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É R T E H E K É i E K . 
i . 

dt szabad akaratról. 

E l s ő és főkérdés a' fenyítő törvények feletti vizsgáló-
dásiján szintúgy, mint az erkölcstudományban a' szabad 
akarat, mellyből mint kútfőből ered a' cselekedetek' 
folyama, 's ezen kútfőre kell visszamennie annak, ki 
a' vétkek' és büntetések' természetéről, jó cselekedetek-
ről pliilosophiai vizsgálatokba kiván bocsátkozni. 

Mit kell érteni a ' szabad akarat alatt ? miben 
gyökerezik az ? honnan tudni, liogy az emberek annak 
valóságos birtokában is vágynák? meg meg annyi el-
mellőzlietetlen kérdés a ' fejtegetöre nézve. 

Mi az elsőt illeti, arra nem nehéz a' felelet, lia 
a' nyelv' természetére , és mindennapi tapasztalásra 
ügyelünk, mert e' kettő szoros kapcsolatban áll egy-
mással. 

A' nyelv beszédbe önti ki gondolataink' jelenkezé-
seit , beszéd a' gondolatok magyarázó jelképe, gondo-
latok a' lélek' előterjesztései felett való reflexiók, elő-
terjesztések a' tapasztalat' foganatai, miknél fogva , lia 
a' nyelv, és tapasztalás nem csalnak, szabad akarat 
alatt értjük a' lélek' olly önkénytes hatalmát vagy tehe-
tségét , mellynél fogva előterjesztéseinkhez és szivünk' 
ösztöneihez képest (például kívánság, hajlandóság, un-
dorodás 'stb.) minden külső ok vagy késztetés' hozzájá-
rulta nélkül, valamire elhatározhatjuk magunkat, 

A' szív ugyan tulaj donkép nem fészke a' lelkes 
munkálatoknak, inillyen az akarat is , de a' lélek taka-
rójának a' testnek, egy legnemesebb része az , melly esz-

TIjnOMÁNYT. Ú. F . IV. K. 1 



^df szabad akaratról. 2 

közli a ' vérkerengést, azért a' nyelvekben sok tulajdon-
ságai a' léleknek képesleg a' szívre ruháztatnak, mint 
a' szívesség, j óakara t , rosz szív, rosz lélek helyett 
használtatnak, 's az illy érzéki képes kifejezések ma-
gokon hordják érthetőségüket, ugyan azért szokásba is 
jöttek , 's a' psycliologiai nyelv' fő kincsei közé tar-
toznak. 

A' szabad akarat ' iménti meghatározása azonban 
nem meríti ki egészen a ' dolgot, nem világosítja azt fel 
minden oldalról, azért a' philosophiai meghatározások-
hoz mindig magyarázatoknak kell j á ru ln i , mellyek tu-
dassák a ' körülirt észkép' teljes mivoltát. 

A' felebbi meghatározásban már szó van a ' lélek' 
önkény te s hatálmáról; azok , kik tagadják a ' lelkek' 
országát, természetesen e' meghatározott állítmánynak 
ellene mondanak, mint minden szabad akarat ' létezésé-
nek i s ; de itt csak az a ' kérdés: mit értünk a' nyelv és 
szokás szerint szabad akarat alatt? materialis elveket 
követelökre, itt most még nem tekinthetünk. 

Az élet és nyelvszokás szerint tehát a ' szabad aka-
rat' észképe magával hozza, vagy inkább felteszi: 1. 
hogy lélek van , 2. hogy a ' léleknek önkénytes azaz 
szabados természetű munkálatai vágynák , 3. hogy a* 
lélek előterjesztéseihez képest valósággal és tovább is 
munkálkodik. 

A' szabad akarat ' világos felfogására legtöbbet tesz, 
ha a' lélek' előterjesztéseinek természetét közelebbről 
vizsgáljuk, mert hogy a' lélek munkás, önhatalommal 
biró, azt magából a' lélek' természetéből következtet-
hetni, mihelyt a' nyelyben és életben divatba jött az 
arról való hiedelem, mint a ' nielly a' materialis elvnek 
ellentétele. 

A' mi már a' lélek' előterjesztéseit illeti, mellyek-
hez képest akarat támad az emberben , azoknak megér-
tésére vizsgálódással kell a' biztos útat feltörni, hogy 
a' gyakorlat kezet fogva a' theoriával egymásért kölcsö-
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nösön kezeskedhessenek, egyik a' másikát támogassa '). 
Ha már a' lélek' előterjesztéseinek természetére mélyebb 

l ) AJ praxis ugyan keskenyebb határú mint a' theor ia , 's 
az életben sok balnézetek uralkodnak a' theor iá ró l , 
mellynek csekély hasznot tulajdonítanak ne'melly hatá-
ron is túlmenő practicus f e j ek , de azért a' dolog' t e r -
mészetében fekszik a' kettőnek kölcsönös egymásra ja t -
szása. A' praxis megelőzi igen is a' theor iá t , mer t a' 
praxis nem egyéb mint maga a' tettleges é l e t , mellybői 
kell kifejleni a' theor iának , mellynek lényeges részei 
amabban vannak elrejtve , mikor m á r a ' praxis annyira 
mehet , hogy oldala mellett a' theoria is kezd k ibonta-
kozni , akkor a' miveltség' állapotja erőre jö t t , 's men-
től magasb polezra hág a' miveltség, annál nagyobb 
szüksége van a' hozzá illő theor iá ra , mer t minden é r -
telmes mivelet következetes és rendszeres bánásmódot 
lciván, a' mi tudományos a l a p ' s előrekészités nélkül 
nem eshetik meg , 's ugyan azért mind a z o k , k ik f ő -
polczon állanak csupa praxissal czélirányoson nem bol -
dogulhatnak mind ig , sőt töbször a' theoria ' hiánya ke -
servesen boszulja meg magát a' praxis' következéseiben. 

Gyengeségre , vagy elfogúltságra mutat , mikor 
valaki a' theoriai vizsgálatokat nem igen veszi számba, 
mert azok már magokban is nemes elme gyakor la tok , 
ha nem tekintenénk is az élet' különféle o lda la i ra , 
mellyekre azok által bizonyos felvilágosodás ömlik e l , 
ha nem egyszerre i s , de időmultával és több vizsgála-
tok' nyomában , a' mi mind/g positiv hasznot haj t . 
Csak a' túlzások ártalmasak a' theoriában épen ú g y , 
mint prax isban , ellenben a' mérséklet a' kettőt össze-
rokon i t j a , megismertet az egyenes úttal , mellyet bal 's 
jobb felől csak tévelygések ostromolhatnak. 

Hogy a' praxis keskenyebb határú mint a' the-
oria , az természetes; rövid az ember élete, igen kevés 
számú munkásságok esnek azon időszakra, mellyet át 
él e' földön , 's e' practicai szegénységet theoriai gaz-
dagsággal potol ja ki. Elmélkedik mindenről , síron 
túl terjeszti létele fonalát , lelki munkásságát egy örök 
valóhoz köti , mellyet mint ideált kiképez magának , 
hogy a' tökéletességben előhaladjon ; rnellyben földi 
pá lyáján a' halál által meggátoltatott. 

Még közelebbről az életet vizsgálva, mi keskeny 
határa van a' praxisnak, erkölcsi tekintetben a' theoriá-

1 * 
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figyelmet fordítunk , úgy talál juk, hogy azoknak tár-
gyai részint magunkban, részint magunkon kiviil létez-
nek , tehát a' személyesség és külvilág egymáshoz való 
viszonyaihoz van köttetve az einher, 's ezen viszonyok-
ban kell alapulni, emberi módon szólva előterjesztéseink 
okainak is , melly viszonyokról minél tisztább előterjesz-
téseket formálhatunk magunknak, annál bizonyosabban 
állíthatjuk, hogy azok nem csalódások , hanem a' való-
ságból merített észképek, mellyek emberi alkotmányunk-
hoz mérve , a ' bizonyosság' minden jeleivel is bírnak. így 
ha személyességemről van szó, annak valóságát el nem 
tagadhatom, mert előterjesztésemben mind azon jeleket 
találom , mellyek bizonyosságra késztetnek. 

Igaz , hogy a' személyesség nagyon össze van fűz-
ve a' külvilággal, de épen ez a' szoros kapcsolat az , 
melly a' megkülönböztetés észképét gerjeszti fel bennem, 
hogy én nem vagyok a' külvilág, 's megfordítva a' kül-
világ nem az én személyességem. Ezen észrevételnek 
következése már az az ismeretes, és sarkalatos ész-
szabály ,,Opposita juxta se clarius elucescunt". 

A' megkülönböztetés tehát eszméletünkben (refle-
xiones) közönséges főmunkálat, mert ha nem különböz-
tethetnénk meg semmit is egymástól, minden előterjesz-
téseink egymásba folynának össze , azaz a' chaosz vagy 
épen a' semmiség' állapotjába esnénk vissza. 

l)e a' megkülönböztetés mint mivelet előre felteszi 
a' megkülönböztethetést, (possibilitas); mert ha az lehe-
séges nem volna, a' mivelet is elmaradna; tehát a' le-

lioz merve , melly a' morált tanítja ? Cicero e's Seneca 
tanították m á r e' különbséget. Az egyik i r j a : „Aliter 
leges, aliter Philosophi tollunt astutias : leges, quate-
nus teuere manu res possunt, Philosophi quatenus ra-
tione et intelligentia. (De officiis. L. 111. c. 27.) így írt 
lcesőbben Seneca i s : „Quam angusta innocentia est ad 
legem bonum esse ? quam, multa pietas, humanitas, 
liberalitas, justitia, fides exigunt ! quae omnia extra 
publicas tabulas sunt." (De ira. L. 11. c. 27.) 
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kétségeszképe is kifejlik az emberben , mint minden 
miveletnek kisérő t á r sa , mellynek körében forognak a' 
miveletek, mivel annak ellensarka, úgymint a' lehetet-
lenség kirekeszti azokat magából. 

