a még hires b Tycho
Brahét, az annyira jeles csillagász t, ki mégis a kopenhágai egyetem 
előtt 1574-ben egy beszédet mondott, mellyben mutogatja, hogy a 
csillagjóslás megegyezik az észszel s a vallással, s hogy szánandók 
azon bölcsészek, kik ama tudománynak, mivel járatlanok benne, hi
telt nem adnak. 

Azonban Blois Péter 1), Bath érseke, London mellett, a S z e
r e n cs e j á. t ék a i b a n megtámadja a varázslatot, csillagjóslást s 
minden hasonló tévelyt. "Az, a mit Szerenesének vagy Végzetnek 
mondanak, egyátalában nem létezik ; s el kell vetni azon tudósok 
állítását, kik a világ eseményeit szeszélynek s végzelernnek tulajdo
nítják, a helyett hogy egy legfőbb akaratot ismernének el, melly az 
emberi dolgokat változatlanul kormányozza . . . . Én könyvemet 
nem azért nevezem Sz e r e n cs e j á t ék á n ak, mintha ez csaku
gyan léteznék, hanem hogy megmutassam, miszerint a halandókat föl
emelni vagy lesujtani semmiféle véletlen, hanem csak az istPni Gond
viselés képes." 

Ezen áltudomány a szellemekben, kisértetekben s vampyrok
bani hitet terjesztette el, s e hit erélyes lévén mint maga a kor, a saj
nálandó babonának nagyszerü jellemet kölcsönzött, s a hivők számát 
a Firvényszerü rendes üldözés csak nevelni tudta. A képzelő erő 

ekkép bámulatos fokra emelkedett, hogy eseményeket koholjon, me
lyeket utóbb maga is igazaknak tartott; tüzes képzelmü emberek 
magányba vonultak, hogy megvetve a való világot, maguknak egy 
képzetetit építsenek, elősegítve csalás által is rajongási tanaikat. A 
törvényhozásnak erélylyel kelle elnyomnia azon embereket, kik vá
doltattak, hogy zivatarokat támasztanak, ernberek és állatok alakját 
megváltoztatják s betegségeket okoznak ; és a képtelen perfolyamok 
hosszú ideig sértették az igazságot, úgy mikép ezt az aranynak neve
zett században is siratni leend okunk. 

Az ugynevezett bölcsek mindig ujabb dolgok után vágyva, azon 
időben, midőn mindent teremteni kelle, a titkos tudományokat a tu
dás fájának minden ágára alkalmazni akarták. Az orvostudomány-

1
) Egyil<e kora (1200) legjelesb embereine!< ; elöbb nagy tekintélyben álla 

a siciliai normann udvarnál, ut6bb Angolhonban II. és III. Henrik alatt, kiknek 

nevében mint szintén saj{~t nevében sok levelet irt., );önnyiioéggel s fontosan a 
történetre nézve. Bírunk tőle l<ülönbö~ö értelwzl:scket iH. 
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nak nem C>!ak az volt t•endeltetése, hogy gyógyszerekat készitsen és 
a testek hatását kiisnwrje, hanern hogy varázslatot is üzzön, mentö 
szereket készítsen, folyvást kutassq, a halhatlanság italát és sr,dleme
ket használjon, hol ma a boncztan eszközeivel is megelégszik. 

Kabbala. 
A mennyiségtant is tévutra vezette a Kabbala. Az ember ter

mészettől megütödik, ha a számokat veszi fontolóra, mert ez válasz
fal az ember és állat közt, tükre az értelemnek, melly örül mindan· 
nak, a mit megmutatni l(épes. Innen a régiek tisztelete a számok 
iránt, rnit tanusitottak a pythagorásféle s az uj-plátóiak iskolái s a 
héber értelmezök, melly 'utóbbiak ból ered a Kabbala név, melly a 
számok segélyével rejtett dolgokat jövendölhetni s a pokoli erök fö
lött hatalmat szerezhctni hitt 1), 

Varázsliuo;. 
Illy elemekből lámadt a varázslás (magia), mellyct a bölcseség 

vágya s azon kivánság szült, hogy az a legfelsöbb hatalmakkali szö
vetkezés által gyarapodjék, melly úton isteni befolyás nyerhetése re
méltetett. Négy neme volt a varázslásnak: először a t e r m és z e
t es, melly a köznépnél jobban ismervén a természeti erőket, a rokon
és ellenszenveket, csodás eredményekre jutott, miket a nép varázs
lásnak tekintett, illyenek voltak a phantasmagoriák, hasbeszélés stb.; 
ru e n n y is é g t a n i, melly az erőműtan törvényeit értve, csodálatos 
gépek által, a nép előtt felfoghatlan eredményekre jutott; m é r
g e z ö, me Ily különféle hatásu, többnyire szerelmct gerjesztö italo
kat készitett j végre a 8 z e r t a r t á 8 os v a r á zs l ás, me ily leg
magasb és leghatalmasb s feloszlik g o e ts i á r a, melly gonosz szel
lemekkel egyesül és t h c u r g i á r a, mellynek tiszta Rzt:IIPmek kel 
van dolga. A fe h é r varázslás csak kéi!öbb hozatott be a szemfény
vesztök által. 

Hogy a tudatlan s hiszékeny korszakban csodának tartatott az, 
a mi természetes és rendes, azt legkevésbbé sem csodálhatjuk mi, 
kik annyi tudomány fénye mellett is megütödve nézzük s meg nem 
fejthetjük a merevülés, villanyosság, delejesség, galvano-plastica és a 
fényrajz jeleneteit. A megérett ész megtanit minket, hogy a magya
rázatot a tudománytól vagy az időtől várjuk j akkor azonban keres
ték az okokat, mellyek végett a felsöbb hatalmak segélye vétetett 
igénybe. Azt hitték, hogy az ember szövetséget köthet a jó és rosz 
szellemekkel s ezek segélyével uralkodhatik a természeten, felidéz-

l) L. R. VI. kiinyv 554. IR.p. 

XI. :!9 
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heti a halottakat, hogy ezek elbeszéljék a sírontúli titkokat; Sevillá
ban! és 'l'oledóban a halottidézést nyilvános tanárok adták elő. E 
bolondságok néha gonosz tettekre is vezettek, mintán némellyek gyer
mekeket öltek le, hogy a megjelenendő árnyakat ezek vérével tart
sák jól. 

Minden csillagjósló vagy alchymista valameily bizalmas szel
lemmel dicsekedett, mellyet szolgálatában tartott. Skót Mihály lako
mára hivta egy izben barátait, a nélkül, hogy legkisebb késziiieteket 
tett volna; de ime a vendégek mégis a legválogatottabb ételeket s 
italokat találták, s a házi gazda igy 11zólt.: E cs em e g e a z a n g o l 
király konyhájából való; ezen ital pedig a fran
c z i a k i r á l y p i n c z é j é b ö l v a n '). 

A jövendőnek eseményei véletlen jelekből, a tenyér-vonalmak
ból, csillagokból s álmokból jósoltattak. Az álmak értelmezése külö
nösen fontos részét tette a titkos tudománynak, s nem is mert senki 
kételkedni fölötte, miután az álmakbóli jósoll\st már Hippocrates is 
megengedte. Néha néha a jövendölések beteljesedtek; a mi annyi
val is inkább könnyii volt, minthogy a jósJatok legtöbbször átaláno· 
sak és nem határozott értelmüek voltak. 

Kincsek. 
Meggazdagodás ra két utat jelölt ki a titkos tudomány: a kincs

találást és az aranycsinálást. A kincsekről csodálatos dolgokat be
szélnek a krónikák. Apuliában volt egy márványszobor, arany koro
nával, mellyre irva volt: E ls ö m á jus b a n n a pf ö l ke l t ek o r 
a r a n y fe j em v a n. Senki sem érté e szavakat, mig végre Guis
eárd Robert kivette egy fogoly arabMI a titkot, s azon helyen, mellyre 
a szobor feje első májusban árnyékot vetett, kincset talált 2). Ger
bert szerzetes egy szobrot látván, melly mntatóujját kiterjesztve 
tartá illy felirattal: I t t ii ss. A kincskeresők elégszer ütötték azon 
mutatóújjat, de a szcrzctes ügyesebb volt s megjelölte azon helyet, 
hová a mutatóújj árnyéka déltájban esett. Éj idején másod ma
gával odament s keveset ásva, nagyszerii királypalotát talált tiszta 
aranyból. A katonák koczkáztak, a király és királynő asztalnál ül
tek, oldalt egy aprbd megfeszített ijat tartott, s mindez aranyból 
volt, megvilágítva egy közepén égő szövétnek által. Ha az íjászhoz 
nyult az ember, szép lánykák tánczra kerekedtek. Gerbert nem biz
ván társában, a sok bámulatos müdarab közöl csak egy asztali kést 

') Ennemoser, Gescltichte tlel' Magie. Lipcse 1844 .. 

') Jordani , Oht·on. ''· 222. 
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vett el j de ime a tánczosnök düböngni kezdenek, az IJaSz eloltja a 
szövétneket, setét lesz minden, s Gerbért illetetlen ül kénytelen hagyni 
mindent j csak jóslatokat vivén magával, mellyek utóbb be is telje
sedtek 1). 

At·anyesinálás. ( Alellymla.) 
1\Iellözzük azonban a vándorló pénzt, melly, ha el is költetett, 

ujra erszénybe tér vissza, és szólunk az aranycsinálás mesterségéröl, 
melly akkoriban egy egészen külön tudománynak legföbb czélja vala. 
A vegytan eredetét némellyek Pythagorásig viszik fel, ki a világban 
tökélyes őszhangzatot tételezett föl, mellyet azért szépnek (Kó(j~to•) 
nevezett s az elemek különféle összetételeit számaival jelölte ki. Kö
vetkezett ezután egy iskola, melly az elemi sajátságokróli tant álli
totta fel, melly sajátságokat Ocellus a parányok anyagi alakjából 
származtatott s innen eredt a parány- (a t o ru is t i c us) rendszer. 
Lokrisi Timaeos a parányokban a különbözö tulajdonak egész soka
ságát fedezte föl, miket Empedocles négy elemre, u. m. viz , föld-, 
tüz- és légelemre osztott, s állitá, hogy nem maguk a testek, hanem 
csak lényegök esik érzékeink alá; észlelve a parány~k egyesülését 
és különödését, hasonlónak találta azt az emberi rokon- és ellenszen
vekkel : szürkülö világa a legujabban tett megoldásoknak. De Em
pedocles elmélete el nem fogadtatott1 s nagyobb hitelre talált Aristo
teles, ki egy ötödik vagyis csillagelemet vett föl, mellynek jelenléte 
egyesitett, távolléte pedig oszlatott. 

A régiek vegytanának tehát föelve vala, hogy a testek az ele
mek összeköttetésé~öl erednek és hogy ezek öszhangzata szüli az 
emberi testek egészségét. A ki tehát ezen őszhangzatot fölfedezné, 
nem csak az egészséget adhatná vissza s az életet igen igen meghosz
szabbithatná, hanem a testeket és fémeket is megváltoztathatná. Té
velyes ugyan, de nagyszerü felfogása ez az emberi hatalomnak és az 
egész teremtett világ tökélyesbülhetésének, melly felfogás tökélyet
leneknek hivén némelly testeket, feltalálni törekedett a hiányzó ele
met, sőt felemelkedett az istenséghez, remélve, hogy, ha nem is te
remti vele az anyagot, legalább alakot és szervezetet ad annak. S 
minthogy az ember az aranyban a földi javak egyetemes képviselő
jét látta, a tudomány különös módon a b ö l cs ek köv é n ek felta
látásán dolgozott, melly által a czinből vagy higanyból aranyat ké
pezhessen. 

Baco Roger a többi, utána következett alchymistánál szabato-

1) lordani, Clu-on. c. 220. 
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sabban s kevesb rejtélyességgel irt Sp e c u l um a l c h y m i a e 
czimü munkájáhan felmutatja tisztán az aranycsinálás eszközeit és 
czélját. A ti.iz a föld gyomrának központjából l) előhatolva rábukkan 
a másik két elemre, a vízre és földre; megszárítja s összegyűjti a 
viznek parányait, miböl a higany létesül j megtisztítva pedig ~ földet, 
létrehozza a ként. A kén és higany különbözö fokozatú egyesülésé
b/H lesznek az összes fémek és ásványok j mit föltéve, remélni lehet, 
hogy alkalmas vegyítés által a tökélyeden fém tökélyessé vagyis 
aranynyá változtathassék. E ezé! elérésére elöször is a két vegya
nyagat megtisztitniok s közvetlenül alkalmazniÓk kellett volna, mi
által válallatuk sikeretlenségét csakhamar belátták volna. De ök, 
mintha az emberi,szellemnek hosszú és eredménytelen gyakorlat által 
kellett volna eréisödnie, elemzés helyett olly tP-stet kerestek, mellynek 
bevegyitése a fémeket aranynyá változtathassa. Baco erre nézve, 
kizárva minden babonás cselekvényt, csak fémet vél használhatónak, 
a mütételnél perlig csak a tüzet: de az alchymista, ki heves remény
nyel fogott dolgához, midön az egyszerii utat sikertelennek látta, 
minden erejéből, minden eszközzel oda törekedett, hogy birtokába 
kerítse a teremtő erőt, az egyetemes szellemet, a világlelket, s igy 
támadt a titkos s homályos tudomány, melly annyi szellemet foglal
koztatott. Azt képzelték tehát, hogy a n a g y m u nk a végbevite
lére az anyag titkos tulajdona és a csillagok kedvező befolyása szük
séges, vagyis feltalálása azon pornak, mellynck bevegyitése a féme
ket tökélyesitené. 

Aranycsinálásra szükseges az isteni mesten1éget utánozni, tehát 
kikutatni azt, hogy mit tett az lRten. A három sz e ll e m vagy elem, 
t. i. a kén, higany és mireny vagy só, a földalatti hév közbejöttével R 

tökélyes fémeket létesítik. Utánozni kell tehát a kemenczében a ter
meszet müködését, elkülönitve a tiszták közé vegyült romlott eleme
ket: hogy a tiszták lepárolás s égetés által megszabaduljanak a kén
elemtől; felolvasztás, összeöntés s egyesítés által aztán alkalmasakká 
tétessenek az átalakulhatásra: igy megnyeretik a felsőbbnemü hi
gany a z a r a n y n ak m e g h i g a n y o si t á sár a. A kellékek igy 
meglehetős határozottsággal jelöltettek ki, de annál homályosb volt 
magának a titoknak előadása. "Ha a bölcsek halhatlansági ·italát 
akarod készitni - mondaték, - vedd a bölcsek higanyát, változtasd 
át lassankint égetés által zöld es vörös oroszlánná; csapoltasd le 

1
) Tulajdonképen a r é t e g ek m é l y é b ö l, mondj,. ö; mihöl látj nk, 

mennyire közel jár ö a központi tiizröli ujabb elméle~khez. 
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homokfürdöben erős borszeszszel és az eredményt párold le. De a 
lombik finom hamuvallegyen betakarva s a fenekén fekete sárkányt 
fogsz találni, mP.Ily saját farkát eszi meg. u Olvastam némell y, korunk
beli tudományos munkákat, mellyeknek nyelve nem kevésbbé ért
hetlen; holott közvetlenebbül életbe vágók, mint az aranycsinálás 
vagy a halhatlanság italának készitl'\se. 

H errnea T a b u l a s m a r a g d i n a-ja, me ll y fölött annyi nagy 
kötetre menö értelmezés iratott, alig foglal el egy fél lapot; azt hitték 
mégis róla, hogy annak megértése annyi volna, mint birni az aranycsi
nálás titkát. [me lássa azt az olvasó maga: "A mi hazugság nélkül 
igaz, az bizonyos és legigazabb. A mi lent van, ollyan, mint a mi 
fent van; és a mi fent van, ollyan, mint a mi lent van, az egyetlen 
dolog csodáinak teljesitésére. Valamint az összes dolgok egyetlen 
dolog által teremtettek, ezen egyetlennek elmélkedése által ; úgy az 
összes dolgok ezen egyetlentől származtak, sajátitás által. Ennek atyja 
a nap, anyja a hold; az ür kebelében hordta, a föld táplálta azt. Ő 
atyja a világ egész összhangzatának. Tökélyessé lesz erénye, ha a 
földbe tétetik. Te gonddal s értelemmel választandod el a földet a 
tüztől, a higat a süríitől, ö a földről az égbe száll, visszajő a földre s 
mind a felső mind az alsó körben erőre kap. Ugy nyerendesz te is di: 
csőséget az egész világban ; minden homály el fog oszJani előled. Ez 
minden erény fölött erős erény, melly uralkodik minden finom és 
áthat minden szilárd dolgon. Ekkép teremtetett a világ, ekkép sze
rezhetők a csodálatos elsajátitások, ez lévén azoknak módja. Azért 
neveztettem én Hermesnek, háromszor legnagyobbnak (Trismegistos), 
birván a világ bölcseségének három részét. Az, a mit a nap működé-
séröl mondottam, határozottan áll. u 

E t i tk o s-j e l e n t és b e n némellyek a szellem hatalmát s a 
teremtett dolgok egységét akarták fölfedezni, de a ki a részletekbe 
bocsátkozik, képzelő ereje ezerint bármi rendszert épithet reá. 

Az aranycsináJók mesterségök üzésében igen régi kútfőkre, 
Mózesnek, nővérének Máriának, Mercurius Trismegistosnak, Jóbnak, 
Enochnak könyv~ire, sőt Ádám S ef e r-jére, leginkább pedig Sala
mon kulcsára hivatkoztak; mások a n a g y t udom á n y t a korán
ban, evangéliumban R az Apocalypsisben álliták fenekelni. Számta
lan, legfurcsább czimü munkák irattak 1), sajátezerü, képjeliratokkal 
teljes nyelven, mellyeket állitólag X. Alfonz talált fel s mellyek igen 
nehézzé teszik az olvasást annak, ki igazságot akar ama könyvekben 

· 1) Pl. A tizenkét nemzet arany táblájának jewényei, Ma.yertlil. 
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halászni. A titkos értelmezések csak a beavatottakra bizattak, a be
avatottak közé pedig hosszú tanulmányozás után csak az vétetett föl, 
ki ·a. kabbalát, a csillag· és halottjósiást is tanulta. Használták Her
mes táblájának tanulói Mózes vesszejét, Sisyphos szikláját, J as on 
gyapját, Pandora szelenczéjét, Pythagorás arany ágyékát, s ha .. mindez 
nem használt, segélyfil hivatott az ezen dolgokban legjártasabb sza
kállas ördög. 

Ezen régibb eredetü 1) bolondságra, melly századokon út foly
tattatott, némellyek őszinte hittel adták magukat reá, s mások hite
getése és holmi csalékony jelenségek meggyőzték öket a b ö l cs ek 
köv é n ek feltalálhatásáról 2), melly végre szenvedélyesen fáradoz
tak, hosszú utakat tettek, leginkább Sinai, Horeb és Athos hegyeire, 
hol a szerzeteseket ama titok birtokában lenni hitték. Legtöbbször 
csalétkül használtatott az alchymia a könnyelműek irányában, hogy 
az aranycsinálásra szükséges arany megnyeressék tőlök, s miután 
az ügyesb alchymisták vegyedényök fenekén néha egy-egy szemer 
aranyat mutattak fel, találtak rögtön embert, a ki a további ered
ményre roppant összegeket költött j azért Harry az alchymiát igy 
határozta meg: A r ll si n e a r t e, c uj us p r i n c i p ium es t 
me n t i r i, medium l a b o r a r e , fi n i s m e n d i c a r e 3). 

Egy alchymista oda ajándékozta Bouilloni I. Henriknek az 
aranycsinálás titkát, söt készitett azt jelenlétében j nem kivánván tőle 
csak huszezer scudit, hogy Velenczébe utazhassák az alchymisták 
közgyülésére. A fejedelern bizton hivén, hogy háromszázezer obon 
arany van a zsebében, a rnennyit tudnillik a kapott vegypor nyomott, 
kétszer annyit adott, mint a mennyit az alchymista kért, de mikorára 
a csalást észrevette, amaz már messze járt. IX. Károly százhuszezer 

1) Tudjuk, hogy Caligula az aranycsinálás titkáért sok pénzt adott ki, s 
hogy Diocletián alntt az alcbymisták üldöztettek. 

2) Volt talán, a ld a sok ltisérelgetés közt, bórist (b o r a x), borkövet és 
rágó higanyt vegyitett e azt ezüst edénybe párolván le, ezt belül megaranyozva 
találta. Azt hihette tehát, hogy feltalálta a bölcsek kövét ; és ismételte amaz 
ö~szetételeket, mellyeknél, nz akkori legkülönösebb uevek között a bóris, bor
kö1 higany és tengeri só mindig feltalá.lható; melly vegyré~zekröl tudjuk, hogy 
az cziistöt aranysárgára festik 1 de azon arany-szín higitott lég-savvali egy
szerü megmosás által ujra eltünik. Különben a miitételck titkon üzettek, miután 
a meggazdagodb mestereégénelt természetesen nagy titoknak kelle maradnia. 

3
) A Histoire de la chimie depuis lea lempa lea plua reculéa juaqu' a notre 

époque, (Hoefer Ferdinandtól) I. kötetében elősoroltatnak a párizsi udvari könyv
tfLr alchymistai kéziratai, a bölcsek köve fölötti kabbalisticus t.anok 1 a gyóg_r- é> 
r:,mt.~n • mfL,, a vP-gylnnnal rokon tudományok története_ 
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li rá t adott Gauthier J aka b nak, plumerollesi bárónak, hogy az átvál
toztatás kellékeit elkészítse, a báró ur azonban, fölvevén a pénzt, 
ruegszökött. IV. Henrik, angol király , igen megürültnek látván a 
kincstárt, jutalmat tűzött ki az anmycsinálás titka feltalálójának, sőt 

végre hirdette is, hogy rájött a szerenesés fölfedozésre s hogy eljött 
az idő, mellyben az államadbsságok eltörlesztessenek j természetesen, 
mint más királyi rendeletek, úgy ez is egyszet·ü igéret vala. Coeur 
Jakab VII. Károly udvaránál, aranykészités által meggazdagodott 
s ministerré lett. A XVI. században Augurella Jánosnak, ki az arany
készités fölött irt költeményét (C h r y so p o e j a) X. Leo pápának 
ajánlotta, ez egyetlen üres erszényt ajándékozott, hogy megtölthesse 
azt; de II. Rudolf császár roppant kincseket adott a kisérletekre, 
még midön meghalt is, mühelyében tizenhét tonnácska tiszta arany 
találtatott, melly mind kisérletekre vala szánva. Egyik utódja sok 
gyémántot töretett össze, hogy abból egyet, igen nagyot készittessen, 
melly kisérlet kevésbbé okszerütlennek tünik fel, ha tekintjük, mi
szerint a régi törekvés ujabban oda módosult, hogy a tiszta széneny 
g·yémánttá sürüttessék., 

Leghires b alchymista volt Basilius V alentinus, kinek neve alá 
legkülönbözőbb nemű iratok s kisérletek 1), bizonytalan - a XII. és 
XIV. század közé asö - korból, szorittatnak. Villanovai Arnold, ki 
kortársai vallásos szellemétől annyira eltért, hogy állitná, miszerint 
a jó tettek s az orvoslás kedvesebb Isten előtt, mint az oltári áldo
zat, lendületet adott a lepát·olás mesterségének s felmutatta annak 
fontosságát j neki köszönjük a terpentinszesz feltalálását, s talán töb
bet is találhatnánk iratai ban, ha nyel ve érthetöbb volna. 

Megnyerte Arnold az alchymiának a mát· emlitett Lullus Raj
mundot, ki tovább vitte mestere kísérleteit, mellyek, habár mainap 
nehezen érthetők, legalább némi átaJános eszméket mutatnak fel. Az 
ötödlét (q u i n t ess e n z a), egy neme a vegyitetlen finom elemnek, s 
mintegy előképlete a testnek, mellyet mutat, képezte ama tudomány 
törekvéseinek legföbb tárgyát j Rajmund aztán a lénytani ötödiélt 
nemcsak az ásványok , hanem a növények országában is kutatta, 
melly munka kellö távolságban a mai gyógyvegytannak a chinai sa
vak s mákonylél kutatása körüli fáradalmaihoz hasonlítható. 

l) De microcoamo , deque ma9no mundi mysterio el medicina hominis. - A 
hét ,ff!m Iéianyagainak s azok gyógyerejének kifejezése. - Vegytani bölc•eleti 
értekezés a fémek s ásványok természeti s természetfölötti tuiajdonairól. - Ha
lio9raphia, vagyi• az összes, állati, ásványi s növényi savak készitéséríll, erejé
röl 8 haszná.latáról. -- Bánásmód a uölcsé•~et tizenkét kulcsával stb. stb. 
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Visszatériink még másutt bövebben az észnek ezen tévelyeir~, 
mellyek a régi korból eredve, elnémultak a kereszténység legszebb 
századaiban, ujjászülettek azon korszakban, rntlly a gondolat szabad
ságaénak,a reformatio századának neveztetik j és ekkor meg nem ma
radtak többé a tanodák falai között, hanern megtámadták öldö}döleg 
a társadalmat. De nincsenek-e meg a mi századunknak is az ő titkos 
tudományai? nem jönek-e ki naponkint illynemü könyvek s rend
szerek? Az igaz, hogy a bölcsészet megtanitott minket az okok ke
resése előtt iga?:olni a tényeket, változatosan gyarapitni a tapasztala
tokat, és hinni, hogy mikép az értelem ugy a természet országában is 
vannak titkok, mellyeket az ember haszontalanul törekszik tagadni 
vagy magyarázni : ám soha sem fölösleges az észnek az ő tévelyeit 
ft>lmutatui, hogy megtanulja azon alázatot, melly egyedül képes őt 
az egyenes uton megtartani. 

Azonban bár siralmasnak találjuk, hogy az emberi ész illy bo
londságokra vetemedett 1) j el kell ismernünk mégis, hogy a titkos 
tudományok korszaka épen a képzeliiclés legerősb korszakába esett j 
és az elméket olly tev~kenységre ösztönözte, millyenre ösztönözni az 
egyszerü ész nem lett volna képes. Milly hosszú, nappali s éjjeli ta
nulmányokba kellett amaz erőteljes férfiaknak merülniök, midön kö 
zel hitték magukat lenni az egyetemes gyógyszer s a bölcsek kövé
nek feltnlálásához! Minthogy jövendölők- B varázslatoktól környez
tettek az alchymisták, érdernöket ez mainap csökkenteni szokta; s 
méltatlan feledésnek adatnak által azon nevek, rnellyek megérdemel
nék, hogy az encyclopaediák homlokán ragyogjanak, miután az ö ki
sérleteikböl szíilernlett a vegytan, azon nagyszedi tudomány, melly 
hivatva van a többi valarnennyinek alapul, központul B kötelékül 
szolgálni 2). Csak Lullus után aljasult az alcbymia csalás eszközévé, a 
mikor is a valódi tudóso~ visszavonták magukattöle; s azért Lullus
tól Palissy Bernárdig semmi előmenetelt nem tett. 

Ugyancsak Lullus az ö A r s rn a g n á-jában ösztani rendezet 
alapjait tette le. Villanovai Arnold, alchymiáját üzve, a kén-, könhalv-

•) A ki ·bövebben akarna azokkal megismerkedni , vegye kezébe azon idö
~z~tki német gytijteményt, melly egyedül a var!P.z;lásnak van szentelve, s mellyet 
a hesseni herezeg egyházi tanácsosa Horst G. Konr!P.rl illyen czim alatt intézett : 
Zauber-Bibliothek oder von Zaube1·ei, Theurgie und Mrmtik, Zauberem, Hexen und 
Hexen-Prozeaaen, Daemonen, Gerpenatem und GeialererBcheinungen. München 1829. 
- Visszatérünk e tárgyhoz a XV. kö-nyvben. 

2) Ezen ehll vegyészPk müvei Magnet-nek Bibliothéque r.himique curieuse
jeben talállatnak. 
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és légsavakat találta fel s első próbá.it adta a lepárolásnak, 
melly által utóbb az alkohol nyeretett. Albertus Mngm1s a csás1.0árt a 
tél kellő közepén gyümölcscsel terhes fák között fogadta; a mi ne
vezetes előlépésekre mutat a földmüvelés körül. Az erőműtan törvé
nyeit nagy rnértékben kelle használnia g é p em b e r é b e n t), melly 
magától mozogni s néhány szót beszélni tudott. Paracelsus bár ra
jongó volt, lendületet adott mégis az orvostudornánynak, s els(! hozta 
használ'\tba a dárdany-és savas- vaskészitményeket. Brandt a vilanyt, 
Glauber Rudolf pedig a kénsavas szikeget találta fel. Michael Scotus 
első kisérletet tőn a phrenologiában 2); mclly tudománynak a mi ko
runk még nem tudott kellő helyet jelölni ki hiveinek tömjénezése s 
rágalmazóinak megvet~se között, melly utóbbiak sokszor csak azért 
rágalmaznak, hogy mentek legyenek a viz~gálódástól. Egy barátot 
hihetőleg alchymiai kisérietei vezettek a lőpor föltalálására. Basilius 
Valentinus igen sok dárdany-, repülö égvény- és ammoniak készitmé· 
nyekre utal, ugy szintén új módokat ad elő, mellyek ezerint keneuy, 
kénmáj,ólomsó,légsav kénböl,és kénsav vasgáliczból,továbbá királyviz 
és kénsavas borkő nyerhető. Még Cardanus is kabbalisticus tévelyei kö
zepett, ~j eseteket fedezett föl a számtan körében; észrevette a felsöbb 
foku egyenletek sokféleségét, a tagadó gyökek létezését, és a mérta.nt 
a természettanra ügyekezett alkalmazni. V égre a csillagjóslők az olly 
kellemes almanachoknak s naptáraknak adtak eredetet, mellyek
ben holmi rovat, mint pl. az idö-jóslás még ma is a régi eredetre 
mutat 3). 

') Az egykoruak, nagyitva adván elő a dolgat , mondották, bogy Albertus 
Magnus a csillagok befolyásával hus- éz csontból áll6 embert csinfllt, ki jöven
cli)lgetet.t és annyit fecsegett, miszerint szent Tamfis, hogy megszabadulhasson 
Wle, összet.örte azt. 

2) Cujua caput est magnunt et bene rotundum ex omni parte, significat hominern 
,,ccrelum, aagacem in agendia, ingenioaum, magnae imaginationia1 laborioaum, stabilem 
et legalem. Oujus caput est longum, signijicat hominem fati<Um1 malitioaum vel valde 
~implicem, vanum 1 cito cred.entem, nucige•-ulum ac etiam invidum. Oujus caput est 
grosaum, habena latarn faciem, significat hominem auapicioaum 1 valde animoBUm, cu
pidum pulch1·orum, grossi nutrimenti et non bene verecundum. Oujus caput est par
vum, significat hominem valde debilem , insipientem , pauci cibi, doctrinalern et nr,n 
b-.ne fm·tunatum. M. Scoti Libellus de secrelis natu.rae. Amsterdam 166ó. 

3) Mondják, hogy egy breton nfár a III. században évenkint közdtett egy 
kis könyvet a nap és bold futásáról , melly honi nyelven Dragr:mon al Monach 
Guinclíln, megrövidítve pedig csuk Al-monach czimet viselt. Inkább lehet azon
ban e sz6t az 11rah nyelvbill szé.rmaztatni, és pedig nem az al mienaeh-ból, a mi 
szflmitást jelent, hanem az al-menha, ajándok szóból, miutfln ujévkor szokott volt 
ajándékoztatui; !IZ arabok azt különben takuin nak mondják. 
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Ba co. 
E kor tudósa azonban, ki mint a tapasztalat szükségességének 

kikiáltója legnagyobb nevet érdemel , a wá.r emlitett Baco Roger. 
Ezen, a sommerseti grófságban született szerzetes, belátta, miszerint 
a természeti tüneményeket egyszerü észlelet- és tapasztalatpói kell 
ügyekezni megfejteni, és a bölcsészetnek a mennyiségtani s nyelvé
szeti tatllllmányokat tenni alapul. Ezen átalakításhoz ö gyakorlatilag 
fogott hozzá j minek folytán annyi ismeretet szerze 1 hogy varázsló
nak tekintetnék. Iratai mulhatatlan üldözést hoztak ugyan fejére, de 
egyúttal nagy hirre is emelték; s IV. Kelemen, alig hogy elfoglalta 
a pápai széket, munkáinak egy másolatát kérte tőle, melly fenn is 
maradt O p us ma j us czime alatt. E munkában az emberi tudat
lanság első okaul a tekintélyt vagy legalább azon tekintélyi elöitélt:
tet állitja fel, melly szerint az emberek mindazt, mit a régiek mon
dottak, igaznak hiszik. Mutogatja ezután, hogy a tudományok egy
mástól függnek s önmagában egy sem tökélyes, miáltal a hittudo
mányt i:issze akatja kötni ismét a többi tudományokkal, mellyektől 

azt sokan elválasztották vala. 
Kelemen nemsokára meghalt, Baco pedig, minthogy lanait a 

ezerzetesek és a főpapok gyanús ujitásoknak tarták, hosszu ideig bör
tönben sinlett. A mi kornnk öt a tapasztalati rendszer valódi meg
alapitójául, kell hogy tekintse, miután Baco, irataiban folyvást annak 
szükségét hirdeti '). A láttaura alkalmazva ruódszerét, a szem alka
tában azelőtt soha észre nem vett tüneményeket fedezett föl j okát 
adta, miért van, hogy csak az álló csillagok ragyognak, a bolygók 
pedig nem. Beszél a Ieocsék nagyitását·ól, mellyek segélyével olly 
csövek készithetését jósolja, mellyek a gyermeket óriásnak muta-

Az el~ő almanu.chok, mellyekről bizonyosat tudunk, azok voltak , mellye
ket Archus Sámuel " XII. század közepe táján tett közzé; aztán me:Jyeket Peur
bach 14ó0-ben készitett. Gyarapította azok számát 14 75 n tán a snjt6; Regiomou
tanus (Kön'gsbergi Müller János) nyomatott először almanachokat, mellyek csak 
a napfogyatkozó..~okat s a bujdos6k állását tartalmazták s mégis 10 koronás ara
nyért á.rultattak. 1579-ben III. Henrik franczia király eltiltotta az almanachok
bau akár az államr61, akár egyesekről , egyenes vagy czélzato~ jövendöléseket 
tenni. 

1) Scientia experimentali8 o. vu/go studentium pen·itus neglecta; duo tamen 
sunt 11wdi cog,wsrendi ; scilicet per a1-gumentum et experi6'fl~iam. Sine experientia 
nihil sufficienter sci1·i potest. Argumentum concludit sed non certijicat, nec rem(met 
dubitationem, ut qui~.scat animus in intuitu veritatis, nisi eam inveniat via experien
tiflP-. Opus majus , p. VI, c. J. 
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tandják és a csillagokat közel fogják hozni 1) j továbbá a szivárvány, 
hold- és napudvar, a felhők különféle szine, a napsugarak jegeczeni 
megtörése s a sávolyos felületen előidézett szinrend tüneményeiről 2). 

Azon csattanás sem kerülte ki figyelmét, mellyet okoz a salitromnak 
a vegyrészekbezi hozzájárulása: tehát ismerte a lőport százötven 
évvel előbb, mint az állítólagos Schwa1·z, de nem tolta fel magát an
nak feltalálójaul. Talán az araboktól tanulta azt ismerni j s előadja 

rejtélyesen annak aikrészeit is 3) j mig más helyütt világosan mondja: 
"Ha egy hüvelyknyit véve belőle, nagyobb fényt s robajt idézünk 
elő, mint minö a villámé: minö volna még az eredmény, ha ki azt 
kellő mennyiségben s anyagban tudná alkalmazni 4)." 

Hódol ő is kora szellemének, midön az O p u s ma j u s b a n 
IV. Kelemen előtt azzal dicsekszik, hogy ügyekvö s kellő tehetségü 
embert megtanit hat hónap alatt arra, a mit ő negyven esztendő alatt 
tanult. Állítja, hogy az arab nyelvet betanitja három nap alatt, ugy 
szinte a görög nyelvet j a mértant egy hét alatt és kettő alatt a szám
tant. De midőn a természet hatalmáról s a varázslás haszontalansá
gáról értekezik, az ipar lehető előhaladásáról ollyképen beszél, mintha 
az ujkori fölfedezéseket előre sejtette volna. "Elő akarom adni 
- ugymond - a természetnek vagy a mcsterségnek néhány csodá
ját, hogy lássék, mennyire felüimulják ezek a varázslás koholmá
nyait A hajózásra olly gépeket lehetne készíteni, mellyek által nagy 
hajók, egyetlen embertől kormányozva, folyókon s tengeren sokkal 
gyorsabban haladnának, mint ha evezökkel tele rakva volnának; 
olly szekerek is készittethetnek, mellyek igavonó marha nélkül vé-

1) De visione fracta majora sum: nam de faciti patet, per canonea supradi
ctos, quod maxima possunt appa1·ere ntinima et e contra; et longe distantia vide
buntuo• propinquissima et e converso. Nam poasumu.Y aic figurare perspicua1 et taliter 
ea ordinare reapectu nostri viau.Y el ret'Unt1 quod frangen/ur radii et fiectentur quor
sumcumque voluerimua, et ut sub quocunque angulo voluerimua1 videbimua rem prope 
vel longe. Et sic ez incredibili diatanlia Iegeremus literaa minutiasimaa et pul
verea ac arenaa numerat·emua. 

2) Pag. 288-404. 
3) Sed tamen salispelraa luru vopo vir can utrlet 81Jlphuris , et sic facies 

tonitrum el corruscationem si sciaa artificium. A nagyobb betükből e sz6k kerülnek ki: 

Oarbonlum pulvere. 
•) Soni vel ut tonitrus et cort'Uscationea possunt fieri in ai!re 1 imo majore hor

rore quam illa quae fiunt pel' nalumm; nam modica m.alet·ia adaplata 1 aciUcet ad 
quantitatem ~tniua pollioill , sonum facit horribiZem et corruscationem ostendit vehe
menlem. Mim mnt ho.Pc, ,fi quis ,,ciret uti ad plen~tm in debita qu.antitate et ma

t.eria. 
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getlen sebességgel robognának. Olly készítmény is lehetséges, melly 
által egy ülö ember, baljával mesterséges szárnyakat mozgatva, a 
légben madárként szállhasson. Egy, három ujnyi hosszú s három 
ujnyi széles eszköz elegendő lehetne temérdek súly fölemelésére és 
pedig tet~zés szerinti magasságra. Egy másik eszköz által egyetlen 
kéz, daczára ezer kar ellenállásának , nevezetes súlyt magához húz
hatna. Olly eszközök is képzelhetők, mellyekkel az ember maga ve
szélyeztetése nélkül a tenger és folyók fenekére szállhatna alá! ... 
Illy dolgokat sem a régieknél, sem a rui korunkban nem látott senki, 
kivéve a repülést, mellyet egy, általam jól ismert,elméjéhen már for
gatott: (le még más mesterséges dolgok is találtathatnának fel, minő 
volna a hid, melly a legszélcsh folyókon közbee;ö oszlopok vagy 
támaszok nélkül vezetne által. De mindezen csodálatos dolgok között 
legnagyobb figyelmet érdemelnek a fénynek sajátszerű játékai. Az 
átlátszó üvegeket és tükröket akkép lehetne összealkalmazni, hogy 
egyetlen egy tárgy sokszorosan láttatnék s egy ember egész sereg 
gyanánt tünnék fel j tetszés szerint sok nap és hold volna látható, 
miután a légben elszéledt gőzök néha ugy alakulnak, hogy amaz égi 
testek aJakát sajátszerű viszfény által kétszerezzék vagy háromszo
rozzák. Ekkép rögtönzött tünemények által egész városokat, egész 
seregeket rettegéabe lehetne hozni, mi annál könnyebbnt>k fog lát
szani, ha meggondoljuk, hogy az átlátszó üvegeket olly rendbe lehet 
szerkeszteni, hogy azok a távoli tárgyakat a szem elé hozzák, a kö
zelieket pedig eltávolitsák, vagy teblzés szerinti irányban mutassák. 
Illyképen jó távolságból a legkisebb betük olvashatók és a kivehet
len tárgyak megszámlálhatók volnának j aminthogy beszélik, mikép 
Caesar Gallia magasb partjairól, roppant üvegek segélyével Nagy
Britanniának sok városát meglátta. Hasonló eszközökkel nagyitni, 
kicsinyitni vagy megforditni lehet a testek alakát sa szemet végetlen 
sok látszattal megcsalni. A napsugarak ügyesen vezetve e össze
gyűjtve, megtörés által follángitha~ják a hatásuk alá eső tár
gyakat')." 

Csak szürkülő előfény szikrái ezek, de mutatják, hogy minden 
korszakban voltak, kik észleltek, figyeltek s kisérleteket tettek. Va· 
lóban nagy dolog, hogy egy XIII. századbeli szerzetes azon folfede
zéseken töri fejét, mellyeket Ninon, Tartarotti és Napoleon kinevet
tek, s mellyek ma a kereskedelem s országok állását megváltoztat
ják. Még a rokonság tüneményei is, mellyek ma a vegytanárok egész 

1) De aer,re#a ope1·ilnu m·ti1 et natu1·ae, et de r.ullito.te magiae; I, 8. 
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figyeimét magukra vonják, szemeibe tüntek Bacouak, ki a térnek, 
savnemüek s növények egymáa irányábani vonzását észrevett-e, melly 
észleletei után felkiált: A ki ezeket látta, semmit sem találand Ichet
lennek a természet és az ember müveiben. 1). És ki tudja, mennyi 
mást nem találhattunk volna irlltaiban, ha a vallási reformatio idejé
ben, szabadsági haladásnak nem tekintetett volna megsemmitni Baco 
iratait, mivel ö sze1·zetes volt! De még bámulatosb az, hogy Baco 
annyi idővel előzte meg a másikat (a Verulámit), a mi a tekintély
nek, az I ps e d i x i t·nek ostromlását, s a vizsgálásra, észlelésre s 
tapasztalásrai folytonos serkentest illeti 'l). 

Egy pontra nézve fölebb is állt ö a Verulám inál, n z em berfaj 
folytonos haladása iránti hitében tudnillik, miután elismeri, hogy 
"Aristoteles és kortársai igen sok természettani igazságokat s tulaj
donokat nem tudtak még; és még mai nap is sokat nem tudnak a 
bölcsek, a mit egykor a JPgkisebb iskolás gyermek is tudni fog 3). 

l) De alio vero gene1·~ au·nt multa miranda, quae licet in mundo aei'UJibilem 
utililatem non habeant , habent tamen apectaculum ineffabil.e sapientiae , et possunt 
applicari ad probat·ionem omnium ocmdto1-um, quibus vulgua inexpertum contradicit j 
et sunt a-intifia aUraeliani fieri per rnagnetem. Nam quia crederet hujuamodi att•·a
ctioni, nisi videret 1 Et ntulta rairacula natur·ae IIV'IIt in hac fe•·ri aU1·actione, quae 
non sciuntw· n mdgo, 1icut e:z:perientia docet sollicitum. Sed plura sunt haec et ma
jora. Nant aimiliter per lapident fit auri att•·actio, et argenti, et omnium melallm·um. 
]tem lapia cur•·it ad acetum, el plantae adin11icen• , et partes animalium, divisae lo
calilet·, naturaliter roncurrunt. Et po.vteaqumn hujua11Wdi per&pexi, nihil mihi diffi· 
cile est ad c1·edJndum, quando bene conaidet·o, nec in ditJinis, a-icut nec in humani.,. 

') Humboicit SAndornak Exa'flt611 eritique de l'histoire ele la géographie du 
Nouveau continenl, czimü munkAj!\han , a Il. kötethez egy értekezés van csatolva 
Baco Roger fólött, mellybeu felmutRttatnak érciemei, különösen a IAttHnrR nézve, 
é~ mutogattatik, hogy ö ezt nr.m Ptolomaensb61 vagy al-Hazenböl, hanem sajat 
észleletéb81 meriti. - Voltaire a Diction. philosophique-ben ezt irja: .Baco Ro
gert iildözte R börtönre vetette R6maban a tudatlanság. Ez, megvallom, dicsére
tére válik j de nem történik-e meg mindennap , hogy egyik kontár a masikat, 
<·gyik bolond a masikat itéli el1 . • . . A körülmények közt, mellyek ezen Bacot 
ajanlják, elsö helyen áll fogs!ga j aztáu mindjárt azon nemes bátorsága, mellyel 
mondá, h<.gy Aristoteles összes könyvei csak arra val6k, hogy befiitsenek velök, 
és ezt azon id8ben, mid8n a scholasticusok jobban tisztelték Aristotelest, mint 
magát sz. Ágostont .... Baco semmit sem beszél a löporr61 . . . . Müvei telvék 
képtelenséggel s agyrémekke!. ' . Ám mégis meg kell vallani, hogy Baco s~ázn
dára nézve bámulatos ember. Minö század volt az? kérditek tölem : a hUbér
uralom s a seholastica százada. Képzeld az osztyákokat és számojédokat, kik 
Aristafelest vagy Avicennát olvastAk volna, s megtudod, minök voltak akkor az 
emberek .... Helyezziik At Bacot a mi százaclunkbR s kétségkivül nagy emberré 
leend stb." 

3) De .Yee1·elia op. etc. I, 7. 
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Az utódok mindig gyarapították a?. clödok müveit, és sokat javítot
tak: nem kell tehát mindenre támaszkodni, amit hallunk s olvasunk; 
hanem vizsgálni kell a régiek véleményeit, hogy kipótoljuk az~, a mi 
hiányzik, és megjavítsuk, a mi hamis, de mindig szcrénységgel és 
kimélettel 1)." 

Mermylséghlll. 
Baco a mennyiségtant azon leghatalmasb eszköznek nyilvá

nítja, melly által a többi tudományokba behatunk, melly a többieket 
megelőzi s melly minket a többinek felfogására készit el. Nem is hiá
nyoztak a mennyiségtannak a szóban forgó században sem saját mü
velöi. Szent Tamás ügyes mennyiségtudós is volt s irt a vizvezetök
ről s vizépitészeti gépelyekröl. Novarai Campanus 1200 után Bucii
dest értelmezte 2); s tanulmányozta a köt· négyszegitését és a boly
gó csillagok elméletét ; mansi Hildebert, ki igen nagy tekintélyben 
állt, Ma t h em a t i c us czimü, tizenöt énekü költeményében kigú
nyolja a csillagászokat és a csillagászatot. 

A pisai Fibonacci Lénárdról állitják, hogy 1202 körül ö tani
totta vagy inkább elterjesztette az arab számok használatát, miket ö 

indiai számoknak nevez s helyértéköket felmutatja. V ám szed ö hiva
talnok lévén a berberiai Bugiában, összeszedte mindazt, a mi a szám
tan köréből Egyiptomban, Göröghonban, Syriában és Siciliában tu
datott s egy értekezést irt a). A z e r u s szerinte az arab z e p h i-

1) Sempe1· posteri01·es addiderunt ad ope1·a p1·iorum, et multa C{}ITeXei'Unt. 
Azután igy következtet : Quoniam igitu1· ltaec ita ae habent, non OJiortet no& adhae
re,.e omnibus quae audimua et legimua, sed examinare debemua diatinctiaaime aen
tentiaa majo1·um, ut addamua quae eia defuerunt, et corrigamua quae errata aunt, 
cum onmi tamen modeatia et excuaatione. Opus majus. 

2) Hibásan tulajdonitják neki a forditást is, me\lyet a bathi g6th Adclárd 
készitett. 

') Inaipit libe1· Abbaci, compos-itus a Leonardo fil'io Bonacci piaano , in anno 
1~02. 

Cum genito•· 111eua a patria publicua sctiba in duana Bu:1ea pro piaania mer
catoribua ad eam conflu.entibua constitutua praeeaaet, me in pue1·itia mea ad se venire 
jaciena, inspecta utilitute et comoditats futum, ibi me studio abbaci per aliquot dies 
ita esse voluit et doce1-i. Ubi ex mirabili magistP-rio in arte, per novem figuraa In
dorum introductua, scientia artia in tantum mthi p1·ae caeteria placuit, et intellexi ad 

illam, quod quidquid studebatu1• ex ea apud Aegyptum, Syria1111 Graeciam, Siciliam 
et Provintiam, cum suis vat·iia modia, ad q'~<ae loca negot,iationia causa pt·iua ea pe
ragmví, pet· multum studium et diaputationia didici conflictum. Sed hoc totum etiam 
et algOf'iamunt atque Pictagot·ae quasi errOf'em computavi, t·espectu modi lndorum. 
Quare amplectena atrictiua ipaum modum Indút'U111 , et attentiua atadens in eo, ex 
proprio sensu 7uaedam addena, et quaedant eliatil ex subtiWatibua Euclidia geome· 
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r um szótól ered. ~,ő dicsőségét azonban az ulapitá meg, hogy ö volt 
az első, ki a keresztények közt az algebráról irt, és pedig úgy, hogy 
három század fáradalmas törekvései semmitsem tudtak hozzá adni 
ahhoz, a mit ö tanított. Kereskedői feladványokra alkalmazta ö azt, 
minden érintése nélkül a varázslásnak, melly pedig akkor a legdere
kabb férfiakat ie elámitá. 

Paolo da Prato, ki a szám- és mértanbani nagy jártassága miatt 
Abacusnak neveztetett, gépmüvekben adta viszsza a csillagok moz
gásait. Veresszakállú Fridt·ik, midön a saint-galleni apátnak azt mu
tatná, a mi neki a világon legkedvesebb vala, Konrád nevü fiára s 
egy nagyszerü éggömbre mutatott, mellynek arany ege drága kövek
kel volt kicsillagozva. Bölcs- Alfonz Castilia királya, összegyüjtvén 
a leghires b csillagászokat, megjavítá Ptolomaeus t á b l á i t az a I
f o n z i ak a t tevén azok helyébe, mellyek a Ptolomaeusféle rend-

triae artia appone718, summam Itujus libri , quam intelligibiliua potui , in quineleeim 
capitulia diatinetam componere loJJomvi, jere omnia quae imerui eerta probotione 
ostende7l8, ut ex ettusa perfecta pme caete~-ia modo hane scieniiam appetentes instru
antur, et gens latina de caetero , sicut ltactenua , absque illa minime inveniatu1·. Si 
quid forte mintJ.S, aut plus justo vel neceasaria intermisi, mihi deprecor indulgeatw·, 
cum ne~no ait qui vitio careat, et in omnibus undique sit circumapectus. 

Scripsistis mihi, domine mi et magister Micltael Scotle summe philosophe , ut 
librum de numero, quem dudum composui , vobis transeriberem ; unde veatrae obse
cundans poatulationi, ipsum subtilim·i perseJmans indagine , ad vestrum honot·em et 
aliorum multorum utililatem correxi. In cujus COJTectione quaedam necessaria addidi, 
et quaedam supe;flua reaecavi, in quo plenam nume1·orum doctrinam edidi, juxta 
modum Indorum, quem modum in ,:paa scientia 1'raeatantiOJ•em ele,qi. Et quia arith
metiede et geometl'iae scientia sunt connexae et auffragatóriae sibi ad invice~n, non 
potest de numero plena tradi doch~'na, nin inteJ•serantul' geotnetrica quaedam vel ad 
geometriam spectantia, quae hic tamen }uxta modu1Jt nume1·i operantur1 qui modus es-t 
sumptus ex multis probationibus et óemumtrationibus quae figUJ•is geometl-icis fiunt. 
Verun• in alio libJ·o, quem de pmctica geomet1-iae compoa-ui, ea quae ad geomet,.,·am 
pe•·tinent et alia plura , copiosis explicavi singula figU!·is et probatiunibus geometri
ci.~ demo7l8trando. Sane hic liber , ma9is quam ad theoricam, spectat ad p1·acticam. 
Unde qui per eum hujus scienliaP. practicant bene sci1·e voluerint, opm-tet eos conti
nuo usu ct exercitia diuturno in P.Jus p1·acticis pe1·studere, quod scientia per practi
carn versa in habitum, menwria et intellectus adeo concordeni cum manibus et aignis, 
quod quasi uno impul81i et anelitu in uno et eadem stanti, ciJ·ca idem pe1· omnia na
turaliter consonent , et tunc cunt jue1·it di.,r:ipulus latitudinem comecutus , .gradatim 
poterit ad perlectionem hujliA facile pervenire. Et ut {acilior pateret doct•·ina, hunc 
librum per XV distinxi capitula , unde quidquid de his leetor voluerit, possit leviua 
inveni~e. Porro &i in hoc opere reperilu1· insufficentia vel defectus, illud emendaliani 
vesirae aubjicio. 

· Következik a tizenöt fejezet: 
1. D~ r:ngnitinnp, HO't"(!1U . .fifJU.f'(ll'llf/1 [,,,/nrll/U, ~t '/'Ud{ilel' CU1U. ez".q 01JUris UUJUC-
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szeren al~tpnlnak még, ele a csillagok közrp mozgá~>ára nézve mégis 
különböznek. Alfonz még támogatja a csillagoknak hos~;z-rezgé

seit s mindenütt Levegyiti még a k11.bbaln álomképeit. A Ptolo
maeus szerinti világrends~e•·ben olly zavart lát, mi:>zr.~•·int felkiált: 
H a é n o l d a l á n á l v a g y o k a z I s t e n n e k , m i rl ö n t.e r e m
tett, jobb tanácsot adtam volna neki a körök ren
d e z e t é r c n é z v e, Igy vádolja a tudatlnn~ág az ÍRtenséget, ott 
hol azt a bölcseség tiszteli és csodálja. 

f'öldlelrás. 
A földieirás csak nyerhetett annyi zarándoklati utazások által, 

mcllyek könnyebbitésére számos úti kalauz adatott ki. Mint tudo
mány azonban kevés haladást tett a keresztények között. Daczára 
Lille Albe1·t tekintélyének, a föld aJaka n(~gyszegünek tartatott. Al· 
berik szerzctes azon repedésekről beszélt, mellyeket a nap a ronra
dali csata évében (1212) okozott; egy provencei értekezés állítá, hogy 
a nap éjjel majd a purgatorinmot majd a tengert világítja meg, s 
hogy a földet viz, a vizet kövek, a köveket a négy evangelista, eze· 
kr·t pedig a szellemi tüz, az augyalok és szeráti>k jelvénye tartja. Az 
arab Edrisi, Siciliai Roger megbízásából írta az E g y ki v á n cs j. 

l't/.8 scribatu.r, et qui num1wi et qualiter •·e/.ineri debenn/. in mflnih>t-•, et de introdu
elione abbari. 

801H8 • 

2. De multiplieatione integro,·um nuntProru.m. 
a. De additione ipsorum ad invicent. 
4. De ex11·aetüms minoru111 numernntm ex majorih11~. 
5. De dívisione inügrorullt ·nuntuorum pe•· integroB. 
6. De lltulliplicatione integ!'01'1tm numl!rorttm ~-um •·uplia, alq~te rltpü".um sine 

.. 7. De additione et ext1·aetione et dívisione numeroi'Uil& ·integ•'OI"Uilt cum ruptis, 
alqne partium numeroJ-um in singulis partibus reductione. 

8. De emptione et venditione re1'Um venalium et aimilium. 
9. De ba1·aUis t•erum ve11alium, et de ernptione bolsmudiae, et quibuadam re· 

.fJidis similibus. 
l O. De aoeietatib·UB factu inter consocio8. 
ll. De co1!8olamine numelarum , atque em·u.m 1·egulis quae ad conwlamen 

pe•·tinent. 
12. De soltdionibus muUarum posit""'"' qu.aeationum , quas er•·aticaB appel-

lamus. 
13. De regula eleatayin, qualiter pet· ips"m je1·e omnea erralieae quaestionea 

so/vanttu·. 
14. De •·eperiendia mdicibWJ quadmtis ac Citbis , et multiplicalione et divi

sione, aeu extractione eai'Um in te, et de t1·actatu bi•wmiorum et reciaorum et eorum 

•·adicium. 
l ó. De regulis et proportionibus geometriae pertinentibus, de quaestionibus al

oebrae et almachabelae. 
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n a k u t a z á. s a i t a v i l á g c s o d á i n a k k i p u h a t o l á s a v é
g e t t; melly munkában népének, az akkor legélénkebb kt>reskedést 
üzönck, ismereteit uj, furcsaságoa rendszerbe állit!\ össze 1). 

BUSZONNYOLCZADIK FEJEZET. 

Nye l v. 

Csekély kivétellel a nevezett szct•zö k s az akkori okmányok 
nyelve a latin vala. Dc minö latin nyelv, boldog lsten ! Syntheticus 
nyelv, mint a latin, rnclly nem az eszmék szigorú sziikségénck egy
szerii eszközeibiil alakult, hanem annyi esettel, igével, hajtogatással s 
mesterséges rnondattannal bir, könnyen romolhatott el, mint a finom 
eszköz gyakorlatlan emberek l•ezében. Ha tehát már a birodalom 
vé~idejéböl igen I'OIIllott oluminyok maradtak fenn 2); mcnnyivel 
nagyobb faragatlanságnak kellett hat zavarteljes és csekély müvelt
ségü század mulva bekiivetkeznie 'l Egyet kettőt kivéve, !tik tanul
mány által oda vitték, hogy a XI. században jobban írtak az V. szá
zad embereinél, <1 többi, bár iskolában tanulta, it·ásra mégis mA.r 

1) L. leo L h a XIV. könyv 1-~ií fej. 

'J 422-uöl Baluze.nál ezt a formulkt talá.ljuk, (•ltlúcellanea, li h, VI, p. 546): 
Ob hoc igitw· ego ille, et conjnx mea illa , comman~ns orbe .A·rvemis in 11ago 1'llo, 

in ·villa illa. flu.m non est incognitum , qualiter "-artolas nostt·as JIC1" hosti/itatem 
}',·ancoJ'UIJI, in ipsa villa illa •II<LiiSO no.ytro, ul,i tJi.•i sumane•·e, ibielem pe.·dimus ; e/. 

petimus, vel cognilnm faciemWJ, u.t qu.i pe•· ip.va'l st•·omentas et tempo1·a habere noscun
luJ· possessio rlostJ·a , per h(mo occa .. ionem nostJ'Orum pater inte1· ep·istolas illaa ele 
mansos in ipsa villa illa, rle qua ipso atraximu.y ,:n inteyrum , ut et vindedit ista 
omm'a supel'iu COI!acriptn, vel qnorl memorm·e mi·11Íme possimuJ fudicibus brevis no
•lras sponrli·is Íncolcaciom:Óil8, t•e{ a{Í(1.S •lromenta,, /(Lll! /IO.YtTiS 1 quam et ']ltÍ nobis 

rmmaendatas fue•·unt, /wc inter ipsas vitlas suprasc1·iptaY, vel de ipsas turbas ibidem 
perdimus. Et petimns, ut hane cuntestacinncul11, se11 plunduria pe1· hane eartolas in 

nostro nomine collegere uel adfi•·nwre deberemu-<~, Qu~J Üti et fecimus iata, pri·ncipium 
Honorio et Tizeodosio con.ailibus eurunt ab hostiu sancto illo cMt1·o Cla1·enmnte pe1· 
triduum habendi, vel custodivimus, seu in mercat~ IJIIblico, in qno ordo curiae d·uxe
>·unt, aut regalis, vel manuensis vester, aut personarum Íp8Íu.Y eastri , ul cum hane 

conteiJlaciuucula seu plancluria, Juxt<~ legum consnetudinem , in p•·aesentia ve,qtra ·re
lala fue•''it, >W6tri•· ·•ubscriptionibus :~i:;naculis ·•ubrobo•·m·e facialis; ut quecumque 

pe•·di~iones nostrtU de sup•·asc•·ipta l'er vestra adji1·matione Juslit auctm·itas remerlia 
ronaequat~,~.,., ut no.flfrn firmitns lP[!Wll auctoritas rct·occnf ;,, }Jl'·JiJÍII'fuÍrltnt. V. il, 

" nn. könyv l~·il< f•j. 

XI, 30 
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nehéznek találhatta c nyelvet, miutáu nem azon gondolkodott, nem 
azon beszélt tühbé! Miudenki tehát saját nyelve közmondásait szöttc 
át abba, miböl támadt, hogy itt is ott is a helyesírás, szófüzé,; és 
mondatalkotás határozatianná lenne. 

A rakmiivcn (n10saik), nwllyct III. Leo pápa 79!:i-ban,.a Latc
ranban, !!>hát a világ legmií.veltebb v;Íl'08ában és a tudományok uj
játeremtöjének idejéheu tett le, ez van irva: Beate Petnts dona vita 
Leoni P. P. et victm·ia Camlo 1·egi dona. Még roszabb András, milá
noi érseknek végrenddote 903-ból: X e n o d o c h ium is t u lll si t 
rectum ctgubernatum per "'arimbertus, humilis 
r1 i a c o n u ~, d e o r d i n e sa n c t c n1 e d i o l a n e n!! i e c c l es i a c, 

n e p o t o m e o e t fi l i us b. m. A r i b e r t i d e b e fa n a, d i
c b u;; v i t e su e. É!! négy évvel későbben egy más okmányhun: 
P r o me e t p a r e n t o r nm me o r um, se u d om 11 i L a n d u l
p h i a r c h i e p i sc o p i s e n i o r i m e o, a n i m as s a l u t e lll. És 
másutt : Fo l' i s p o r t a, q u i T i c i 11 e 11 s i s v o c a t u r - E g o 
R a d a p e r t o p t es b i t c l' o e difi c a t 11 s e::; t h a n c c i v o
r i o s u b t e m p o ,. c d o m n o n o s t r o . . . . 

Illynemü hibák, tanultabb emberek által elküvetve, miuök vol
tak a fópapok és a felkért jegyzők, azt hitetik el, hogy a latin nyelv 
nem beszéltetett többé még a magasb állásuak által sem; mert a ki 
saját nyelvén h·, a neveket és igéket hibátlanul egyezteti össze, mig 
ellenben legfurcsább egyczctlenségekct követ el, a ki más nyelven 
me1·észel it·ni. Erre mutat 111aga a nyelvhibák különfélesége is, mi
után azok nem valameily kiizös beszédmodorb<il, hanem azon ön
kényböl eredtek, mellyel min(len nemzetbeli a m11ga nyelvét latino

sitni törekedett 1). 

A régi népségnél mégis megmaradt a latin nyelv, s mikép a 
hóditák az összes legyőzötteket rómaiaknak nevezék, ugy nyelvüket 
is r om á n n ak, r ci ma i n ak hívták. Ennek legrégibb em!P.ke Ko-

') Giuliní, tnm. Il. l tO. - 7::10-hnu két pisRÍ jegyző igy irj•1 mug!•t alá: 
Ego Aruolf nola1ius ?'o.gitum et petitum subae~·ipsit et deplevit; a máRik ekkép: 
E,go Rodualt notarius ~cripai et explivi. 750- ből : Ego Teofrid, notat·io rogito ad 
Racolu hane cm•tula ·inacripait; i57 ·ből : Ego Alpe•·lu notarius !.ac cm·tula acri
pait. 765-böl egy luccai okmánybnn : Ego Rixolfu p•·eabitero, Ego Mm·tinzt8 p•·e
sbiter, ,:s 713-b61: Ego Jt'm·t•mato, relig;oao p•·eabiter. Ugyanazon városuak ~gy 

ii!:!-i okmányAban: Ego Taleaperianua eximiua epiacopua, rogatua ad jüio n&eo 
u,.aon~ testi auhacripai; é" Pgy n11ísikban : Ego rogalus ad Or.~um testi .w.fJIIcri

psi. - L. Maz.zoni Toselli : fhi!rim: della t;n!lua ita/inna.. Bologna 1831. 
lill. IH)'. 
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pasz Károly esküje 1), mellyböl kiveszszük, hogy ama nyelv déli 
Francziaországban népnyelv vala, miután a katonaság C'zt beszélte. 
Az okmányokból azonban nem kell következtetnünk, hogy a román 
nyelv rendetlen egyveleg lett volna; sőt inkább, mint minden nyelv, 
hatá1·ozott s annyira a mcm1yire érett szabályokat tartott 2). 

Közönségesnek vagy legalább értettnek kelle lennie az összes, 
egykori római tartományokbau ; mert Nagy-Károly idejében egy 
spanyol, gyógyulás végett Fuldába jövén, itt egy papnak megértette 
beszédét, mivel, ugymond a krónika - a pap olasz volt - 3). S va
lóban, ha összehasonlítjuk a különféle román tartományok iratait, 
minél régiebbek azok, annál jobban egyeznek össze, s minthogy a 
nép legkésőbben teszi le a szokásokat, a nyelvjárásokban még ma 
is találhatók hasonlóságok, mellyeknek nyoma a nemzeti nyelvben 
eltünt. 

Ezzel még nem akarok egyetérteni azokkal, kik hiszik, hogy 
az egész latin Euró p ában egy közös nyelv beszéltetett volna; ezt 
semmi adat sem bizonyitja s maga az ész is megczáfolja 4). Mert ha 
a tartományok még a római birodalom legeröteljesb korszakában 
sem beszélték a latin nyelvet, midön a törvények és tisztvi~elök Ró
mából jöttek 5), mennyivel kevésbbé tehették azt akkor, midön kii
lönbözö s durva nyelvü népek özönlöttek közéjök? Arverniában a 
nemesség csak az V. században határozza el magát latinul tanulni 6 ). 

Armorica- s Aquitániában a celta nyelv beszéltetett ; azért szent 
Mártonnak Sulpitius Severus által dialogizált életrajzában, az egyik 
fél igy szólitja a másikat : T u v e r o . . . v e l c e l t i c e, a u t, s i 
mavis, g a ll i c e l o q u e r e, d umm o d o j am Ma r t i n um l o
q u a r i s 7). És egy költeményben W altar, Attila kort:\ rsa •fölött, 
amaz cel ta nyelvéről aquitaniainak ismertetik: 

1) L. fónebb 11 X. könyv. 17 lapját. 
2

) L. Scblegelt- A prooenui nyelvröl. 
Roquefort, D~ t état de ln pm!.•i~ _r,.,.".,.ais,, rlana l~ X. et XIII. ..i~cle. 

Párizs 18"21. 

RaJDOUard, Élémer>JJ de la grammaire t"O'Tita11e avant l' a11 1000 ; Gmmmaire 
rl.e ln langue ronwne au langue des Troubadoura. 

3
) InterrogalU8 a pre8bytem, quoniam lingvae ejua, quod italU8 eaaet, wtiti

mn habebat, •·etulit. - Mabillon, Acta .va. Bened. sac. III, p. III, p. 258. 
4) Raynouard ur erÖ8Íti ezt; de az ö indokai az oiiLh nyelvben is, melly 

a romántól jóval különbözik, feltalálhat6k. 
,.;) Ugy hiszem eléggé bebizonyítottam ezt R \'(Il. könyv 426 " köv. 

l>tpjain. 

") Sidonius Apollinaris, Lih. ITI. ''P- ::. 
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Celtica lingva probnt te ex illa gente creatum 
C u i n R t u r a d e d i t r e l i q u a s l u d e n d o p r a e i r e. 

A régi nyelvek, mellyek kioltva ~oha ~em voltak, ujra életbe 
léptek, midön a nemes osztály megbukott, ét~ elneveztettek köznép i, 
p a r as z t vagy köz ö n s é g e s nyel v nek 1). Meghalván szent Ger
mao, VIII. századbeli párizsi püt~pök, sitjánál a többi csoda köztegy 
néma is annyim visszanyerte a szólást, hogy nem csak a köznyel
ven beszélne, hanem a latint is megtanulná és tudományos emberré 
lenne. V. Get·gely siriratábau igy dicsértetik : 

U s n s fr a n c i s c a, v u l g a r i e t v o c e l a t i n a. 
[ n s t i t u i t p o p u l o s e l o q u i o t r i p l i c i. 

A galliai egyház az epistola után megengedte a szcntek életét 
olvastatui vagy énekeltetui, míglcn Nagy-Károly a római szertartá
son kivül minden eg.) ehet cl nem törölt. A szent olvasmányok ekkor 
a délutáni isteni szalgálatra szorittattak. Csupán szent Istváma nézve 
tartatott fenn az előbbi szokás, minthogy annak élete az A p os t o
l o k cs e l e k e d e t c i ben vala 2). 

l) Montfl\lte<llt AUI("(It" XIII. •z!Lzotdh<Jli pii•piik kézirati határozmP.nyaiban, a 

km·es .. tségre vonatkozrolag ,,z moudatik : El si neacit lite1·a..•, haec vulgariter 

ftiM.I. 
A toulonsei cistcn:itlk alapitlu!P.ban 12111-ból: Cle1·o et populo latinis ve1·bi.8 

et laic11. verba vel lingua ve1·bunt Dei P'"OJionere valeant et etia-m praedicare. 

Sz. Gerharci a pP. t sz. Al:tl'(l é lotében (8. fej.) mondja : Qui tti vulgari idest 

romana lin.IJVn Ú}(p.tel·etw·, mnnium alio.J"Ullt putaretw· inaciUR ; ai 11eo·n theutonicn. 

enitebat pe1jectiua; ai latina, in nulla onmino abaolutius. 

Alberik ar; 1177-i króuikában : Multos tibros et maxime vitM sanctonwt 

et Actua .Apostoloo"Ul~< de latúw veo·tit in romanuru. 

Petru~ Daruinni egy francziP.ról mondja, h•Jg.Y aclwla:Jtice diliJIUtana (vagyi~ 

latinul, az i~kola uyelvéu). qua.Yi dllaeripti lib1·i ve.·ba pel'cttrrü; vulgm·iter loquena 

o·omana.e Ul·banitatia reg1tla1n 11o-n o.ff"end,:t (vagyiH a köznyP!v kellemeit sem sérti 
meg. (Opuac. XLV. c. 7.). 

Beoveuuto da Imola moudja , hogy Matild gr<ifuij lingvarn italicam, ger

manicam et galticant bene 11avit. Aut. IL l. 1:!32 Ugyanő moudja : Gallici 

omnia vulga1·ia appellant ronmntia, quod e~/. ndhnc •Ígnum id>mnatis l'OIItani, quod 

imita.1·i conali sunt. U. o. I, 122!1. 

Mandevillo Janos Itinerariumában : Et sachez que J' elUl cest liv·re.v miw en 

latin JJOUI" plus b1·ilwentent diviaer; maia pou1· ce qne pluaieu.,·a entendent 1niex roumant 

'lile latin, je l' ay mis en roumant, vagy francziára. 
'J D. Martene, DP ant·iquis Ecclesiae o·itihUIJ. t. T, p. 281. L. Rnynonnrrlut.: 

L'oé .• ie., rle.'J Tronbadour .• tom. II, P· :!44. és Jubináll: Jfy.,IPI'C8 ;"edit. rl"· x r . 
.;iecle. 
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Olaszországban a köznyelv nagy h as o n Jóságban állt az írott 
latin nyelvvel; aminthogy Gonzo, 960-i olasz mondja, hogy midön 
latinul beszél, zavarja öt a köznyeh·, miután az n latinhoz hasonlit 1). 

A tulajdonképi olasz tartományokban tehát mindinkább összevegytilt 
a latin nyelv n népi köznyelvvel; de az inkább germ1in elemii tarto
mányokról ezt épen nem állíthatni. Azért a 813-i toursi és a 
847 -i mainzi zsinat meghagyja, hogy a piispök fordittaasa le a homi
liákat köznépi ronuin vagy német ny elvre, hogy a IHlp azokat ért
hesse. 972-ben Notger, liittichi pü!!pök n néphez köznyelven, a pap
sághoz latinul beszélt: 

V u l g a l'Í p l e b em, c l e r um serm o n e l a t i n o 
E r u d i i t 2) j 

és 995-ben Aimon, verdnni püRpiik a mouzoni zsinaton köznyelveu 
beszélt, g a ll i c e c o n ·c i o n n t u s es t 3). Az auxerrei zsinat meg
tiltotta n leányoknak az énekeket román nyelven énekelni j az arrasi 
zsinat l 025-ben, a latin hitvallást, minthogy az e1·etnekek azt nem 
értették, a népi nyelvre fr11·díttatta. 