A' lehetség' észképe a' tárgyak' megkiilönböztethe-
téséről szükségeskép magával hozza e szabályt: minden 
tárgynak saját jegyekkel kell birni, mellyek azt más nem 
hason jegyii tárgyaktól elkiilönözik. E' jegyek' tiulásán 
alapulnak a' tapasztalati tudományok, mellyeken felül az 
erkölcstudományok' országa kezdődik, vagy is azon tör-
vényeknek ismerete , mellyek a ' tárgyak' végczélját mu-
tatják ki. 

A tapasztalati tudományoktól nem lehet s nem kell 
minden realitást megvonni, mert az annyit tenne , mint 
magoknak a tárgyaknak létét saját jegyeikkel eltagadni. 
Egész más kérdés az , ha az erkölcsi és tapasztalati tu-
dományok' becséről van szó , mert itt már habozni sem 
lehet azon tiszta előterjesztések' nyomában, mellyeket 
magunknak a ' tárgyak' jegyeiről s végczéljokról szerez-
hetünk. 

Azon munkálat , mellynél fogva az előterjesztésben 
személyességemet megkülönböztetem a külvilágtól , való-
ságból merített észkép abstractio' útján; valóban úgy is 
kell lenni a' dolognak , mint azt magamnak előterjesztem , 
különben megfoghatatlan volna az egész munkálat. De 
mi módon eszközöltetik ez az előterjesztés önvalómról 
és a' kiiltárgyakról, az nem olly világos már előttem, 
mint maga a' munkálat. 

Igyekszik ugyan az ember azt megfejteni magának, 
hogy tudnivágyásának semmivel adós ne maradjon, de 
azért az utolsó rejtekig el nem hat. Közönségesen a' két 
tárgy (külvilág, ember) egymásra hatásából magyaráz-
gatják az előterjesztés sarktörvényeit, mellyeknél fogva 
az egyes külső tárgyak kölön, vagy kapcsolatban testi 
érzőeszközeinkre benyomással hatnak, ezen benyomások 
az inak' rendszerében az agy velőig hatnak , hol aztán az 
illető tárgyak bizonyos formájú rajzai vagy képecskéi 
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támadnak, raellyeket a' lélek saját öntudatába vévén, 
az ugy neveztetett kiilérzéki előterjesztéseinket eszközli 2). 

De ezek mellett vágynák még belső előterjeszté-
seimh is, mellyeknél fogva az enmagunkban történt vál-
tozásokat vesszük észre. Az előterjesztés' e' két nemé-
ben alapul a világ s ember ismeret. Minden előterjesz-
tésre tehát két feltétel kivántatik: tárgy és személyes-
ség (objectum, subjectuni); mennyi részt vesz egyik vagy 
másik az előterjesztés' elöliozásában az még nincs tisz-
tába hozva, de bizonyosnak vehetni, liogy előterjeszté-
seinkhez , akár a ' Műtárgyról, akár magunkról mint sze-
mélyesített tárgyról legyen szó , csupa szenvedöleg nem 
állhatunk, hanem munkáslag dolgozunk az észképek által 
nyert ismeretek a lakí tására , a ' mint ezt Lichtenberg 

2) H a r t m a n n , ( D e r Geist d. Mensch. IVienn, 1820.) az 
agyinak' rendszerében elet ingereknek (Lebens Spannun-
gen) nevezi azon okozatokat , mellyeket abban a' külső 
benyomások támasztanak, 's az agy organumait liason 
feszüle'sbe hozzák. Hartmann általán fogva az egész 
életet az inak műszeres munkásságába 's a' vérbe hely-
l iez te t i , mellyben ügymond az életerők vágynák. Az in-
rendszernek ket tős munkásságot tulajdonit , belsőt és 
külsőt. Belső által a' maga életműves létét szüntelen 
ú j j á te remt i , (reproducit) a' külső által érintésbe hozza 
magát a' kültárgyalckal, 's mozgásokat eszközöl, mel-
lyelc mint a' világosság' sűgára hirtelen elterjednek az 
inak ' müszerezetén. A' visszataszító 's magához vonzó 
e r ő k ' hasonlatosságára az inak rendszerének belső éle-
tében is két erőt vesz fe l , mellyeknek két különböző 
materialis anyagok felelnek meg az inak' substant iájá-
b a n , u . m. agyzsi r , 's agytojás fehére. De illy physi-
ologiai magyarázatok által nincs még megfejtve az élet 
általán fogva azt egyedül merő physiologiai tapasztalok 
után érthetővé tenni sikeretlen m u n k a , annyival silceret-
lenebb pedig, minél több önkényü liypothesiseknek kell 
támogatni a' tapasztalati jelenetek magyarázatát. Az 
életet megkell annak substratumától , jeleneteitől kü lön-
böztetni , mert az élet valami felségesebb dolog, mint -
sem hogy annak kútfejé t annak jelenkézéseiben, vagy 
materiás anyagok' polarisátiójában kelljen helyheztetni. 
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(Vermischte Schriften) már tanította, ki egy iskolához 
seih tartozván minden elfogulás nélkül irt. 

Mind a külső , mind a' belső előterjesztések a ' lélek' 
munkás tehetségére utalnak, melly el van bennünk rejt-
ve , 's alkalmatosság szerint fejlik ki. Itt a' tapasztalás, 
bízvást mondhatjuk nem liágy el bennünket, mert tekin-
tsünk az ember' kifejlésére, 's mindjárt meggyőződhetünk 
az előterjesztések miben létek' módjáról , és származá-
sáról. A' tapasztalatra hivatkozást itt nem mellőzhetni 
e l , ha ellenmondásba nem akarunk jőni az egész ter-
mészettel , s enmagunk' létével, és mit mond a' tapasz-
talat az előterjesztések' kibontakozásáról az emberben? 
mit mond az okosság , melly a' tapasztalati adatokat 
számba veszi, s a' jelenetek' fontosságát vizsgálja, meg-
határozza ? azt , liogy az ember kezdetben csecsemő 
gyermek , önmagával is tehetetlen, kedvező vagy ked-
vetlen körülményei köz t , a' mint felnevekedik fejlenek 
ki benne egymásután testi és lelki tehetségei 3). 

Ezen kifejlés' módjának általános menetelére itt 
ki nem terjeszkedhetünk, hanem csak az annak körébe 
eső , közelebbről ide tartozó előterjesztések' mivoltáról 
tesszük meg vizsgálatainkat. 

Az előterjesztések mennyiségekre nézve egyesek 
vagy többesek, minemüségeikre nézve tapasztalatiak és 
gondolatiak , viszonyaiknál fogva összefüggök vagy sza-
kadozottak , módjaikra nézve szükségesképiek , vagy 
történetesek. Vegyük most e' felosztást rendre. 

A' mennyiség' észképe terjedelemre vitetik, melly-
nek mértéke a' szám. A' külső előterjesztésekre nézve 
az egyes tárgyak , a ' belsőkre nézve az egyes változások 
esnek észrevételeink alá , észrevételnek (apperceptio ) 
kell megelőzni az előterjesztést, s ha a gyermek' kifej-

3) Bliimenbaclinál aJ homo sapiens legjobb példa a' kifejlés 
lépcsőzeteire egész addig , hol Arbuthnot doctoron vég-
zi az összehasonlítást. (Bei t räge zur Naturgeschichte, 
Göttingen, 1811.) 
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lésére ügyelünk , úgy ta lá l juk , hogy legelébb is testi 
ösztönök dolgoznak benne, mellyek lépcsőnként, de min-
dig egyes észrevételek' következésében indulnak a' ki-
bontakozás felé. A' természet megérleli elébb a ' gyer-
mek' érző eszközeit, és elkészíti egyiket a' másik után 
az észrevételi miveletre. A' gyakorlásnak hozzá kell já-
rulni mig csak egyes előterjesztésre felvergődhetik i s , 
az az: gyakran ismételt észrevétele ugyan azon egy kü-
lön tárgynak ébreszt fel végre benne egy bizonyos elő-
terjesztést, melly a' látott , hallott, izlett, szaglott , 
tapintott tárgyra vitetik, 's azt saját jegyeinél fogva más 
nem hason tárgytól tudja megkülönböztetni. 

Azon kedvező vagy nem kedvező körülményekhez 
(éghajlat, miveltség állapotja, nevelés, rang stb.)mellyek 
közt a ' gyermek felneveltetik, szabja magát az előterjesz-
tések' mennyisége i s ; több egyes tárgyak' észrevétele 
több előterjesztéseknek szülő oka, 's a' természet' orszá-
gát jobban kell ismerni a' mérsékleti és meleg éghaj-
latban , mint a ' zordon éjszakon , hol a' jég közé szorult 
lakos csak a' vadászathoz van kötve. 

Azonban a' természet' ezen szigorú törvénye alól is 
kihúzhatja magát az ember, mert hol a' természet' mun-
kája bevégződik, ott nyílik fel az emberi munkálat' köre, 
's az angol hajósok nem egy ízben adtak már pompás 
téli mulatságokat magas jégtornyozatai közt az éjszaki 
tengernek, mellyekben a' kényelmesség' minden kigon-
dolható módjait bámulásig utánozták ; midőn másfelöl 
czélirányos intézetek és közlekedés' útján a ' legelzártabb, 
legmostohább helyekre is átplántáltatnak olly ismeretek, 
mellyek különben az ottani éghajlati tárgyakhoz kötött 
keskeny határú előterjesztéseknél fogva soha nem jöttek 
volna létre. 