A ki figyelemmel kiséri az ujlntin nyelveknek s különösen a:.~ 

olasznak menetét, lehetlen észre nem vennie azoknak latin eredetet. 
Azonban a régi latin nyelv kemény volt, a minönek az iJ·ásban job
bára meg is maradt, ellenben a beszédben a hangkellem érzete által 
annyira szelidíttetett, hogy még a nyelvtan is meg!lértetnék 4). E vál
toztatás, mellyet a nép már a rómaink legszebb korAzakában eszkö
zölt 5), néha pedig az irók is elfogadtak 6), mint én hiszem, a régi 
olasz nyelvjaráshoz közelített, mellyben hogy mennyire kedvelt volt 
az o végzet, kitilnik alsó és közép Olaszország pénzeiből 7), a Bac
ehanaliák hires hntározataból 8) éR a Sripiók siri..ataiból. Növeke-

1) Ji'also pulavit San.'JaJii m.onac!tu.Y me ··enwtum a scientia g•·amnw.tieae m·tis, 

licet aliquando rela•·der usn noat1·ae V1Jlgaris /in,qvn~, qu.rttl lntin.itati vicina est. 

llartene, Vet. Script. ampla rollectio. I, 29~. 

") J. Ohapeavlll. LeoclienR. hi~t. t. T, 1'· 2~0. 
3) Labbe, t. IX, ro l. 7 4 7. 
') bnpP.I!Ydum P-si. n r.rmsvMwl·ine, nl peccc!l·e -•uavilalis cama l·ice1·et. Cicero 

Brutn;buu. 

'') Saepe ln·evilati.• rf!u_.a cont1·ahebm>l, ul iln cUceo·enl: nw.lth;w,lis, ra~· "''!JP.It· 

/P.is, palme' l C?inibus, l.ecti' fmcti8. Cic. U. o. 
6) Ego sic •m·ibendum quitlqnitl jurlico, 'iUOliWclo sonc•t. Quintilian. h••t.. e. :!. 

• 1) E!'k<>l (Dor./1·. m•.mmo•·•m• vet. T. t 27,) följegyezte !'ze ket: Aiserninn, 

Aquiuo, Arimno, Cnlenn, Cozano, Kampnnn, M«>~~ano, RPdno, R•Jmann, SvE'<ano. 
Tiano. 

') Muratorl, "f'hr .•. rr. p. 57i. 
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dett ama változtatás századok lefolyása alatt, annyira, hogy mi jelcn
leg azt találjuk, mikép az olaszok az önhangzóval végződő szavakat 
(a c q u a, st e ll a, p o r t a ... ) megtartották, mig a mássalhang
zón végződökhez egy önhangzót adtak, vagy a határozó (a b l a
tivus) esetet vették (fronte, ordine, arbore, malo ... ). 
Az egész nyelven át az édes kellemrei ezen törekvést vagy inkább 
ösztönt látja a vizsgáló szem, mclly ösztön elhagyásban, hozzáadás
ban s áttételben nyilatkozik. 

Hogy a változtatás még a római birodalom fennálltával kezdö
dött, arra bizonyos adataink vannak 1); a változtatás azonban csak 
úgy haladhatott volna gyorsan, ha nem gátoltntik egy, arra rendelte
tett írósereg és tudomanyos hagyomanyok által. De majd uralko
dóvá lett a szokás teljes önkénye, mellynek eszközei az idő és a nép, 
mindkettö ugyanazon értelemben müködvén. A nép csak a könnyüsé
get s azt akarja, hogy a szó a gondolatot kifejezze, a többit nyelv
tani fényüzésnek tartja. Lényege a népnyelveknek az egyszerüség, s 
ezt eléri a kölönböző végzetek elhagyása, a haszontalan semleges 
nem s a háb01·itó letevő ige kizárása, s a neveknél az esetjelölők, az 
igéknél pedig a segédige használatbavétele által. A nemszócskáról, 
ruelly megvan a hellén s a. germán n;y·elvekben, hogy a latinban is 
megvol t, már mutogattuk ~); s az ember, é1·ezve a rendes beszédbeni 
rövidség kellemét, irásban nemszó gyanánt az i ps e és i ll e névmá
sokat kezdte lJasználni, vagy megfordítva e névmások helyébe ama 
nemszókat tette, mint ma is történik 3). A litániákban, mellyek Nagy 
Károly idejében énekeltettek, a nép ekkép felelt: O r a p r o n os, 
T u l o a d j u v a 4). Ekkép hozatott be s kapott lábra, a latin Európa 

1) L. VIII. könyv '19. fej. 
') u. o. 430. l. 
3) Figyelemre méltó a nemszócHkának a mutató névmássali általanos ha

sonló!á.ga. A görögben : ó , ~ , ..:o és Ö~, ij , ;; ; a németben der , die , CÚJ/1 , és 
diese~·, dieae, diesea ; az angolbau the és this, that ; a franczi&ban il, le és la. 

') Ann. 628. Rivulus, qui ipsas determinat te1·raa, et pergil ipsus jin~ .... 
per i p sam valltm~ et rivulu11& vad it. 

Ann. 562. Calicea aiYJenteoa IV. , . ille medianus valet aolidoa XXX. et ille 
quartU8 valet aolidos XJII. 

Ann. 629. Illi Saxonea persolvant de illos navi,gioa . •. Ut illi negotiatortl8 de 

Longoba1·dia. 
Au. 721. D&no ... praete1· illas oima.s, quonwdo ille r·ivulus cw~·it . .. lotant 

illnm clu·usum. 

Au n. 75<:1. Dicebartl nt ille leloueus de i Ilo ?IIP.>'r.tulo f!d illo• nem~.cionte.•. 

Raynouard·nál lJ~ la hrn.1"e ,.""., 1. 'w. 
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nyelvcit jellemző, nemszócskának haszm\lata, eltérőleg mégis a giirii
gök és góthok alkalmaz:\.sától, kil< azt a névvel együtt hajtogatják. 
A neroszócska s a segédige, mellyt·ől n1i azt hiszszük, hogy a köznép 
által már akkm· is használtatott, lllid(in a müveltebbek még az it·ók
tól hagyományozott latin nyelvet. bel';zélték, világosságot s elemzi) 
szabatosságot adtak a nydveltnek a llf'lyctt, a lilit a:wk gazdag~ág
és részltrányosságban vcsztettek. Hogy északról huzattak volna be, 
már csak azért sem hihetjiik, mivel rnegvaunal< nz ilsszcs származott 
nych·ekben, mintha általáno~! tiirvény szarint alakultak volnn. A pali 
és prakrit elvesztette a kettős számot, melly megvan a sanskritban, 
honnan ered; úgy hagyta el a perzsa a zend szenvcdrit, n1ikép az 
olasz a szenvedlít, lctevUt és a semleges nemet. ; még az arab köz
nyelv is elhagyta az esetek vl·gzéscit s a szcnvedö igét, pótolnhl 
llZokat elöragok és segécligék által. 

Nem szükség tehát a Mditók ny<·h·éhcz folyamodnunk, hog·y c 
nyelvbeli változást okndatolhassuk. Két század 6ta uralitodnak Lom
bardiában az of!ztt·ákok, H én egy olasz sziÍt sem ismerek, melly né
mettel cseréltetett V<•lnn fel ; habár az ország idegen tisztviselökkel 
és katonákkal van elöntve: még azon német szavnkat is, mellyr.k 
mint törvényiek vagy ünnepélyesek kényszerüségMI fogadtattak el, az 
olaszok a maguk kirjUlséhez alkalmazták. A ki mal.;acsul a német 
nyelv befolyása mellett akarna harc1.0lni , állitnia kell azt azon ré
szekre nézve iH, mellyekbe a németek soha sem fészkelték be magn
kat, vagy c~ak maroknyi kalandot· csapattal, mint }{{,mába, Florenezbc 
s Siciliáha. 

Nem hogy tehát a nyelvtani reudHr.ert a barbároktól vettük 
volna, söt alig vettünk át itt ott egy szót, azt is többnyire úgy, hogy 
mcllette a régi elnevezést is meghagytuk 1). 

A történetnek is mond valamit az a körülmény, hogy a gyöziík · 
ről elfogadott szavak a legyözettek által aljasb értelemben fogadtat-

~:s Muratori·nlll, A-nl >nedii aevi di~~- XII. U•w ex ipse 1·egiluJr per Emu/o, 
et ill" alia per A1-ipe1·tulo . .... Ipso. prnenominata ecclesia . .. 

Egy 1003-i köny\•ec~kében olvaHom: Manifestum sunt ego 1'/teu.dm·ico filio 

b. m. lldebrandi, secundum convenenzu. nost1·a, el quia da1·e atque habrodunt et eas
sina. ibidern levandunt, et pe1· lwminem tuum ihi l"esedendum ... ideat terre pezz•~ 

t>·es, quae ·•uni. poaite illi\ nr1a in looo Ponan?, et illn aliot in loco Versin11.e ubi diei
tw· 81\lingo, et illi\ terza pezza in. loro Ordinmmo elr. L. Ricordi storici rli Filippo 

<li Cini> Rinnccini. Firenze 1840. 
lJ Igy: bam ~R feretro; bmndo és spo.da; nlabm·da, partigiwut és aRia 

meg laneia; j'orbi1·e éR puJire; gonfolone, bandiera é~ veRAillo : _qifl.rrlino llH m·to; 

yJtada.'f"are liA lncl'l\re ; g~<·i.{,e,.d"n.e éR premier Hth. 
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tak el, igy R o il s n nérnetnél paripa, az ulaszu:U gürhes gebe, a 
b á r ó az olitsznál g a z em b e r t, b i t a n g o t jelent stb. 

Találunk ugyan,ha vizsgálúdunk, elég sr.út és szólamot az olasz 
nyelvben, n mit a latinbúl vu.gy helyesebben mondvn az írott latin 
nyelvMI uem lehet szárma.ztatni, s ez gyakran és a lcgszii~sége!'lb 

szavaknál is előfordul t). Az illyen szúk gyök" a?.onb:m éHzakon Rem 

fedezhető fel s Olaszhonbem leginkábL ott divatoznak, hová az észa
kiak soha scm telepetltck, mint pl. Toscana· és Romagnában. Honnan 
jöttek tehát e szavak, ha nem a régi nyelvjár:ísMl, melly túlélte a 
római uralm at'? azt1tn nem bizonyit-e másodszor az iM, hogy a nyelv
járások közti hasonlóság még két kiilönhi'ozl) nyelvii ország részei b P n 
is fentartotta magát? 2). 

Az akkori népnyelveknek >~etlllllÍ etuléke sem mar:ultfenn, mi· 
után azok, 1\ kik iJ-tak, az ugynevezett latint ltasználták. Ám mégis. 
találunk elég nyomot, hogy meggyöziídjünk, mikép az elváltozás fo
konkint nlindig folytattatott. Igy a jegyzök s évkönyvirók sok helyt 
kötelességöknek tartják a lu ti n sz út más ismertebbel magyarázni, 
mellyct a mai kifejezéssel azonosnak találunk j az olasz kiiznyeh· 
modorában 3) neveztetnek némell y, ugyanazon okmányokban elöfor
duló helyiségek, személyek vagy mestcrségek j ollykor maga a törté
netíró is népi kifejezéseket használ, különösen midőn személyeit be
szélteti 4). Azt sem kell hallgatással mellöznünk, hogy a nem olasz
honi okmányokban is elöfordulnak szavak, mcllyek 11em latinok, és 
mégis az olaszhan is tm~gvannak, a mi egy régibb nynlvjárástóli ere
detre mutat 5). 

1) Csak a test tagjainak duevel':ésé~eu iM, ott van : testa, coppa, guaw;ia, 
ganascia, gota, spalla, schiena, natiche, jianco, yamba, ycwetto, slinea ; ugy sl'<inte 
pancia, fegato, budelia , továbbá ezen nevek is : sco1·za, scopa , treccia, schia.ffo, 
schiuma, staccio, rovescio, scroscio, fretta, rischio, roba stb. 

") A marseillei népnyelv egészen hasonszerü a milanói népnyelvveL 
") Olasz nyelvet mondok, mivel ene nézve hozok föl legtöbb példát. 

Lásd Folvilágosító jegyzetek: FJ alatt. 
•) Példákat már a VIII. köny 19. feje~etében hoztunk fol. Midön Gru~iju· 

Iuno érsek a páp!1.tól a palliumot megkapta , a milánói nép e~t kiáltozá : lleccmn 
la stola. (Landolf jUD. R. it. Her. V, 476). Pietro Orseolo életébPn: (Ant. It. ll, 
1031): Ait abbati lingua p1·opriae nationis, O abba, fi~t.~ta me, hoc est, virgiN cede 
me. Kevéssel azutánról val6 o. ke1·esztesek harczi jelszava Deus lo volt. 

") Egyetlen spanyol példát hozok fel: Dumesnil-ből (742-böl): Non .fcwi
lwt suaa 1nissaa nisi pm·tifl cenati8 <.sel'l'af.P.) ; .tin , J>eiten (paghino) decern pesa·nte., 
(pezze) argenti. Monasteria quae sunt in eo mando, faciant Samcenis bona acholhensa 
(Rccoglienza) sine vexatione neque foreia: ·nerulm•l sine per,luo tali pa.rfo, quarl """ 
vad.rtr~.f fm·r~• dP 11Mi1'aR IP'I'I'"·'· 
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Kevésbbé egyenes, de ann:\1 meggyőzöbb hizouylatokat nyujta
nak a nyelv :\tváltozá111iról azon 1·égi irók miivei, kik latinul irtak 
ugyan, de engedtek maguknak ollykor ollym1 kifejezé~o~ekct, mellyek 
csak a uépi vagyis küzbe!lzédben fordultak elö. 

De vajjon mikor törtónt a nyelv átváltozása '? minthn kér
lleznéd: u1ellyik napo u lettél gyt·l·mekblll ifjuvá É\R ifjuból fértiuvá? 
Mik6p az emhc1· mn anunk látja magát, u ki tegnap volt, és napról 
napra ugyanaz wamd, ~ m{,gis gyennekböJ ifjnvá, majd meg férfiuvá 
s ürcggé lesz; épen ugy áll a dolog a nyP.ivek litváltozásával is. Azon 
keveseknek, kikre a tudományok müvelése bizatott, kedves és ké
nyelmes volt egy közös nyel v, mellyen gondolataikat a külföldiekkel 
is közölhették ; li azé1·t milvellék u latin nyelvet, elhanyagolva a 
néptől beszéltet, a köziinségeset. A főurak a köziigyeket saját ger
mán nyelvökön tárgyalták volua; dc midön azokat irásba kellett fog
lalni, az olasz papokhoz folyamodtak, kik nz ugynevezett latin nyel
vet használták. Az okmányok n régi formákhoz ragaszkodó közjegy
zök által irattak ; l::ttin nyelveu folyt a törvényhozás és a Wrvény
kezés, (•s a népi nyelvek fejlesztését semmi nagy érdek sem sürgette. 
A mi a hitszónoklatokat illeti, hihet/j, hogy n kiiznép megértette azo
kat j néha mégis a hitszónok l i b e t· n l i t ~r c t s c i e n t e r vagyis 
latinul beszélt, aztán ugyanazt ií maga vagy egy másik ma t e r n a
l i t e r vagyis köznépi nyelven adta elő 1). 

A megállapult nemzetek fölvették legfőbb megkülönböztetö jel
legöket, a saját nyelvet, s kifejtették azt mindegyiknek természete s 
az előzményes elemek szerint. Gyermekkort éltek azok mindaddig, 
mig a közlekedés csekély és a közérdekü dolgok gyérek voltak; dc 
miután a hü béri ~zolgaságból felezabadult nép is részt kezdett venni 
a közügyekben, a nemzeti nyelvek tágasabb tért nyertek és csino
sodni kezdettek; oem akarván a tanácskozásra összegyültek más 
nyelvet használni, mint a mellycl a közéletben éltek j és mivel nem 
is tarthatott minclenki oldalánál tolmácsot, nézeteinek előadása 

végett. 
Az uj nyelvek tehát nem tudományosan s mesterségesen, hanem 

a hangkellem s hasonszerüség, ~ azon természetes logika és rendezö 
Ö!ilztön szerint alakultak, mellyet a gyermekekben olly csodálatosan 
látunk jelentkezni. Azonban a képzelmi vagyis költészcti elemen ki
vül, melly minden nyelvnek mintegy nevelője, egy másik elem is, a 

' 

1) J...ásd: A>lficlt. estensi, ad ann. ll~\!. ~z. ilemár<l besttirleiröl azt hi~~<ik. 

l10g·,y ·azokat. ;; magn m<>gnépi~Rit.P.tte v11lnH : TIPlll I'AIÓ~?Jiniitlt'n vélem{•nr. 
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tudományos tudnillik, nagy befolyást gyakorlott, beoltva az óvilágtól 
öröklött részt; miáltal az ujabb, természetökre néllve politikai s né
pies nyph·e-k a régi nyelvektéli mintegy nevelést is nyertek. 

Azon tartományok, mellyckhen n közs~gek fenmaradtak vagy 
korábban nlapittattnk meg, a latin nyeh·höl többet tartottak meg; a 
hol azok ellenben későbben ji;ttek létre, ott az idt>grm elemekbl:íl na
gyobb adag vegyült hozl'.:\. S mintll(\gy ut/Jbb mindfm egyes község 
vagy hübér-umdalom nyelve az érettségnek bizonyos fokát érte el, a 
nyelvjárások hámniatos különféleségc sziilemlett ; miglen utóbb az 
apróbb államok egy nagyba olvadván, a sok nyeh•járás közöl egy
nek adatott különös elllny, melly azh\.n nemzeti nyelvvP lett. 

, l)•·on~nt·c>l n~·eh-. 

Az nj-latin nyelvek közöl legelőször n prov Pncci nyelv tünt fel. 
l:t'rancziaország déli r~sze lcghamnrahb lett a rómaiak meghóditott 
tartományává (P .r o v i n e i a = P1·ovence); mig ellenben a frankok 
kevés szerencsével töreltcdt<'k ott u•·almnkat megalapituL s igy ke
vésbbé is háborgattatva a barb:h·ok l.Utal, Provence már a km·olingok 
alatt a többi Francziaorsz:í.gnál jóval magasabb miiveltséggel hira; 
Marseiile és Toulon él~nk kel'el'kedést itztek. Tehát itt fejlödött a 
latin nyelv elsöszil)i)tt leánya, a provencei nyelv, mPIIyet o c nalt ne
veztek, megkiilönzésiil a si vagyi~'~ olasz nyelvtől éR az o i l vagyis 
észalt-francziaországi vallon vagy gall nyelvtöl. Már 879-ben, Boao
nak az ariesi királynak udvari nyelve volt 1) ; majd elfoglalta a Loire 
és Pyrenaeusok közti tartományokat, mellyen túlmenYe, Aragonia· s 
Cataloniában is elte•·jedctt. Ma ugyan nem egyéb egyszerU nyelv
járásnál, de egykor jeles irodalommal virágzott 2). 

Franczia n~·elv. 
Ám mégis daczára a hirnek, mdlyre a troubadourok emelték, 

és a kellemnek, mellyet a latin nyelvtől kölcsönzött, engednie kellett 

1) LPgrégibb <>mlékei a provencei nyelyuek : 

T. .\ 84t-i eskii, mellyet f'ónebb (X. könyv 17. lap.) mi is felboz/mk. 

II. Bgy költemény Hoethiu~ fölött , melly kétszllz ötvenhét versböJ lilit és 

a 6euryi apátságban llriztetett meg, most pedig az orleansi könyvtár birtokfLban 

van. Ugylá1,zik, a XI. szflzadb61 val6. 

lll. fo\7.1\mo~ t.roubarlouri költemény, mellyek a geuti k<:;nyvtárban olva>hR· 

t.6k. A Noh/a leyezon 1100-b61 vaJh. - Közzét~J.Ie minrlezen költeményeket Ray
nouard' illy czimü mnnkájfLbRn : Clwix d~a poésiea m·ig. dea 1'rouhadour.r. II. köt. 

") Mary-Lafond, Tahleau hiatmiqne et cmnparnt-if ele la lnn.que. pm·léP dan~ 
/P, midi <le la Ft·ance , ~t r-onnue IOUS l~ Wl11l rl~ lnn.fJ""-P 1'01TUJ1W·1n·ov~n~tll. .Tulal

ma:t.\'lt ~ franczin akR<l. áltnl 1841 '"""· 
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az udvari nyelvnek vagyis a francziának, melly szavainak mintegy 
ötödrészét az al-német nyelvből veszi. A franczia nyelv Norman
diában érlelődött, hol Rollo követlíi nagyszámu uj szavakat s eltérö 
kiejtéseket hoztak be. Ama hódítók nem idegenitették el maguktól a 
legyőzötteket s Normándiában nem mint a provenceiak, költészeti, 
hanem tudományos irodalmat ápoltak. S minthogy a tanodákban a 
latin nyelv mellett a r om á n azaz a franczia is taníttatott, ez utóbbi 
szinte csinosodásnak indult. E nyelv elsö emlékeit tehát a norman
doktól birjuk, s Thibaut kanonok "Sz e n t ek é l e t e" után az imák 
és zsoltároknak Hóditó-Vilmos által megrendelt fordítása, aztán a 
trouverek költeményei következnek 1). 

Azon rokonszenv, melly Jeffersonnal azt mondatta, hogy min
den embernek két hazája van, saját hona. tudnillik és Francziaország, 
csakhamar messzire terjesztette a franczia nyelvet, mit elősegitett a 
normannok száguldozása s hódítása és a kereszteshadak. Nem so
kára Európa kedvencz nyelve lett; Wiston Henrik kizáratott .az an
golhoni királyi tanácsból (1093), mivel nem értetté a franczin nyel-

versei: 

1) Legrégibb emléke & fnmczin nyelvnek bizonyos toursi liutiltnnuk ezen 

Por amo1· Deu, vos pri, seiynoa baru·n. 
Se ce vua tuit, eaeater la le~:un 

De aaint E.teuue le ylorieua barun, 
Escotet la pa1· bon11e intentiun, 
Qui a ce jen· re~u la passion. 

Saint Esteuue fu pleina de grant bonteít, 
Emmen tot celo qui creignent en Diez, 
Feseit miracle o nom de Dieu mendé; 
Aa cuntrat au cea et a tot dona santeit : 
Por co ltaierent autens li Ju"é. 

Magyarul: 
Az Isten szarelmére kérlek benneteket báró urak , ha ez hozzitok illik, 

hallgassátok meg szent István dics<l bárónak leczkéjét , hallg&!IÍiittok az.t tiszta 
szándékkal i minthogy m11. van az (l szenvl.'désének napja. Szent István teljes volt 
nagy jóeltggal valamint mindnyájan azok, kik az Istenben hisznek: miivelt cso
dákat , Isten nevében eszközölve azokat i R köszvényeseket, va)(okat s mindéli · 
nem ü betegeket egéRzséggel ajfmdékozott meg: azért gyfflililték Bt annyira a 
ZP.id6k. 

Az Ur imlljn Fran<"ziaországban "' XI. ultzad végén im ekkép hangzott : 
Sil·e pe1·e, qui es és c·ieux, .•aintefiez auit li tuens nana, auigne li l1'ena reg-

11es, aolt /aite ta volanté, si come ele e61 faite en ciel ai soit ele faite en terre. 
Nosire pain de caacun jow· nos done !tui, el pardo11e nos nos me.ff'ai.•, 6i come no• 
pa•·donons a cos qui meffait nou.a ont. Si1-e , ne soffi·• 'l''" no.• . ."üm., t~mplri por 
.,,utUUitfJM~ IPmplat inn, 1JlP.S •ir'- dP[iuTP no.'f d-P ·mal. 
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vet 1); Henrik, kit a nápolyi főurak I. Vilmos utódjaul a trónra hiv
tak meg, nem fogadta azt el, mondván, hogy nem érti a franczia 
nyelvet, melly ott udvari nyelv 2). Canale Marton 1275-ben franczia 
nyelven it·ta Velencze történetét, p a r c e q u e l a n g u e fr an ce is e 
cort po.rmi le monde, et est la plus delitable iL 
l i r e, e t a o i r q n e n n ll e a u t r e ; Aldobrandino da Siena azon 
irta természettanát; ngy~zinte Dnnte mestere az ö T es o r o-ját, 
pour chou que la parlenre en e:1t plus delitable et 
p l us c om n n e a t o us g e n s 3). Hódító-Vilmos átvitte azt An
golhonba, azon adta ki n törvényeket, arra fordittatta le az imákat és 
zRoltárokat s megparancsolá, hogy az egyházi beszédek is azon tar
tassanak 4); s igy a királyi rendeletek nagyobb fontasságra emelték 
azt Angolhonban, mint n minlíben magában Francziaországban álla, 
hol csak lassu lépéssei haladott elő, mint magn a királyi hatalom, 

•1) Quasi homo idiotct., qui lingvam ,gallicam non nove1·at. 
t) Q1w.e ntaxime neceasaria eaaet in curia. 
') A Coll~c/.ion d~s dornmMIB intdJta rP-latif' r\ l' hiatoire de France , 1842-i 

februári nj füzetéhen Le Roux de Liney igen bec&eA nyelv- és irodalmi emléke
ket gyüjtött össze Fülöp August idejéböl, egy be,·e~etést bocslt.tva előre a román 
nyelvtan fölött, ösazehaRonlitvn a XII, XIII, XIV, XV é~ XVI száznd szólás-for
máit é• helyesirll.sait. 

4 ) Azon zsoltároA könyv végén, mollyet Hóditó Vilmos az angolok sz4mAra 
lefm·dit.tatot.t, ezen MiatyAnk oh·nAhat6, mint R normnnd nyelvj~\rka emléke: 

Li 'fi{)S/.I·e pere qui ie.• e.~ r-iela, .taintejiez -,eit li tuen.• numa, avienget il tuen., 
,·egnea, -•eit feite la tue voluntet, .,i cmn en ciel et en let-re. Et noatre pain cotidian 
d·un a IWZ oi, et plr.rdune a noz lPs no.t detes, eisai cum noz pardununa a tws de
t•wa; ne 110z meine en lemtatimn, mai.• rlelilll''- noz rle mal. Amen. 

Ide iktAtunit m~.g egy pár fpj~zP.td n?.on törvónye~hll\, mcllyeket HMitó
Vi\mos AngolorRzágnak adott. 

Cea sont les leia et le., Cl/,8/umea que li •·ei.' William grantut a t1tt le peuple 
de Engleten·e ap·es le crmque.,t de la tet'I'P.; iceleR meiame.• que le 1·eis Edwm·d stm 
coein tint deuant lui. 

Art .• 1. Co est a .•auei1·, pais a saint l!Jliae. De quel .fmfait que hume out 
fait en cel tena, et il pout venit· a saint Yglise, mtt paia de vie et de memb1·e. E ae 
alquons m.eiat 71UtÍn en celui qui la mere 'Y,qli.9e t•equireit, se ceo fwt u eueaque, u 

abbeie, u ygliae rle ,·eligion, rendist t'P.O que il.iauereit p1-is, e r.ent sol-R ele forfait et 
de mere yyl-ise de paraiBse XX sol-R , -.t de chapele X sola ele. 

Art. 19. Ki purgist femme per· forae, .torfait ad les membres. Ki abale femme 
tr lel"re per .fa.h·e lui forae, la 11111lte al 8eigneu.r X .wl-11; .~'il la pur,qis, .f01fait est le., 
membre.,. st.b. 

:\Iugynrnl. 
Ez~k azou tiin·ényck és szokksok, me Ilyeket V i lm os kirldy n~ urszú.g· meg·

hoditása utkn az egész angol népnek biztOAitott; ngy~tnnzon törvényEik, melly~ket 

rokon>t 1 J-:dnard királ~· miÍr elílt.tt• ho7.nf.t. 
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mellynek központositására sokat tett •). Csak l. l<'et·encz alatt ren· 
deltetett el1 hogy a törvénykezés franczia nyelven folytattassék j e 
szerint a nemzet politikai egysége együtt haladott a nyelvnek Jogicai 
egységéveL 

Északi Francziaországnak főbb nyelvját·ás ai a normandiain ki
vül, a picardi és flamming, mollyek a német nyelvhez hajlanak, épen 
úgy, win t délen Languedoc, Auvergne, Lyon, Provence, Dauphiné, 
Limousin és Guascogne nyelvjárásai a latinhoz közelednek. 

Szegény a franczia nyuelv az igenevekben s nélkülözi a nagyí
tást, kicsinyitést, hasonlitást s felsőbbséget jelölő vég--leteket; rhyth~ 
musa s öszhangzata majdnem semmi j prosodiája nincsen, merészség 
helyett csak hajlékonyságot zenélyesség helyett csak zugást mutat
hat, ru iért is költőivé csak a tehetség ct·eje tehette. De mindez t kár
pótolja az, hogy a prózára kiválólag alkalmas, és hogy á ll am i 
n y e l v, mikép azt V. Károly nevezte ; másithatlan Jogicai menete 
olly világosságot kölcsönöz neki, hogy közmondássá. válna : A m i 
nem világos, az nem franczia. Ezenérdeme általfogadta
tott cl a d i p l o m a t i a és b ö l cs é s z e t nyelveül, ez által lett 
szellemi közlönyévé a nemzeteknek , mellyek akarva nem akarva 
mindennap többet többet sajntitnak el tőle. 

Spanyol nyelv. 
Allítják sokan, hogy a spanyol nyelv a musulmanok beütése 

előtt kepződött a latin nyelvnek az északi gótbokévali módosulata 
által 2 ). Mi ebb('n cR ak azon tényt látjuk, me Ilyet már többször érin-

1. feJ .. Tudtul &djuk, bog:-· nz egyháznak békét adunk. Bármit követett lé
gyen el valameily ember f':r:en idökben , ha ll.'~> egyházba jöhet, biztoHitva legyen 
mind életére, mind tagjaira nézve. É• ba valaki rA.teszi kezeit arra, ki a tem
plomba meuckült, akár püspökség, akár apátság, akár a vallás temploma volt az; 
Yisszaadja az elfogottat, s bird.gba fizet Rzáz sol d ót, hu~z Koldót a lelkészMégi 
e:.rrháznak, tizet pedig " kápolnának. 

19. feJ. A ki asszonyon eröszakot követ el, tagjaival lakoljon. A ki f'óldr11 
teriti az asszonyt, hogy erö•zakot. tegy••n rlljta, uránRk biuá~ba tiz ~oldót fizet. : 
hll tnHgMzt>plö~iti , tagjaival lakol stb. 

1) Aujourd'ho, parce 7ue notre Pt·ance n'obéit q·u'a un seul reg, 1WUG somm.es 

eontrainU!, •i nous t•oulon.! pa1·venir a quelque honneur, de parler san langO{Je; autre
ment not1·e labeur, t.mt fut-ü honorrihle et parfalt, serail eatime peu de chose, ou peut 
est•·e Iotalement mupriaé. Ronsard, Arb. de l'm·t. poét. 

") Puiblanch ( Opuaccloa !JI'an•·•aliricos. London 1828) átlitja, hogy a apu
nyol nylllv már a római köztársaság 6ta létezett. Mayaus egészen a latinból szár
maztatja, mondváu , hogy az arabból csak néhány azó vétetett. Conde ellenben 
' fli1t. de la dm11in .. de 108 Arabe. en Espana.) a eRstiliait egészen arab ny(•lvjárás
kép-.n tünt~ti f.-1. 
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tettünk a nyelvek átalakulá.sáról, ruellyPt már Sevillai Izidórban i11 
cszrcvcbetünk. A spanyol nyelv, miut közös credetü, hasonlit az 
olasz nyelvhez; és pedig többet az ercdetben, mint az utóbbi saját
Jagos módosulásban. A spanyol éles cs hangzatos, az olasz folyékony, 
élénk és kifejezésteljes. Befolyással volt a spanyol nyelvre ,az ara
bok uralma; mert bár a lHgyözöttek nyelve a latin nyelv maradt, 
számos keresztények mégis, kik az arabok közt telepedtek le, elfo
gadták ezek nyelvét, ugy, hogy Sevilla-, Toledo- s Cordovában 
Kriilztus Mahomed nyelvén dicsértetett. A spanyolok tehát az ara
boktól örökölték a hehezeteket s a torokhangokat, mellyek más Purb· 
pai nyelvben föl nem találhatók 1). A magánhangzó Ul'alkodván a 
spanyol nyelvben, a rímezetet igen könnyüvé teszi. 

Portugal nyeh". 
A portugal nyelv a spanyolnak összehuzása, akkép, hogy a 

gyükm:~ssalhangzók kihagyatnak 2). Sokat nyert utóbb a portugal 
nyelv a hangkellemben, mint általában a tengerparti nyelvek, ellen
kezetben a hegyesvidékiekkeL A hehezetek, miket a spanyolok az 
araboktól vettek át, !1-kkép mársékeltettek, hogy a h f-fel, az x 
c h-val a j o t a l h-val cseréltetett föl; Ci helyett z fogadtatott el, olly 
kiejtéssel, minö az angol t h vagy a görög {t-é. Annyira latinos e 
nyelv, hogy sok esetleges hely latinul és portugalul is érthető. Mind 
a spanyol mind a purtqgal latinositás nélkül tartja meg a görög ere
detü szavakat a), mellyek a római uradalom elötti hellen gyarmatok 
maradványaiul tekinthetők. ~~R miként én hiszem, az arab elem is 
nemcsak az cmit·ek uralmánaK, hanP.m a hajdani phoeniciai gyar
matoknak is tulajdonítható. 

A Luitprandnak tulajdonitott spanyol krónika 728-ik évről 

mondja, hogy ott, mint Augustus é11 Tiberius idejében, 
t i z fél c n y cl v b c sz é l t e t e t t, u. m. a régi spanyol, görög, la
tin, arab, chaldaeai, héber, celtibcr, valenziai, cataloniai és castiliai. 
Valószínű, hogy a ezerzö régibb időkre is alkalmazta, a mit saját 
korában vagyis g60 táján látott. A eastilini , melly aztán nemzeti 

1) Hehezetes a ApAnyol nyelvben Az x, }, !J éo .t: A lágy l a pl-t, a ch a 

tt· t pótolja, azért piano helyett Ua:rw; f11tto, rletto helyett facho , dicho : to,•kbbt. 

ig1·n ~ok a.r, er, oa, a• H~gzPt, IPJ:iukáhh llz igék hMI.ÁrozAtlan mórljáhnn é• " nP

vek töhhes számában. 

') Dolor helyett dor-t; cel06 helyett reoa t; mayor bE>lyPtt nwr·t •tb. mon

r~:lllalr. 

3) Illyen H nomo"ÓeAka o é• ho; cel~u.111a, h11j6Mok kiáltk•IL; maganM mvn•z; 

rnm, >U"<"X: .'fatlo,. voigy; •Ih. L. Pedro Ribe1ro, Fli., .• Prl. r./".o"nlo.'liro.• r"-itiro.•. 
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nyelvvé letl, beszéltetett Nagy-Ferdin4nd idejében, 1000 körül; a 
portug.,l uyeh' pedig mindjárt azou ország Illegalapitása után képzö
llött. Ez utóbbi elég régi emlékekkel bir '); némellyuk a megrohant 
~panyolo,·szág fölötti ~;iránkozásoka.t, mullyek épen úgy, mint Gon
zalo Hc1·migucz s mások énekei, hihetőleg 1000-böl valók, Rud1·igo 
királynak szeretik tulajdonitni. Né1uclly spanyol románczok talán 
Cid idejéből valúk; azután a Silói szent Domonkos fölötti költemény 
jö, mellyet a XIII. században Berceo irt; végre don Juau M,anuel 
költeményei. Állitják, hogy a Fu e r o j u z g o mindjó.rt el készitte
tése után a népi uyelvre fordíttatott, és bár a szöveg, melly fenma
radt, nem mutat olly nagy régiségre, annyi mégis bizonyos, hogy XI. 
Alfonz előtt készült. 

A Duna mellett állomásozott római gya1·matok maradványainak 
nyelve az oláh nyelv; azonban az időszakonkinti, leginkább góth 
hódítások következtében jellemében annyira változott, hogy a latinból 
származott nyelvektöl legjobban üt el 2). Alapja mégis annyira latin, 
hogy kisérlet tétetett egy olasz költeménynek tisztán latin gyökii 
szavakkali lefordítására 3). 

A •·ornán vogy grison (graubündten i)- latin nyelv is a római hó
ditóktól ered, dc magán vi!~cli a tartomány nyerseségének jellegét, !\ 

nagyon megváltoztatta tizenöt sdzad lefolyása, melly idö alatt, nem 
volt más irodalma a szent könyvek fordításán kivül. 

Olasz 11:\'t'h. 

Csak késön kezdett íratni Olaszországban a népi ny.elv ; nem 

azért, mintha késön fejlödött volna ki, hanem mivel a latin nyelv 
nemzetinek tekintetett éd a közöuségestöl keveset különbözött; mi
ért is a tudósok nem láttak ukot, mellyböl megmérközzenek ama sok 
nehézséggel, mellyel járandott c;;y soha sem irt nyelvnek kezelése, 
melly következéskép bizonytalan, oz alakokban, szavakban s helyes
irásban szabálytalan vala. Az olaszok, valamint nJindig si1•atták a 
régi római nagyságot, és midön maguktól tehették, a régiekéhez leg
alább névre bat>onlú rendszabályokhoz nyultak, úgy legszilárdabban 

1) Elw:ida-riu das palam·as, lermua e .fi·aaea que en Purtugal antigaamente se 

uaamo ecc. per Fr- Joaq. de Santa Rosa. de Vtterbo. LiHabou 1798. Lnrd. Stuart 
Ruthsay 1831!-ba"u Párizsb•m tet!e köné hllsl<onöt példányban a régi jJOrtugal 
énekeket, a lisaboui neme•i Colingium \;<;nyl"ftLrának kéziratai szarint, m'31lyek 
Dénell királynál (1279 r.:giehbel<. Anu•z tÍnel<ek jobhan knzelitenek a pro,•encE<i 
ny~lvhez, minl a 1n11i portugalihoz, tárgynkrA názve többnyirA szerelm~Rl'k. 

,.1 L. Alcxi, Grmnmatica c/.or.n·romm•a. [l.~e< 1826. 

·•1 1 .. Water·""" -'"!tP/"Pl..· :J.~i;j'P•"""!I''' Li 1 .. -~ •• 1 ~:w. 
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ragaszkodtak nyilvános okmányaikban a latin nyelvhez a legujabb 
időkig, részben a római udvart utánozva, mellynek, miután az egész 
világgal le\·elezett, a latin nyelvet '!Ziikségképen megtartania 
kellett. 

Azok közöl, kiknek tetl:!zett az olasz nyelv et·edetét kutatni, 
egyik azt mutogatta, hogy szavainak nagyobb részét a némé'tböl, a 
másik, hogy a görögből, a többi, hogy R provenceiból vagy a celta 
sőt arab és végt·e perzsa nyelvből vette. Azon körülmény, hogy ezen 
irók miudegyike, tételét hatalmas tudományossággal, sőt ncha becsü
letességgel is támogatta, arra mutat, hogy teljes igaza egyiknek sem, 
részben pedig egy kis igaza mindegyiknek volt. llly eredményre kell 
jutni, ha az ember a kérdést kiilöná\litva veszi tekintetbe a helyett, 
hogy összegyUjtené egy t•.soportba az összes rokon nyelveket, mellyek 
egy törzstől származvn, a legnagyobb basonszeriilsPget runtatják fel, 
a nélkiil hogy egyiket a máRiknak leányani lehetne :l.llitni. E sza
bályt nem lehet eléggé 3;jánlani a nyclvszármaztatóknak, hogy véget 
vessenek valahára a Rok dőrnségnelc éi rnaga.~ahb ('zelnt irányozzák 
nyelvtudősi bölc!leségöket 1). 

Muratori által felhozott két okmányhól 'l), ha bitelcsitve volná
nak, azt vennök ki, hogy a kot·zok ( corRieaiak) és a szárd ok egesz 
900 ig az olaszhoz hasonló népnyelvet beszéltek ; holott azok közt 
nem laktak németek, kiknek némellyek tnlajdonitni szeretnek a la
tin nyelvnek olnszszá változtatá!lát. Mi már ftinehb bizonyitottuk, 
hogy a főbb módok é~ alakulatok, mellyek által az olaHz nyelv a la
tintól eltér, már a régi közlatin nyelvben is megvoltak 3 ) ; a mi pc
dig a szavakat illeti, azok l!záma, mellyeket az olasz a németektől 
vett, távolról sem olly nagy, mint. azoké, mellyeket a németek a la
tinból kölesönöztek. Tudjuk, mikép Ula~zhon különfélc nyelvjárásai
ban egesz mondatok és szólamok tisztán latinok, hogy kétnyelvii köl
temények éK egy hos!<ZIÍ. sz á r d -l a t i n munka iratott 1). Nem sziik-

1
) Az utolsó köny,·, mollyet éu " tárgy hörébeu ismerek, ez: M. A. Bruce 

Wbyte, Hiat, deB langueB rom.ainea, et de leu.r fittéraiure depuia leur origine jus
qu'au XIV siecle. Párizs 1841. :~. kötet. A gútb nyelv összeállitá~Ki sajátMágosak, 
a tudományosság nagy; Rl\ynouard véleménye el vau vetv•~; de az olasz nyelvrei 
alkalmazások sem nem pontosak, sem uem terjedelmcsek. 

P~rt;cari volt 11z utolsó, ki az nlMz nyelv"t :t prnv~nceit61 ~~knuaztatta. 
"i Antiquitolea itoücae medii ".ev i. XXX II. 

"; Mindig" VIII. könyv 19, fejezetére ntulnuk. 

') Madau atyáé azon munka, illy czimmel : Saggio d'un'npPm intitn/"1" : 
llipnlinten/o della lingua 11anla. Cagliari, 171'1'2. 

Ime ~gy idézet belöle: 
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:;pg teh;it incgenekhez folyamodni, hogy az ohttiZ nyelv erericlét ma

gy:míz:mk, miután nem n~:ís az, rnint a régi köznyclv, módositva tu
datlan tiz sz:íz:ul :Utal. Annyi igaz, hogy a teriileten, mellyen Róma 

vi1·ágzott, ós Toseanáhan, az olasz miivcltség régi központján, melly 
helyek a hm·bár malomtól mcntcbhck maradtak, és a hol, mint Ve

lenczéhcn, Nápolyhan és Pisában, a népkormányok hamarabb jöttek 
létre, a nyelv cllíszih· vett föl határozott alakokat, és létesité a mai 
nyelvet, melly melódiájáuan olly változatos és egyaránt hajlik, ak{u· 
Dantéval fenséges dolgokat, akár Patrarcával gyöngédeket, aká1· 

Ariosté1val élénkeket, akár Machiavcllivel komolyakat akarsz elii
nd ni. 

Ez ellenkezik ama küzvélcménynyel, hogy az olasz nyelv leg
először Siciliában beszéltetett volna. Ha igy is állna a dolog, ez ne
kem kedvez/) uj bizonyint volna; ám más dolog beszélni és más is
mét irni: és clferditik a liJ:rrlést azolt, kik nehányaknak vagy Jw
rnindjárt az összes tudósoknak tulajdonitják egy nyelvnek alakitá
:<át, melly csupán néptől isme•· cl életet és felsöségct. Talán hogy a 

bölcsészet és irodalom értelemmel bimak szavak teremtésére és ha

talommal azok elfogadta~ására? megengedjiik, de a népszokás m~g 
erösehben törvényer;it. Es ha igaz is volna 1), hogy Il. Frirlrik fényes 
udvaráhan cseréltetett fül clösziir a kiiltt;szctben a provencei uyclv 

az olaszMzal, a kevés tiil'enP.kek, mcllyck ama költeményekLiil fel 
maradtak, nem kevésbbé kiilönböznck a közolasznyclvtöl, mint nd
melly provencei költemények, és mint az előbb idézett szárd-latin 
müvecske, melly Piemont viiigyeiben iratott. Azokat, kik az olasz 

nyelv megérlclé~>ének rlicsiíségével a Sváhokat akarnák ml'gtisztelni, 

arra emlékeztetji.ik, hogy elsií Fridrik tisztán provencei nyelven köl
tött, midön Ciullo d' Alcamo már előbb olly miiveket irt olasz nyel
ven, mcllyek a maitúl keveset kiilöJ;bözni'Jk. 

/)eus '!'": ,.,,.,n Jwle11lir< ;,Te.visti/"·lc 
/'llos ('J'Pna t?t ranae7'tYUJ r;mn fl11!01'e 

N os Rnstentn.N mm !Jl'ulia ind~fect-ibile, 

.Vos 1·ejrenas rum pe·11a el cnm dolore, 

f'urn fide no.~ illust1·os i•ifallihile 

Et no.v vis·ilas cum dnlce lerr01·e, 
Cum .'flm-in p1·ern·ias bono.• ine,f}'abile, 

Mn.los pu>~Ú rum paena interminabile, 
.Tam cum ntl:aerirordia, Jnm Justitia 

Hwmiliaa et e.r:alta41, feris, c1<ras etc. 
1 ) Kétkedve mondom, mivcl Castelvetl'o állítja, hogy Frirlrik nllval'án!d 

<~•ak a provenc·.ei és Riciliai nyelv ha.sználtatott, az ola~z pedig épen nem. 

xr. 31 



Dante alli~ja, hogy rimes versP.k provl~neci éK olat;r, nyelven 
elötte csak sz;izötvcn évvel ke:;r.rltek ira tn i, a mi 1150 re vinne 
vissza j és Benvenuto dn Imola, ki 1 ~R!)-ben a D i v i n a C om P

cl i á t értelmezte, monclja, hogy diítte ktitRr.:Íz évvel keúliídött olasz 
nyelven a rim 1). 

Nyehjitrill'lok. 
A nyelvjarások is, ugy hiszem én, már akko1·iban azon fejlés

nek indultak, mellyet ut1íbh értek el s melly igen távoli okokból szár
mazik. Határozott tanuságokkal bizonyitottuk be, hogy Róma legvi
rágzóbb kor~zakában is különbözi) nyelvj:l.r:\.sok beszéltettek Olasz
országban j az Alpeseken innen olly szavak hallattak, mellyek Rl•
mában szokatlanok voltak, és LiviHs paduai nyelvhibákat követett el. 
Ha a lombardiai 'az n·t, on t és en-t franczia orrhanggal mondja ki s 
az au-t o-ba huzza össze, ezt, ugy hiszszük, a rómaiak elötti gall be
vándorlásoknak kell tulajdonitni. 

Már a régi nyelvjárásokban is találunk sajátságokat, mellyek 
azokat mai nap is jellemzik. Sok velenczei, XII. századbeli iratban 
g helyett z-t találunk (v e r :r. e n e, z o r :r. i); a bolognai iratokban 
pedig olvassuk: Altare sanctae Luziac, Ca:r.zavilla
nus, Cazzanimicns, Bonazuntae, rivum Anzeli; 
D e l a i d e l a B o g n a, A d a m d e A m i z o , M u t u s d e B a
taja, Ardericide Magnamigolo. Azon diadalíven, mely
lyet n milan1íiak városuk ujjáépitése után emeltek, e nevek voltak 
olvashatók : S e t t a r a 1 Ma st e g n i a n c g a, P r e v i d e ; egészen 
mai hangzásu nevek 2). M:í.s nyelvjárások magukon viselik az idegen 
m·alom vagy közlekedés bélyegét; és pedig göt·ögöt Hiciliában éR 
RaYennában, Rémetet és spanyolt Lombardiában, keletieket V elen
czében, francziát Toscanában és Piemontban j mig a volscok, sabi
nok, vejentek, faliscok, samnitek s marsok földjén és Tiberisen tul in
kább a régi római nC:pnyclv maradványai tíinnek fel~). Olly távol vala_, 

1) P~trgato1·imn XXIV. 

") A Mala~pina Oppizzo éH "' lumba.r<l •ziivct•ég kiizötti ogy~zményekben, 
1168-ból olvassuk: Novum di<:rimus stnlv.l!nn a l•·iginta annis infra, .tive in zae. 
~:~ egy tló3-i okmányban Giolini·nál : Et hor, 1:idi per nnno.t or,;o et plv.s a t~rrP.
nwt?< in za, et a deeem anni.t in la. 

'l llazzoni Toselli, 1\!0. Egy, bolog:tlai nyelven irt, 1360-i költeményről 
beszél. E szarint EzeJinhez egy fazekas (un ollaro) vitetett, a kényur azonban 
az un ollaro-t ·wru> /m·o-nak (ladro) azaz rRblón11k értette s felaka~ztatta "" eléjo: 
hnzottat. 



hogy ar. üsszeK olaHZ vároHok egy nyclvjár;bt be:~léltek volna'): mi 
magával a dolgok tet·mcRzetével ellenkeznék akkor is, ha az clleH
kezöre nem biruánk világos bizonylatokkal, H ha nem is láttuk volna, 
mikép Dante t•oszalva a sokféiiJ nyelvjárást vagyis az igen nyet·:; és 
e~észen helyi szavakat, a k ii l t és z e t r c azokat választotta ki, 
mellyeket nemeseknek ds cHino~:~aknak talált. Hanem figyelemre 
méltó tény, hogy azok az clsii olasz irók, bármell y ré3zen sziilettek 
is, mindnyájan oda törekedtek, hová a mai irók, hogy közeledjenek 
n toscanai nyelvjáráshoz. Melly általános tényt, ha be akartak volna 
vallani azok, kiknek utóbb kedvök kerekedett vitatkozni a fölött, a 
mi már gyakorlatban volt, mennyi vita s okoskodás kerültetett volna 
el, mellyek könyvtárakat töltöttek meg, hogy bonyolulttá s kétessr 
tegyék azt, a mi tiszta s valóságos tény volt 2). 

Tenfon nyelvek. 
A népségek, mcllyek a birodalomba berontottak, teuton nyel

vet beszéltek, kHlönféle nyelvjárásokban, mellyeket azonban okmá
nyok hiányában nem lehet meghatározni. Fenmaradt ugyan a IV. 
század végéről néhány töredék azon biblia-forditásból, mellyet a thrn
ciai góthok püspöke, Ulfilas eszközölt, továbbá. egy bizonyítvány, és 
némi magyarázatok szent János evangeliurna fölött, mind góth nyel
ven, melly ell~g szabályos formákat rnutat már fel, hanem a nemzet 
tel, melly azt beszélte, az is együtt veszett el. A német nyelvnek a 

1) A Bocca"eio kijRvitásával meghizol t v~lH.sztmány R tizenhHrmarlikat ne. 

vezi azo.n jn századwtk, a miluw min.den·ütt, 11tikép p~nzben, ruhában, úg,11 a l,e.tzéd
bP.n i,, egyformaság uralkodott. Ez ell~nkezik R dolgok természetével, s mit monn
jnnk még Perticari ezen állitásáho?. , hogy !Yr.lome.nny·i o{a.•z !.'IÍ>·o.• egysze,.,., kezdie 

u,qyanozon köznyelvet beszélnit 
•) Hogy Francziaors?.ágban is kiilönbözll nyelvjárások beszéltettek s azok 

közlll az agyik miiveltehbnek tartatott, kitets?.ik C'oene.• de Ret.,nebHI, micHín mon<lj a 

hogy 
Son langage ont blwrmé li Ji'mnqoi•, 

mivel ö nsm volt párizsi, Itanem artoisi születtÍKÜ, mit ment•égeiil hoz fel : 

Xe ci/ ne sont bien "'PP''Ís ne r.ourtoi.• 
Qui m 'unt reJll'Ís si j' ai dit >aot d' Arto·is, 

Cm· Je ne fus pas no•·•·iz a. Ponto·ise . 

• Nevelellenek és udvariatlanok, kik szl'mt>mre vetik 11z artni~i szót, mint{m 

én nem Pontoiseban nöt!em fe l." 
A franczia nyelvjárásokról Jás<! : 

,. Ohampolllon Pigeac. Ynu.v-.11•·• t·e.rherehes stw l'B )Jaloi.• on idim11e.• vnlqairf·.• 

r l'- la France. Párizs t 809. 
Schnackenburg , TaM~nn ·'Y"opt·ique ~~ rornp,wali/ de., ifliom•.• populn;,., ..•. "" 
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göröggdi hat:iunszerüsége Murhofut azon állitásra vitte, hogy a görög 
a németből származott, mire mások az cllenkezi)t kezdték vitatni i 
hanem illy elméleteket csak az tiir meg, ki nem tud magasb szem
pontból indulni ki, s a nyelvek közt •·okon~ágot és nem származást 
ismerni fel. A tulajdon nevek, mcllyek a régi német nyclvnck,majd
nem egyedüli emlékeit képezik, bizonyi~ják, miszerint az már hajdan 
majdnem összes gyökeit birta. De mig Scandinaviában, melly az 
idegen elemektől érintetlen maradt, a német nyelv tisztán tartatott 
meg, a kiköltözöttek nyelve, minél távolabb jöttek a Baltitengertől, 
annál inkább változott i már a góthoké sem tiszta i aztán ezek és a 
frankok a többi, délre terjeszkedett gyarmatokkal együtt, azon egy
veleget hozták létre, mellyböl támadt a köznépi nyers német nyelv. 

A germánok nagy része elhagyva saját nyelvét a legyőzöttekét 
tanulta meg i de más törzsek, leginkább, a mellyek ki nem költöztek, 
megtartották a régit, mint az alemannok, ft·izek, szászok és a parti
frankok. Milly nagy kár, hogy a Nagy-K1h·oly által összegyüjtetni 
rendelt német énekek elvesztek ! Még clöbbről val6 azonban Sevillai 
Izidor müvének forditása Krisztus sziilctéséröl, mellyet a VII. vagy 
talán a VI. században egy névtelen készitett i aztán sz. Benedek 
szabálya, Keron saint-galleni szm·zetcstiil 720-ból •). Igen különös a 
Hildebrand- és Adubrandróli Wredék, mclly VIII. s?.ázadi 
lovag-költeményben ugyanazon hiísiik nevei szerepeinek, mellyek a 
Niebelungokhan. A néntet nyelv tehát az élők kiiziíl legrégibb emlé
kekkel dicsekszik. 

Csak késöbb irta Otfrid szcrzetes és tanár, Elsassbúl, a wisscm
búrgi monost01·b61, uégysoros versszakokban a sz e n t e v a n g e l i
um ok h a r m o n i á j á t, me Ilyet Német-Lajosnak ajánlott, panasz-

1) Az altlwri német nyelv a mait<'>! nagyon oltór. 
Latinul. . . . Monaclw1'1trn qnn,{?UJI' ess~ .'lene•·a mmufe.y/nnl. e•l, Jn-irnum coenobita-

,.",", hm' rst 11!07"<-•len:ale lo:ilitnn.s snb •·c_gula l.'el al,hale. 

Ó-németiil. . !Ylunidw jim·cn u·csao. c!twwi citund i.<t; crista 
Új-németül. Deren ntunchen vim· go.Unng .•e.11n knn.d i.~l ; e•wtlir.!t 
Ó-németül. Smnaruwgono, doz ist mnni.•trilih c!tan~tfá·"t·i 
Új-németül. r.esammlete-n, da~ i.y/. nwnaste1'lic!t knmJ~J'e·nden 
Ó-németiil. . . Unta•· •·eguln erlo demu. .fál.el·c. 

Új-németül. . Untet· det· regula orler rlem vater. 

A Vll, VIII, IX, X és XI Hz:Í.zarli német nyelvjárAsok egyéb okmányai 
elö vannak számlálva Graft' AltlwdHleu.tsr.her Spm~hsehatz-jf\nak elöbeszédéuen. 

Az előkori uémet nyelv emlékei ki;zzététettek \Vaekernagel és Noth által 
(Deutaches Lesemlnu:h), péld. egy szentbeszéd a keresztény néphez a VIII. szá
zadból; és Hoffman által !Pu11.rl!]mben), p. ntánz!l.~a a 138 zsoltárnak a TX. s?.!•
l'lltdból. 
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kodva, hogy mig annyi nép müveli saját nyelvét, a 
fr a nk ok e z t n em t es z ik. T a l á n m é l t a t l a n d o l o g 
fr a nk n y e l v e n é n ek e l n i Is t e n d i cs é r e t é t? Nagy fá
radságba került Otf1·idnak meghajtani a nyelvet, mellyet l i n g v a 
i n d i s c i p l i n a L i l i s-nek nevezett; nehéz volt a latin betüket né
met kiejtésre alkalmazni 1) j Itanem az li bámulatos erejü és szaba
tosságu rímes munkája a német it·odalom első lépéseit képezi. Mint 
irók tüntek fol utána Notker, saint-galleni apát, ki 1012-ben halt meg, 
s Willeram, ebersllergi apát, ki 1085-ben halt meg; következik a szent 
Anno tiszteletére irt dicsének és a Il[. Lajost magasztaló győzelem

dal. Minthogy a német nyelv latin és angol téritök által kezdett fej
lesztetni, azért első emlékei szentirási és szerzetesi tárgyuak, a Xi 
században holmi bölcseleti kisérletek is tétettek, de a jó pt·ózát a 
XII. és XIII. század mysticusai tökélyesitették. 

A szászszal i vegyületből a fe l- n é m e t nyelv támadt, melly
nek emlékeiül tekinthető W eldecktöl a S c h w a bis c h e A e n e i d e, 
az I b e i n forditása d'Aue Hat·tmanntólll80-ból, és Halberstadti Al· 
bert O v i d j a. A császári udvar, melly Olaszhon, Lotharingia s 
Burgundia ügyeit vezette, a jobban ismert latin nyelvnek adott előnyt; 
hanem I. l<'ridrik idejében már sok fejedelem létezett, kik elég tágas 
urodalmakkal Lirtak, de ügyeikkel még sem voltak annyira elfog
lalva, hogy a köiWket nem pá1·tolhatták s a mitvelődésre is gondot 
nem fordithattak volna. Kitüntette magát e részben Ausztriában a 
Bambergi, Svábfiildiin a Hohenstaufi ház. 

Ám mégis túlnyomúságra egy nyelvjárás sem emelkedett, ha
nem minden iró használta saját nyelvjárását, s e szerint az azon kori 
irodalmi nyelv, (mellyet Grimm m i t t e l h o c h d P- u ts c h-nak ne
vez), az irók :és vidékek szerint különbözö vala. Midőn azután az 
Eislebenben, tehát az északi és déli Némethon között született Luther 
a biblia fordítására saját szülöhelye nyelvét választotta, ez, mint köz
vetitője az északi és déli nyelvjárásnak, irodalmi német nyelvvé 
emeltetett. 1542 és 1562 közé esnek a mecklemburgi kormánynak 
utolsó rendeletei al-német nyP.lven, melly azután a köznépnek ha
gyatott. 

Legtisztább német nyelvnek a felső szászországit tartják j nyer
sebb az ausztriai, sváb és felső bajor<n·szági j lágy a mecklcmburgi, 
po~eraniai és alsó-rajnai. 

•) w .. nde•· helyett uuunde•·-t ir, s az y-t bizonyos hang helyett használja, 
mclly Rem nem i, scm nem P, ~em nem u., mint. ezt 11 Rchweizialt bes?.édéb('n még 

ma i:o~ l~Mr.revc.·JH~t.ui. 
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Három vagy négy nyelvjárásra oszlik a scandináv nyelv; a dan 
az al-némethez, leginkább a frízhez közelit; a norvégiai amaz orszá
gon kivül a Feroe szigetekl'e is kitetjed, hol azonban a magasb osz
tályok a skót nyelvet haszuáljll.k; az islandini nem más, mint norvég 
nyelvjárás; a svéd nyelv nz ottan lakó l<ét nemzet szerint svévre és 
góthra oszlik ; a dán nyelvre a rr.formatio uj korszakot cleritett s el
terjeszté nzt Norvégiúban, hol a rt'1gibb nyelv elnyomatván a XV. 
századon innen nem értetett többé. 

Vannak, kik állitják, hogy az Alföldi-tartományok nyelve közel 
j<í.r a régi germán nyelvhez , leginkább azon részekben, mellyek n 
E g yes ü l t 'l' a r t o mán y ok köztát·sasá.gát képezték; melly eset
ben a régi scandináv és germán nyelv közötti közvetitölil tekintet
hetnék. Emlékeit törvények s határozmányok képezik, rnellyek <\ 

XL századnál n•·m korábbiak 1). A szászok, frizek és frankoknak 
azon vegyülete, mellyböl Hollandia képződött, nyers és kemény nyel
vet beszélt, melly Hollandia némelly vidékein még ma is hallható, ~ 

melly utóbb it·odalmi nyeh·vé lett, s későbben északi és déli vagy 
tisztultabb holland és ftamming; nyelvre oszlott, melly utóbbiban a 
franczia elem jelentékeny. A holland nyelv csak a XVI. században 
kezdett íratni, minthogy nem valószinü, hogy Kolin Miklós rime:; 
krónikája, mint némellyck akamák, egész 1156-ra visszavihető volna. 
Fianuning nyel ven 1150 körül iratott lt>galá.bb els ö része a R e n a e r t 
d e V os czimü költeménynek, melly aztán átfm·Jittatott vagy leg
alitb b utánoztatott a többi germán nyelveken is. 

Jóval késöbben képződiitt az angol nyeh·, mint vegyülékc a 
touton és t•omáu nyelveknek 2 ). Az angol-szász nyelv, melly a hóditá~ 
elött beszéltetett, inkább a némethez mint az islandihoz hasonlit; mi· 
képazt az Ó-Szövetség (Caedmoniche parapht·ase) értel
mezé~éből látjuk, mellyet Cedrnon pilspök készitett a nyolczadik szá
zadban, aztán Boethins, Orosius, Beda és Alfred királynak rérsziut 
c1·edcti, részint forditott ml\veiböl, végt·e Beowulfnak a dán történet 
fölötti költeményeiböl. A mai angol nyelvjárások megfelelnek a régi 
heptarchin királyságainak ; mi arn. mutat, hogy a hódító törzsek nem 
egyforma nyelven beszélte!(. A normandok által átváltozott a nyelv 
~ a franczia elemből iger. sokat vett föl, miután a normandok, mint 

1) Von-ue•·-Hugen Die ?<iedudeutsclten L-'~atmeJL ,W3 tlu Ka7'0linger-zeit, 

8ehmeller pedig a Hetliandot, mint. a belg~t uyelv legrégibb emlékeit tette közzé. 

') Thommerel J, P. (Reche•·che.r su•· la fusion du franco-nm-mand et de l'anglo
saxon. Párizs 1841) 43,566 angol •z<'>t 11.zoh ~MI.rmaznt11 ~zPrint nRzh\lynz R 30,000-t 

rl,nud, >1. töhhit. tenton N'NIPiiinPk t.a•!Llj". 
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mát· érintettük, jobban müvelték a ft·anczia nyelvet Angolhonban, 
mint magában ama nyelvnek laazájában; az udvari, közigazgatási s 
társalgási nyelv a franczia volt meg azután is, hogy Normandia a 
koronától elszakadt. 132H-ban az oxfordi egyetemnek meghagyatott, 
hogy a tanítványok latinul vag.}' legalább francziául beszéljenek. És 
Trévise, Higden P o l y t: h r o n i e o n-jának forditúja 1385-b öl 1 mint 
valami nagy ujságot adja tudtunkl'a, hogy Comwall János 1350 után 
behozta, hogy a tauitványok latinbúl angoira fordításokat tegyenek. 
A Francziaországgali harcz alatt Ang·olhon uyclvében is egy védfalat 
akart magának állítni, s llL Edtuh·d Li~G:l-Len a kö:t.igazg·atásba az 
angol nyelvet hozta Le. Politikai fogáíi jellemével is birt 1 hogy saját 
törvényszéke elé bocsá~sa az igaz:ság kereső népet, melly a franczia 
nyelv eltörlése után a normanll ercuctii sa francziához szokott főurak 
hatósága al ú l el vonatott. A hitdcs okmányok azonban még latinul 
il·attak, az angol müvek pcuig egé:sz a refonnatiúig inkább szászok 
voltak 1). 

Igy érlelötlött a1Ha nyelv, mclly, kivéve a kiejtést, a leglogikai
abbak egyikévé lett, eg·yaránt alakulva a déli s északi nyelvekböl, :; 
a végzéseket megröviditve, a nemeket egy~:~zerüsitve és a mondattant 
<~zabatossá téve. Ezen annyira erős és egyszerü nyelv, melly elter
jedtebb a világon, mint bármelly máll nyelv, annyira vegyült és sza
bad, miszerint soha sem bizatott akadenliákra, mint az, mellynek 
élénksége mérséklésnek vetette magát alá. 

Skóthonban két különbözö nyelvjárás be8zéltetett; a déli ré
o;zcn a fi·anczia, nem tudni, mi okból ; valamint nem elegendők a ki
talált rendszerek megfejtésérc annak, mikép képzödbetett ott az an
gollal hasonszet•ü nyelv, miután a normandok oda soha be nem 
mentck. 

f,jöt•ög u y el' . 
E két fö, vagyis latin és germán nyelvcsoporton kivül, rolivel

tetett Keleten a görög, melly mint tudományos és szent nyelv, ta
nultatott a többi Európában is s különösen sz. Vazul szerzetesei kö
zött s déli Olaszország részeiben. A görög sem maradt tiszta az ide· 
gen vegyülettöl, nem csak a szavakban, mellyeket elfogadott 2) 1 ha-

l) L. Raske, Auglosaxott gmrmua~·, cúmü munkhját. Az E88ays on the lan

yuage and t•eraification IV. kötetének Tyrwhitt egy előbeszédet bocsátott eláje, melly
ben ,az angol·sd.sz nyelvnek angollá változását igen helyesen nyomozza. 

') Sok latiu ~zó csuszott be a palaestinai görög nyelvl•e; aminthogy ez 1< 

szentirás fordításából is kitiinik. Igy mondja sz. Lukllcs, hogy Judás ~).cix1Jt1•, mi 
a latin laqueo·tól van s megfelel Rz~nt Mfl.té d1r~~a-ro .jánll.k. Lásd lnrlir.ation of 
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nem a helyesirásban is 1) ; a nép szájában változásnak indult 2 ) vagy 
jobban mondva erőre kaptak a népi elemek, s az igeragozásba elül
járók és segédigék hozattak be. 

Már az V. és VI. századbeli irókban ujabbkori szólásokat ve
hatni észre, némelly énekeket pedig a VIII. századig akarnának fel
vinni. 1070. körül Setos Simon egy krónikát idéz, mclly a nép nyel
vén iratott volna, m ell y népnyelv elötiikröziídik azon ének töredékei
ből, mellyet Komnén Anna atyja életinillába belefoglalt. Siettették 
azután a forradalmat a keresztellhadak és beYégczte az ottomán fog
lalás. Akkor a nyelv r h om a i c a (vagy h a p l o- h e I l e n i c a = 
egyszerü-hellén) nevet nyert, mikép rómainak neveztetett Olaszor
szágban is a legyözöttek nyelve; 8 beszéltetik mind mai napig Moreá
ban, Livadia-, Thess a lia-, Candia-, Rnmelia-, Macedonia- 8 Kis-Ázsiá
ban, Cyprusban tlls az Archipelaguson s gyérebben némelly más he
lyeken is. Elhagyta a multat és régmultat és segédigékkel képezi 
azokat; a jövőben, ·mikép az angol (i w i ll) nk n r n i scgédigét 
It asznál; a kötmód elé H~-t tesz, mikép a francziák a Y. u c-t. Ducange 
a párizsi könyvtárban egy XIII. századbeli kéziratot mutatott fel, 
melly az uj giirög nyelvnek, ugy látszik, legrégibb emléke. A legré
gibb müvck homiliákból s a lovagregék utánzásából állnak ; a görög 
függetlenség kivivása az uj görög irodalomnak is nj lHetet adott. 

Szklp nyt>h. 
Az aloánok és arnnuták sz k i p- nyelve nélküliizi a glirögnek 

összetett szavait és segédigékhez folyamodik. Bir ~canderbeg elötti 
énekekkel. Természetc s ereuctériíl sok oldalan vitázás folytattaték, 
mig végre a biblia forditásának alapján, tudós vizsgálat alá vette azt 

mt inaitition.~ latin te1·m ·in the ellenisti" !JI'P.ek .,,.hieh lws !,re" ·i·ll.l:eluatcly 1nistakrn 

fol' a genttine greek woo-d , by Granvllle Penn (l'ran... ~~f the ,.. Society of litte>·a
twre. 1829. I. k. II. r.) Nagy-Gergely párbeszédeiben, rnellyeket, mint hiszik, a 

giirög születésü Zakariás pápa lol'ditott hellenre, igeu sok latin s>~6 fordul elií· 
Igy cuJ'{Jo•a-ro,· ad.vocatus; a~;~xa éM U(;IÚ«, fllV«(;IWV, ,,..<j!.PIJt•l(', iúoviJT('to>, K«,H-

1t01,' campus; ;u::c.vd'"llcu, xa.~"'t(JOI', i(ovd'tJ.tf.VT.n, KI•JJtO·•'tTO~uov, ),aj(xo~ lacus ; j(op.1s! 

fU1.1'6tf.JJ'J!af1tO~, VO"tU(JtO~·, 1lct.'l'(itKtO~, KOl'(JtCtJ.to~·, (HJÉ, T.(Jtf:JIJ1JVOt;, J1U'l'(!IM1'~, ,ll,(l:J!tH'-

íJ/!toV, !-<tAta mÜlia j VOV#E(lO\', O(HJ'tVO' m·do ; lfO~Trt, lrtY!tfi'TC<f!W\' , f!EYtWV l'e!}W : 

t1aytov aagum, t1xa#Vtov acamnum; 6•(JtVtov acrinium; q_·atrúta, q,ÁayeV.wv, <fÚ<· 

óxtov stb.; azonkivül sok latin eredetü ige, rnint axovp{Jt~"''', accumbere; l'l'(•atd•

vuv p1·aeda1·i. 
1) Maffei (Storia. dip/om. l Hi L) egy okmAnyt. iflé.,, me Ilyben irva Ylln: 

«<(JfTfWAf Nl1'1u)a.e hnlyctt.; '''l"'''fl""' fmmibu.y, "t:'hur•hT p·mPlmil, TlwhT /Psli 

helyett. 
') Hogy a>\ ,,.t 111ár a1. 1000-ik évtHI fogva ugy miut mu, •·nRk mntulotlá)( 

ki, kitiinik ConHbmtin C'lt!l'<'mnninléjhhól, hol kiirl\t.nnk n "RÍlRZt'trhnz intézett ii•l 



48 D 

Xylandcr 1), s megmutatta, hogy az sem rokonságban nincsen a tatár 
nyelvekkel, sem nem idomtalan vegyülete az uj-latin t~yelveknek, 
hanem egyik legrégibb ága az ind-európai nyelveknek, s leánya an
nak, melly ott a római foglalás előtt uralkodott. 

Sz lá l' ny t• h·. 
Az Orosz-, Lengyel-, Cseh- s Horvátot·szágban és lllyriában 

mindössze hetven rnilliótúl beszélt s r.z indiaival olly csodálatosan 
összefüggö szláv nyelv há1·om ~i.gra, u. m. szerb 1 cseh és letton ágra 
szakad 2). Az elsőt a keleti szlávok beszélik s ez Oroszországban az 
egyházi nyelv; ennek leányai a szerbiai s illyriai számos nyelvjá· 
rások 3). Az orosz gyökszavakban igen gazdag, a származtatásban 
rendes, a szavak üsszetételében szerenesés s elönynyel bir kedves
ségre s öszhangzatra a német fülött, mellytöl, mint szinte a tatár- és 
finnböl, sok szüt fogadott el. Legrokonabb az oroszszal a szerb, hor
vát, illyr és n vt?nd nyelv, vagyis az ausztriai és törökbirodalmi szlá
vok nyel ve. A nyugati szlávoké magában foglalja leginkább a len
gyelt és a csehet vagy szlovák nyelvet, melly majdnem ugyanaz a slé
ziai és morvaurszági nyelvekkeL A mássalhangzók halmaza, mellyet 
az idegen kimondhatlannak tart, az önhangzúk összehuzásá.ból ered, 
s a ki egy lengyelt beszélni hallott, nem fogja többé Michievitz nyel
vét da•·abossággal vádolni. 