Telietné-e már ezt az ember, ha ö csupa természeti 
ösztön' törvényeinek volna alávetve? Nem, soha sem; 
mert mikép a' vadállatok országában új jelenetekre nem 
akadunk, mellyek a' mívelet' változtatására mutatnának, 
azért azok a' természet által kiszabott munkásság' köré-
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ben szüntelen megmaradnak, azontúl nem emelkednek: 
úgy az ember is e' szigora szabálynak ellene nem szegez-
hetné magát , ha más oldalról az állatinál hatalmasabb 
rugó , a' szabad akarat nem dolgozna benne, niellynek 
gyenge csirája már az előterjesztéseknél mutatkozik, 

Ugyan is ha az előterjesztések' második tulajdon-
ságát , mineműségét figyelem alá vesszük, ugy fogjuk 
találni, hogy elébb is testi vagy érzéki dolgokra vitet-
nek előterjesztéseink, mellyek annál fogva a' hülső ta-
pasztalat' tárgyaival foglalatoskodnak, a' szerint , a' 
mint az azokról való észrevételek egyenként , vagy 
együtt, egymásután vagy egyszerre állanak elő. 

Szoros egybefiiggésben állanak a ' külső tapasztalati 
észrevételekkel á' belső tapasztalatink is , vagy is belső 
változásaink' érzete, mert életünk a' külső és belső 
változások' lánczsorán foly le , egyik mint a' másik merő 
tapasztalati észrevétellel s előterjesztéssel kezdődik, 
«ízért e' két rokon nemű tapasztalati előterjesztések te-
szik az egyik oszlop sort , mellyen az emberi ismeret 
alapúi, a 'más ik oszlop rendezetetformálják a gondolati 
előterjesztések, vagy is olly eszmék, mellyeknek tár-
gyai nem esnek érzéki tapasztalat a lá , azért felsőbb 
emeletnek i s : amazok a' változó tapasztalati , ezek a ' 
változhatatlan erkölcsi világra vitetnek. 

Minden némileg már kifejlett nyelvben, tiszta ki-
fejezéseire is akadunk azon jegyeknek, mellyek a' lé-
lek főbb munkálatait egymástól megkülönböztetik, min-
den nyelvnek meg van a' maga saját pliilosopliiája azon 
közös kapocs mellett, melly a' holt nyelveket összeköti 
az élőkkel. Az élő vagy kiholt nemzetek' intellectualis 
állapotja határozza el akár melly kérdéses nyelv' philo-
sophiáját a ' szerint, a ' miilyen terjedelmes volt a' nem-
zet' birtoka az ismeretek' körében, mellyre tapasztalati 
és gondolati előterjesztések következésében szert tettek. 
Egy közönséges niegczáfolhaílan törvény szerint előzi 
meg az ismereti birtok mindig a ' maga alakulása feletti 
reflexiót, titkos szinte végére járhatatlan fonalak azok , 
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mellyek elkezdve az előterjesztéseken összefűzik az is-
meretek' tömegét a ' nemzet' életével, melly tettleg mu-
tatkozik. 

A' philosophusnak e' már kész birtokban, úgymint 
az élő 's kiholt nemzetek' életében kell a ' maga állítá-
sainak igazságát meghitelesíteni, mert ö az élet' jelene-
teinek tolmácsa, Garwe helyes megjegyzése szerint 4). 

Ha már a' nyelv' azon kifejezéseire ügyelünk, mel-
lyek a' lélek' főbb munkálatait tudatják velünk, úgy fog-
juk találni , hogy azokat minden nyelv saját módja sze-
rint megkülönböztette egymástól, képes vagy képetlen 
kifejezésekben, a' mint a' munkálat' természete hozta 
magával. Illy kifejezések már az észrevétel, előterjesz-
tés , ismeret, gondolkodás , mellyek mint meg annyi fo-
konként felebb hágó munkálatok az emberi kifejlés' tör-
téneteiben is nyomozhatok, azért egymással fel sem cse-
rélhetők. 

Ezt megkellett itt érinteni, hogy a' közelebbről szó-
ba vett tapasztalati és gondolati előterjesztések' termé-
szete tisztába jöhessen. 

Minden tapasztalati észrevételek mint felebb mon-
datott , a' változó, (látható ) minden gondolati előter-
jesztések a' változhatatlan (láthatatlan) erkölcsi világ-
ban veszik származásokat. A' kérdés melly magát itt 
előadhatja csak az : van-e illy különbség az előterjesz-
tések között ? 's létezik-e valóban a' két vi lág, mellyröl 
szó van ? A' felelet ez úttal itt rövid, s csak annyiban 
á l l , hogy igen is kétféle előterjesztéseink vágynák, 
mellyek két világban lelhetik csak fel tárgyaikat. 

4) „ In den gewöhnlichen Urtheilen der Menschen steckt 
„nur dasjenige verborgen , was der Phi losoph klar 
„mit W o r t e n ausdrückt. Indem er das Licht aufsteckt 
„über solche Begriffe , die vo rhe r im Dunkeln gelegen 
„hatten, so entdeckt er zugleich Tiefen und Dunkelhei-
t e n , welche vorher nicht wahrgenommen wurden. 
„Aber eben dieses ist ein w a h r e r Diens t , welchen er 
„dem besseren Theile der Menschen leistet". (Anmer-
kungen zum Cicero über die Pflichten). 
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Az ember megkezdi életét a ' tapasztalati világban, 
észreveszi az t , előterjeszti magának , aztán mind jobban 
jobban megismeri, 's minekutána e' változásokon keresz-
tül ment, gondolkodik magáról , 's a' külvilágról, melly-
ben él , tapasztalati lételének más lételekkel egybefüg-
gését azoknak okát, és végczéljdt kivánja tudni; más-
szókkal a' testi élet mellett egy lelki életet is folytat, 
mellyben már cselekedeteit is számba veszi, fontolgatja, 
mire a' história magában már elég kezesség; 's ezen 
lelki élet azon gondolati előterjesztéseknél kezdődik, 
mellyeket magunknak a' létei' okáról , összefüggéséről, 
végczéljáról, a' cselekedetek' becséről képzünk. 

A' história' tanúságát már e' részben megvetni, 
liielly az egész emberiség történetéből merített adat, 
nagy hirtelenség volna, mert ez az adat' örökségi kin-
cse a' bölcselkedésnek, mellyhez mint vezér csillag-
ponthoz sok tévelygések után is viszatértek a' valódi tu-
dományú bölcsek. Miben áll már ez az adat ? abban , 
hogy valamint tapasztalati ugy gondolati előterjeszté-
seink is vágynák, melly utolsók az ok, összefüggés és 
végczél ismeretén keresztül az állandó fővalóig vezet-
nek fel bennünket, mellyben a' változó mindennapi tü-
neményes világ egyedül lelheti fel álladalmának kezes-
ségét. 

Újra más kérdés az aztán, mikép kell a' históriai 
tanúságot használni e' részben, vaktában-e vagy ítél-
getve ? a' felelet itt sem nehéz, mihelyt a' históriai ta-
núság' mezejére kilépünk, hol különbféle egymástól el-
távozó gondolati előterjesztésekre akadunk a' lelkes vi-
lágról , mellyeket Ítélgetve kell elébb megrostálni , a ' 
külsőképes fátyolozotakat. a' belső valótól megkülönböz-
tetni , mindenikben az igazság' bélyegeit felkeresni, és 
mivel egynél több igaz és való nem lehet , azokat az 
egység' ideájával összeliangzásba hozni, miután a' va-
kon használatról csak annyiban lehet szó, a ' mennyiben 
a' megvizsgált gondolati előterjesztések az egy igaz fő 
valóról szigorú alaposságoknál fogva nem csak tudni vá-
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gyásunkat kielégítik , hanem egyszersmind a' szívben 
gyökerező hiedelemnek támaszul is szolgálnak, melly 
vak engedelmességet és határtalan tiszteletet kíván az 
egy igaz fövalú i ránt , mellyhez van a' legjohh gondolati 
előterjesztéseknél fogva az erkölcsi világ kapcsolva. Itt 
nyílik meg egyszersmind az út az előterjesztések' harma-
dik tulajdonsága, a' viszonyok megvizsgálására. 

Mind a' tapasztalati , mind a gondolati előterjesz-
tések összefüggők, vagy pedig szakadózoitak. Összefüg-
gök azok, mellyeknek egymásra vitelében nincs ellen-
mondás , összeillések' okairól magunknak s másoknak is 
számot adhatunk; szakadozottak ellenben azon előter-
jesztések , mellyekben az összekötlietésre elég kapcsot 
nem lelünk , azért ezeket homályosoknak, amazokat bi-
zonyosoknak is mondhatni. 

Az előterjesztés' e' viszonyos állása kétféle termé-
szetét (összefüggő , és szakadozott) soha nem a' tárgy, 
lianeni egyedül a' személyesség határozza e l , mert min-
den előterjesztés személy szerinti munkálat, a ' tárgy 
maga soha nem változik , ha bár annak személy szerinti 
előterjesztései elhasonlanak is egymástól, a' kérdés csak 
az lehet , mi az oka az elliasonlásnak ? nem pedig meg-
fordítva, miért a' tárgy nem ugyan az a' mi volt? A 
tapasztalati tudományokban ugyan e' kérdés is helyt áll, 
de itt az, egész más szempontból esik meg , mint a' phi-
losöpliiában, mert azokban a' testek, és azoknak for-
máik' alakulásáról van szó , mellyek részint mesterség, 
részint természet által gyakran változnak, minek törvé-
nyeit szükséges az életre nézve tudni; de a' pliilosophiá-
ban fenntebbi néző pontok szerint esik meg a' tárgyas 
előterjesztések' viszonyainak vizsgálata , úgymint az 
összefüggés és végczél' meghatározásából, azért a' ta-
pasztalati tudományokban sokszor hypothesisekliez kell 
folyamodni, hogy a' természet' törvényeit jeleneteiben 
megtudhassuk, midőn a' philosophiában azokra nem épít-
hetni , amott a' hypothesisek hasznos magyarázatra ve-
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zeltek már sok ízben 5), itt pedig a' pliilosophiát kivet-
keztetnék önnállásából, 's pliantasiai csontvázzá leala-
csonyítanák. 

Ha továbbá nyomozzuk az előterjesztések' viszo-
nyait ugy találjuk, hogy a' tapasztalatiakban koránt 
sem olly szembetűnő az elliasonlás, mint a' gondolatiak-
ban , mert az emberek egyenlő érző eszközökkel bírván, 
azoknál fogva tapasztalati észrevételeiket is egyenlő 
módon viszik végbe, azért közönséges megegyezésben 
vágynák egymással. A' kemény , lágy, hideg, meleg, 
tulajdonságú testekről, az emberről, állatról, növény-
ről való előterjesztések most is csak azok, a' mik vol-
tak ezer évekkel ez előtt , csak a' természet ismérete, 
és törvényeinek tudománya nagyobb vagy kevesebb, a' 
mint az emberek szorgalma azok körü l : ellenben a ' 
gondolati vagy is erkölcsi előterjesztések minden idő-
szakban változók voltak, mellyek aztán az életre be-

5) llly hypothesisek: a' nehézkedés, és villanyosság e r e j e , 
a' levegő reszketőségei, mellyek világosságot hoznak 
elő stb. Mi csak a' következéseket, l á t j u k , de az erőt 
soha sem , mellyet a' mozgásoknál felteszünk. Igaz , 
hogy a' philosophia sem lehet el hypothesis né lkü l , 
só't minden hypothesis okoskodást tesz f e l , csak hogy 
különbséget kell tenni a' világi jelenetek' Js az erkölcsi 
végezet magyarázatában: amazoknak más okai is lehet-
n e k , mint a' mellyelcet a' gyenge emberi elme se jd i t ; 
ezt Newton maga iz megvallá theoriája ' végén , mellyet 
planétái rendszerünkről készített; itt pedig emberi okos-
ság szerint az istenen tnl vagy kivül nem m e h e t ü n k , 
mihelyt végczélról van sző , hol meg is kell ál lapod-
nunk mind a' be lső , mind a' külső kijelentesnél fogva , 
mellyet önmagunkban 's a' külvilágban az istenről mint 
mindennek teremtőjéről fe l ta lá lunk, a' mit a' históriai 
kijelentés még nagyobb bizonyosságra e m e l , de ez e r -
kölcsi végczélon kivül vagy túl már ne lépjen az em-
b e r , mert ha azt is akarná tudui , vagy megmagyarázni, 
mi módon esett a' te remtés , mikép tárta ti le az f e n n , mi 
összefüggésben áll az egész , merész hypothesiseivel 
csak erőtlenségét árulná e l , 's kontárkodnék bölcse-
ségében. 
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hatottak, következésképen a' cselekedetekre is rugóul 
szolgáltak. 

Ez erkölcsi szempontok' elhasonlásáhan ismét egy 
másik csirája fekszik az emberi lélek' szabadságának, 
inert ha gondolati, előterjesztései hason törvények alá 
volnának vetve a' tapasztalatiakkal, ugy e' kiilönféle-
ségnek helye sem lenne erkölcsi előterjesztéseinkben, és 
az azoknak megfelelő cselekedetekben, hanem miként 
az evés t , ivást , alvást egyenlő ösztöneinknél fogva 
egyenlő módon tesszük m e g , ugy hason kemény feszes-
séggel kellene erénykedni i s , vagy más szókkal, az ál-
lati élet mellett az erényes tettek, az erkölcsi világ' 
képzete is lehetetlen volna. 

Itt hát viszont a' históriai adatoknak tanúságosok-
nak kell lenni a' bölcselkedő emberre nézve, hogy meg-
tudja itélni a' különféle erkölcsi előterjesztések' becsét 
az azokat követő tettekkel együtt, választást tehessen 
az indiai eredetű emanatio, a' zoroasteri két elv, az 
epikurusi atomísmus , a ' stoikusi fatalismus, az újabb 
vastag materialismus, a' keresztyén monotheismus és a ' 
pogány pantlieismus közt. Ki kell itt neki vizsgálatait 
terjeszteni e' különböző gondolati előterjesztések' egy-
máshoz való viszonyaira, menyiben azok összefüggök, 
vagy szakadozottak, mennyiben homályosok vagy bizo-
nyosok, a' mit az el nem fogúit könnyen megtehet azon 
fáklya' világnál , mellyet az előterjesztések' negyedik 
tulajdonságánál , úgymint azoknak szükségesképi vagy 
történetes módjainál feltalál. 

Szükségesképiek a ' tapasztalati előterjesztések, 
mellyek mint természet ösztöniek ki sem kerülhetők, 's 
némi részben az állatokkal is közösök, történetesek el-
lenben azon előterjesztések, mellyekkel a' szükséges-
képieket egy egészre kipótoljuk , az egészet mindig em-
beri lényünk mértékében véve. 

Történetes előterjesztéseink máskép szabadosok is, 
az az megtörténhetek és elmaradhatok; mert a' szabad-
ság' fogalma épen abban á l l , hogy történjék-e meg va-
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lami vagy sem ? 's ha igen, hogy és miképen essék az 
meg ? 

Minden szabados , vagy is történetes előterjesztést 
magunkból fejtünk ki a' kültárgyak' hozzájárulta nélkül, 
mert hol a' tapasztalatiak megszűntek, ott kezdődnek 
a' szabados előterjesztések, mellyek amazoknak okáról 
's végczéljáról értesítenek bennünket. 

Az életben ugyan nincs meg ez a' szoros elválasz-
tás , hol a' két világ' polgárja az ember, társaságos 
viszonyoknál fogva már nagy részint tapasztalati mun-
kásságokban öli el magát, de minden valamennyire ki-
fejlett társaságnak meg van a' maga morális szerkezete, 
melly a' láthatót összeköti a' láthatatlannal, mulandót 
az örökössel, s az illy morális szerkezetben felleli a' 
világi életben elmerült egyes polgár azon lelkikincset, 
mellyre a' bölcs csak hosszas elmetörés után tehet szert. 

A' társaságok morális szerkezeteinek (vallás és 
törvény) alapos vizsgálata elvezet azon föcsomózatig, 
hol az érzéki és erkölcsi ösztönökről (szükségesség és 
szabadság) való előterjesztések összefolynak, s a' cse-
lekvő okosság által tiszta tudattá kiképeztetnek. 

Mit jelentene különben az a' szíinteleni tettleges 
gyakorlata morális szerkezeteinknek, mellyröl a' histó-
ria szól, ha phantomon nem pedig valóságon alapulna ? 

Hogy a' morális szerkezetek különfélék, az semmit 
sem tesz a' dologra, épen e' különféleség mutat plasticai 
erőre , melly azt előhozza, az előterjesztések' azon sza-
badsági fokára, lioi többé nem vak természeti ösztönök, 
lianem önkényes mozgású rugók dolgoznak. 

Az illy lelkes szellemű előterjesztések' országában 
nyílik fel az a' véghetetlen ú t , mellyen emberiségünk' 
belső kifejlése tovább halad, 's a' morális szerkezetek' 
egymásközti viszonylagos becse a' belsökifejlés' mivoltá-
tól függ, mellyre a' társaság' tagjai szert tettek, melly 
kifejlés annál keskenyebb körű , minél homályosabbak, 
minél szakadozottabbak a' tapasztalati és gondolati elő-
terjesztések , a' teljes szabadság mindig a' legfelsőbb 
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tudomáEy' gyümölcse lehet , azt érdem nélkül nem bito-
rolhatni , vagy is az igazi szabadság minden bitorláson 
felül á l l , mert a' bitorlás vad állati munka. 

Kifejtvén igy az előterjesztések' természetét, men-
jünk át a' reális élet' vizsgálatára, mellynek csak egyik 
elemét vagy momentumát teszik az észrevételeken ala-
pult előterjesztések , másik eleme az isméidét, melly az 
ismételt előterjesztések' következése. 

Egyszeri észrevétel és előterjesztés magában még 
nem ismeret, többször és több oldalról kell valamelly 
tárgyra figyelmeznem, hogy azzal megismerkedhessen!. 
A' gyermek' szemeinek szokni kell a' gyertyavilághoz, 
hogy azt eltűrhesse, kapkodni kell hozzá, hogy lángjá-
nál elébb magát megégesse. így van egyéb tapasztalati 
tárgyakkal is a ' dolog, de mivel egyes ember minden 
kültárgyat észre nem vehet, 's mindenütt egyszerre és 
egy időben nem lehet, ismereteinek határa is keskeny 
körre szorítatott, mellyet csak a közlekedés' útján szé-
lesíthet ki. E' közlekedés főleg beszéd és irás által megy 
végbe, mind kettő isteni a jándék , mellyek nélkül mi-
veltség sem volna lehetséges, ezek hiával orangután-
gok' módjára, mellyek Camper' hiteles tanúbizonysága 
szerint beszélő műszer nélküliek tengődnének az embe-
rek is a' vadon természetben, mellyet most szorgalom 
által kies lakká változtattak. Az utazások' tárháza, fel-
állított gyűjtemények, könyvtárak T museumok mind meg 
annyi segéd eszközök az ismeret' gyarapítására, s ha 
körül nem utazta is valaki a' földet, e' kútfőkben tudni 
vágyása szomját elolthatja. Csekély és töredék az egyes 
ember' ismerete az egészhez képes t , melly a' közleke-
kedési úton áll elő s ez a' körülmény, a' kérkedékeny-
ségnek tudományos felfúvalkodásnak épen nem kedvező. 