A prucz vagy pruss nyelv, melly a központon beszéltetett, elve
szett; de leányai maradtak a lit!• ván és a letton, mellyek a többi szláv 
nyelvektöl annyira különböznek, miszerint némelly nyelvt'szek egé
szen ktilönálló családul akaiják azokat felállitni, s a nyelvészet ezen 
uj kérdése mind mai napig sincs eldöntve. 

Fennmaradt szláv nyelven egy forditása az evangeliumnak 
8G3-ból; Jaroslaw törvénykönyve 1000-blíl; Wladimir végrendelete 

,·özletek görög, latin, góth, per~sa, f.-ank sUJ. nyelven. Ott olva~suk K•••viJ•(•fJu: 
"''o'''. ~i<TCE(!tOI'!' {1•6-r:(!'Jl'l' - fJ~{J~n (vivite) Ao,ttvt H!HHf?r<T:O(!I\' ~v tw) . .,;o,· 

r<1·vo;. - Simeon Pauli~iannak a görögök azt mondá.k hogy ö nem Tt-r:o;· hane111 

1\.~-r:o;·. L. Cedrenust 434. l. 
1) Die Spmche de1· Alba,teaen ode1· Skipeta1·en. Frankfurt 1835. 

•) Orosz-illyr vagy szerb-orosz; eReh-lengyel vagy vend-lengyel ; vend

litilván vagy lett-porosz. 
3 ) Petersen 11. M. LJet danake, nm·skP- o.'l wen.,ke Spt·o_qs ltiato1"1:e, under del"e" 

nndvikli'f.Y of Stom~p1·oyet. KjöLenhavn 1829-liO. 

J. Dobrowsky , lnstitutiones linyuae 8lavicae dialecti vele,·is. 
Slovanka, Zu1· Kenntnisa tle1· allen und neue·11 alnu•iar."l"''- T..iteralttr, de,· 

Spmohkimde nar.h allen Mundrwle1• "· ·•· w. Prfi.gn 1814. 
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1126-ból j Dalmatia története egy diocleai paptól 1161-ből j azonki
vül Igor éneke, Neator króniká.ja, s költemények. Cseh nyelven meg
van Adalbert püspöknek egy éneke 990- böJ ; a wittemberg~ zsoltá
rok a XII. századból s a Banka Ul' által talált königinhoffi codex éne
kei; aztán a következett századból a biblia forditása s Dalerpil kró
nikája '). ::::;okkal későbben Ragnsáuak kelle az illyr nyelvet kimü
velnie. A lengyel nem iratott I. Kázmér umlkodása előtt, II. Kázmér 
az udvarba, Zsigmond August a közügye kLe is behozta azt. 

Legujabbau sok gondot forditanak a szlávok nyelveikre: Dob
rowszky és Sungmann jeles nyr.lvtudósokként vizsgálódtak amn 
nyelvek körül j Serbia azzal akarja függetlenségének jeiét adni, hogy 
saját nyelvét használja; W uk nyelvtana és szótára megkönnyebbi
ték a szerb irodalom tanulmányozását; Obradovitz a szerb betük he
lyett a latinokat fogadta el, Kollár kültil és Schaffarik történész a 
szláv nyelv erejéről tettek tanuságot. 

A régi celta nyelvekböl, mellyeket a legujabb vizsgálatok az 
ind-európai családba sol·oztak, mellyböl azelőtt ki voltak zárva 2); a 
ga el ág, mellyet gyakori hehezet s t:gyhanguság jellemez, él a 
benszülött irhouiak e r se nyelvjárásál>..n és a hegyi skótok caledon 
nyelvében; a c am b e r ág, molly a latin nyelvvel szoros rokonság
ban áll , W al es tartományának w e l s c h vagy c y m r a i g- , aztán 
alsó Británniának b r e y z a d nyelvjárásaiban él. 

Az összes európai nyelvektől különválnak a finn és a bászk 
nyelvek. Ez utóbbit az első történeti időkben déli Eurapában talal
juk ; vit·ágzott Spanyolhonban, miglen ott a celták dm·va hangjai 
tetjedtek el. Most Biscaya- és Naval'l'át·a van szoritva s megtat·tja, 
mint mondják, e1·edeti nemzeti tisztas~í.gát. Mig más nyelvekben az 
összetett szókat képező gyökök az eszme kifejezéile végett ö~szeol
vadnak s a nyelv uj elemévé lesznek, a bászk nyelvben ellenkező· 

leg teljes eredeti épségökben tétetnek össze, mikép a chinai betük 
elemei 3). 

1) Dobrowsky' ae8ch. de,· biÍ!I!Í8chen Spi·.rche uncl iittern Litemtur. Prá::;a 
1ö18. 

') Pritchard , The eastem origin of the celtic nationa, pl'Oved by a compm·i · 
.wn of theí1· dialeels u·ith the sanakrit, g1·eek, latin, and teutonic. London 1831. 

Pictet A., De l'affinité des langnea celtiqnea avec le aanacrit, Párizs, 18J7. 
Bopp F. Die celliachen Sprachen in ilwem Verhiiltniaae zum Sanakril, Zen d, 

G1-iechiachen, Lateini8chen, GermaniBchen, Lith•u•nÍ.•chen, und 8lawi.~cltPn. Olv. a ber
lini akRd. előtt 18.'19-ben. 

3 J Po'·l<lnnl : ~guzq11.in. ""l', :mnyi no int nnppah-siw\ló ; Hillarvu:ia, hold, ki-
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A finn nyelv beszéltetik Eszt, Lapp és Finnhonban ; módositva 
pedig Magyarországban 1), hol nem különböztet meg nemeket, össze
tett szavakat képez s nem olly gazdag, de szabatosabb s erődúsabb 
mint a német. A magyar nyelvnek nincsenek dialectusai 2) ; ollyan 
ma, minő hatszáz év előtt volt J), s a latin betüket vegyítés nélkül 
fogadta cl 4). A magyar nyelvet most némellyek az indo-german 
nyelvekhez akarják sorozni ~); a magyarok peJig emlékben tart
va, hogy nyelvök Erdélyben 6) több mint századon által udvari 
nyelv volt, akademiákat állitnak annak miivelésére, nagyszámu 
müveket adnak ki, nemzeti szinházakat nyitnak s érvényt kö
vetelnek nyelvöknPk az iislizes közügyekben i~ 1). A finneknek 

ultott fény; l'aúwoa, hten, nz, a ki magaMLau vntt stb. Étu,de& grammmaticale& de 

la langue eu&kat·ienne pa1· A. Th. D' Abadio et J. AugusUn Chaho, Párizs 1834. 
1) Ime tehát Co.ntu lovag ur a mi nemzeti nyelvünket csak módositott 

fiuu nyelvnek tartja. Igaz, hogy a magyar nyelv a finncsaládba tartozik, mintbogy 
magunk is öotanulmány utfm meglepetve gyözödtiiok meg, hogy eddiglen nem 
ismerünk a világon nyelvet, mellyel a m<LgyRr annyira rokon volna, mint a finn
nel; ((e miodazáltal módositott !inn nyelvnek a 1oienket. csak az mondhatja, a ki 
nemcsak hogy maga nem tanulmáoyo .. t•~ a kérdést, a minthogy, a ki mind a finn, 
miod a magyar nyelvtot nem tudja, nem is tanulmányozhatja, banern kútforráso
kul is egyoldalu s alaptalan állitásokat használ. Mi megvalljuk, hogy nagyou 
ezerettük volna, ba az olly nagytudomimyu férfiu, mint e történetek irójn, gaz
rlag ismereteit 11 magyar dolgok mélyebb vizsgálásával egészitette volna ki. 

A fordító. 
') Ez sem áll: me1t ninctienek ugyan nyelvünkben annyira eltérő diale· 

ctusok, Dlint a németbeo és a szlávban, de ollyanok mindenesetre vannak, minöket 
Can tu az olas~: nyelvre nézve föl vesz. A milánói olasz megérti a siciliait, romait 
és cagliariit; és a székely magyar is megérti a tiszántuli, dunántul i, és a palócz 
atyafit minden nehézség nélkül. A fordító. 

3) Minö nyelv képes hatszáz esztendeig ugyanaz maradni? Ha nem is me· 
~;yüuk vissza a Halottas imára , mellyet magyarázat nélkiil nem érthetüok, de 
c'ak egy század elötti, söt épen mi magyarok huszonöt év elötti nyelviinket sem 
mondbatjuk a maival egyenll:lnek. A fordító. 

4) Itt Fogarasink-nak egyik munkája idé .. tetik (A magym· nyelv meeaphy
aicája), mellyböl szerzö nyelvünkröl nagyobbszerii ~ tisztább fogalmakat és meg
gyözödést szerezhetett volna. Ugy nem állitandotta ahl.bb , hogy a ezerb-orosz 
R be a leggazdagabb , mivel harminczöt betiije van; miután a magyar abc har-
mincznyolcz hangot kiilönböztet meg. A forditó. 

''l Egészen ellentes vélemények mindig léteztek és létezendnek is. 
A fordító. 

J) Ctiak Erdélyheu 1 A fordító. 
') Ime miudössze euoyit mouli a terjedelme~ történetíró a magyar nyelv

röl és . ÍJ'o«lalomró!. A finn~k bibliafordításait megernUti, a mi halottas éne
kliliket, hiblin-forditlt.minl«at. ~t.h. nPm hozza fp(, Onnét van az egéRz, hogy 
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vannak régi énekeik (R u n o t), közmondásaik 1) és biblia-for
dításaik 2), 

A latinból származott nyelvek megtartották az anyanyelv abc
jét; a németek egy, állitólag Ulfilas által behozottat vettek haszná
latba, melly vegyitéke a római és görög· abc-nek s melly hos~zas vál
tozgatás után végre a mai német abc-vé lett. A hollandok és angolok 
elhagyták a német betüt s remélhető, hogy példájok követtetni fog. 

A szlávok köziH a lengyelek latin betükkel élnek, a csehek és 
lithvánok németeket használnak. Ugy látszik be van bizonyitva Dob
rowszky véleménye ellen, hogy a szlávok saj:í.t betükkel birtak már 
mielött Cyrill a giirög után holmi uj vonásokkal módositott abc- t 
hozta be. Ebből eredtek a mai orosz és szerb betük, mellyek Euró
pában a leggazdagabbak 3), miután harminczöt hangot képviselnek. 
Az albánok eleinte keleties betüket használtak, utllbb módositással a 
görögöt fogadták el, 

Igy képzödtek az ujabb nyelvek a régiek romjain, olly vegyes 
elemekböl, hogy egyetlen egy körmondatban: latin, arab, görög, hé
ber, celta, német és sanskJ"it eredetü szavak vannak 1). Mai nap Eu
rópát a nyelvek szerint lehet osztályozni. A latin legjobban é,·tetik 
Magyar- és Lengyelországban, külöuben l1olt nyelv. Belöle származ
tak délen az olasz, franczia1 spanyol, portugal, a rhaetiai román vagy 
!adin, az oláh és provencei nyelvek, rnellyek egymás közt annál job
ban hasonlitnak egymáshoz, minél közelebb állanak az eredeti kút
forráshoz. A ki a szavak csekélyebb változtatása szet·int akarná öket 
osztályozni, illy t•endet állitna fel: olasz, spanyol, portugal, proven
cei, franczia stb. 

A teuton nyelv, al- és fel-németre szakadva, beszéltetik Német
országban és Skandináviában s több idegen elemmel vegyülve An
golországban. A fel-németböl lett az irodalmi nyelv; az al-németböl 
a dialectusok, leginkább a friz, holland stb. Skandináviában a svéd 

irodalmunk történetét a külföld nyelvünk i~me1·etlensége miaU nem tannlmá-
nyozhatja. A forditó. 

') Mellyeket németre forditott ScbroUer (1819) és Viborg. 
') A finn irodalomra nézve lá~d Hunfalvy Pálnak : Tá,jéko~áa a magyar·-

nyelvtudományban, czimü munkájflt. A fordító. 
3) L. fönebbi 4) jegyzetünket. A fordító. 

') Példaul ezen olasz körmondatbau: "lialia magione del gastaldo passato 
nel palazzo ove stava ad :Llborgo, il conte scorse il signore spora un sofa higio, 
attorniato da gioviale brigrttn e da paggi; ~eudi~>ri cogli sproni faceano gnardia, e 
nn astrologo spiegava l'almauacco stb." Paggio, giovial~, a"~tmloyo, görilg szók; 
pa.lo~<o <•-lat.in; $i_q;un,., .•ru.d;~t'P, mu/P ••1-lntin; .~nj(, hőbcr (.'IO'}Jhan ~>melni); al-
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és dán nyelv alakult, mellyek cri) és szabályszerüségre nézve a né· 
mcttel egyen vonalon, világosság és szabatasságra nézve felsöbb fokon 
állnak. 

A latin crcdctü nyelvek nagyobb kellem-, fenség, világosság· s 
öszhangzattal bimak, miut a teuton nyelvek; de miután többé nem 
beszélt nyelvtől származnak, nem tüntetik fel első tekintetre a sza· 
vak gyökeit és okait •), mig a teuton nyelvekben minden ember érti 
az általa használt szavak származását, azért összefüzi azt másokkal s 
a hangnyomatot mindig azon azótagon hagyja, melly a legfontosabb 
eszmét jelöli 2); mindig meghagyja a hangnyomatot az egytagu 
gyökszón 3), és különös összetételi sajátsággal kifejezi a legfinomabb 
módosulatokat s a legváltozatosb viszonylatokat. 

A mai német nyelv, elhagyva a különbözö végzeteket s a ket
tiís számot, melly Ultilasban elöfOI·dul s ez által a görög és indus 
nyelvhez közelit 4), határozott igeragozással bir, de körmondalai bo· 
nyoladottak; de megvan neki valamennyi nyelv fölött azon előnye, 
hogy a szószármazást tisztán megtartja, az összetételekben végnélkül 

manaeco arab; nu'!lione cel ta; !/"·•tal do, ln·ignla., .<Jll'one, f{Manlia te ui.olt szók; bigio 
iberiai stb. 

1) Példaul, a l<i nem turi latinul, nem <'·rti, miért neveztetik egy bujdosó
nal< időnkinti visszatérése •·evolntionak inloihh, mint rontribntionnk. A latin, midön 
kimondja !'e-vol11.-tio; a tio alatt esP.Iekvé~t. , a volu nlatt kiirmozgl1.'t, a ?'e alatt 
ismétletet ért szükségképen, mig a cont•·ilmtio· han töhhPk ngy.,siilt (con) hozzájá
rulását (lio) látja valameily költséghoz (l•·i6n). 

2) B1tch a. m. könyv, binden, hnlten, lúin.deln, köLni, tartani, Iwre~ke<lui; a 
német tehát Répez llzekhöl FineMindert (könyvkiitiit), Rnddwltert (kiinyvtartól) s 
Rnchhi:indlert (könyvánut). Mirliin n szavakat öss"ukiiti, a hangnyomatot mint fö. 
eszm ére, a B"~h-ra viszi. Tegyiik fel már mo~t, hogy, ha egy val:tki l<önyvet 
akarván venni, l<önyvárus helyP.tt l<iinyvkiitöhii7. megy, ez, mi<lön monrlja neki, 
hogy Ö Huch-hin-rleJ' é~ liAlll Hnch-/úiml·l••r, a hangnyomat a lüizépsö hind és 
hiind szótagol<ra Vllti *) s ebben áll a német haugoztatllsnak ldtiinií ~ajátsága. 

') Amill't>, iln10, ltmahili~sinw, 'uuorf.voh•, innamoritto sth. am köziis gyök· 
kel birnak, s mégis u. l1anguyomat mm111yire változik; a némr-t ellenben az ere· 
•leti gyökszón (lieb) tartja a haugnyomntot, Íll'Y: J.)el>-lirhkeit, Liró-?·Piz, L·leb.es
kmnkheit, Lleben.v- Wiird(qkeit Nt h.*''). 

1) Bopp monrlj11, hogy a g<'>th, uyt>lvLauilag jobbau hasonlit az iurlus nyelv
hez, mint a heng'llok nyt•lve. 

'') Mindezt a magy:u uy.,lvröl iti HlnwmlhaL,t.a volna a szurz;;, llltJrt világos, 
h0gy a ,-magyar köuyvkötö ÍN igy felelt volna: "En könyv·kö-tö v'lgyok és nem 
kii11yv-ár-us." A fordító. 

**) Ugyanezt tahílom ruagym· nyelviiukl>eu. A sz~,· elúozótug hanguyornata 
megmnrad a sze-retetben, sze-relem, sze-retetreméltó, sze.relme•ben ~tb. 

A forrlitf>. 



h~jlékony, ~> <\ ezavakban és eliiljárókhan g~zda.gsága által a bolcsé
szeh·e a legnagyobb mér·tekben alkalmMKá tetetik. 

Hogy milly sors vár a Rzláv nyelvre, azt a jövő mutatja meg. 
A nyelvek különzete mii\'eltsegi kiilönzetct is láb;zik alapitni : 

olly azoros a szó és gondolat közötti kötelék. A népf~k, melly,:ek a lc
gyözöttek nyel vét votték fel, elvesztették eredeti jellemöket, mint 
ezt a fr·ancziákban láthatjuk, kik inkább a Caesar által leirt galln
sokhoz, mint a frankokhoz hasonlitnak; a müvelődés iránt is na
gyobb hajlamot s kepességet tanusítottak, jóval megelőzve a teuton 
nemzetek müveltségét. Rz azonban talán semmi másra nem mutat, 
mint arra, mit már másutt mondottunii. ki, a hódítók csekély számára 
tudnillik a benszülöttck irányában. 



FEL VILÁGOBITÓ JEG Y ZETEK. 

a XI. könyvhez. 

A) 27-dik laphoz. 

1\zon fejedelmek. főttrak és franczia lovagok. kik a keresztes hábo
ruban részt Vtlttek. 

Ide iktatjuk hiteles névsorukat, mellyben a fekvő betűvel jelölt 
családók ma is élő s ismeretes utódokban virágoznak. Zárjel közé 
teszszük a mai neveket, mellyek alatt némelly családok fegyverben, 
politikában vagy tudományban hiresekké lettek. S e megkülönböz. 
tetés lehetöségét Montalambert urnak köszönjük. 

Első ke1·esztes háb01·n. 

Bouilloni Gotfrid, JerusaL kirlily:t. 
Hugo de la F'rance, Nagy mellék-

névvel, Vermandois gró~a. 
L Eudes, Burgundia herczegc. 
III. Ro b ert, Normandia harczAge. 
V. Rajmund, toulouAci gróf. 
II. Robert, Flandria grófja. 
Gerard deMartigues (bo l. Gerhard) 

nagymestere s igazgatója sz.Já
nos kóradájának Jerusalemben. 

IX. Vilmos, Guyenne harczege s 
PoitierA grófja. 

! IX. Alan, ki Fergentnek is ne
veztetett, Bretagne herczege. 

Bohemund , Antiochia herczege. 
István, ki Henriknek is ruondatott, 

Blois g1·ó(ja. 
Ri na ld és István, Te te- Hardie 

melléknévvel, Felsö-Burgundia 
grófja i. 

Lajos, I. Thierry tia, Bar grófja. 
l. Balduin, Jerusalem királyn. 
II. Balduin, Hainault (Hennegan) 

grófja. 
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l. Henrik, cui gt·óf. 
István, Anmalc gn'1lja. 
Eustach, boulognei gróf. 
l. Roger, Foix gró(ja. 
IV. Gaston, béarni gróf. 
VI. Hugó, Lusignan tll'a. 
.f osselin de Courtenay. 
Ademar de Monteil, 
Pelet Rajmund, narbonnei algJ·óf. 
I. Rajmund, tourainei gróf. 
Dn Puy Rajmund, alapítója s elsö 

nagymestere a szentJános rend
nek Jerusalemben. 

Payensi Hugó 1 alapítója s első 

nagyrnestere a Templomosok 
rendén ek. 

Eustach d'Agrain, Sidon s Caesa
rea fejedelme s jerusalemi al
király. 

Tan cred. 
Retheli Balduin vagy a Bomgi, 

utóbb jerusalemi király. 
Philippus Grammaticus, Alen~on 

grófja (Belesme ház). 
Prouilly Gotfrid, vendőrnci gróf. 
II. Retrou, perchei gróf. 
III. 'I'aillefcr Vilmos, angoulcmci 

gróf. 
Drogo, Nesle ura. 
lll. Rambald, Orange grófja. 
Garnier, grayi gróf. 
VII. Astanovc, Fezcnsac g1·ófja. 
8alviac István és Péter. 
Coucy Tamás. 
Garlandci Gilbert, Iti Payennek 

is neveztetett. 
II. Amantius, Toc y és Puysaye ura. 
Bertrand Rajmund hle-Jourdain 

ura. 
8abmn Vilmo:;. 

Mrúllli F'olcu. 
l J. (:al o, Canmrmt m·a. 

Clwil:m1d Roger. 
l. Vilmos, Melnn al grófja. 

1 Thiern Onidó, chil.lon-stu·-s:tiltwi 
gróf. 

Gerhard, Crequy ura . 
Host de Ron1·e. 
Hou.detot János és Colard. 
Neversi Robert, ki hmgnncl inak 

is rnondatott. 
Oreton Rarnbald, Estourrnel llt'a. 

Pons és Bernard de Montlanr. 
Arnoul, ardresi bár<Í. 
TIL Vilmos , Lyonnais és Forez 

grófja. 
Saint-Orner Hugrí. 
Rínalel du Pons. 
Hngo du Puy, Pereins, Apifer és 

Rochefort ura. 
Bournanvillc Gcrhard. 

1 
Heraclius, Polignac grófja. 
JV. Almcry, Rf)l;her:houm·t al-

gdlfja. 
Bétititrte Ádám. 

Guido, Laval ura. 
Hnntponli Raymond Péter. 
I. Gaucher, Chatillon ura. 
Haoul, Rscm·ailles ura. 

, G-erhard, roussilloni gróf. 
l V. Vilmos, Montpellier ura. 

Uherizy Gct·hard. 
I. Péter Castiilon algrófja. 
Uucrin dc Rochemore. 
Elcaza1· dc Montredon. 
Capdeuil (Fay) Pons és Péter. 
Gauthicr ós Bemard, Saint-Valery 

grófjai. 
Raoul, Be~tugcncy ura. 
IJ,·irzllerilü~ Vilmos. 



~lontgommrry Fülöp. 

Vieux Pont Robert. 
Hnp;b, ~aint-poli gt·óf. 
Ribanmont Ansolm. 
Gnlfier de Lastonrs, Nag~· mellék-

névvel, liautefort urn. 

Manasse, guinesi gróf. 
Gotfrid, donzyi bárt.. 
Unido de la Trémouil!P. 
Robert de Courcy. 
Rinald de Beanvaio;;. 

JI·athan J án os. 
Rnymund Vilmos. 
Pierre Vilmos, Ganges ma. 
Clait·amba.ult de Vandenil. 
('mu:z.1J Carbormd Vilmos. 

Bertrand Porcrlet, vagy des l'nr-
r:ellllts. 

Montchenu, Claudius. 

l V. J ordanns, Chabannais nm. 
~ourdeval Robert. 

Fülöp, Montbel ura. 
Folker vagy Foulcher d'Orl<\ans. 

Gualtier, Bt·etenil ura. 

Drogo vagy Drcnx du Monehy. 

Bures Vilmos, 1'iberiás ura. 
(::andi Balduin, Alost nrn. 

Ut>rhard, Gournay nrn. 
('ardaillac um. 

Barasc ura. 

Gerhard, Gomdon ut·a. 
II. Vilmos, m-versi gróf. 
Eude Herpin, bom·gcsi algrM. 
II. Herbert, thoua.t·si algróf. 

Bernat·d Atton, Bé?.ier;; ::tlgt•(,~ja. 

ll-rand-Pré Balduin. 

Rardoni H n go , Bt·oym; ll!' a a 

Cha~pagnehan. 
VII. Vilmos Auvergnei gróf. 
Tour d;Auvcrgnci báró. 

XI. 

.T:inn~<, Mural. algt·o~j:L 

Arnold rl' Abclwn. 
f~MtP.Inau Vilmos. 

Drww~~ Robert. 
Robert, Monfort-sur-Rille gt·úfj~t. 
IL Raymund, MagnelonnP gró~j:L 
Peter, Noaille.~ ura. 
Briord Gerharcl. 
Gualtier de Beyviers. 
Archeric, Corsant ura. 
Ulbic de Beaugé, Bresse ll!'a. 
Pernold de Saint-Sulpice. 
III. Humbert, ki Renforcé-nak is 

mondatott, Salins um. 
l. lmre, Nat·bonne algró~ja. 
Arnaid de Grave. 
[~arn, Die gr<ifja. 
Ohampehevrier Gothfrid. 

Humbert de Marssane. 
Patri, Chourses ura. 
Hervé dc Léon. 

Chot:~rd d'Anccni~. 

1 Rinald de Briey. 

Folcran dc B•~rghe~>. 
, Hugo de namae.hf'. 

H.iou dc Lohéae. 
Gonon, a Iamhallei gróf fia. 
Héli de Malernort. 
Folco ele Gn1s~P. 
IL Rinald, ( !hútcau-Uouthier urn. 

Aycarrl dc 1\-f arseille. 
Hugo rle Puisl't, chartresi !llgr•'•f. 

Rivallon ric Diuan. 

Roftignae Hubert. 

V. Folco, Anjou gr•'•(ja. 
Bir1111 Vilmos. 
Rigaud Hugó, templomos-rendi. 
Burgundiai Robert, a Templotno 

sok nagymestere. 
III. Balduin, Jerusalem királya. 

:~2 



JJU:sodik ktwesztes l11íbrmc. 

Lajos, az itjú, fi·anczia kit·ály. 
III. Amadeus, Moriann és Havoya 

grófja. 
III. Konrád, német császár. 
Rober·t de France, Dreux gr·ófja. 
I. Henrik, Champngne és Brie 

grófja. 
VI. Arcimbald, Bourbon ura, 
Montmm·ency Tibolt. 
II. Guido, ponthicui gróf. 
Rinald, Joigny grófja. 
Sebran Chabot, Vouvant ura. 
V. Rinald, anbussoni algr·M. 
Guenic de Coligny, burgun-

diai ur. 
VIli. Vilmos, Auvcrgne grMja s 

első delphinje. 
A1·conrt Richard, templomos rendii 

lovag. 
Trie Vilmos. 
II. Hugo, Montmorin ura. 
I. Hugo, Vaudemont grófja. 
III. Galemn, meulenti gróf. 
Monh·éal Móricz , langnecloci 

lovag. 
Soffrey de Bcaumont. 
Gilles dc T1·asignies. 
W agli p vagy Gayclip Gotfrid. 
V. Hugó, Beanmont-snr-Vigennc 

ura. 
III. Ebles, ventadoUI·i algrM. 
Ithier de Mjlguac. 
Manaöse de Bnlles. 
VII. Hugo, Lerigncn ura. 
Rancon vagy Rancogue Goth·iil, 

Taillebourg ura. 
l\'. Guido de C'ombern, Limuges 

ura. 

Ty .. rel llngú. Puix ura. 
Rinald, tonnerei gróf. 
Bernard de Tramelay, a>1'emplo

rnosok nagymestere. 
Desmoulins Roger, n sz .• T:íno~

rend nagymestere. 
J Pierre de France, utóbb Conr· 

tenay ura. 
Pons és Ademar de Beynac. 
F.vrard des Barres, n templomo-

sok nagymestere. 

UI. Vilmos, varcnnesi gr·óf. 
1\I-taud dc C!tastele:r. 
János, l )ol ura. 
Hugo dc Dorn<\ne (JJfunteynard) 
nouiffray, Vi1·ien ura. 
C!tmwleilles Vilmos, templarius. 
Hesso, Reinacll ura. 
Blanqt~t'fort Hertl'and, a Tempio

sok nagymestere. 

IV. Hugó, Chatcaudun algrófja. 
Augcr· dc Balbcn, az Ispotályo

sok nagymestere. 
' Assalyt Ge1·bcrt, annak utódja. 

l. Amalll'Y Jerusaterni király. 
NapJusai Fülöp, a Templomosok 

nagymestere. 

C as tus az l spotál y osok nagymes
tere. 

Gioberto di Siria, utódja. 
Odon dc Saint-Chamans, a Tem-

plomosok nagymestere. 

IV. Balduin, jerusalemi király. 
V. Balduin, u. a. 

Amald dc Tor·oge, a Templomo
sok nagymestere. 

Tcrric, u. a. 



l\Iot,lferrati 1\om:'td, lyl'll~i 
;;r~·, r. 

' 

lwUtr·l, (}ueriuc ~zcrz'de~, 

lovn.g. 
~aplusai Uarnier, az isp.,t;ílyosokl 

• l 
Hitlerfort flcrhartl, a 

sok nagymestere. 
1'cmplomo-

nagymestet·c. l 

Harmadik kereiSzles luíúoru. 

Fiiliíp Angnst, ft·anczia király. 

V cn~ssznkálln Ft·idt·ik, német csá
sz:IJ•. 

Oroszlánszivii Richórd, angol ki-
rály. 

III. Hugó, Burgundia herczf'ge. 
l. Henrik, bt·abanli gróf. 
J. Rudolf, Clerrnont gró~ja. 

Alheric Clemcnt, Mctz nra. 

,Jacob d' Avcsnes. 
1\Iello Drcux, Haint-Bt·ie mn. 
Francziaor:=;zági Márgit 
l Vrdpnf rle lJifs.wmlwim Ilem·il<, 

a nómct lovag-renel c]:=;ii mlgy
mesterP. 

Lusignani Unino, Cyprw; és .l t~rll
salcm királya. 

Champagnei r~tv~íu) SiliH'PI't'CI 

gróf. 
l V. Guielo cl c Sen lis. 
RatT~s Vilmos, Rochefort gró(ja. 
III. Adám l' Iste ura. 
Raymonrl · Americ, Mnnt~<-'~jl'iui 

báró. 
Clerembaut, Noyers ma. 
I. János, Saint-Simon ura. 
La Rochefoucault Vilmos, cha-

telleraulti algrM. 

Du Plessis Lörinc:r., Poitou ma. 
Hangest Florenez. 
Hugo de Vm·gy, Burgmtdiából. 
Drrnx dc <:rcssuuf:art. 
Rrienne András. 

Alenume de FontRine:=;. 
Osmond d' Estouteville, not·mand 

lovag. 
Tilly Rudolf. 
TU. Máté, Beaumont grl1fjn. 
Léon de Dienne, Auvergnehiil. 
.Juel de Mayenne. 
Hdlin dc Wrwrin és fivére Ro

ger, Cambr11i pii;;pöke. 
Sablé Robert, a Templomosok 

nagymcRtcrc. 
Engnerrand de Cr(:vceoeur. 
Guiflo lll. dc Dmnpierrc. 
VilmoK, Estaing ma. 
l L A l bert,, la Ton1·-dn- Pi n ma. 
r:haslenny .János f-K Gnalticr. 

Pe la G111:ch1~ Hugb ús Rinald. 

TY. AU~n, az i~jn, Rohan algró~ja. 
Brt.utf1"1Jmnnt llugr', és Lióhant. 
nri)UX dc Nflttf1JIC0111'f. 

Gilles dc RnJgeronrt. 

Chérisay Henrik P.s Riuald. 
Dompierre llh·ik, Bnssompien·e 

ura. 
i Hugó de Clai1·nn (d'Han!>sonville.) 

Hugo de Foudms. 
Moustie1· Rinald él'! Herbcrt. 
Dl'ée János és Vilmo~:<. 

i Guignes de Moreton. 
Vallin Vilmo~ {:s Péter. 
Albon Andr;í:.:. 
Riancou1·t Rudolf. 

Folco de J>m.romtal. 
~2·:-:· 



Bernard dc ('astlllhojor.. 

Folco de Heaut"l',rw. 

Aubigné Rud0lf. 
Des Escotai!'; Tibold. 
Hervé dc B1·oc. 
Arduin de la Porte. 
Jaucourt Máté. 
Foucaud de la Rochefoucauld. 
Le Clerc Vilmos és Humbert (de 

JuignP.). 
Miles de FroloiP.. 
Cosnac I1lés. 
Gil on de Versailles. 
De la Planche Gotfrid. 
De Bueil Gotfrid. 
Wignancow·t Simon. 
Poncet d'Anvin. 
P1·nnelé Vilmos. 
Jodin du Beauvilliers. 
Pagan és Hugo de Buat. 
Jnhel dc l:hampagne. 
Andigné J án os. 
1~fenou Gerváz. 
Biencon1't Unfrid. 
ViemenJ: Fcrencz (Rochambrau). 
De la Beraudiére János. 
Duisson Gptfrid, az Jr;potályosok 

nagymestere. 

Ik la Cropte Illt;s, (Chant1;r::~c). 

(:haHWtC Jlíno~. 

Abzar: ,Jordán. 
R. dc Cnynr~c. 
Mrmtlém·f Vilmo~. 

Ganelechart Vilmos 
Tramecml1't R inal d. 
W autiti er de L igne. 

Antenaise Hamelin és Gotfrid d' 
Antenaise. 

lsnard fl' Agoult. 
Gucthenoc du B1-ue. 
Dc l' Angle Rudolf. 
Poncand Bertrand. 
B. du Mellet, 

Gilles dc Hinnisdal. 
[ostanges Yilmos. 
Os7JunlCL ,János. 

, llcmwllgard cl' AlJ", az lspotá
I,Yosok nagy mcs tere. 

Hilbert Horal, a Templomosok 
11agymesterc. 

Du Plaissiez Fülöp, a Ternplo· 
mosok nagymestere. 

Portugali Alfonz, az Ispotályo
~ok nagymestere. 

Neg,yedik lce1·esztes hríboJ"IÍ. 

A velenezei köztársaság. 
Villeharduin Gotfrid , 'l'ibolt, 

Champagnei gróf udvari mal·
sallja. 

III. Simon, Monfort grófja. 
II. András, Magyarország királya. 
Montmirail Rinald, d' Hervé ne-

versi gófnak fivére. 

Richárd, Montbéliard grófja s fi-
vére Gualtier. 

Saarbruck Eustach. 
Champlitte Eudes és Vilmos. 
Eustach, ConHans ura. 
Sermond Péter, auduzei báró. 

' Aunay Vilmos és rokona, Gilles. 
III. Guignes, forezi gróf. 
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l<:udes, Ham ura. 
Mailly 1\Iiklós. 
Aubigny Balduin. 

Hem·ik, Montreuil Bellay ura. 
l\Ioreuil Bernát. 
Gualtier, Bousie~ ura. 
De la Roche Ottó, Ray ut·a. 
Cayeux Anselm és Eustach. 
Buguerrand, Fienne:> um. 

Cauteleu Eustach. 
.Malvoisni Robert. 
Uuerin dc Jl.tontagu vagy Mon

taigu, az Ispotályosok u agy 
mesterc. 

Balduiu, Flamlria grófja, utóbb 
konstantinápolyi császár. 

Du Los Thierry és Vilmos. 
Heaumont an-Maine Gotfrid, 

Chauruont Hugó. 
Lubersac Gotfrid. 

: Digoine Vilmos. 
Berton ( Crillon) Tam á~. 
Datupierre Vilmos. 
Roubaix Otbert. 
Stj·ut1m Vilmo~. 
Coulaincuul't l<' li l ü p. 
Milon de BrebHn, Provinti ura. 
Beaurnez llngó. 
Vign•n·y Gnahier a Champag-

Beból. 
Comiues Balduin. 
Gilles de Landas. 
Le Rath Gotfrid, az Ispotályosok 

uagymestere. 
Chartresi Vilmos a TcmplonlO

sok nagymestere. 

0tödik kerl!sztes hdbo1·ú. 

Briennei János, .Jerusalem ki

rálya. 
Com·tenay Péter, kon~tautinú-

polyi császár. 
IL. Fridrik, német csász~ír. 

Henrik, rodezi gróf. 
lll. Milo Bar-sur-Seine grófja. 
G1·hnald·i, München ura. 
Savary dc Mauli~on, poitoui lov:-~g 

es troubadolll'. 
Lyobard Péter. 
János, Arcis-sur-Aube ura. 

Hermann vagy Armand de Peri-
gord, a Templomosok nagy
mestere. 

Colin d' Espinay. 
Folco de Qnat?·ebarbe-8. 
Guido de HautecloquP. 
Folco il' (h·glande.~. 

_'\'edonchel Bertalar1. 

Manlde Robert. 
Dc la F;:.ye Vilmos. 

GilJeR de O·oi:J:. 
Di(jo11 Jáuo:>. 
Me1·ode BaiJnill. 
Hédouvillc .Jáno;;. 

Sa ve us e Vilmos. 
Montaigu Péter, a Templomo

sok nagymestere, 

Ronquerolle;; Eudes. 
'l'exi11 Bertrand, az Ispotályosok 

n!lgymcstrre. 

, Gverin, u. 11. 

Rertrand de Camps, u. a. 
Hanssin (le Rarecourt (Prino

dan). 
(.;haumon 1le Charolais Richard. 

Saint-Phalle András. 



Me:>say Villllo~. 

~arcus Ádám. 
Lezay Gel'itanl. 
Villebt·itte Péter, az bputíllyo~ok 

nagymester<•. 
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l_!húteauneuf Vilmos, az Ispotályo· 

sok nagymestere. 
Sonnac Vilmos, a Templomosok 

Hagy me~ ter('. 

Hfttudik ke~·eszle.~ luíóoní. 

Szent Lajos, francr.ia kidly. 
ltobert ele France, Artois gt·Mja. 

Alfonz, Poitiel'fl grófja. 
Charle ele Frnnce, Anjou grúfja. 
IV. Hugó, Burgnmlia herezcge. 

Courtenny Péter. 
VI. Tibold, Cha111pagnc grófja s 

Na"arm királya. 
Dreux Péter, Bn•tagne het·t·zege. 

J oinvillc .J án os. 
IX. Areimbald de J)antpiel'l'c, 

Bourbon ura. 

János Montfort· l' Amury grútjn. 
XI. Hugó, ki Ic Brunnek is mon

datott, Lusigllan m·a, de la Mar

che grúfja. 
Clement Hc~nrik, Metz ura. 

Beaumont \'ilruos. 

Mathieu, H.oye és Germigny ura. 

Gilles de Rieux. 
Boson de Talley1·w1d Urignols 

ura. 

Gaston de Uontant, Biron ura. 
Rolland de Cossé. 
Beujjlers Henrik. 
Aumunt János. 
Cháteaubriand Gotft·id. 
Olivier de Termes. 
Gualtie,·, Meaux algrófja. 
Pons de Villeneuve és testvérei Ar

nold és Raynmnd. 
V. Illó~ rlc BnndPill<', 

Hwwfort .J:bws. 
n nr ri n <Ic f!hatcauneuf- de· }{a n-

llun. 
Uanbert d' A!:!premout. 

lL Fiiliip ll<' Nnntenil. 
~ar·gincR Gotfdcl. 
Hugo rlc Trichatel, Escontlan~ 

nr a. 
.Josscrau de Braul'Íon. 

Bro~He Hnger, Boussac ura. 
Fulco dt~ Jl!hl'h. 
ViiiPbéon Péter 
Gnalticr dc Brienuc, jatfai gróf. 
l-l ug/) Bonafos rle Teyssieu. 
Sanlx .Jakab. 

H.oul:i Henrilí. 
l. ({oll(~rt de l>rcux, .Beu ura. 
l. Vilmos de Conrtenay, Yen!' 

ura. 
Goyon Vilmo~. 

Lo1·geril Alán. 
Her vé de ~aint Ui ll es. 

Rony~ Olivicr. 

Fe1·ou Pa gan, (dc la Fenunai~c) 
Goulaine Gotfl·ill. 
Ke·1·gariou Vilmos. 

Hervé C'hrétien (dc Trevencuc). 
Hervé Budes, (de Guebrient). 
Cm·né Olivién~. 
Fresion Pagau. 

Rattier rle Caussadf'. 

l<:noPs <le Q111UP.n. 



(luébriac János. 

Mous~;aye Rudolf. 
!Joisl.Jily Ootfrid. 

Rolaud des .. Nos. 
Herré dc Saiut-l'erne. 
Bertrand de Coiitlosquet. 

Rudolf de Coetuempren. 
Kersatt.~on Robert. 
Huou Je Co~;krter. 
Heaupuil (de Saint Aulaire) Her· 

vé és Gotfrid. 

Marhrtllach János. 
Hervé de Sesmaisun.s. 
Lelong Hemik és Amuu. 
Olivier de la Buurdonnaye. 
Hervé de Boisberthclot. 
Gom·c~tfe Vilmos. 
Herscwt (dc la Villeman1ué) Vil-

mos. 
Couédic Heurik. 
Courson Robert. 
Hervé dc Kergucleu. 

Viiideton Vilmos. 

Pier Je Boispéau. 

)Iacé, algróf. 

Du Plessi-s, (de úréuédau) Uot
fl·id. 

Du Ve1·yu (tie la l{oehejacltUelein) 
lm re. 

8aint-Jle,·mine Imre. 
Rechignevoisin Imre. 
Kersalion Gotfrid. 
Jiomay Vilmos. 
Chauvigny Vilmos. 

GagliarJ de Pechpey1'on (Guil-
laut). 

Sanehon de Col'll. 
l"rmtilhar Bet·tt·anll. 
Courbon Vilmos. 
llfrmf.rrlmn.lJPJ'f f,n,·n t'•s Vilmil~. 
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!Goutjault Hugo. 
l 
Sr~guiér Vilmos. 
Houillt~ Dalmatius. 

Tltésltn Bertrand. 
Srtdl'; Hugó. 

Austor de Al11n. 

, Enguenaud de Bournel. 
. Gautcron Pagan (d i Robien). 

Hoisl.Jmul1·y Alan. 
' Hugó dc Foutanges. 

AmLiard de Plas. 
• Chrlbannes Guidó. 

Sw·tigP-s Gual tie r. 
Roger de la RochelwmbeJ·t. 
Chavagnac Vilmos. 
David Bemát 
L(tsteyrie Péter . 

. \malviu Vilmos és Gauert dc 
Lu:i:ecil. 

A. de Valvu. 
Piet· de Saint-Ueniez. 
Dc La Popie Raymund é~ Bcl'!lát. 
F. de Ros.ct. 

J. dc I<'cydit. 
Lu:;case.Y Bertrand. 
Hugó lle Gua;;clf.. 
Ballagniet· Vilmos. 

La Prnwn~;1~ Motet és Rudolf. 
Leve.,.on Bernát. 
Henré dc Sioelwn. 
Caissaignes Bernát. 
A mal viu de Preissac. 
Guiscard Beruát. 
Ysrwn Péter. 

i:iolages TiuolJ. 

Pier de l\:Iostuejouls. 

Cajlus Deodtit és Arnold. 

Ve.~in.~ Un.lmntin~. 

CmitÍI'I)~ H llg'll t'·,; ch~l'fÍI'rl. 

H.ostnin~ dc Bns~n.'._jonk 



La Luu1·eneie Löt·iucz. 
Boise András. 
Bonneval Vilmus. 

De la Hotle \'iluws. 

Gain Ade111ar. 
Coustin Hobet·t. 

Amald de Oú·onde. 
Albiynuc Deodat. 

1YAutltier Uudolf és Vilmo:>. 
H.~cay1·ac Bernát, · ( iuiseard és 

Guidú. 
Jlontanlt Beruá.t. 
f'om·tm·vel Gotfrid. 
Isoré Pétet·. 
f-/ruuchy Hemile 

C'xrbunnd és Galard dtJ lu Hur:la~ 

\ Fontenilles ). 
Polastt·on Vilmos. 

Vitré AnJa·ás. 
Taillepied Tamás. 
illontebouclwr Gotfrid. 
fJO't:syeUn Tamás. 
D' 1\suieres Vilmos. 

Maingot Vibnos. 

Noé Arnold. 

Roux de Varaigne. 
Pomolnin Péte1·. 
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Bradtet Vilmos. 

A ut! u in de Lestranges. 
HarJuin dc Pern.9se (d' Escars). 

J' EKpinchal Bertra11rl. 
Euzenou P aga n. 

Catloine Vilmos. 
:-iégna· Vilmos ésVilmosHaymund. 

La Ur)l'll!< •l.IJIIIOn Vilmos és Ai-
uton. 

Pom; Motier (de la .Mtyt!ltei. 

D. dc V ('l'llonnet. 

AudiJlred J ánol>. 

Hinaid dc Vichy, a Templomosok 
nagymestere. 

Vl. Bobernunti, Antiochia tcj<'
delnte. 

Uros~Joll~s ( Fl:unarens) Vilmos é~ 

HajmunJ. 
Pe11ne Gotfrid. 
Oimel Pétl'r. 
Marquel'm·e Al'llal<l. 
Voisins Péter. 
Hemnit Ta111:h; a Te111plomusuk 

u:.~.gyme:skre. 

Heve! Hugó, az Ispotályosok 

uagyuw10tere. 
Sieanl, lautre<·i nlgrúf. 

Hetedik kensztes háboní. 

Bátor FiiLöp, fmnczia király. 
'1\·istan János, Valois grófja. 
Péter, alen~;oni gróf. 
lll. Guido de Levis, mit·epono 

marsall. 
Tcrote Alltild m , Oft'emou t ura. 

III. Vihuos, 111eluui algt·óf. 
III. Montm01'eiU}J Máté. 

III. Guido de 111nut'lllm·enc;IJ /,rrvlfl, 

a királyi palota lovagj:1. 

~lm·ly TiiJolt, u. a. 
' Lancelot de 8uint-ll1aard. 

V. Vilmos, Bec-Crespin tll'a. 
( 'hatillon Huido, · Blois és Sainl· 

Pol grútjn. 
Hod1dort .Jáuos, a királyi paluta 

lovagja. 
l. Prég<·••t, t'oeti v y ura. 
IT. Bern:ít, La Tour d' Auvergnc 

ura. 



I. János, Trailly ura. 
Fülöp, Auxy ura és Óe1·-je. 
Panlaillan Bernát. 
.Sully János, a kit·ályi paluta lo

vagja. 
Uuidó, toumeLúi báró. 

Lougueval OLPrt és Balduin a kir. 
palota I<Jvugjai. 

Jupilles Rudolf é;; Oualtiet·. 

l\lacé de Lyuns. 
IH. Jáno1:1 8aint · Maii'I'Ú>·wlt-Mon

tagne. 
Vilmos, tuuutjoyei báró. 
:Molay .Jakab, a 'femplomo8ok 

utolsú nagyme;~tere. 
Villeneuve Helion , az Ispotályo

sok ua.gyuu~~>ten~. 
UoztJu Deodat, u. a. 

lJé1·enge·r Raimund, rhouusi nagy· 
mester. 

La;~til~ Jáuos, a Templomosuk 
nagymestere. 

. \mLoiiSe Jmre, rhodusi uagy· 
mest<H·. 

Burgundiai Eudes, Bourbon ura, 
Neuvers, Auxel'l"e és Tonnerre 
grófja. 

Feny de V emeuil, franc zia 
marsall. 

i'> O !l 

Britaut János. 

Fiamene Rudolf, Cany ura. 
Blémus Péter . 
Erard, Vallery ura. 

Roger, Trencavel Rajmund tia, 
Béúen; és Carcaseone utolsó 
al grófja. 

Nesif~ lll. János, IV .. János és 
Rndolf. 

Clermonti ll. Simon, Neslc ég 
Ailly ura. 

Amam·y de Saint-Cier. 
Malet Jáno~". 
Villert~ Hugó. 
Prie János, Buzancuis lll'R. 

Granche István és Vilmos. 
l. GisLct·t, Th•Huines ura. 
Rostrenen Gotfrid. 

! Kergorlay Péter. 
Rreon Móricz. 
:"levct·nc Gnidb. 

Utlles dc Bois·A\'esnes . 
Patay Vilmos. 
Gilles de la 'l'ourneille. 
Chambly János. 
Coutes Simon. 

Az itt kiivetkezök a kereszteli háborúk után indultak a hitet
lenek ellen. 

l<'olco de Villaret, az Ispotályosok 
nagymestere. 

l<'ilbert de Nnillae, 

nagype•:j•1l, utöbh a~ 
a11Uitaniai 
r~potályo-

· sok nagymestet·e. 
Félelemnélküli Jáno~, Ne\'ers 

grú~jn, utóbb Burgund. IH•t"C7.. 

Viennei János, franczia tenget·· 

nagy. 
Meingre János, Houcicault név

vel, franczia marsall. 
Au.bu.sson Péter, auvergnei nagy

pet:jel, utöbb az Ispotályosok 

nagyrneR tere. 
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l)arette Fülöp, u. a. 
Villiers de l' Isle- Adam l<'ii-

löp, u. a. 
Jean Parisot de la Valet te, lL a. 
Lorgue Miklós, u. a. 
Beaujeu Vilmos, a Templomosuk 

nagymestere. 
Gaudini szerzetes u. a. 
Villers János. 
Odon de [Pins, az Ispotályosok 

nagymestere. 
Villaret Vilmos, u. a. 
Brunier Jakab, Dauphinc cau-

czellárja. 
Aleman János. 
Morges Vilmos. 
Didier, Sassenage ura. 
Chiasey Aiwond és Guit!card. 
l\lvntalbano Rajmund, Montmaur 

ura. 

Clermonti Gotfrid, Cha:;te ura. 
Comeillan Péter, rhodusi nagy

mester. 
' Pins Roger ll. a. 

Juliae Robert u. lL 

Fernandes de Hérédia János, u. ~~. 
D' Artois Fülöp, Eu grófja. 
Borbone II. Jakab, Marche grótja. 
VII, Enguerrand, Coucy ura. 
Fiuvian Antal, rhodusi nagy· 

mester. 
Milly Jakab, u. a. 
Zacosta Rajmund Péter, u. a. 
Orsini János, u. a. 
Blanchefort Guidó, u. a. 
Du Pont Péter, máltai ua~y-

mester. 
Didicr de Saint-Jaillc, u. a. 
Oméde J~iuos, u. a. 
De la Sangic Claudius, u. a. 

B) 6 !l. l a p. 

János, marmoutieri szerzetes, Gottft·id normandiai herezeg tör
téuetének első könyvében, midön el akarja beszélni, hogy (Jottfrid, 
Fo leo, Anjou grófjának fia, l. Henrik angol király által ll 28-Lan 
lovaggá üttetett, ezeket írja: 

"Gouffredus, Falconis comitis Andegavorum, post .Jermwlimo
rum regi" fili ui!, adolesl\entiae prim ne vo flu1·e vernans quindecírn anno
rum factus eRt. Hrnl'icns primus rex Ang-lnrnm, unicam ei filiam lege 
connubii jungel'e affectabat. Regia voluntaA Fulconi in petitionibns 
sniA innotPsPit. IpAc rPgi!l petitionPm eft'!~dui f\P. mmwipatnl'nm gm· 
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tu lanter promi~it. Da tur utrinquc fides, ct res sacramentis firma ta 
omnem dnbietatis HCI"IIpulum tollit. Ex pl·accepto insuper regis exa
ctum est a comitc, nt tili11111 sunm nondnm militem, ad ipsarn immi
nentcm pentecfJ.~tcm, Rothomngnm houo1·ifice mitteret, ut ibidern cum 
enaequacvis anua Hw;ct!ptnru~, regalibus gaudiis interesset Nulla in 
his ubtine1u.li!l fnit 1\iffieultaR: ju~ta enim petitio faciJem meretur as
sensmu. 

"Ex iruperio ita1illl~ patris, regi~ g-ener futurus, cum quini.J.Ue ba
runil.JU~, nutlto etia111 ~tipatns wilite, Hothowagnm dirigitur. Rex ado
lescentelll multiplici atfatlll' alloquio, um \ta ei propunens, ut, ex mutna 
confabulatione, reHpondentis prndt~utimn experiretur. Tota dies illa 
in gandio et exultatioue expenditur. Illuce::~cente die altera, halneo
rum usns, n ti tyrocinii suscipiendi consuetudo Pxpostulat, paratus 
est. Post eorporis ablationem ascendens de Lalneortlm lavacro, bysso 
retorta au carnem induitu r·, cyclade auro trxta supervestitur, clamyde 
eonchylii ct mmicis sanguine tincta tegitut·, caligis holosericis calcia
tur, pedes ejus sotulariLus in sHp(~rficie leunculo:> aureos habentibus 
uwniuntur. TaliL11s ot·naluentis decoratn:-1 regius gcuer, adductus est 
miri decori!! C({IIUS ; indnitm· lorica inrompm·aLili, quae maculis du
pliciLns intexta, mdlins Janeeae ictilJIIs transforabilis l.aberetur. Cal
eiatus est caligi~ fern:ÍM 1 ex maculi~ itiJem dupliciLns compactis. Cal
cariLu:; am·eis pelles e jus 1ulstricti suut. Clypeus Ienneulos aureos ima 
ginarios l1aLcns collo ejus ::mspenrlitnr. lmpo!:iita e~>t capiti ejus eassis 
multu lapide pretioso relucen~;, !fllac talis temperaturae erat, ut nul
lius cnsis ictn iueiJi vd falsincari valeret. Allata est hasta fraxinea, 

t'elTlllll pictavcnse practeudeus. Ad ultimnm allatus est ei. ensis de 

thesauro regio ah antÍI.J.lW iLidem signatus, in LJ.UO faLricmido fabrorum 
supcl"lativus Oalanm; multa opera et stmlio desudavit. 

"Talite1· ergo armatus t.)'I"O nust.er, novus militiae postmodum 
rlos futurus, mira agili ta te in C!fUUm p ros i lit. Quid pl ura? Dies illa 
tyrocinii honori et gaudio dicatiL, tota in Judi Leliici exet·citio et pro
eurandis spiendide corpodbus elapsa est, septem ex integro dies apud 
regern tyrocinii celebre gaudium continuavit." 

Redi Ferencz következőleg írja le a lovagt•endet, melly bizo
nyos Giratasca Hildibrandnak adatott meg Arezzo városában az arez
zói község és a nép költségen : 

"Cum Domino, anno 1260, die octava aprilis, in consilio gene
rali congregato more solito, ad sonum eampanae et tubarum, Domini 
Domini conRtitmmmt, quod !'lecunda dominiea mensís maji factus esset 



50 R 

miles ad expensas puhlicas nobilis et fortis vtr Ildihrandus vocatus 
Giratasca. Venta igitur dic secundi sahati mensis maji, valde mane 
praefatus nobilis et strennns vir Ildihrandus, bene et nobiliter iudutns, 
cum magna masnada suonuu, ingreditur palatium, et juravit fidelita
tem Dominis Dominiti et ~Sanctu protectot·i civitatis Arretii ip manns 
notarii, et super tlancta Dei evaugelia : postea honot·ifice ivit ud 
matrem Ecclesiam, ut haberet beuedictiouem, et pro honore ejns ad
fuet·unt sex Jomicelli de palatio, et sex tibicine~:~ de palatio ; in hora 
prandii fuit ad pt·audendulll, ex deliberatione Dominomm, in dumum 
domini Ridolfoni. Pro pnmdio fuit panis et aqua et sal, secundum le
g~m militiae, et commensalet! fuerunt cum eo dictu:s Ridolfonns, et 
duo eremitae Camaldulen::~etS, quorum ~:~euiur post praudinm fecit illi 
sm·moncm de officio et obligationibus militis. 

"Post hoc Ildibrandus ingressus est cubiculum , in quo stetit 
solus per horam unam, et po:~tea ingressus est ad eum senex mona
chu::~ Sanctae Florae, cui devote et humiliter coufessus fuit peccata 
:;ua, et accepit ab ipso absolutionem, et fecit poeuitentiam impositam. 
His peractis, ingreditur L·ubiculuw bnrbiton~:~ur, qui cuucinue caput et 
barbaru ejus curavit, et postea ordinavit omuiu, quae necell!!aria erant 
ad balneationem. Rebus sic litantibus, ex deliLeratioue Dominorum 
VL'nernnt ad dmuum Ridolfoui quatnot· t~trenui milites, Andreassus 
filius Marabuttini, Albet·tus Domigiuuus 1 Gilfredus Guiduternus, et 
Ugus de Sanctu Polo l~Um masnadu. uubiliu111 domieellorum, et cum 
tnrba juculariuw, menestreliorum et tibicimu11. Andreassus et Alber
tuti spoliM·erunt lldibraudum, et colloca\'t>t·uut enm in balneutu; Gil
fredus autew Guidoteruus et Ugus dc Saucto Polo dederut;t illi 
optima documenta dc munere et officiu uovi militi~;, et de magna di
gnitate. Post horam tmam Lalnei positus fuit in lecto mundo in quo 
lintea erant albissima et finissima de wussali; et papilio et alia neces
saria lecti, de drappo serico albo erant. .Penuansit Ildibrandus per 
horarn unam in lecto; et cum jam nox appropinquaret, fuit vestitus 
de medialana alba cum caputio 1 et fuit einetus cinctura coriacea. 
Sumsit refectionem ex ~olo pane et aqna ; et postea cum Ri~olfono et 
quatuor superdictiB ivit ad matrem Ecclesiam, et pet· totam noctem 
vigilavit in capelia quae est a manu dextra, et oravit Deum, et san
ctissimam Matrem Vit·ginem, et sanetum Douatum, ut facerent eum 
bonum militem, honoris plenum et justum. Adstiterunt illi per totam 
noctem cum magna devotione duo sacerdotes Ecclesiae, et duo clerici 
minores; item quntnor pulchrae et nobiles oomnicellae, et qulttuor 



nobile~ domnac :;cniorcs Hohilitt•r inO.utac, quae per to tam noctllm 
ora'Ver·1mt Deum, nt haec militia css~t in honorem Dei, et sanctissimae 
Matris ejus Virginis, nt sancti Donati, ct totius sanctae nniversalis 
Ecclesiae. 

"Ridolfonus, ct quatuor alii Hupr·:~rlicli ivernnt ad domliendum; 
sed ante auroram redierunt. Orta jam aurora sacerdos benedixit 
gladium, et totarn arrnaturam a galea usque ad solerettas ferreas; 
postea celebravit missnm, in qua Ildibr·andu~ accepit a sacerdote, hu
militer et cum magna devotione 1 sanctissimum et sacratissimum cor
pus et sanguinem Domini nostri J csu Christi, Post hoc intuli t altari 
unum magnum cercum viride, et librarn nnam argenti honorum dena
riorum pisanorum; item obtulit pro redemptione animarum sancti 
Purgatorii libram unam argenti honorum denariorum pisanornm. Hi!': 
peractis, portae Eeelesi ae apertae fuernnt, et omn es redierunt in do
mum Ridolfoni, in qua domnieclli dc pnlatio nobilem et divitem re
fectionem praeparavcrunt, ponendo supra unnm tabuiam magnam, 
magnam quantitatem tr·ageac, diver~a genera tartnrarum, ct alia si
milia cum optima gnamaeia et tribbiano. 

"Facta rcfPctionn Ildibranrlns i vit. aliqnantnm ad dormicndum. 
J nterim enm esse t jam h ora rcrleunrli ad Ecclesiam, nov tv; futurus 
miles suiTexit e lecto, et fuit indutu~ ex drappis omnibus albis seri
ceis, cum ciuctnra rubra anr•> distincta, ct cum simili stola. Inter·im 
tibicines de palatiq, et jocular·es ct mcnef;trelii tangebant sua instru
menta, et canehant varias stampitas in laudem milit.iae et novi futuri 
militis. Postea omnes ivernnt ari matr·em Eeclesiam eum magna turha 
militum ct nohilitun rlomnieellorum, et magna qnantitatr. plebis voci
ferantis V i v a t V i v .a t. In Ecelesia incepit missa magna et solem
nis. Ad evangelium tcnuerunt enses nudos et elevatos Ludovicus de 
Odomei'Ís, Antonius a Mammi , Cercaguerra illomm de Concolis, et 
Guiileimus Miserangeschi. Post evangelium, Ildibrandus juravit alta 
voce, quotl ab illa hora in antea foret fidelis et va~sallns Dominorum 
Dominorum cornunifi civitatis Arretii, et Rancto Donato. ltem alta 
voce jura vit, quod juxta Huum poase defenderet scmper domnas, dom
nicellas, pupilloH, orphanos et bon11 Eccle.>iarum contra vim et poten
tiam injustam potenlium hominum, et contr·a illorum gualdanas juxta 
suum posse. Post hoc Amphosus Busdragus cinxit Ildibranduru cal
care aurato in pede dextro; et D. Testa dictus Lupus cinxit eum 
calcaré aurato in pede sinistro. Post hoc pulchra nobilis domnicella 
Ali on ora, filia Rerenghcrii 1 g ladium illi cinxit. Postea Ridolfonus de 
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derno1·edcdit illi ganlat.am, ctdixil illi: Tu~~:; 111ilc:; uuhili~ 
m i l i t i a c c fJ u c s t r i s , c t h a e (' g a u t a t a c s t i n l' c c o r d a

t i o n em i ll i us q u i t e a r n1 a v i t 111 i l i t e lll , e t h a e e g a n

t a t a d c b e t c s s (~ 11 l t i m a i n .i 11 r í a , q n a 111 p n t i e n t e r 

a c c e p e r is. 

"Finita cclcbratioue :~acrusancti t>aerificii missac, cum tubis et 
tympanis redierunt omnes ad domum Ridolfoni. Ante portam D. Ri
dolfoni stahant duodecim pulehrae ct nobiles domnieellae cum gnir
landis de floribus in capite, tcnentcs in manibus catenam ex floribns 
et herbis contextam ; et hae domniccllae facientcs scrralium, nnic
bant quod novus milcs intraret in domum Ridolfoni. Novus autem mi
les dono dedit illis divitem anulum cnm rosa aurea, ct dixil quod ju
raverat se elefensur um esse domnas ct domnieelias : et tunc illae per
miserunt illi ut intraret in domum, in qua a domniecllis de palatio 
magnum pranelium para111m fncrat, in f]IIO nn1lti militcs ct seuiore" 
sederun t. 

"In medio pranni i Domini Domilli mÍ~>enmt divitem donum 
novo militi, scilicet duas intcgras et fortes mmatmas ferrcas, unam 
albam cum elavellis argenteis, alteram vii·idcm cum elavellis ct orna
mentis auratis; duos nobiles ct grauclP~ cquos alcmanieos, unum al
bum, alterum nigrum ; duos roncinos, l~t rlnas nobiicH et oi·natas vcste:-; 
arrnaturac super imponeudas. Inter prandendum. projecta {uit ex 
fenestris ad populum, qui c1·at ín strata, magna f!Uantitas trageae, 
multi pancs mustacei, multac gallinae et pipioocs, ct magna aucarum 
quantitas; unde magna et incredibilis laetitia in tota illa conh·ata 
erat, et populus exclamahat V i v a t V i v a t, et orabat ut frequen
tius haec festivitas fim·et, cum jam esticnt pinres qnnm viginti anni, 
quod facta non fnisset. 

"Post prandium, uovw; miles lldibrandns arrnatura illa tota 
alba, quae benedicta fnCI·at in missa ad amomm, annatus fuit, ct cum 
eo arrnati fuerunt multi nobiles homines. Postea lldib1·andm; ascendit 
in equum album, ct ivit ad piateam positus in medio a Lnchino Ta
stonis supranominc dicto Pescalla, et a Farolfo Catenaceio vocato 
Squarcina, cum ornatis twutiferis laneeal:i et scuto~ dcportantibus. ln 
piatea praeparatum erat magnum torneamentmn, ., multaeq u e domnae 
et domnicellae in fenesh;s crant, ct ru ulla turha populi in plntea. Sex 
judicea torneamenti fuoruut Brunus Bonaiutae, Naimerius de Totis, 
lJbcrtus de Palmiano dictus Pollezza, nniclogucna Mllntcl.monus, Hm·-
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toldw; olim Ccnei voeahtK RarhHquadr<t, ct NaTJtl()!i rlc Fatalbif' vuc;a
tn~ l\bn~iabolzonus. 

"Hastilndium prim; factum fuit dc eurporc ad corpus cum Jan
eeis absque ferro acnto, sed cum trappellis obtuo>is, in quo novus mi
les bene ct fortitc1· sc gessit, ct c;ucurrit primo dc corporc ad corpus 
contra Jacobum a domo Bovacci, sccundo conh·a lnghilfredum Gua
sconis, supranominc vocatum Seannaguelfos, tertio contra Godontium 
Tagliaboves. Postea fuit factum torneamcntum cum evaginatis ensi
busJ et res fuit pulchra et tcrribilis, et tanquam vera guerra esset, ct 
per gratiam Dei nihil mali vel datnni accidit, nisi quod in brachio 
sinistro leviter vulnel'atus fuit Philippus illorum a Focognano. Ma
gnam autern vi rilitatcm monstravit Picrus Paganellus, cui eum ex ic tu 
ensis projccta cssct galea rln capitc, ct romansissct cum capite nndo 
et absque birrcto ex maculis, noluit tamen ex torncamento exire, ut 
honeste poterat; sed intonttul ad bene agendum et ad gloriam acqui
rendam, scuto eoopcricbat caput suum, ct in majori folta pugnantium 
sesc immiscebat. Appropinquante jam vesperc, cum magno strepitu 
tubarum indietus fuit finis torneamenti ; et judices primtuu praemium 
dederunt novo militi, secundum Piero PHgancllo J tertium Yico dc 
Pantancto, qui currens dc eot·purc ad corpus cum Toniaccio illorum 
de Bo~;toli:s, lancea illum de equo projecnrat, licet multi diccrent, quod 
hoc non fuit ex defeetu Tuniacci, sed equi ip~ins; tamen Toniaccius 
de Bostolis non potuit sesc eximere quin dcp01·tarctm in harella de
risoria, facta dc fnstis. Novus au tem miles 'suum praemium donu mi
sit per duos ornatos scutiferos nobili et pukhrac rlomnicellae Alio
norae, quae in Ecclcsia cinxcrat ÍlJSÍ ensern militiae, ct praemium fuit 
unum bravium dc drappo sericeo vermiculato. 

"Post hoc, eum jam e10sct nox alta, novus milcs Ildibrand us cum 
quantitate luminarium, et cum tnbis ~t buceinis t•ediit in dornum Ri
dolfoni, ubi cocnavit cum amicis et commguineis, ct post coenam di
stribuit honorifica munern. Ridolfono, et omnibus illis J qui aliquam 
operam praestitcrunt. Habuemnt etiam sua munera domnae et rlom
nicellae, quae in nocte vigiliae lldibrando ad~;titerant, etc. 

"Haec scripsi ego Pierns filius Mattei a Pionta clericus, anno 
actatis meae L, qui vidi aliarn similern solemnitatern , quando anno 
MCCXL, domno papa Gregorio sedente, et domno Friderigo impera
tor~ serenissimu imperante, factus fuit miles Corradus Masnaderius 
in ecclesia sancti Pieri; sod illa solcmnitas non fuit tam magnifica, 
quam fuit i!'lta domini Ildihrnncli, rtnae vrrc fuit magnítícentis

sima., etc." 
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A követke?.(i előadás lei•:ja, mikc;p avattattak fel FlorerH~zhen 
P;meiatichi Jáno g és W alter : 

"Die XXV aprilis MCCCLXXXVIII, prae~:~cntibus ser Domi
nico, set· Salvi, f1·ate Georgio. 

,,Domini fecemnt sindicum ad militiam domini .Joannis de Pan
ciatichis et Gualtieri tilii Bandini, postea n01ninati domini Bandini, et 
ad omnia et omnes actus et ceremonias dominum Habrielem Aymo 
de Venetiis capitaneum populi. 

"Die XXV aprilis MCCCLXXXVI U, indictione Il, praesenti!Jus 
Aghinolfo D Gualtm·otti, Nicolao Nicolai, Laurentio D. Palmerii, ete. 
Franciscum Nerii Fioravantis in ecclesia Sancti Joannis. 

"I. Caput ct ba1·bam sibi faciat fieri pulchrins quam prius es
sct etc. Et voluit pt·o completo haberi factum per dominlim capita
neum hoc modo, quod manu tetigit barbam. 

"IL Intret halneum, in signum lotionis peccati et cujuslibet 
vitii, etc. puritatis prout est puer, qui exit de baptismate. Commisit 
C[UOd fierct per dominum Philippuru de l\Iagalottis, D. Michaelem de 
1\[edicis, et D. Thom as ium de Hacchettis, et per eos halnea1·etur; et 
sir. balneatus fuit. 

,,III. Statim post halneum intret leetum purum et novum in si
gnum magnae quietis, quam quis dobet acquirere virtute militiae et 
per militiam. Missus in leetum per praedictos commiss. etc. 

"IV. Aliquantulum in lecto stratus, exeat, et vestiatur de drappo 
albo et sericeo in signum nitiditatis, quam debet enstodire miles li
lwre et pure. De mandato capitanei indutus albo; ct sie illo sero 
rcmansit inter tertiam et q uartarn hot·am noctis. 

"V. Industur ruha vermilia, pro sanguine quem miles debet fun
dere pro servitio Domini nostri Jesu Christi, et pro sancta Ecclesia. 
Die XXVI dicti mensis de mane in dicta ecclesia, praesentibus supra
dictis, de mandato et commissione capitanei exutus est, et indutus 
vermilio per dictos milites. 

"VI. Ca leetur caligis brunis in signum ten ac, quia omn es su
mus de ton·a, et in terram 1·edibimus. Factum est de caligis nigris de 
sirieo sueeassive per dictos tres milites. 

"VII. Surgat ineontinenti, et cingatm una cinclura. alba in si
gnum virginitatis et puritatis, quam miles multum debet inspieere, et 
multum procurarc ne foedet corpus f!ltttm. Fartum est, et cinxit eum 
capitan ens. 
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"VIII. De calcare o aurco, sive aura to in signum promptitudinis 
servitii militaris, et per militiam reqnisiti, prout volumus alios mili~es 
esse ad nostrarn jussion cm. Dic ta die XXVI, supet· Arengheria fa. 
ctum de mandato, nt supr a, pet· D. Vannem de Castellanis, et Nico
lauru Pagnozzi. 

"IX. Cingatur ensis in signum securitatis contra diabolum ; et 
duo tallii significant dirceturam et legalitatem , prout est defendere 
pauperem contra divitem, et debilern contra fortem. Factum per do
minum Donatum de Acciajolis. 

"X. Alba infula in capite in signum, quod, prout debet facere 
opera pura et bona, ita debet reddere animam purarn et. bonarn Do
mino nostro. Omissum fuit, quia non erat infula. 

,,XI. Alapha pt·o memoria ejus, qui militem fecit. Non debet 
miles aliquid villanum, vel turpe facere, timore mortis vel carceris. 
Quatuor generalia faeiat miles: primo, non sit in loco, in quo falsum 
judícium detut•; secuudo, non de proditione tractare, et inde disce
dere, nisi alias posset resistere j tertio, non ubi damna vel daruigelia 
exconsilietur, sed consuiere recte; quarto, jejunare die Veneris in 
memoriam Domini nostri etc., nisi valetudine, vel mandato superio
ris etc. vel alia justa causa ete. 

,,Dicto die XXV aprilis factus fuit milcs armatus Gualterius, 
postea ob memoriam patris, dietus dominus Bandinus, et factus fuit 
per capitaneum sindicurn, etc. Caleiatus calcaribus per Dom. Rober
tum Pieri Lippi, et Dom. Baldum de Catalanis, et einetus ense per 
Dom. Pazzinum de Strozzis j omnia in presentia DD. et plttrium ali
oruru militum, et populi multitudo maxima fuit. 

"D . .Joannes promisit, et juravit pro sc, et pro D. Bandino, et 
promisit, quando esset legitimac actatis, infm annum coram DD. rati
ncaret et juraret." 

1389-ben VI. Károly franczia király Sicilia trónkövetelő her
czegeit, Lajost és Károlyt, lovagokká avatja, melly tényről egy kró
nika, melly Mans o Gu ido és V illette Fülöp, sze nt Dénes (1380 -1415) 
apátjai kérelmére iratott i)ssze, igy szól: 

"Ad celebritatis farnam oris rcmotioribus divulgandam, in Ale
manniam et Angiiam longe lateqne per regnum cursores regii diri
guntur, et nuncii, qui utriusque sexus ingeunitatem oraculo vivae vo
cis et ~apicibus in vitaren t ad solemnitatern in villa Sancti Dionysii prope 
Parisios peragendam. 