Minden ismeret tapasztalaton kezdődik, és így a' 
posteriori, az ember előlegesen semmit nem szerkeztet-
liet össze , mert a' priori nem az ember á l l , hanem az 
isten, ki embert és világot teremtett; maga az öregebb 
Fichte is ezt vállá meg kezdetben, mig arra a' gondolat-
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ra nem vetemedett, hogy az erkölcsi világ' rendszerét 
önagyából szerkeztesse össze. (Grundlage des Natur-
rechts. 3 2 1.) 

Minden tapasztalati ismeret > a' mennyiben töké-
letes , a' tárgy alkotó részes jegyeinek concret tudása ( 

tökéletes (absolut) ismeretet, és igy tökéletes tudást 
nem kell az emberben keresni; mert az ember korlátolt 
teremtés, de állapotához képest 's emberileg szólva he-
lyes , 's annyiban tiszta ismeretekkel bírhat. 

Az ismeretek' egész álladalma hármas mérték alá 
húzható : a) kitérjedségi szempontnál fogva (extensio), 
mellyet a' tárgyak' száma határoz el. b) belső tömötsé-
gekhez képest (intensio), melly az ismeretek' belső ér-
téke' lépcsözetein alapul , c) foganataik vagy kihatá-
saiknál fogva (protensio ) , mellyek az életbecs körébe 
átszivárognak , 's practica! kellemeknél fogva közbirtok-
ká válhatnak. E' három osztályozatot köriilovedzi a ' 
históriai ismeret , melly az időszak szerinti tudomá-
nyok' és tettek' összesége (complexus), mellyekben a ' 
reális élet felolvad. 

Az ismeretek' terjedsége, vagy is a ' tárgyak' száma 
összehasonlításra, belső érdekek ítéletes következte-
tésre , foganatok alkalmaztatásra, vagy is külső mive-
ietre szolgálnak okul. Az első úton egység és kü-
lönbség' eszméire tehetni szert, a ' mi értelem dolga 
második úton az okadásban gyakorlom eszemet, a mi 
az okosságra tartozik, «harmadik úton eszközöket ke-
resek elő és választok, a' mi szabad akarat' gyü-
mölcse. 

E szerint az észrevétel, előterjesztés, és ismeret' 
láncz szemein eljutottunk azon határpontig, hul a' belső 
munkálatok a' külsőkkel egy közös hídnál fogva, mellyet 
szabad akaratnak nevezünk összeköttetésbe 's érintésbe 
jönek egymással. 

A' dolognak teljesebb értésére szükség még meg-
jegyezni, hogy az észrevétel, előterjesztés, és tárgyak-
kal megismerkedés élet' momentumok ugyan , de annak: 

TUDOMÁNYT. ÚJ F . IV. K. 2 

PAPA 

JtŰKYTfn 
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egész mivoltát magokban még nem fejezhetik ki. A' re-
ális életnek két oldala van, belső és külső, 's a' kettő 
teszi az egészet. Életünk' külső oldala magunk viseleté-
ben , következőleg cselekedetekben á l l , melly a' bel-
ső életnek némi tekintetben kijelentése (manifestatio). A' 
külsőből ugyan nem lehet mindig egész bizonysággal a,' 
belsőre következtetni, de vágynák még is olly sarkpon-
tok , mellyekre ha támaszkodunk, ritkán csalhatjuk meg 
magunkat az élet' tudományában, llly sarkpontok már a ' 
külső éleire nézve az együttlét és függés, (necessitudo 
physica) ; belső életre tekintve a' lelkiismeret és füg-
getitlenség, vagy is a ' szabadság érzete (libertás morális). 

Az ember tehát a' kénytelenség és szabadság, füg-
gés és függetlenség kőfalai közé véve , szünteleni össze-
ütközés' állapotjában volna , ha más felöl egy olly com-
passa nem lenne, melly mérsékletet és rendet eszközöl. 

. Az együttlét és függés az emberre nézve merő 
kénytelenség , mert több más tárgyak veszik körül, 
mellyektől el nem szakaszthatja magát , mellyek reája 
hatnak, 's azok nélkül el sem lehetne. Ez a' függési 
kénytelenség állati oldalát érdekli az embernek, így 
levegőt színi, eledelt venni magába kénytelen, ha élni 
akar : a' társasági együttlét is illy kénytelenség, s 
azok, kik a' társaság' eredetét szabados egyeszkedésből 
magyarázzák, képtelenséget állítanak, mert a história 
szerint az emberek mindig társaságban éltek, famíliák-
ból tribusok, ezekből nemzetségek lettek , a' szabados 
egyezkedés nem alapja, hanem folyama a' társaságos 
együttlétnek , melly annak erkölcsi oldalára tartozik, 
a ' mi mindig későbben fejlik ki a' természetinél. így 
van a' dolog az egyes emberrel is , annak külső élete 
megelőzi a ' belsőt, a' természeti ösztönök, mihelyt lét-
re jő , már dolgoznak benne , még minekelőtte az er-
kölcsiek felébrednének, sokszor ez utolsók kibontakozat-
lan is maradnak , ha a ' környülállások nem kedvezők 
azoknak kifejtésére, mikor aztán az ember csak külső-

V 
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képen é l , azaz baromi állapotban van, mint Caledonia' 
némelly vad népeiről ír ják az utazók. 

A' külső élet' legalsó lépcsőzete tehát a' testi ösz-
tönök' munkálkodása , j á r , ke l , mozog az ember, ha 
már lábra kapott, merő természeti készségeknél fogva, 's 
mind azon külső miveletek, mellyek a' testi ösztönök' 
kielégítése körébe esnek, kénytelen miveletek, mint az 
evés, ivás , l á t á s , hal lás , s zag lá s , tapintás meg meg 
annyi kénytelenségi állapotok mind addig, mig a' kiil-
tárgyak 's érző eszközeink közt a ' kölcsönös együttlét 
"s viszonyos behatás meg nem semmisítetnek. 

Az állati élet' ez alsó lépcsőzetén szabadságról 
szó sem lehet, hanem az erőszakról, millyen az öszíöu, 
ollyan az annak megfelelő mivelet, a' természet állapolja 
a* legnagyobb erőszak' durvaság' 's tudatlanság álla-
potja 6). 

A' szabadságnak, és igy az akaratnak országa ott 
kezdődik, hol a 'kü l ső élet a ' belsővel érintésbe j ő , 's 
a ' kettőnek mint egésznek sarkpontjai (együttlét, és füg-
gés , lelkiisméret és függetlenség) összetalálkoznak, mi-
ből rendesen és többnyire liarcz támad , hol aztán min-
dent az ember' szabad elhatározása dönt e l , valljon a' 
külső élet győzedelmeskedjék-e a ' belsőn , vagy ez ama-

6) Ellis missionarius' tudósításai Polyres ia ' lakosairól igazol-
ják ez állítást, természet elleni vétkek és mindennémű ke -
gyetlenségek a' népfajok közt szinte kifogyasztották mái-
lakosaikból a 'helyeket . Tahiti népsége , mellyet még Cook 
200,000-re t e t t , j797-ben Uzlson kapitány szerint már 
16,000-re; most pedig Ellis szerint 80ÖO-re szállott le . az 
asszonyok minden társasági jogtól el vágynák z á r v a , 's 
egeszen a' fér jf iak ' önkényének alávetve; ember áldoza-
t o k , alattomos ölesek , a' törzsökök fejeinek egymásra 
törekvő titkos incselkedései, a5 bolióskodók' szemtelen 
játékokban elfajult társasága , csecsemők' halálra ki nzá-
sa szüléik á l t a l , rú t és erkölcstelen bálványozás , ezek 
és több hason undokságok, meg megannyi kedvletlen , de 
hív rajzai az annyira magasztalt természeti álapotnak , 
mellvnek javításán van mit a' missioknak dolgozni. 
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zoii ? A' legnagyobb bölcseség Itt abban á l l , hogy ílly 
harczra ne is kerekedjék a ' dolog, a' mi mindig nagy 
lelki erőre mutat , 's az erénynek fökoronája. Azonban 
a ' liarczot legtöbb esetekben ki nem kerülhetni, minél 
nagyobb a ' t á r s a s á g , mellyben élünk, minél bonyolodot-
tabb a' kiilsö élet' munkássága, annál több alkalom tűnik 
elö a' harczra; az ismeretek' szaporodásával a' testi ösz-
tönök' ereje is dynamiee nevekedik, 's olly kívánságok 
támadnak az emberben, mellyek indulatait szüntelen moz-
gásban tar t ják , akaratját rablánczba fűzik, hogy a' csal-
fa fényt a' valóditól, igaz tudományt a' hamistól meg ne 
különböztethesse. Az ember már magában is töredékeny 
lény, a' kiilsö élet' csábjaitól könnyen megszédül, mert 
testi alkata nagy befolyást gyakorol lelki szellemére, 's 
ha még a' társasági miveltség' kiilsö mázza is elkezdi 
ostromát r a j t a , akkor nagyon is meg kell feszileni ma-
gá t , hogy a' tündér boldogság' álom karjai közé ne 
ereszkedjék egészen, a' mi mindig áldozattal , maga 
megtagadásával esik meg; de az érdem épen abban ál l , 
hogy a' harcz' térét győzedelmesen tudta elhagyni, vagy 
pedig arra nem is eresztette a' dolgot. 

Vizsgáljuk meg most már a' szabad akarat lénye-
ges mivoltát is , 's fejtsük meg magunknak azt a' kér-
dést , honnan veszi az eredetét ? 

Szabad akarat alatt ér tünk, mint már felebb is 
mondatott, egy illy h Isö tehetséget az emberben, melly-
nél fogva az önkénytesen, minden kiilsö ok, vagy kész-
tetés' hozzá járulta nélkül magát valamire elhatározhat-
j a , maradjon bár ez önhatározása csupa gondolatban, 
és igy minden kiilsö jel nélkül , vagy jelenkezzék külső-
képen is , és igy tettleg. 

Ez a' belső elhatározása az embernek több előzmé-
nyek' következése , millyenek az indiló okok, mellyek 
az akaratot e r r e , vagy amarra bírják , a' hajlandóságok, 
hajlamok és kívánságok, mellyek indulatainkat vezetik, 
és igy az indító okokat szülik, az ismeretek, mellyek 
hajlandóságokat , s kívánságokat ébresztenek fel ben-
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jiiink, végre az ösztönök, mellyek Ismeretre juttatnak. 
Ezek az előzmények az életben gyökereznek , jó vagy 
rosz tulajdonságokat közönségesel))) szempontból, az éle? 
czéljából, keskenyebb korlát szerint, valamelly bizonyos 
társaság' szerkezete szerint Ítélhetni meg. 

Nem ok nélkül teszem e' különbséget a' szempon-
tokra nézve, mert az emberi társaságok, éghajlat , idő , 
liely szerint különféle szerkezetűek, mellyek szerint az 
inditó okok' , hajlandóságok', kívánságok', ismeretek', 
ösztönök' becses vagy káros voltok csak relative meg-
ítélhetők : de ez a' merő practica! bánásmód még nem 
maga a' fömérték, mellyet csak a' theoria adhat , ha az 
élet' czéljáról való ideákat kifejti, 's megalapítja, hogy 
azokat legalább hozzávetőleg megközelítse a' praxis. így 
ha valamelly társasági szerkezetben a' lopásra, szemé-
lyes vérboszúra, öngyilkosságra való hajlandóság táp-
lál tatnék, a' mi a' história szerint nem példa nélküli 
dolog, bizonyoson itt nem a' szokás, nem is az iflö sze-
rint szerkezet törvény lennének fö mértékek a tett' be-
csének megítélésére , hanem más valami, a' mi felül áll 
a ' szokáson, s az idöszerinti törvényen, mellyeknek 
magoknak i s , mint nem fömértékeknek belső becsek kér-
dés alá hozatik. 

Nem tagadhatni ezek szerint, hogy magokban a' 
társasági szerkezetekben léteznek olly akadályok, mellyek 
a' szabad akarat' előzményeit borongó liomálylyal veszik 
körül, azért magát a' szabad akarat munkálatát is , mint 
a' testi betegség a' lelket némileg felfüggesztik, ha egé-
szen el nem nyomják i s , de ez csak oda mutat, hogy 
lépcsözetek vágynák a' társasági szerkezetek' javításai-
ban i s , s az előlialadás' köre minden nagyobb s kisebb 
testületek előtt nyitva ál l , minél fogva a' bölcs nem csak 
arra néz egyedül a' mi meg van, hanem arra i s , a' mi-
nek megkellene lenni a' dolog' természete szerint, 's 
igyekszik benn és külhatólag az élet' czélja' ideálját 
megközelíteni. 
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Miképen egyes emberek, ugy egész testületek is 
sokáig a' gyermeki korban maradhatnak, a' kis gyer-
mekeket nem bünteti a' törvény, mert nem értek meg 
Szabad akarati tettekre , merő ösztöneiknek élvén, a ' 
gyermeki állapotú társaságokról Ilimet nem varhatni, azok-
nak életmódjokból az élet' czéljára nem következtethet-
ni ; ellenben a' miveltség' fokain lépkedő nemzetek' élete 
már tanúságos, mert abban a' belső tehetségek' typusai 
vágynák kinyomva, 's annál fogva a' szabad akarat' ter-
mészetét sok oldalról felvilágosítják. ' 

Ugyan is mindenik csak valamennyire mivelt nem-
zetnél positiv rendszabályokra akadunk, mellyek a' nem-
zeti belső és külső életet tárgyazzák. Egy felől a' val-
lás , más felöl a' polgári törvények azon gyantázatok, 
mellyeknél fogva a' nemzet' kettős élete össze van for-
rasztva , hogy az szélyel ne hulljon, 's egyik a' másikat 
uieg ne semmisítse. 

Nagy példányban itt csak az történik, a' mit kis 
példányban minden okos ember magában feltalál, vallás 
az élet' czélját tudatja meg velünk, a' törvény pedig 
felvigyáz , 's kormányoz. Mire mutat e' közönséges je-
lenet a' nemzetek' életében ? 's mit bizonyítanak a' szent 
könyvek és a' törvénytáblák ? felelet, egy finom köz 
érzésre , egy általános értelmi tapíntatra , melly a' ter-
mészeti kénytelenség s az erkölcsi szabadság közt küsz-
ködő embert visszaadja magának, hogy ez a' társaságon 
kiviil el ne vesszen, a' társaságban pedig a' vallás és 
törvény' vezető zászlói alatt belső és kiilsö nyugalmát 
feltalálja , megbékéljen önmagával, embertársaival, a ' 
külvilággal, 's mind ezeknek teremtöjével az istennel. 

Most már a' szabad akarat előzményeit újabb vizs-
gálat alá vehetjük. 

Az ember mind addig, míg a' belső életből a' kül-
sőre ki nem lép, csak magának tartozik számadással, 
mert a' törvény csak a' külső életre szól, hol az ren-
det és mérsékletet eszközöl, hogy a' társaság ne szen-
vedjen , az egyesületi kapocs el ne szakadjon. Az ein-
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her' kiilsö mivelete tehát az , miért a' törvénynek számot 
adni tartozik, mert az által már érintésbe hozta magát 
a' külvilággal 's szánszándékkal vagy tudat nélkül is a' 
törvény' hatalma alá adta magát. 

A' külmiveleteknek, vagy is cselekedeteknek bár 
% 

mi felszámithatlan elágazásai legyenek is az életben, 
még is azokat két kútfőre húzhatni vissza: a' kénytelen-
ségre és szabadságra. Kénytelenség mind a z , a' mit 
az ember a' természettől és a' társaságtól szabott törvé-
nyek szerint miivel, ezek mellett, és ezeken felül a ' 
szabad akaratból folyó cselekedetek' fonala kezdődik, 
melly mihelyt a' más két első határába olly czéllal be-
vág , hogy a' maga önkényét a' törvény' helyébe ültesse, 
mindjárt rendet is bont, és zavar, melly rendbontás a ' 
természet vagy pedig a' társaság, vagy mind a' kettő 
ellen elkövetett vétek. Ide nem értetnek azonban az 
olly közönséges miveletek, mellyeknek nem az ember, 
hanem egyedül a' kültermészet tárgya, hol már a' tár-
saság' törvényei is bizonyos tekintetben a' természet' 
törvényei ellen dolgoznak, azokat a' magok hatalma alá 
hajtották. Illy közönséges munkálatok már a' szorgalom' 
és ipar miveletei a' természet' széles országában, melly 
különben lakhatatlan lenne, ha az csupán a' természet' 
önkényére hagyatnék , minél fogva zordon vadság és 
eredeti chaosz miatt ki kellene veszni az emberi nemnek, 
azért e* küszdés a ' kiil természettel kivétel alá j ő : el-
lenben hol a' miveletnek tárgya maga az ember, ott a ' 
természeti törvények' megszegése valóban rendbontás A* 
betegségek' nagyobb része illy rendbontásból e red , a ' 
személy ellen elkövetett vétkek' egy része is e' rendbon-
tás' következése, igy az öngyilkosság, mellyel magam 
és a' társaság ellen vétkezem. 

A' kénytelen és szabad akaratból folyó miveletek' 
charactere úgy látszik abban á l l : 

1) Hogy az előzmények' (inditó okok, hajlandóság, 
kívánság, ismeret, ösztön) , meghányása vetése az elsőbb 
osztályúakban egészen elmaradhat , inert azt vagy maga 
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a természet, vagy pedig a ' társaság véghez vitte már az 
egyes ember helyett, igy: a' nap' lemente után álomnak 
adom át magamat, 's reggel felkelek; e' miveletnek előz-
ményei a* nappali dologban elfáradás, (fő inditó ok) az 
álomra hajlandóság, kívánság *s annak tudása, hogy 
munka után jól esik a' pihenés, (isméret ) , végre a' 
kénytelenség', (ösztön); mert akaratom ellen is álom száll 
szemeimre, 's bár mint megfeszítem is magamat sokáig 
ellene nem állhatok ez ösztönnek. 