"Prima die mcnsis, quae fuit dies sabati, sole jam suos dele· 
Vll 33 
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ctabiles radios abscondcnte, rex ad locnm debitum solemnitati accessit. 
Quem, modico temporis spatio interjecto , regina Siciliae secuta est. 
In curru de Parisiis exivit 0um ducum, militum et baronum .multitu
dine copiosa, quam etiam duo ejusdem filii Ludovicus rex Siciliae 
et CaroJus adolescentcs egregii , equestres sine medio sequ._ebantnr, 
non tamen simili apparatu, quo prius soliti erant equitare. Nam seu
tiferorum priscorum ceremonias gradatim ad tyronum ordinem ascen
dentium servantes, tunica lata talari ex griseto bene fusco uterque 
indutus erat. Quicquid vero ornnmenti eorum equi, vel ipsimet defe
rebant, auro penitus carebat. Ex simili quoque panno, quo amho in
duti erant, quasdam portiunculas complicatas, ac seilis equorum a 
tergo alligatas deferebant, ut at·migerorum antiquorum peregre profi 
ciscentium speciern denotarent. ln hoc statu cum matrem usque ad 
Sanetum Dionysium conduxissent, in secrP-tioribus locis nudi in prae
paratiB halneis se mundarunt. Quo peracto circa noctis initium, ad 
regern redeunt salntandum, a quo benigne suscepti sunt: et tunc ad 
ecclesiam festinans, eo SC!]IlÍ se praecipit modo qui sequitur. Indu
mentis praediclis exuti, mox vestimentie novae militiae adorDantur. 
Ex oloserico rubino vestimenta dnplicia minutis variis foderata defe
rebant, unam de snbtns rotundum, ad talos usque protensum; alte
rum ad modum imperialis clamydis, a scapulis ad terram dependen
tis. Quo habitu distincti et absque caputiis, ad ecclesiam sunt adducti. 
Insignium virorum comitiva praeihat et sequebatur. Domini duces 
Burgundiae et Turoniae ad laevam et ad dexteram, Luclovicum regern 
Siciliae dedncebant. Dux etiam BorbonienAis, et D. Petrus de Navarra 
Caroium deducebant. Et hi omneA cum rege ante martyrum corpora 
sacrosanta, perlteta oratione, cum pompa qua venerat, coenaturi ad 
áularn regiam redierunt. Tum· in mensa regis, regina Siciliae, duces 
Burgundiae et Turoniae, ac rex Armeniae sedern superiorum tanue
runt; ad levarn t·ex Siciliac, ct ft·ater ejus CaroJus consederunt. Ce
lebrique coena facta, omnibus rex valedicens, ad quiescendum per
rexit. Insignes vet·o adolcscentes praedieli habitu eodem, quo prius, 
ante mat·tyres reducuntur, ut ibidem, sicut mos antiquitus inalevit, in 
orationibns pernoctarcnt. Sed, quia tenera aetas amborum tanto la
bori minime correspondehat, ibi modica mora facta, reducuntur, ut 
quieti indulgerent. 

"Illncescente am·ora, futurarum militum dnctorcs praenaminati 
ad ecclesiam aceedentes adolescentcs rcgios prostratos ante pignora 
martyrum sacrosancta repererunt, quos ad dornum reducentes, expe
ctare rnissarum solernnia praeceperunt. Hae(· Antissioderensis epi-
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scopus cum conventu monaslerii cclcbl·anda su~;cepcrat, ut novae mi
litiae insignia sanetius conforrentur. Ad quud etiam decentius pera
gendum, rex brevi nobilium vallatus multitudine ad ecclesiam perve· 
nit. Duo armigeri corpori cjus, custodes praecipui evaginatos cnses 
per enspidern deferentes, in quorum summitate aurea calcaria depen
debant, per claustri portam ecclesiam sunt ingressi, quos rex longo 
nt regali epitogio indutus, ac postmodum rex Siciliae cum fratre, or
dine quo prius, sequebautur. Q,ui cum ad altare martyrum pervenis
sent, ac ibid em reginas Franci ae et Síciliae, ac caeterarum do
minarum insigne contubernium expectassent, jubente rege, missa so
lemnis inchoatur. Hoc peraeto, epi~copw; protinus regern adit, et in 
ejus praesentia ambo ::ulolc!'wcntcs flr·xi~ gc·nibus pctiernnt, ut tyro
num adscriborentur numel"O: qui cum eis juramentum solitum exe
gisset, eos noviter aecinxit baltheo militari, et per dominum de Chau
viniaco calcaribus de:mratis cor; jussit rex CaroJus insigniri. In hoc 
statu, prius tamen ab episcopo benedictinne perccpta, in aulam'regiam 
reducuntur, ubi cum regn prandium et eoenam acceperunt, utriusque 
sexus evoeata nobilitatc aRRÍstent<', quae ineffabilitcr congaudens, tri
pudiando pernoctavit 

"Die lunae subscquente, circ11 dici horarn nonam, sicut condi
ctum fucrat, 1·ex viginti duobus electis militibn~ spectatae strenuitatis, 
indici jussit hastiludiorum spectaculnm, et cum quanto apparatu pos
sent et scircnt, illud reddm·ent gloriosum. Quod et peragere matura
runt. Nam mox in equis erilltatis, mll'o fnlgentibns armis et scutis vi
ridibus insignitis, quos etiam sequebantur qui Janeeas ct galeas so· 
Jernniter vectitabant, ad regem pervenenmt, nt ibidem insignem ca
tervam dominarum, quao ipsorum ductrices existerent, dignum duxe· 
runt aliquamdin p1·acstolari. Eae jussu regis ad numerum militum 
praeelectae, ve~>timentis similibus ex viridi valde fusco cum sertis 
aureis ac gemmatis cultu regio phaleratis, ad eju~; pracsentiam addn· 
cuntur. Et sicut instructae fuerant, de sin u suo funiculos sericeos 
extrahentes, dulciter praedictis militibus por rexerunt, et eorum si ni· 
stris lataribus adhaeserunt, cum lituis et instrumentis musicis eos us
que ad campum agonistarum dedncentes. Ardor inde martius militum 
animos incita vit, ut repetitione ictuum lancearum usque ad solis occa
sum laudis et probitatie titulos mcrerentur. Tum dominae, quarum ex 
arbitrio sententia bravii dependebat, nominarunt quos honorandos et 
praemiandos singulariter ccnsuerunt. Quarum sentantiam gratanter 
rex audiens, et ipAarn munificentia solita cupiens adimplere, praefatos 
viros egregios pro qualitatc moritorum doni!? donavit ingentibus. Et 

33* 



inde cocna pm·acta, quod reliquum noc.tis fuit, tripudiando b·ansactum 
est. Militari tyrocinio peracto, sequens dies ad sirnilia cxercenda vi
gintiduobus electis scutiferis assignatm·, ct pari pompa, ut prius, a 
totidem domnicell is in campitm du c ti fuerunt, ubi alternatis ictibus, 
mutno usque ad noctem conflixerunt. Coenaque lauta regio mbre est 
peracta, cum dominae nominassen t qu os super caeteros elegerant 
praemiandos. 

"Quia exercitium illud milita1·e per triduum statuerat exerceri, 
die sequenti, priore tamen ordine non servato , indifferenter milites 
cum scutiferis lu dum laudabiliter pcregerunt, et ut prius virtutis prae
mia receperu nt, qui judicio dominarum se habnerunt; sic n ox quarta 
finem dedit c.horeis. 

"Sequenti die, regia refcctione percepta, rex pro cujuscumque 
merito milites et armigeros laudavit, non sinc fluxu munerum munifi
centiaeque regali manum porrigens liberalem, domnas et domnicelias 
arrnillis et muneribus am·eis et argenteis olosericisque donavit insig
nioribus, omnibusque cum pacis osculo valedixit, et conceasit licentiam 
redeundi. 

(Az Angolországban dívott lovaggá-avatást lásd Bissens Eduárd 
jegyzeteiben, Upton Miklós D e st u d i o m i l i t a r i (London 1654) 
értekezése fölött.) 

C) A 97-ik laphoz. 

A czimerekrAI. 

A czimer elseje azon küljellegeknek, mellyek a nemességet min
den időben s minden helyen megkülönböztették. Nem érdektelen te
hát vázlatát adnunk a czimer történetének, megmutatva el8ször, hogy 
mikép a középkori Európában, ugy mindenütt léteztek nemes-embe
rek j másodszor, hogy a czimeres fegyv&rek a nemes családok ere
detét, azonságát és hagyományait jelképezték j harmadszor, hogy a 
czimertan egy uj oldalát fedezi fel el8ttünk a nemzetek közös termé
szetének, az eszmék fejl8dése s megtestesülésének egyenlHségére 
nézve. Annál érdekes b ez, ro ivelhogy a nagy forradalom óta a czi
merek kevésbbé tanulmál}yoztatnak s értetnek: és egyegy nagyur ke-
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vesebbet tud ma e tekintetben, mint ötven év előtt atyja inasa tu
dott j azaz ö csak annyit tud , hogy a czimer nemességet jelent s 
hogy azt némellyek kocsijokra festetik, legtöbben pedig pecsétjökbe 
vésetik. 

A czimerek képjeliratos nyelvet képeznek, mint azok, mellyek 
az oheliskokra voltak vésve, s a czimertudomány az illy nyelveni irás
és olvasásban áll. 

A czímerekben két elem különböztethetö meg: a talaj, melly 
m e z ö n e k vagy p a i z s n a k mondatik, és a belevésett vagy reá
festett alakok vagyis a j e l e k. A talaj ruindig a négy szinek egyi
kével, t. i. zölddel, pirossal, kékkel vagy feketével van festve, vagy 
az arany és ezüst egyikével, vagy végre hölgy- vagy szürke evetbőrrel 
bevonva. 

A czimer első szabálya, hogy fém fémre, szin szinre rá ne jő
jön; a czímet· külöoben hamis, kivéve hármat vagy négyet egész 
Európában, mellyekben a szabálytól különös és ismeretes okokból 
történt az eltérés. 

A paizs fel- és al-részre osztatott, mellyek mindegyikébe bele
tétethetett jelvényül, változatos helyzetben, akármellyike a teremtett 
vagy képzelmi világ lényeibőL 

Régi czimcl'ek. 
A czimer a régieknél átalában lényeges része az öltözéknek és 

fegyverzetnek. Majd a paizsra majd a zászlóra van az festve, majd a 
hajó orrára vagy a pecsé.tre rá vésve; de nem tudjuk, alkalmaztatott-e, 
mint a középkorban, az épitészetnél, a butorok- és ruhanemüeknél; 
hacsak bizonyitó erővel nem bir Ezechieinek itt alább felhozandó 
helye és a nemes rómaiak saruinak l u n u l á i. 

Hornérosban Pandaros, Agamemnon és Achilles nyilván czi
meres fegyverekkel birnak ; hanem az igaz, hogy Achilles paizsa, 
aztán a Heraclesé, mellyet Hesiodos énekel meg, úgy szinte Aeneasé, 
mellyet Virgil ir le, távolról sem ollyanok, miut a középkoriak, miu
tán rajtok hősi jel vény ek helyett egész cosmogoniák foglaltatnak. 

Aeschylos és Eurypides, Thehae ostromát tárgyazó szomorjá
tékaikba a czimertan összes elemeit belefoglalák. Aeschylos "Heten 
Thehae ellen" szimü darabjában Eteocles és a kara várfalakon van
nak azon pontban, midőn egy, Polynicea hadseregének megvizsgálá
sára kiküldött kém visszatér. Eteocles kérdi, kik legyenek a harczo
sok, kiket ö a különféle hadosztályok élén lát; és a kém megnevezi 
ezeket, leírván mindegyiknck cúmerét. Eurypides "Phoenicziaiak" 
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czimü darabjának elején Antigone és egy öreg fölmennek a toronyba, 
Oedipus palotájában ; Antigone kérdi a vezérek neveit, és az öreg 
mondja neki: M i d ö n fi v é r e d e l é me n t em , me g n é z
t em fi g y e l m es e n j e l v é n y e ik e t s m os t me gis me r e n
d em ők e t könn y e n. A szamarjáték köz ep én aztán, egy, öreg, 
kimenvén a várdából, Joeastához siet, hogy ellleszélje neki a harczi 
készületeket ; megnevezi a vezéreket s ezimereiket is leírja. 

Philostratos 'l'hemistocles életében moudja, hogy a perzsa ki
rályok czímere a paizsra öntött arany sas. Xenophon H e ll e n ik a
jában olvassuk, hogy a sicyoni polgárok paizsain S betü, a thebnei 
lovasokén pedig festett buzogány látható. 

A római irodalomban igen sok helyt említtetik a czimer. Az 
A e n e is IX. könyvében mondatik, hogy Clenor harczosnak csak 
meztelen kardja s tiszta fehér paizsa van: E n se l e vis n u d o 
p a r ma q u e i n g l o r i us a l b a. E vers mutatja, hogy a régi Ita
lia harczosai paizsaikon s kardjaikon csak saját családjok czimerét 
hordozák; miután Clenor, mint Maeonia királyának rabszolganőtől 

született törvénytelen fia, kardján és paizsán semmi jelvényt sem 
visel. 

Plinius Major XXXV könyve 4. fejezetében mondja, hogy a 
'l'róját ostromló hősök paizsaikra festett jelvényeket hordoztak. Pli
nius idejében tehát a régi hagyomány a festett czimerek szokását 
egész a trójai harczosok paizsaira vitte vissza. Hozzáteszi Plinius, 
hogy a earthagóisk jelvényeiket fegyvereikre szokták volt vésni és 
festeni. 

Mind szárazföldi, mind tengeri hadizászlók nyomaira is akadunk 
a régieknéL 

Mózses IV. könyv Il. fej. mondatik, hogy a héberek a sátor 
körül, minden család a maga zászlója alatt tanyázott. Aeschylos Kö
ny ö r g ő i-ben Danaos kiáltja, hogy ráismer az őt üldöző egyiptomi 
hajókra jelvényeikrőL Sopitocles Antigonéjának egyik antistrophájá
ból kitűnik, hogy a thébaeiek czimere sárkány, hihetöleg a Thebaet 
alapító Kadmos sárkánya vala. Eurypides "Iphigenia Aulisban" 
ezimü darabjának egyik strophája világosan mondja, hogy a boeotok 
hajóinak zá.szlóin Kadmos a1·any kígyót tartott kezében, a mi So
phocles fönebbi helyét megerősíti. Jeremiásnak néhány, Babyloniára 
vonatkozó helyéből kitilnik, hogy az assyriabeliek jelvéiJyén galamb 
vala; mit megerösit két vers Tibuli us II. könyve 7 -ik elegiájában. A 
perzsa király harli jelvénye Xllnophon idejében is egy, a dárda éll'lre 
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függesztett, kiterjesztett szár·nyu arany sas vala. (C y r o p a e d i a 
I, 10). 

Az Aeneis VI. énekében Virg·il beszéli, hogy Aeneas Deiphobos
nak siremléket állított, reá tétetvén az elhunytnak nevét s czimerét. 
Servius e hely magyarázatánál írja: "vagyis festett fegyverczi
mert." Ebből kitetszik, hogy a rómaiaknál az illy festett czimerek 
egész a IV. századig szokásban voltak. Hogy a régiek a hajó orrára, 
jelvényalakokon kivül czímereket is vésettek, arról Eurypides I p h i
g e n i á j a és az Aeneis IX. könyve kétségtelen adatokat nyujt. 

Be van bizonyítva, hogy a névnek a levél alá irása csak későn 
jött szokásba, s hogy mindenütt kezdetben a pecsét reányomása basz
náltatott j a minthogy valóban a nevek, mint nem örökösek, a sze
mély azonságát igen nehezen bizonyithatták volna. 

Az Iliás_ VII. énekében sor~<ot húz kilencz göt·ög hös 1 hogy 
mellyikök mérközzék majd Hectorral párviadalban. Megjelölvén 
mindegyik a maga koczkáját, egy sisakba veti j Nestor megrázza a 
sisakot, s a kihúzott koczkát a hírnök körülhordja s megmutogatja a 
kilencz hősnek. Hogy ama koczkára pecsétjelvény volt nyomva, ki
tetszik onnan, hogy az elsÖ nyolcz hős , kiknek az megmutattatott, 
nem ismeri azt magáénak, de midön végre a hírnök 1'elamonios A
jaxhoz jő, ez magáénak ismeri s elfogadja. Ha a koczkán pecsét he
lyett írott név lett volna, arról Ajax nevét minden görög legott leol
vasandotta. 

Sophoclesben Dejanira, ruidön öltönyt küld Heracles számára, 
mondja: Ő megismeri könnyen, hogy az ajándék tö
lem v a n, m i v e l r e á n y o m t am p e c s é t e m e t. Eurypides 
H i p p o l y t o s á b a n Theseus, midön Phoedra levelét veszi, felki
ált: M i ll y é d es emlék e t költ b e n n em a z ö p e cs é t é
n ek lá t á s a ! és hozzáteszi: N y i s s uk fe l : miböl kitetszik, 
hogy a régiek levelei zárottak és nem nyiltak s függö pecsétüek vol
tak. Josephus Flavius Zs i d ó r é gis é g e i XII. könyvének 5-ik 
fejezetében beszéli, hogy Spártának egyik, Arias nevü királya leve
let irt a zsidóknak s emlékeztette öket a testvéri viszonyra, miután 
némelly adatok azt bizonyiták, hogy a spártaiak Ábrahámtól szár
maztak. E levél négyszeg lapra volt irva s pecsétjén egy, körmei 
közt kigyót tartó sas vala látható. 

, Hogy a levelezésnél a névaláírási szokás a rómaiaknál már Ti
berius császár idejében divatozott légyen, bizonyitja Svetoniusnak 
egy helye, hol mondja, hogy a császár, midön királyoknak irt, A u
g us t us n ak irta magát alá, melly név családjáhan örökös vala. A 
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pecsét használata azonban, melly olly igen régi volt, megtartatott a 
császárok alatt is s közönségesen gyürübe vésetett. Macrobios sze
rint az illy gyürük különösen levélpecsétlés végett viseltettek B egy 
osztály kiváltságát képezélc 

A régiek, midőn pecsétet csináltattak, azzal a család valameily 
nevezetes tettét akarták örökitni. Plutarcb Ma r i us b a n beszéli, 
hogy Sylla, midőn pecsétet csináltatott, azon jelenetet vésette ki, mi
dőn Bochus király kezeiből Jugurthát veszi át. 

Két tényt ernlitünk még fel, mellyek bizonyítják, hogy a czi
merek, mikép a középkorban mindig, a régieknél is többnyire örökös 
jelvényt képeztek, a családi hagyományok megszentesitésére. Ovid 
a M e t a m o r p h os i s VII. könyvében , Plutarcb 'l' h e B e us á

ban, Seneca H i p p o l y t o s ban beszélik, hogy midön Aegeus, 
Athenae királya, egy ismeretlen vendéget asztalához ültetett, ez ki
húzta kardját, hogy azzal a hust felvágja, mire a király, látva a kardra 
vésett jelvényeket, fiára, Hippolytosra ismel't, kit neki Aethra, a tro
ezeni király, Pytheus leánya szült. S\>-etonius C a l i g u l á b "a n b e
sz éli, hogy e c~ászár, féltékeny lévén Róma régi nemes családaira, 
megfosztotta a Torquatokat a családi nyakláncztól , a Cincinnatuso
kat a hosszú s gyürübe foglalt hajazatt611 a Poropejus családot végre 
a N a g y melléknévtöl. 

Megjegyezzük itt, hogy a római fegyverekre alkalmaztatni sza
kott czimerek i n s i g n i a vagy m eg k ü l ö n b ö z t e t ö j e l nevet 
viseltek. " 

A római fegyverek czimerei képezik azon lánczszemet, melly 
összeköti az ókort a középkorral s magában foglalja majdnem mind
azon elemeket, mellyek a XI. század végén egész mesterkélt czimer
tudományt alapi tottale 

Vegetius II. könyve 8"ik fejezetében mondja, hogy egykor 
minden seregcsapat, a paizsokra festett különbözö jelvényeket hor
dott. Szerinte e jelvények arra valók voltak, hogy a katonák a csata 
alatt könnyebben megismerhessék egymást. Ama jelvények a paizs 
külsejére voltak festve; belül pedig minden harczosnak saját neve 
volt reá irva. Ámde minök lehettek ama jelvények ? 

Pierius Valerianus, a XV. század tudósa, az egyiptomiak s más 
népek képjelirata fölötti értekezésében több helyütt s különösen a 
XV. s XIX. könyvben a római legiók számos csapatjának czimer
jeleiröl tesz említést, igen régi kéziratok tekintelyérc támaszkodva. 

A paizso)( 1 mellyekre ama czimer festetett, kerekdedek, c l y
p e 11 sok voltak, kiilönbözilk a négyszegletiiektöl (se u t a) 1 mel)-



521 

lyek a lovagi paizsok mintáiul ezolgáltak. A kerek paizeok nem is
mertettek a középkorban e csak a XVI. században jöttek szo
káeba. 

Láttuk tehát, hogy a czimer, teljes jelvényes értelmével meg
volt a régieknél s hogy azt semmiesetre sem a X. vagy XI. század 
hírnökei (H e r o l d e) találták fel. 

A római szinkör-játékokban egészen a lovagjátékok előképére 
találunk, és a pártok szinci a középkori lovagokéival hasonlíthatók 
össze. 

A szinköri játékok a rómaiakra nézve tiszteletes intézmény 
voltak, mellyel a vallás és az ősök összes emlékei ösezefüzve voltak. 
Virgil az Aeneis V. énekében Siciliában ünnepeheti azokat Anchiees 
hamvainak tiszteletére. A szinkörjátékokban a császárok alatt négy 
párt fejlett ki: factio alba vagyis a rehérekj factio ro
s e a, a vörösek ; fa c t i o v e n e t a , a kékek ; fa c t i o p r a s i n a, 
a zöldek. Ezeket Domitián 8 vetonius szerint fa c t i o a u r e á v a l 
és fa c t i o p u r p u r e á v a l nevelte. 

Ugyanezen szinek használtattak a viadaljátékokon; csakhogy 
a fekete szin is el volt fogadva a gyászoló lovagok által ; aztán a 
hölgy és szürke evet kelme, melly északi gyártmányok Görög- és 
Olaszhonban ismeretlenek voltak. 

A keresztes hadak uj korszakot hoztak a czimerekre. Ugyan
azon időtájban rendeztettek s lettek gyakoriakká az európai nemes
ség között a lovagjátékok, mellyek a trójai s a régi olaszhoni játékok 
ujjászületéseül voltak tekinthetők. A szertartás, mellyel a lovagjáté· 
kok részletei szabályoztattak, a czimernyelvbe behozott nagy rend
szerességre igen sokat folyt be. 

Az épen olly bonyolodott, mint mély tudománynyá emelkedett 
czimertannak tudorai a hírnökök (heroldok) voltak. ·Az Ilias- és 
Odysseában megemlittetnek Talthybios, Agamemnon hírnöke; Eury
bates Ulyssesé ; Odios Nestoré j Epitides Anchisesé j Eumedes 
Hektoré; !deus Priamosé j melly legutóbbi hírnök Ida hegyétől 

vette nevét. 
A középkori hírnököknek köszönjük a czimertani első könyve

ket. Első helyen állnak Berry hírnök és Sicilia hírnök munkái j Berry 
könyve kézirat, melly a párizsi fejedelmi k'önyvtárban illyen czim 
alatt-őriztetik: A franczia királyok származatrende. A 
munka elején Gille le Bonnier, a szerzö, ki aztán Berry nevet vett 
föl, a legkeresztényebb király VII. Károly hírnöke, mondja, hogy a 
nagy hadak s oJ•szágos megosztások által kiszoríttattak szAmos neme-
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mcsek eredeti helyeikröl, és a templomok s paloták, mellyekben a 
családi czimerek lefestve tartattak, a háborúk alatt lerontattak j s 
minthogy a régi könyvek, mellyeket a családokról a hírnökök össze
írtak, ugyanazon háboruk alatt vagy elvesztek, vagy az országból ki
vitettek, azért ö a nemesek neveit s czimereit leirni feladatul titzte ki 
magának. Ebből észrevehetni, hogy a hírnökök jegyzőkönyveket ve
zettek, mellyekbe a nemes családok s azok cziruerei be valának irva. 
Már a régiek is ismerték az illy lajstromokat, s Cornelius Neposban 
Atticus lovagra vonatkozólag ezeket olvassuk: "Följegyezte a csalá
dok eredetét olly módon, hogy ama könyvből a kitünő férfiak szár
mazását elegendőleg kivehetjük. . . . Marcus Brutus kérelmére a 
Junia családot eredetétől egész a mai napig leszármaztatta1 megje
gyezvén minden családtagról, mikor és kitől született, ruelly időben 
s minö hivatalokat viselt. Hasonlóképen Marcellus Claudius ohajtá
sára a Marceilusok családjáról irt j Scipio Cornelius és Fabius Maxi
mus kérelmére pedig a Comeliusok, Fabiusok és Aemiliusok család
jait irta le. u 

Sicilia hirnök könyve valóságo:s czimertudományi értekezés, 
ajánlva Aragoniai V. Alfonznak, ki uralkodott 1416 és 1458 között. 
E müben már régi és ujabb czimertudomány különöztetik meg: s 
igy a mai történeti tudomány nem tesz mást, mint hogy bizonylatok
kal támogatja azt, mit a XIV. század hírnökei már előre sejtettek. 

És valóban, a középkornak czimertudománya, ha szabályait te
kintjük, új, ha elemeit veszszük tekintetbe, régi 1 ha pedig czélját 
méregetjük, minden korra egyaránt szolgál. Agamemnon idejében 
épen ugy, mint Bayard korszakában a nemes-ember paizsára irva 
hordta saját és családja történetét; csakhogy a XI. században a jel
vények uj modorban állittattak össze: a mi kétségkivül nevezetes 
ujitás, de melly mégis nem valami teremtés, minthogy betüket találni 
fel nem ugyanannyi, mint nyelvet találni. 

Igen kevés czimernek tudatik eredete s határozott jelentése. A 
legtöbb család, czimerét a legkülönösebb, regényes s kevéssé bizonyos 
kalandokból származtatja, mellyeket a hírnökök többé fenn nem 
lévö kútforrá.sokra támaszkodva hireszteltek el. Igen sok czimer 
szójátékból vagy névhasonlóságból ered. Azok, mellyek jelvényesen 
adják vissza tulajdonosuk nevét, b e sz é l ö c z i m e r ek n ek ne
veztetnek j illyen beszélő czimer az Orsini nevü hires római család 
paizsé.n a medve. Néha foglalkozáara vonatkoznak a czimerek j igy 
voltak a Mediciekén lapdacsok láthatók, mellyek utóbb czipókká 
vagy laptákká változtattak ; ollykor adomákon vagy személyi ese-
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ményeke n alapulnak j Laroque beszéli, hogy Bastárd Vilmos vörös 
talajon arany leopárdat vett fel czimerül, miután ezen állat Plinius 
szerint hím párducztól és nőstény oroszlántól származik. 

L. Granier de Cassagnac-tól : E x t r a i t d e q u e l q u e 8 é t u
d e s h i s t o r i q u e 8 B u r l e b l a s o n. 

D) A 103. ]ap hoz. 

A nemt'!il t\H sze•·clml Jelvímyek s jel!;zavak. 

Jelvény s jelszónak, vagy, mint a francziák nevezik, d e v i
s e-nek neveztetett az, ru ell y által a születés , gazdagság-, hatalom
vagy vitézségben kitünő személyiségek, czímereiken vagy betükben 
megkülönböztetni szakták maguknt egymástól vagy pedig bizonyos 
vágyakat s gondolatokat fejezni ki. Áll t á r g y b 6 l és j e ls z 6-
b ó l j a tárgy természeti vagy ruesterséges alak, melly valameily fo
galmat nyujthat, a másik felvilágositásul B megerősítésül szolgál az 
elsőnek. Tökélyes jelvényképre Paulus Jovius következő öt felté
telt kiván meg. 1-ször Kellő arányt a lélek és test között: a lélek 
alatt a jelszó, a test alatt az alaktárgy értetik. 2-or Ne legyen an
nyira homályos, hogy megfejtésére Sy billára legyen szükség j de 
meg ne is legyen annyira világoR, hogy mindcn paraszt ember meg
értse. 3-or Kellemes látványt nyujtson. 4-er Semmiféle emberi ala
kot ne tartalmazzon. 5-ör Legyen jelszava, melly lelke a testnek j ez 
közöuségesen más nyelven szóljon, mint melly a jelvénykészitőnek 
anyai nyelve, hogy az értelem valamennyire burkolt maradjon; az
tán rövid legyen, de még sem annyira, hogy kétségre adjon al
kalmat. 

Ismertetnek azonban jelentő:; s igen szép jelvények, mellyek 
csak lélekből vagyis jelszóból állanak j minö a Borgia Caesaré, ki 
mondá: A u t CJa es a r a u t n i h i l. Ellene fordulván szerencséje, 
ugyanezen jelszóból a következő szúrós epigramm készült: 

B o r g i a C a es a r e r a t, fa c t is e t n om i n e C a es a r. 
A u t n i h i l a u t C a e s a r , d i x i t : n t r u m q u e f u i t. 
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A jelvények a czimerektöl abban különböznek, hogy a czime
rek családiak B azért n e m z c t B é g i e k n ek neve?;tetnek , a jel
vények ellenben csak az egyedre vonatkoznak j ámbár tudjuk, hogy 
némelly nagy ember, jelvényét fegyvereire vésette, B a jelszó átment 
a családi czimerbe. 

"Midőn VIII. Károly és XII. Lajos Olaszországba ment -
mondja Paulus Jovius- minden kisérője a hadseregnek, a franczia 
urak példájára, szép jelvényekkel ügyekezett magát ékesíteni; a lo
vagok jelvényei tudnillik felöltönyükre, hátukra vagy mellökre arany
nyal vagy ezüsttel gyönyörüen voltak kihimezve; mi által a fegyvere
sek látványa leggazdagab bá, legtündöklőbbé tétetett." 

Ezerötszáz körül folyt le tehát a jelvényeknek arany korszaka. 
A legnagyobb urak a tudósoltat kérték fel jelvények készítésére. 
Ferrara herczegének Ariosto talált ki egyet. A Colonnák Sannazaro
hoz folyamodtak; Paulus Jovius a Medicieket, Pescarákat, stb. látta 
el. Felvilágosult századunk elsöpörte a jelvényeket is 1 mellycket 
már most csak némelly könyvnyomdász használ. 

Ide iktatunk néhány jelvényt Paulus Jovius, Gabrielio Simeoni, 
Lodovicl) Domenichi, Camillo Caroilli, La Colorubiere stb, irataiból. 
Egykor talán e divat is, mint ezer más, ismét lábra fog kapni; An
gol- s Némethonban már is szokásba kezd jöni a hintókat czimeren 
kivül jelszóval is disziteni fel, ugyszintén levélpecsétekre sajátságos 
jelvényeket és jelszavakat alkalmazni. 

Diana meggyujtott imolája, illy jelszóval: A l t e r u t r a cl a
rescere fama (Bármi úton módon hírre kapni.) Gon· 
zaga Lajosnak volt jelszava, melly minden hires gazemberre reá
illik. 

Paizs illyen felirattal : A u t cum h o c a u t i n h o c (V a g y 
e z z e l v a g y e z e n): a spártai anyának a mantineai csatába küldött 
fiához intézett szavai j Pescara határgrófja által fogadtatott el. 

Szikla, melly ellenében a hullámok megtörnek, illyen szavak
kal: Conantia frangere franguntur, (Á törni törek
v ők me g t ö r e t n ek): Colonna Victoria jelvénye, kinek, férje ha
lála után, irigyei s roszakarói támadtak. 

Nápolyi Fridrik jelvénye egy könyv volt, melly égett, illyen 
jelszóval : R e c e d a n t v e t e r a (Fél r e a m u l t akkal !) ; mi ál· 
tal a bántalmak feledését jelentette. 

Fehér iratka: ~ e c s p e n e e m e t u , szavakkal , volt don 
Ferrante Gonzaga jrlszavn. 
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Mérleg, ezen evangelium i szavakkal: H o c fa c e t v i v c B 

(E z t t e d d é 11 é l n i fo gs z), Matalon grófnak volt jelszava. 
Delejtű a sarkköri csillag felé irányozva illy körirattál : A sp i

c i t u n am, (E g y ma g á t n é z i), szer~Imi jelvény volt, mellyet 
Paulus Jovius Sinibaido de' Fieschi számára talált fel. 

Diadalszekeren eiül császár, utána fekete rabszolga, ki a régi 
római szokás szarint babérkoszorút tart a r.sászár feje fölött, illy fel
irattal: Servus curru portatur eadem (A szolga is 
u g y a n a z o n sz ek e r e n v i t e t ik); egy magas állásura volt 
alkalmazva, kinek hűtlen hölgye aljas szerelmeskedést űzött. 

Napfogyatkozás a holdnak a nap és föld közé helyezése által 
illyen jelszóval: Toturu adimit quo ingrata refulget. 
(M i n d e n t e I v e sz, a m i á l t a l ö, a h á I a d a t l a n f é n y I i k ). 
Ascanio Sforza bibornak jelvénye vala, ki haragudott VI. Sándorra, 
miután ez, neki köszönvén nagyrészben a pápaságot, nem viszonozta 
azt az által, hogy Lajost, a milanói herczeget, 1t bíbornok fivérét, el
kergettette volna. 

Ugyanezen bíbornok, midön hölgye által gyötörtetnék, illyen 
sze1·elmi jelvényt vett föl : '!'érden álló, megterhelt teve, e szavakkal: 
No suefra mas de Io que puedo. (Nem viselek el töb
b e t 1 m i n t a m c n n y i t b i r o k). 

Isabella mnntuai határgrófnö, elhagyatván kettőn kivtil összes 
udvaronczaitól, jelvénytil egy háromágu gyertyatartót vett föl, melly
nek csak középsö ága volt meggyujtva, illy szavakkal : E I é g e g y 
a s e t é t b e n , (S u ff i c i t u n u m i n t e n e b r i s ). 

Egy veder tele fekete kövekkel, mellyek közt egyetlen egy fe
hér van , illy jelszóval : A e q u a b i t n i g r a s c a n d i d a s o l a 
d i es 1 (E g y e t l e n d e r ii l t n a p e l fe I e d t e t i a b o r u s n a· 
p ok a t.); Jacopo Sannazaro jelvénye 1 ki idővel hölgye ezerelmét 
megnyerhatni remélte. 

Ariosto Lajos egy kaptárt vett föl, mellynek méheit egy paraszt 
megöli füsttel, hogy kiszedhessc a mézet és viaszt ; a jelszó ez : P ro 
bono malum. (Jóért roszat). 

Egy határkő illy felirattal : V e l J o v i c e d e r e n e s c i t ; 
azon adomára czéloz, melly ezerint Terminus isten nem akarta áten
gedni helyét Jupiternek a Capitoliumban. Erasmus Rotterodamus 
jelvénye, mellyel jelenteni akarta, hogy értelme semmiféle tekintély 
elött meg nem hajlik. 

Fogait vicsorító róka illy felirattal : Sim u l as t u e t d e n t Í· 
bus utor, (Ravaszságomat s fogaimat is felhaszná-



526 -

lom) della Volpe lovag jelvénye, kinek a velenezei tanács emléket 
állittatott. 

Gyürü, mellynek gyémántjába nap és hold van bevésve, illy 
relirattal : Sim u l e t s em p e r, (E g y ü t t és m i n cl i g t. i. r a
g y o g u nk), egy királyi házaspár jelvénye, mellyet Gabl'iello Hi
meoni készitett. 

Gerelyilly felirattal: Con:sequitur, quodcumque pe
tit (Amit csak czéloz, mindent elér), Valentionois 
herezegnö jelvénye vala. 

Egy selyembogár illy felirattal: Cs u p á n e b b ö l é l ek, 
Stampa Miksa gróf jelvénye vala, mellyel neje nevére (Anna M o
r o n a) ezélzott; szóhasonlóság levén a M o r o n a és m o r us (eper
fa) között. 