JVIár mind ezen előzményeknek meghányása'vetése, 
magára a' miveletre semmi befolyással nincs , mert bár 
mint bölcselkedjem ís én ar ról , maga a' mivelet (rövid 
vagy hosszú álom) kimaradhatlan. \ 

így van a' dolog azon miveletekre nézve is , mellyek 
a ! társaság' törvényeinél fogva esnek meg , ezekre 
nézve a' törvényadó hatalom megvizsgálta már az előz-
ményeket, az egyes polgár akár vizsgálja többé azokat 
akár nem , kénytelen eleget tenni a' törvényeknek, kü-
lönben önkénye a' törvénynyel összeütköznék, 's harczra 
kerülne a' dolog, a' mi a' kénytelenség' természetén 
semmit sem változtatna , mert ha szinte egyes önkény 
lenne is harcz végével a ' törvény, az szintollyan szi-
gorú tulajdonságú volna, mert minden törvénynek paran-
csolni kell, mihelyt nem parancsol, többé nem is tör-
vény, hanem javallat, kérés, vagy valami más. 

A' tapasztalat is azt mutatja, hogy a' polgárok 
legnagyobb része vakon tesz eleget a' társaság törvé-
nyeinek, nem íizi fíízi az előzmények' mivoltát, mivel 
míg a' törvény fennáll, annak eleget is kell tenni. 

Egyedül tehát a' szabad akaratból folyó miveletek 
azok , hol az előzmények' meghányása vetése kikerülhet-
len dolog, mert különben a' szabad magát elhatározásról 
szó sem lehetne. 

2) A' kénytelen miveletek* charactere kötelessége-
ket lejez ki , a szabad akaratból eredtek az erény' kö-
rébe tartoznak. 
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3) Az első rendűek a' mulandó és változékony vi-
lággal , a5 földi élettel foglalatoskodnak, azért formáik-
ban is változók, a' másik rendűek az ideálok' tulajdonait 
öltözik magokra, azért formáikra nézve is állandók és 
örökösök. 

4) A' kénytelen niiveletekben nincs belső becs, 
hanem csak kiilsö és feltételes: a' szabad akaratúakban 
ellenben a' belső becs minden, melly az erényen kiviü 
semmi más feltételhez nincs kötve, amazok a' fiiggés' 
ezek a' függetlenség' kútfejéből erednek , vagy jobban 
szólva amazok' külső becsére is, ez utóbbiak' belső be-
csére kell támaszkodni, morálnak kell a' kénytelen mive-
letben is alapúi szolgálni, hogy külső értékek, idösze-
rinti tartósságok lehessen. 

5) A szabad akaratú miveletek characterére tar-
tozik különösön az is , hogy az akarat szabadságánál 
fogva magunkat a' kénytelenitő törvényekkel ellenkező 
állapotba tehetjük, azoknak ellene szegezhetjük magun-
kat , következésképen foganataikat is magunkra nézve 
felfüggeszthetjük. Ezen ellenséges állapot a' kötelesség' 
megszegése, egy törvénytelen liarcz, mellybe az ember 
szánszándékkal ereszkedik. 

Az itt előadott öt fővonalból állana tehát a két 
nemű miveletek' cliaractereinek rajza , de még nincs ki-
fejtve, milliódon munkálkodik a' szabad akarat bennünk, 
s hol veszi az magát az emberben ? 

Mind azon miveletek, mellyek a' természet' és tár-
saság' törvényei szerint esnek meg, mint láttuk kényte-
lenségből történnek, azért lételünk mostani formájánál 
fogva szükségesképiek; mert csak a' természetben és a' 
társasági körben létezhetünk, mihelyt ellene szegeznek 
magunkat egyik vagy másik parancsainak, csak önvol-
tunkat semmisitnök meg 

Ezen fennállhatóság' elvénél fogva (conditio sine 
qua non) , csak arról gondoskodik a' társasági törvény ; 
1) hogy a' természet' törvényeinek, a' mennyiben azok 
az ember életét s annak élelme' módját tárgyazzák, új 
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•sanctiót adjon, 2) hogy a ! polgárok egymáshoz és az 
egészhez való viszonyalt elhatározza, melly elhatározá-
sát parancsolás 's tilalom által hozza köztudatra. A' mik 
már a' társaság' e' parancsoló s tilalmazó törvényeinek 
körében történnek, azok a ' társasági egyetemhez való 
szoros kötelességből esnek meg, azért az iily miveletek-
ben érdem sincs, 's ha volna is bennek valami érdem, 
az közös volna , minden sajáti kiilönség nélkül, 

Azonban egy társaság sem állapodhatik meg a' 
csupán parancsoló és tilalmazó törvények' életre hozá-
sánál azon nagyon természetes oknál fogva, hogy a ' 
társaság nem csak az állati, hanem a ' lelkes életnek is 
közép pontja, és igy a' közönséges értelem* képviselője, 
's ezen utóbbi szellemben segéd eszközöket kell neki 
nyújtani, az intellectualis tehetségek tágasabb kifejlésére, 
mellyek a' szoros kötelességek' teljesítéseknél csak eni-
bryo formában mutatkoznak még a' társaság' kebelében, 
s az igy kötelező törvények teljes biztosságokat és hite-

lességeket csak akkor nyerendik e l , ha erkölcsi szelle-
mű intézeteket is hoz létre és pártol, mellyekben a ' sza-
bad lélek' akaratja tápláltassék , 's megerősödjék a' 
kénytelen míveletek' oldala mellett erényes tettek elkö-
vetésére , mikor aztán az ugy tetsző külső kénytelensé-
gekre is a' szabadság bélyegét nyomja. 

A' história nagy típusban adja azt elő a ' társasá-
gok' köz életében, a ' mi minden emberben kis formában 
létezik, t. i. a' kénytelenség' és szabadság' állapotját, 
a' história egy részről nem egyéb mint a' vétkes tettek' 
büntetése 's az erényes cselekedetek' megjutalmazása 
módjainak foglalata, egyik úgy, mint a' másik az emberben 
lappangó szabad akarat ' következménye, a' nélkül a ' 
cselekedetek közt különbség sem volna, v a ' j ó és rosz, 
erkölcsi és erkölcstelen miveletek, az ideál és praxis 
közti szoros hatások végképen, és örökre eltűnnének. 

A' szabad akarat az állati és lelki ösztönök közt 
közép helyet foglal, azt mint Reinhold helyesen meg-
jegyzi, nem kell az okosság' őnkénytes munkálataival 
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összezavarni , mert az akarat ' szabadsága épen abban 
á l l , hogy az okosság' önmunkásságú törvényeit vagy 
követi , vagy nem v azaz: az okosságot is sokszor esz-
köznek használja egoisticus czélokra. Ugyan is az okos-
ság mint a' lé'lek' legfőbb tehetsége szemléletileg (tlie-
oretice) törvényeket ád a' tárgyak' megismerésére, hogy 
az itélö erő azon törvényeket használja; cselekedetileg 
(practice) pedig a' törvények' czélját terjeszti az akarat 
e lébe, hogy előzményeit, mint az indító okokat, haj-
landóságokat , kívánságot , ismeretet , ösztönt az élet' 
fő ezé Íjával összehangzásba hozza , 's olly eszközökhöz 
nyu jon realisátiojokban, mellyeket az okosság helyben 
liágy, mellyel ha magát ellenlételbe hozza, erkölcsi be-
cséről akkor már le is mond, 's az oktulajdonításnak 
(imputatio) térmezejére lépett ki. 

Kérdezzük csak meg az élet praxist, és a* históriát, 
mindjárt világosaid) lesz előttünk a' szabad akarat ' mun-
kálata. A' philosophia úgy is kevéssel több , mint életet 
magyarázó tudomány, nagyban tett reflexió a' létei oká-
ról , 's minémüségéröl értelmesség' eszközlésére. 

Az életben már , mióta csak história van , ugy lát-
juk , hogy négy föidea vert magának gyökeret , mel-
lyeknek concret voltok belső és külső miveleteinkben ad-
ják jeleit testesületeiknek. Ez a' négy föidea az igaz-
nak , jónak , szépnek és szentségesnek eszméje, mel-
lyeknek concret kifejezései az életben a' tudomány, 
inoral, művészet és vallás , mellyeken mint égi szi-
várvány lmzódik keresztül közös vonalban az akarat sza-
badsága , ez a' drága kő a' négy szegü épületben, mel-
lyet életnek mondunk. 

A' tudomány mindenütt azt keresi a' mi igaz , s 
ennek egyik folyama a' törvény, melly meghatározza , mit 
szabad 's mit nem szabad cselekedni, tehát felteszi az 
emberben a' szabad akaratot , különben ne 11 is büntet-
hetne , igazságot senkinek nem szolgáltathatna. 

A' morál megtanít a' cselekedetek' érdemére, tul 
emel a' törvény és a' kötelességek' körén , hogy mást 
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valamit ollyast fs tegyek, a ' miben magában van a becs, 
tehát felteszi a' jóakaratot az emberben, mellynek Kant 
szerint absolut becse van , minden tekintet nélkül a' kö-
vetkezésre. A' jó akarat azonban nem állhat csupa kíván-
ságból , hanem ott gyökerezik , hogy minden hatalmunk-
ban álló eszközöket használunk annak végrehajtására. 
Magától tündöklik a' jó akarat úgymond ez a' bölcs, 
lesz-e sikere vagy nem ? nem tartozik a' dologra, a' 
siker ugy sein lenne más , mint a' juvel' külső foglalata. 
Csak nem így szól Schiller is , midőn í r ja , az akarat magá-
ban már felséges eszme, inelly felül emel az állatiságon, 
a ' jó akarat pedig az istenségig visz fel bennünket. 