Gyik illyen jelszóval: Q u o d h u i c d e es t, me t o r q u e t, 
(Ami ennek n in csen, az engem gyötör), Fridrik, man
tuai herczegnek jelvénye; az levén a vélemény, hogy a gyík soha 
sem szerelmes. 

Szilfára támaszkodó szölötö ál tal ezen jelszóval : Q u i e sc i t 
v i t is i n u lm o (A sz ilf a ö l é b e n n y u gs z ik a sz ő l ö t ő) 
akarta Alda Torella férje iránti vonzaimat kifejezni. 

Egy bottal a levegöb e feliitött lapda illy jelszóval : P e r c us
sus elevor, (Megesapva fölemelkedem), Cado Orsino 
jelvénye vala, mellyel oda czéh-.ott, hogy a b11lsors csapásai neki uj 
erőt adtak. 

Meztelen kard illyen jehizóval: E x h o c i n h o c (E b b ő l 
e b b e), Clemente Piatra grófnak jelvénye, mellyel jelenteni akarta, 
hogy a bántalmakért karddal adatott magának elégtételt. 

Kiterjesztett vitorláju hajó, melly feltartatik valami akadály 
által, illyen felirattal: Sic frustra, (Igy hiába), egy harczos
nak jelvénye vala, kit egy hölgyecRke ezerelme nem engedett a di
csőség utján haladni. 

Egy kard, reáfonódott kígyóval, melly babérkoszorút tart szá
jában, e jelszóval : H i 8 d u c i b u 8 (I I l y v e z é r ek k e 1), Girami 
Ipoly jelvénye ; mellyel jelenteni akarta, hogy a kard által képviselt 
vitézség s a kigyó által jelvezett okosság győzelemre vezetnek, 
mellynek jelv.énye a diadalmi babérkoszorú. 

Gordiuei csomó egy karddal e illyen felirattal : N i h i I i n t e r
est, quomodo eolvatur, (Mindegy, akármikép ol
d ass ék még), Bartolomeo Gottifredi jelvénye vala. 

Olvasztó edény a tüzön néhány Arany vesszl:ível s illy felirat-
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tal: Si c u t a u r um i g n i (M ik é p a z a r a n y a t ü z b e n), Al
berta da Stripicciano jelvénye, mellyel fejedelme iránti behizonyitott 
hiiségét jelentette. 

Ugyanazon edény illy felirattal: P r o b as t i m e D o m i n e e t 
c o g n o v i s t i (M e g k i s é r t e t t é l , U r a m , é s m e g i s m e r
t é l), Gonzaga Ferencz, mantuai herezeg jelvénye volt; ki taroi gyB
zelme után a velenezei tanács előtt azzal vádoltatott 1 hogy daczára a 
jó alkalomnak, a francziákat a győzelem után nem vette üldözllbe, 
melly vádtól utóbb fölmentcték. 

A tehénné változtatott leányka fölött őrködií Argus illy feli
rattal: Frustra vigilat, (Ha11ztalan őrködik), féltékeny 
s kijátszott fé1jrc alkalmaztaték. 

Keresztbe tett pálma- és czipruság illy felirattal: E r i t a l t era 
me r c es, (.J u t a lm am l es z a z c g y ik), Marco Antonio Co
lonna jelvénye, mellyel jelenteni akarta, hogy vagy győz vagy hal, 
miután a pálma a győzelem, a cziprus a halál jelvénye. 

Arany pénzzel telt edény ezen szavakkal: Sam n i t i c o n o n 
c a p i t u r a u r o, Mutius Colonna jelszava, ki nem hagyta magát a 
franczia részröl pénz által elcRalatni s czélzott a régi Róma Fnbrici
U!'ára, kit meg nem vesztegethetett a sarnnitok aranya. 

Mutius Colonna a régi Róma Mutiusára rzélozva egy égö kezet 
választott jelvényül illy felirattal : Fo r t i a fa c e r e e t p a t í r o
m a n um es t. 

A VI. Sándor alatt elkergetett Colonnák néhány a tó közepán 
az erős szél által ingatott nádszáll alá ezt írták : Fl e c t im u r n o n 
frangimur undi:s, (Meghajtanak de megnem törnek 
a h a b ok). 

Ottaviana Frcgoso, midön atyjának genuai kormányzóságát 
visszanyerhetni remél é, néhány zerus fölébe ezt írta: H o c p e r se 
nihil est; sed si minimum addideris, maximum 
fiet (Ez magában semmi; de hacsak igen keveset 
t es z es z is h o z z á , i g e n n a g y g y á I e sz). 

A makacsság jelvénye egy oszlop illy felirattal: F r a n g a r 
non flectar; (Megtöröm de meg nem hajlom). 

A szebb jelvényekhez és jelszavakhoz tartoznak még. 
Igen magas hegy illy felirattal : N i h i I m o r t a l i b us a r

d u u m (S e m m i s e m n e h é z a h a I a n d ó k n a k ). 
Letakart tükör ezen szavakkal : A v e r sum c e t e r is (N em 

m u t a t o rn me g m á sna k )· 
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Viharral daczoló obelisk, illyen jelszóval: I m m o t a ma n e t, 
(R e n d ü l e t l e n ma r a d). 

Folyó közepére állitott töltés illyen szavakkal: O b r u u n t 
n o n d i r i m u n t , (L e t a k a r n a k d e e l n e m h o r d a n a k 
a hullámok). 

Fogyó hold e szavakkal : M i n u s l u c e t , n o n m i n u s 
a r d e t, (K e v é s b b é v i l á g i t d e n e m k e v é s b b é é g). 

Az örökzöld illy felirattal: I t a e t v i r t u s , (l g y v i r u l 
a z e r é n y is). 

Rózsát érintő oroszlán illy felirattal : M i t e m a n i m u m s u b 
pectore forti, (Az erős kebelben szelid lélek 
l ak ik). , 

Egek ha távol, jéggé fagyok, ha közelemben 
v a n, szerelmi jelszó minden alak nélkül. 

Füstölgő hegy e jelszóval: K i v ü l r ö l o l v as d, szerelmi 
jelvény, melly a belső tüzre vonatkozik. 

Egy nyiltól sebzett szarvas ezerjófüvet tart szájában illy felirat
tal : E z m a g á b a n h o r d j a g y ó g y s z e r é t , s z ám o m r a 
n i n cs e n g y ó g y sz e r. Szerelmi jelvény, mellyet Gabrielio Si
meoni talált fel. 

Égö fáklya illy felirattal: M i n d h a l á l i g; szerelmi jelvény. 
Pillangócska, melly a gyertyán megégeti magát, Petrarca jel

szavával: M' e piu grato il mori1· que il viver senza, 
(Ke d v es b n ek e m me g h a l n i, m i n t n é lk ii l e é l n i.) 
Pietro Airoldo Marcellino szerelmi jelvénye. 

Bertrand du Guesclin, ki igen rút volt, szarvorrat választott illy 
felirattal : D a t v i r t u s q u o d fo r m a n e g a t , (M e g a d j a 
a z e r é n y, m i t m e g t a g a d a z a l a k ). 

Ide iktatunk végül néhány kiváló jelszót: 
A Bourbon uralkodó ház E p e r a n c e. 
" Angol " " D i e u e t m o n d r o i t. 
" Skóthoni " " I n d c ff e n s. 
" Bt·etagnei ház A m a v i c. 
"Anjou "_ Los. 
" Montmerency anJ..a"cií' (tévelytelenül). 
"Nevers " Fides. 
" Coetman " I t em, i t em. 
" Kermenguy" T o !l t p o u r l e m i e u x. 
" Juch ház L a n o n p a r e i ll e. 

11 Molien ház. Se e l p o b l (azaz nézd nép!) 



" Clermont ház . Si om n cs, c g o n o n. 
" Elbene " E l p i it fi d e l e. 
" 1\[ontchal " C c r t n m i n e p n r t a. 
" Lannion " P r e m e n t e m p u n g o. 
" C re il " A g e r e c t p a t i fo r t i a. 
"Chanlecy " Virtus mihi numen et ensis. 
"Chaponay ,. Gallo canente. spes redit. 
"Lévy " D uris dura frango. 

Szent Mihály lovagok I m me n si t r em o r o c c a n i. 
Szentlélek " D u c c e t a u s p i c c. 
Aranygyapjas " Pretium non vile laborum. 
J arettiere " II o n n y so i t q u i ma l y p e n se. 

A mi a harczi kiáltásokat illeti, a Bourbon herczegeké ez volt: 
l\[ o n t-j o y e B o u r b o n, az Anjouké : :M o n t- j o y e A n j o ll ; 
a normándoké : D i e x a y c , D am e D i e x a y e , azaz: I s t c n 
és a m i as sz o n y ll nk se g é lj e u m i nk e t stb. 

E) A 125. laphoz. 

Léteztelc-e szm·elmi törvényszékek? 

A legrégibb troubadour, kinek mÍÍ\'ei fennmararltak, t. i. 
IX. Vnmos, Poitiers s Aquitania gró(ja, 1070 körül élt, s mégis 
nyelvének tisztasága, irmodor:ínak kelleme , verscinek hangza
tassaga s a rímnek müvé~zic~ségc azt mutatjúk, hogy a nyelv 
és költészet, azon időben, mcllyben ő it·t, a tiikély bizonyos fokán ál
lottak; miért is neki öt megelőzött régibb költők müvcit kelle ol
vasnia. A troubadourok legrégiebbeknek hitt it·ataiban találunk oko
kat, mellyel<ből hihetjük, hogy ök konibbi költ.i.íknck utódaik s tanít
ványaik volta!{, Rambald d' Orange, ki 1173 ban halt meg, saját rnü
véröl beszélve, ezeket mondja: Soha sem látott srnki illy 
müvet íratni sem férfi scm nő által, sem ebben sem 
a z e l m u l t s z á z a d b a n t). 

A történetirók Robert királynak Konstantiával, I. Vilmos, Pro
venec vagy Aqnitania gró(jávali üsszel<elf\sét azon időpontnak tekin-

1) "Que ja hom mni.• nn vi.• faeh nilal, prn· lwnrP11i pm· J~11111a., rn rsl .•rgf-,, in 
en l' autre qu'es passalz.'' 

XI. 34 
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tik, melly a franczia udvar szokásait megváltoztatta; állitották né
mellyek, hogy a herczegnö troubadourokat, játékosokat és szinésze
ket vitt volna magával 1); és átalános megjegyzés sze ri nt, a v id ám 
t udom á n y, a troubadourok mestersége, a finom szokások déli 
Francziaországból az északi franczia udvarba mentek át. 

A lovagok udvarias modorai s a troubadourok szép szellemü 
játékai között, -szokásba jött bizonyos gyöngéd, leginkább szerelmi 
tárgyú kérdéseket védeni és vitatni, s a műdarab, mellyben a költők 
elméjöket ekkép gyakorolták, a latin c o n t e n t i o (versengés, vitá
zás) szótól T e n s o n-nak neveztetett. A poitiers i grófnál olvassuk : 
É s h a s z e r e l m i j á t é k o t a d s z e l é m , é n n e m v a
gy ok olly együgyü, hogy a kérdést jól meg ne 
o l d j am 2). Ezen t e n so n ok párt-játékoknak is neveztettek, 
mellyek nevetségig üzettek s elfajultak volna 1 ha nem létezendett 
egy, törvényszéknemti gyülekezet, melly itéletet hozott a versenyz()k 
Yéleményei fölött. 

Az első troubadour, Poitiers gró(ja által felhozott bizonylato
kon kivül sok más okunk is van hinni, hogy a szerelmi törvényszé
kek csakugyan léteztek. Andreas Capellanus in A r t e am a n d i, 
midön maga nem akar véleményt mondani , igen sokszor hivatkozik 
a hölgyek törvényszékére. Felhozunk példaul egy kérdés tárgyalá
sát: ,,Sed consules me forsan: Si unus coamantium, amoris nolens 
alte1·ins vacare solatiis, alteri se subtraxit amanti, fidern videatur in
fringeJ·e coamanti , et nu lio istud praesumimus aus u narrare, ut a 
seculi non liceat delectationibus abstinere, ne nostra videamur do
cb·ina ipsius Dei nimium advarsari mandatis; nec enim esset credere 
tutum, non debere quemcumque Deo potius quam mundi voluptatibus 
inservire. Sed si novo postmodnm se jungat amori, dicimus quod, Domi
narum judielo, ad pl'ioris coamantis est reducendns amplexus, si 
prior coamans istud volue1·it." 

Ez maga elég volna bebizonyítására annak, hogy szerelmi tör
vényszékek csakugyan léteztek, de átmegyek néhány különös s ha
tározott esetre, mellyek semmi kétséget sem hagynak fel többé. 

Andreas Uapellanus, hogy igazolja, bizonyos kérdések fölötti 

1) L. Graber Rudolf III. könyvét; - Gaufrid-tól A Pmvence tört.[netét 64. 1.; 
Languedoc tört6netél, II. kötet 132. 602. l. 

') En si m part.etz un jnee <!'amor 
No sui tan fatz 

No sapeha triar lo melhor." 



531 

könyvében kimondott véleményét, hivatkozik a legte"kintélyesb szc
relmi törvényszékek határozatára. 

Névszerint a guascognei hölgyek törvényszékét csak egyszer 
idézi, a nélkül, l10gy megnevezné, kinek elnöklete alatt tartatott; 
bizonyitja mégi!~, hogy nagyszámu vala: D om i n a r 11m e r g o c u
ri a in Vasconia congregata, de totius curiae vo
l u ll t a t is as s e ll s ll p e r p e t u n f ll i t c o n st i t u t i o n e fi r
matum (foL 97). 

Hermengardc, narbonnei algrófnö szerelmi t.örvényszéke ötször 
említtetik, ugyanannyi határozatáról, rnellyek tárgyait Capellanu;; 
utóbb tárgyalta. Hermongarde 1194-ben halt meg, a történet bizo 
nyitja róla, hogy tisztelettel pártolta a tudományokat s különös gond
dal fogadta a trollbadourokat , kik közől Petrus Rogeriussal igen 
meghitt bensií viszonyt folytatott. 

Eleonora királynő, az aqllitaniai herezeg leánya, elöbh VU. 
Lajos franczia, utóbb Il. Henrik angol király neje, szinte elnöke volt 
egy szerelmi Wrvényszéknek, mellynek hat határozatát idézi a Sz e
r e l m i t udom á n y szerzője, Andreas Capellanns. Ventadour Ber 
nát, egyike a leghiresb troubadonroknak, Eleonorának szentelte vet·
seit és szerelmét, s folytatta azt azntán is, hogy kedvese angol ki
rálynővé lett. 

A Champagnei grófnőt az emlitett szerzö M. betü alatt cmliti; 
törvényszéke határozatai közöl az egyik 1174-ber: hozatott; akkor 
pedig Mária, VII. Lajos es Aquit:miai Eleonora leánya, mint I. Hen
rik gróf neje, volt a champagnei grófnö. Nem val6szinÜtlen, hogy 
Eleonora leánya szinte szerelmi törvényszéket tartott s azon elnökölt
Lehet, hogy Henrik, Máriának köszönte a tudományok iránti sz ere· 
tetét, melly öt százada fejedelmei között legkitünöbbé teszi. 

- A champagnei grófnő határozataiból kilenczet idéz Capellanus 
és kettőt a flandriai grófnötől, kinek Cl'lak neve elsö betüjét említi, s 
ki nem nagy hírre emelkedett. 

Találunk azonkivül Joannee Nostradamusban adatokat, mellyek 
szerint a Provenceban is tartattak szerelmi törvényszékek ,•)i 

l) A már maguevezetteken kiviil még a következő hölgyek emlittetllek, kik 

a ~zerelmi törvényszékeken elnököltel< : 
Stefanetta, Baulx urnöjc, a pt·ovencei gr6f leánya . 
.Adalatia, Avignon algr6fnöje. 
A la let a, Ongle nrnöje. 
Hermissanda, Pasqniére' urnöje. 
·Bertr1ma, Urgone urnöje. 

34* 
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Mikép szerke.~ztettek iisszfj u ~;ze1·elmi; tüi'1Jt;nysz6kek /J voltak-e valami 

alapszabálya·ik? 

Andreas Capellanus semmi részleteket sem hoz fel Eleonora, 
Het·meug:nde és a flandriai gt·ófnö szerelmi törvényszékének 'Szerke
zetériíl j ItaliCili a guascognei hölgyek törvényszékéről ezeket mondja: 
"A Guascogneban összehitt női töt·vényszék az egész gyülekezet bele
egyeztóvel, mindcnkorra határozá, stb. stb 1 ). " Mibö! kitetszik, hogy 
a szcJ·clmi törvényszék számos hölgyekből szerltesztetett ijsszc. 

A clmmpagnei grófuö töt·vényszéltét illetőleg, két igen becses 
okmáuyra akad ok. 117 4-i határozat mondja ': "A jelen itélet, mely
lyet mi u. legnagyob L ildouuual é~ i g c u sz im us h ü l g y ck véle
ménye alapján hoztunk." Egy másik itclctl.Jcn ez áll: "Egy megcsalt 
lovag, megcsulatását a duunpaguei grófnil elé tCijeszté s alázalo
san könyörgött, hogy a vétség a champagnei grófnií s más h ö l
g y ek itélete alá Locsáttasaék. A grófuö összegyUjtvén maga köré 
h á r o m h ö l g y c t, ezen itéletet hozta, stL." 

Nostmdamus a provencei szerelmi Wrvényszékcket elég számos 
taguaknuk írja le j SignelJen ét:~ Pierrefeubcn tiz tagbúl állott az, Ro
mnninoban tizenkettöbiil, A vignunban tizennégy L öl. 

Capellanus állítju, It ogy egy, nagyszámu hölgyek- s luvaguk ból 
:illó gyiilés szerélrni törvénykönyvet is tett volna küzzé. Néha lova
gok is részt vettek a szerelmi törvényszékekLen, különösen Signe-, 
Picrrefcu- és AvignonLan. 

A mi e törvényszékek eljárását illeti, ugy látszik, néha a felek 
jelentkeztek saját ügyeik vitatása végett; néha pedig a törvényszé
kek a t e n so n-okban vitatott kérdések fölött határoztak. Capellanus 
megtartotta azon tensont, melly :a champagnci grófnő elé terjesz
tetett, midön ez azon kérdés fölött ítélt: van e igaz szerelern a há
zastársak közt? Ugyancsak Capellanus mondja, hogy ruidön egy lo
vag vádat teljesztett a szerelmi törvényszék elé, a vádlott elfo
gadta a töt·vényszéket. 

Ugy lát:izik, a szerelmi törvényszékek, némelly körülmények közt 

Mabiii>L, Yer.·i umöje. 
Dye gr6fuöje. 
Ros· aug'!, Pierrtlfen uruüje. 

Berlrana, Signe uruöje. 

Josranda, Claustml uruöje. (Nustr<~.damus 27. !.) 
1) L. An•lrea'> Cap~llann~t iu Arte armandi. fol. 9t. 
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átalános rcud~:~zabályokat hoztak. Azt láttuk, mikép a guascognei ösz
szes hölgyei beleegyezésével rendel{·: hogy határozata örök alkot
mány gyanánt tekintessék, és hogy az az ellen c~:~elekvö hölgy min
Jen becsületes n/inek gyülöletét vonja magll.ra. Miutáu pedig a !;ze
relmi törvénykönyv elfogadtatott s közzététetett, u hölgyek 1:1 lova 
gokból állott gyülés az ö~:~szeli szerelme~:~ckuek, a kiszaLott bünteté
sek terhe alatt ama tiirvéuykiiuyv pontos megtartó.~:~át hagyta meg. 

Egy nevezetes példa azt mutatja, hogy a felek egyik szerelmi 
törvényszékről a másikhoz föleLLe.zhctték a l(érdést. Nostradamus 
beszéli, hogy két trouuadoUJ·, Doria Simon t;s Cigalla Lanfranc, e kér
dést vitatták : K i é r d em l i lll c~ i nk li L L a sz e r e lm e t : 
a z-e, ki bök e z ii e n a j á u d ék o z, a v v a g y a k i k e J v e e l
len ajándékoz csakhogy Lükezünek tarta:;sék? E 
kérdés a pierrefeni és ~:~ignei hölgyek szet·elmi törvényszéke elé ter
jesztetett, a versengiik azonban, minthogy a hozott itélet egyiköket 
::;em elégítette ki, a romaninói hölgyek fötörvényszékéhez folya
modtak. 

A ki megolvassa a különféle ítéleteket, meggyüzüdik, hogy azok 
a középkori valóságos törvényszékeitől nem sokban kiilönböznek. 

Végül különös figyelmet érdemel az, hogy a szerelmi törvény
székek határozatainak majdnem mindegyikénél indokok hozatnak 
fel, mellyek köziH nénwllyek a :;zerelrni Wrvénykiinyv szabályain 
alapulnak. 

Mik tárgyaltattak a &Zel·elmi tih·uénysztJkeken 1 

Mielőtt példákat hoznánk fel, minő kérdések bocsáttattak a sze
relmi törvényszékek itélete alá; szükségesnek tartjuk elmondani 
előbb főbb rendszabályait a szerelmi tiirvénykönyvnek, melly An
dreas Capcllanus 1nunkájában egészen ben van. 

Eboondatik mindenekelött, mikép találtatott fel ama törvény
könyv egy szerelmea brit lovag által, egy lányka segélyével, Artur 
király bajdani udvarában; aztán mikép terjesztetett egy hölgyek, s 
lovagokból álló gyülés elé, melly elfogadva annak pontjait, kemény 
büntetés terhe alatt rendelé, hogy azok minden időben s híven meg
tartassanak. Mindazok, kik a törvényszéken megjelentek, magukkal 
hoz~ák a törvénykönyvet, és a szerelmesek azt mcsszeföldön ismere
tessé tették. 

A szerelrni törvénykönyv harminczegy czikkelyböl áll, mely
lyel( közöl a llt!vezetesbeket ittP-n leforditom: 
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"A házasság uem képez törvényes gátat a szerelmcHkedt~8 

ellen. 
"A ki nem tud titkolni, nem tud szeretni sem. 
,,Senki sem ápolhat két érzelmet egyszerre. 
"A szerelemnek mindig növekednie vagy csökkennie kell. 
"Izetlenek a gyönyörök, mellyeket valaki egy másiktól rabol 

el, ennek beleegyezése nélkül. 
"A szeretök küzöl ha az; egyik meghal, a másik köteles két 

évig özvegy maradni. 
"A szerelern meg van ~zokva nem lakni a f<isvénység házában. 
"A könnyü hozzájntá~ csökkenti az élvezet becsét; a nehézség 

neveli azt. 
"Az egy8zer csiikkenií szet·elem csakhnmar megszünik s csak 

ritkán szokott uj lángt·a gyúlni, 
"Az igaz szeretií mindig félénk. 
"Semmi ok sincs, melly tiltaná hogy egy nő két fértitöl, s egy 

férfi két nőtől ne szerettessék." 
A troubadourok neha szerelmi jogról is beszélnek, s egy, Ber

gedan Vilmos által megtartott végzésben e szavakat találjuk: A 
s z e r e l e m s z o k á l y a s z e r i n t. 

· Ugy hiszszük megmutattuk elegendőleg, hogy a szerelmi tör
vényszékek csakugyan léteztek mind déli, mind északi Francziaor
szágban, a XII. század közepét/il egészen a XIV. század utánig. 

De minő hatalmat, minö megszoritó eszközöket használtak c 
törvényszékek? 

Felelem : a köz véleményt, e rettenetes hatalmat ott, hol létezik; 
a közvéleményt, melly meg nem engedte a lovagnak, hogy vardájában 
békével éljen, vagy családja körében maradjon, mitlön mások a ten
gerentúli hadjáratra meptek j a közvéleményt, melly a játéki adóssá
got szentül lefizetteti , ·mig a hitelezők, kik kenyeret adtak a család
nak, szégyentelenül kiutasíttatnak j a közvéleményt, melly nem en
gedi visszautasittatni a párbajt, mellyet a törvény bűn gyanánt fenye
get; a közvéleményt végre, me Ily előtt maguk a zsarnokok is hát
rálni kényszerülnek. 

Hogy a szerelrni törvényszékek a közvélemény hatalmát hasz
nálták, ez legfigyelemre méltóbb sajátságuk, minthogy ez jelöl ki ezen 
intéEménynek kitünő helyet a középkor szokályainak történetében. 

Raynouardból. 
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F) A 4 72. l a p h u z. 

Adalékok az olasz nyt>h· ert~dt'féröl. 

Kivonata Cantu Caesm· levelének Fm·nacim·i Lajos luccai ügyvédhez. 

A kik a nyelvészetről értekeznek, az olasz nyelvet, mint Miner
vát Jupiter ágyábó!, már mint szépet s tökélyest vonják elő Dante 
hatalmas elméjé ből, mintha előtte nem beszéltetett, vagy legalább nem 
iratott volna más, mint az idők állitólagos barbárságához mért idom
talan, bárdolatlan nyelv. Allítják, hogy a barbárok beütése felfor
gatta a szép római nyelv magasztos arányosságát, annyira, hogy Ci
eero ragyogó nyelve a jegyzök zagyvalékává lett, s ezek a hó~itók 
erőszakos befolyása alatt a régi szép nyelvből a mait alakiták. 

A történészet kénytelen lerontani igen sok előítéletes véleményt, 
nagyobb fontoRságu tárgyak l(özől is: s a kiHelességet én sem mu
lasztám el soha, a mennyire erőim engedék.· Azért van, hogy azon 
adatokon kivül, mellyeket e tárgyrn nézve már a XI. ltönyv 28-ik 
fejuzetében előadtam, összegyüjtögettem hosszu s fáradalmas kutatás 
után az itt felhozandó bizonylatokat, hogy megczáfolbaUan tény gya
nánt tüntessem fol, a mit már annyi helyen mondottam ki, hogy tud
uiillik az olasznyelv nem rögtöui felforgatása, hanem időnkinti átala
kulása a latin nyelvnek. Önhöz akartam én, kitünő barátom, mint az 
olasz nyelv leglclkesb miiveliije- s tanárához intézni e kutatásaim 
eredményét. 

Lássuk tehát hiteles példákban, mint változott át a latin nyelv 
időről időre a mai olasz nyelvre. Használjuk leginkább 1\Iuratori 
Antiquitates Italicae-jét és a nagybecsü Documenti lucchesi·t, mellyek
höl az adatokat időrend szcrint iktatjuk ide. 

715. Idio omnipotens Ant. Ital. III, 1007. 
- Fm·tia paternus et non p1·esumernu.~ favellare. Dt•nnclli I, 439. 

720. Medietatern de casa mea infra civitatem c!tm gronda sna 
libe1·a. Ant. Ital. III. 1003. 

723. Post nost?-um decesswn, quem ivi ipsi monaci de ea consacra
tionern eligere ipsurn aveat ordinatum. Urunetti I, 275. 

730. Et Gagiolo illo prope ipsa cm-te, ora praesepe. U. o. 518. 
- De uno latere con·e via publica. Ant. Ital. III, 1005. 

7 B 6. Si eum Taso aut filiis ejns rnenare Polu.eris, exeas. Drnnetli1 

I, 491. 
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743. ln via publica et per ipsam viam ascendenie in suso. - S 
ugyanott : gornbe'ro, molino, capanna. Antiqu. Ital. 
I, 517. . 

746. Da capo pedes sexnginta . .. !li una parte te1·ra, di alirr 
parte ..... da ca po vinea et da pede, d i presen t~ solutu m. 
Bruneni I, 522. 

762. Az LVI. luccai okmányban olvassuk: Fratellum presbi
tenon scribm·e ro.1rwi; és az a!Airá~ban : Fratellus ]H·e
sbiter. 

763. Egy pisai iratban: Et si ego non adimpliro ita, in ipso
rum sacerdoti.~ sia dominio haec adimplendo Antiqu. Ital. 
III, 100!:1. 

765. Luccai okmányban: r:mfarll em·um dava. Sua voluntate 

dava. U. o. 74f>. 
766. Ita dec1'evimns ?tt pe1· ipsum monasterium sancti Bllrtholo

maei siant m·dinata et disposita. Brnnelli, I, 289. 
76 7. Excepto sib;n, qni fue de ipsrr cortes. Excepto sorte Fo

sculi, qui fuc barLano ejtts. Ant. ital. V. 7 48. 
770. Hoc decerno, ut cum ipsi.~ ribus, q1ras vobis concido, vel 

pos mea decessu reliquero, siatis in monasterio, nt per 
s1:ngulos annos persolvere deberrtis pro anima mea in Eccle
sia Salvat01·is .... pe1· qnam ahue1·it.is , 1·eddatis t'n ipsa 
ecclesia vel ad ejus 1·ectm·es in am·eo soledo ww, aut pro 
au ro, aut per cú·ca, 11el p1·o oleo, aut per quem volum·itis 
in ipso De1: ternplo, pro animft mea 1·erldm·e debeatis. 
Brunetti, I, 2 R 7. 

Ugyanazon században egy vegyész i\lycn olaszos latinság
gal i1·: Cuse ipsas pelle.~, laxa dissicare, batte Iamina j et 
post illa hattuta pm· mn1'tellnm adaeqnatm· tarn de latum, 
quam de longum; scaldato illo in foco, batte et tene illud 
cum tanalea fe1·rea j sed tornatur de int1·o in foras, dex
tende eum,ibi scalda,poue ad batterej settecientu1·; modiwm 
laxa stare, et lixa illud etc. - lmple carbonifms, et decoque 
ut superúta dúx;imu.~, j o su (giuso) ligna, et sus carbones. -
Ef si una longa jne1·it vel cm·ta, per martellnm adequatm·. 
Ant. Ital. II, 380 s köv. - Ön meg van gyözödve, hogy 
a ki igy irt, az olaszul boszélt. 

Ön tudja azt is, milly fontosságot azoktak tulajdonitani a 
számoknak a nyelvek összehaRonlitásában. Ime tehát c 
részben is néhány példa: 
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715. Habeo annos plus cento. Ant. ital. VI, 379. 

730. Soldos trentas. III, 1004. 
767. Casa quod in cambio evenne locus qui vocatu1· Cinquan

tula. 145. 
777. Persolvere debeamus uno prn·co, uno berbice, valente uno 

tremisse. I, 723. 
804. Debeamus u no soledo argento. III, l O 19. 

Folytatjuk llZ idősoros rend<.>t. 
770. Hic Luca propteT chTisma nos mittebant ad tollendum ab 

ep·iscopo et cavailicaturam cum ipsis presbiteris faciebamus. 
Bt'lmeUi I, 612. 

777. Et si nos parali non ave1·emus. Ant. Ital. III, J 014. 
71:!5. Respondehat Joanues cum fratelio advocato sua. Doc. luce. 

IV, 118. 
786. Sicut promise diligentibus sivi .... hunc siamu~ com

compenituri, hane cm·tulam iscrivere rogavi. Doc. lucch. 

IV, 121. 
804:. Duo fila tica secche bone. Doc. l1tcch. 
k0i1. Apparu·it . quod pars ecclesie pegiorata non 1·ecepisset. 

l.n1•i, I, fi.'37. 
f'lln. Mi/,i dl·dit arl lavoranduru quondam Ghisp1·ando JJ(!g"O· 

tiante. Ant. ltal. I, 5G8. 

f:\2í. Et inwpe1· udmouuit, ut ipsa causa diligentm· inquú·e1·et et 
ea seeondo lcggi vel juslítia l·ibm·w·e fecisset, Doc. lucch· 

I, 4:81. 
84:7. Ips a lc1"1'a ca~ata et d ne pecie de teTJ'a curtiv a. L1111i, l, 72 B. 
f;G(j Tibi tm lo et v endo wm cesis et fossis. D oe. l UL: h. II, 4 í li. 
~Ul). Ql((f)'fa pccia' uvi dicitw· Pradello .... Rut;(;Ulo ...• 

Bn~nriob. I.UJii, I, 1077. 
~O:!. I' n l ac uppnn:al't·. Doc. lu r ch. II, 4 76. 
~Ji~. 8ottn 11/0ltte. u. o. 

~)1).), ]1, loco d .fíni61ls, 1tbi dicitm· Cum po calderale. U. o. 

1\ lwlyrH!VCkct i' cg,·:~ílen olaszosaknak találjuk: 

77~. ,l/ou(tSferio .'-iwtcti Pet1·i in loco qni dicittw Mnns,·enle. 
lli'!IIWIIi I :!~~. 

í7•i. ,C::iha 1/Ui;{l'a c1m• cm·le, quorum vocabulum est 1\Jonte
longo. A11t. It. l, 1003. 

'iiG. A fraHPIIIf,uw Hin rosso. If, 199. 

'it-:]. j),~ÍII<le i u /(}('1!1/b, qui dicitw· Li~ Vel'lla. r n, H6. 
7:-<;J. illonastel'iolnlil i;t loco Ln. FetTaria Diso. 32. 
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828. In fundo veterana casale, qui vocatur Granariola III, 41. 
867. Sita in ipso loco, ubi vocitatu·r basilica prope Castello

novo. II, 482. 
879. Intra hane civitatem Mediolani, non longe a foro yublico. 

quod vocatur Assemblatorio. IV. 774. · 
883. In loco, qui vocatnr Fontane, comitatu brür:iensi. II, 205. 

884. Fossatum de la vite. U. o. diss. 32. 
8.98. In loco quidicitur Venero Sassi. V. 601. 
944. Decimus de Villa, quae vocatur Casale grande. Ant. It 

v, 204. 
948. Totum et integrum fundum qui vocatu1· Du e Rovere. II, 17 5 
967. Valle quae d·icitur Torre, V, 466. 
970. Pene.~ mm·os qui dicitur Muro Novo. 
972. In fundo qui dicitur Bagnolo III, 194. 
994. Sancta Maria da li Pluppi. II, 1035. 

l 005. In loco propB ecclesia Sanctae Juliae, ubi dicitttr Fon do 
Maggiore. IH, 1069. 

l 02ö. Quaedam bona in civitate Placentiae, ubi dicitu r Cam-
pagna. V, 679. 

1029. Prope loco, qui dicitur a le Grotte. 
1068. Juxta }lumen, quod dicitur Gambacanis. V, 680. 
l 081. In loco qui dicitu r al Cancello. V, 17 3. 
l 091. Ubi dicitur a la Molla. stb. 
Hasonlóan látjuk olaszosulni a személyek neveit is: 

822. Johannes qui vocat1tr Peluso. Johannes Russo. - Ursulo 
qui Mazuco vocatu1·. Bonellus qui dicitu1· Magnano. 

921. Rosanello dal Querceto. 
973. Pet1-us qui vocatu1· Bordellus. 

1025. Martinus }ilius quondam Johanni.9 Cunzacasa. 
1061. Arardo, qui vocatur Alegreto. Johannes qui vocatur de 

la Valle. 
1079. Aldep'l'andus qui Bello sum vocatus. 
1099. Manifestum sum ego Caracosa, }ilius etc. 
Az elüljárók olasz használata is ig~n szembeötlő; elég legyen 

e néhány példa : 
760. Manifestum est m'ihi . : .. quia stete1· intm· me et venerabili 

Peredeo, ut cambium de casas massariciw~ inter nos facere 
debuerimm. Doc. lucch. V, 26. 

776. Ire ad marito. U. o. 
845. Aledeo de Milano. II, 97 J. 
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847. Vel da omn es ltomines vobis defendere non poft1e·ri· 
mus. 389. 

853. Sicut conavetudo fuit da ipsa casa. 424. stb. 
Ime, mennyi olasz elemet látunk a felhozottakban ! pedig ezer

nyi más példát hozhatnánk még fd, mit azonban rövidség okáért 
mellözni akarunk. 

Ha egyedül önnek beszéltem volna, igen tisztelt barátom! ten
gerbe vizet hordtam volna ; de nekem egy mellck ezélom is volt: 
hogy felbuzditsak valakit az olasz nyelv teljes történetének megírá· 
sára. Ha ön, ki e munkára olly jeles tehetséggel van megáldva, ma
gára akarná annak fáradalmát vállalni, mennyire jutalmazn volna 
az én unalmas buvárkodásom 1 }Ja annak eredménye önt olly Yálla

latra ösztönözné, mellyért nagy hálával tartoznek önnek OlaElZ
ország! 

Milano, sze p t. 1 5. 1842 

Vége a XI. könyvnek. 
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