Ha a törvény és morál egy felöl az akarat szabad-
ságát és jóságát tudatják velünk, úgy más felöl a' mű-
vészet annak teremtő erejéről bizonyosságot tesz, már 
pedig a ' mi teremt, az úr , és nem szolga a' házban, és 
ha bár a' művészet részint a' természettől, részint a' 
históriából (emberek' élete) kölcsönöz is anyagot , de a' 
formát, helyheztetést ( situatio) csak a ' lelkes akarat 
nyomja ar ra , művészetet a' természeti anyagodon való 
uralkodás nélkül képzelni sem lehet , azért nem ok nél-
kül tettek már a ' régiek különbséget a' szabad és szol-
gai szellemű művészet közt, amazt a' szép , emezt kézi-
müvek ' körében sorozván (artes liberales, ingenuae , ar-r 
tes serviles); amaz szabad lelki productum , ennek elta-
nult mesterségi készség , tehát művészi tekintetben is új 
kezességet lelünk az akarat' szabadságára, mert a' nél-
kül nem teremthetni, az akaratnak meg kell előzni a 
müvet, eredetiségről, genialitásról szó sem lehetne illy 
szabadság nélkül, hanem mint a' méhek csupa ösztüni 
szolgálat által megkészítik mesterséges házikójokat, mé-
zelnek , 's ezen egyformaságon tul nem lépnek: ugy az 
emberek a ' teremtői szabadság nélkül különböző szép 
müvek' e löhozására, az ideálok' életre hozására alkal-
matlanok volnának 7). 

7) ,,Die Kunst ist die Blú'the aller bürgerlichen Handthierung 
die reinste Offenbarung ihrer geistigen Freyheit . Si<t 
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A história tehát itt sein csal , az einher törvényes 
erkölcsi és nűivészeíi tekintetben szabad valóság , vallására 
nézve pedig a ' szabadság' legfőbb pontját éri el. Az emberi-
ség' belső szentsége ellen vétene a z , ki a' vallást csak 
ugy akarná nézetni, mint hasznos találmányt, mert a' val-
lás vagy az élet' legfelsőbb czél ja , vagy üres semmiség. 
Vallás volt mindig a ' nemzetek' életének föalapja , az 
élet pedig nem ábrándozás , nem is speculatio , hanem 
valóság , de mindig az istentől függés' tekintetében. 
Mélyen fekszik az ember' természetében, azt mondja 
Schulze a' vallásos érzés, melly meggyőződést szül, 
hogy az emberen felül áll még egy nagyobb hatalom, 
melly életére befolyással van , melly főhatalomhoz való 
viszonyoknál fogva szükség elrendelnie cselekedeteit. A' 
csupa tudásvágy kielégitése a' világ' okáról, magában 
még tiszteletet nem gerjesztene a' fő való iránt a' be-
lénk oltott vallásos érzés nélkül, melly különbözik az 
igaz, j ó , és szép' érzésétől 8), de hozzá tehetni ehhez, 
hogy mind a z , a' mi az életben igaz , szép, és jó csak 
a' vallásban, mint legfelsőbb emeletben a' fövalólioz nyer-
het szentséget, s a' melly törvény, morál , vagy mű-
vészet abba nem hajtja gyökereit, maga magát megha-
misítja , eredetiségét, szabadságát elveszti. 

Koránt sem olly megfoghatatlan dolog a' vallás 's 
a' fővaló természete az okosság' útján i s , mint azt né-
mellyek képzelik, ha azzal vissza nem élünk, s sophis-
ticai csalódásokba nem bonyolodunk, mert különben mit 
érne az okosság, ha az épen ott hagyná el az embert, 
hol rá legtöbb szükség van, azon magas állásponton, hol 

» a ' léleknek minden erejét össze kell szedni, hogy le ne 

ist die unsichtbare H a n d , die d u r c h zarte Berührung 
den zudeckenden , verhüllenden Umra th des erschei-
nenden Daseyns abwischt , nnd die w a h r e Gestalt des 
göttlichen Lebens enthüll t ." (S te f fens , Kariketuren des 
Heiligsten. Le ip tz ig , 1819. 1. T h . p . 83.) 

8) Über die menschliche Erkenntniss. Yon G. Ei n. Schulze. 
Göt t ingen, 1832. 230 I. 
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szédüljön, s a ' szív' nemesei)!) kívánságait (hit, remény-
ség , szeretet) méltatva, a' kettőt , mint az okosságot 
és szivet vallás által kell neki összekötni, hogy az ein-
her a' maga egész miségében találja meg magát. 

Nem lehet észre nem venni e' két fő sarkpontját 
egész mivoltunknak , ugyan is egyfelől a' lélek a ' maga 
elemeit fejtegeti, úgymint az értelmet, akaratot , képző 
tehetségét, és az okosságot, mellyeknek összes erejéből 
mint a' világosság' középpontjából folynak a' lelki mun-
kálatok' súgárzatai ; más felöl a ' szív ez az elliptieai 
lényünknek homályos s inkább elrejtett középpontja jö 
tekintet a lá , hol az ösztönök sebes erőben, a ' hajlan-
dóságok szelíd hatásban, érzéseink könnyen indítható-
ságban és mélységben mutatkoznak. 

Amott az okosság teszi a' lélek' egységét, és egész 
vol tá t , vagy is a' lelkes életnek az a' thronusa , melly 
öntudattal kiséri annak minden miveleteit, magában pe-
dig mint gondolkodó erő a' tudás' térmezején parancso-
ló ú r , 's midőn az ész csak az egyest, a' tapasztaltat 
igyekszik megérteni , ez a' feltételeden tulajdonságot 
az élet' okát 's föczélját törekszik kipuhatolni, főemele-
tére csak akkor lép fel , mikor gyakorlati szellemében a ' 
szív' érzeteinek mélységével fog kezet , azt á t j á r j a , 
a' végest a ' végetlenhez, feltételest a ' feltételetlenliez 
köti , 's ezt mint az erénynek és szentségnek kútforrá-
sá t , mint ideált felfogja, mikor aztán az ember' belső 
életének legszebb virága a ' vallás, ez a' felső fényéig 
kitisztult erkölcsiség' érzete nyilatkozik, mellynek sú-
gára felmelegíti a' szívet, megszenteli az akaratot, hogy 
imádja azt , a ' k i egyedül szent , az igaznak, szépnek 's 
jónak örök ideál ja , mellyeknek gyenge árnyéklatai már 
itt az életben is mutatkoznak, de mint emberi nyomatok 
magát az ideált ön teljességében soha sem fejezhetik ki, 
mert véges valóság végetlent, halandó halhatatlant nem 
adhat , ha bár Fichte óta némely bölcselkedök, sőt 
természet vizsgálók is nagyon felhatalmazták is az em-
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bért , hogy az maga magát teremtheti, lételének függet-
len ura 9). 

A' vallás mint legtisztább, legtökéletesebb erköl-
csiség magában már 's absolut becsénél fogva mennyei 
boldogság, a' vallásos élet pedig a ' maga kiilsö kifej-
lésében, czélt érö munkálataiban előhozza a' földi bol-
dogságot , melly a' világi javakat csak az erény esz-
közeinek nézi , különben azok holt j a v a k , lia nein e' 
czélból tekintetnek vagy használtatnak. 

A' vallásban mind ezeknél fogva az akarat szentsé-
ge létesül, melly több mint a' csupán szabad, és csupán 
jó aka ra t , az erényes élet' e' legfelsőbb rendelkezésében 
az akaratnak változhatatlannak kell lenni, le kell vet-
kezni természeti szabadságát, mást nem lehet akarni , 
mint a ' mit a' tiszta okosság összehangzólag lelkies-
inéretiinkkel helybenhágy, hogy ez a' kisbiró egykor a' 
világ' urának a ' nagy főbírónak számolhasson is azon fo-
ganatokért , mellyek az akarat ' szabadságából, jóságá-
ból , 's változhatatlanságából származnak. 

IIa most már az elmondottak' következésében szé-
lyel tekintünk a' föld' öt részén , nem lehet észre nem 
vennünk az élet' négy fővonalai közt forgó , egymástól 
még is különböző jeleneteket a ' tudomány, morál, mű-
vészet , és vallás' liatártérein , de szoros vizsgálat után 
az is észrevehető, hogy e' külső elhajlások csupa lép-

9) Steffens különben nagy természet vizsgáló, a' véghetetlen-
ségig emelt fel minden egyes tá rgyat , 's az emberről 
azt ál l í t ja , hogy az örökké volt , 's örökké leszen. 
Fichte is önteremtői erőt tulajdonít az embernek, mi-
kor ál l í t ja , hogy az öntudat vagy is az ego , maga ma-
gát a lap í t ja , 's felcseréli az önismeretet , 's önelhatá-
rozást vagy szabad akaratot az önteremtéssel , melly 
szerint isteni valóságot ruház a' véges emberi te rmé-
szetre , de azért hogy az isten szabad lelket adott az 
embernek , nem következik e' belső szabadságból, hogy 
az ember oka és kútfeje a' teremtésnek , mert ezen az 
úton sokféle világot is teremthetne az ember , mi pedig 
épen nem. telik ki tőle. 
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cBözetek a ! külső és belső ember' kifejlésében , mert 
egynél több igaz , jó szép , és szent nem lehet, 's ez 
maga az örök ideál, az isten, ki a ' szent irás szerint az 
embert maga formájára teremtette , és szabadsággal ru-
házta fel , hogy járhasson az ö útain, mire a ' tudomány, 
morál , művészet , vallás segéd eszközül szolgálnak, 
hogy használja e' kincseket akaratja ' nemesítésére, melly 
a ' szívet isten iránt való tiszteletre, embertársaink' sze-
retetére hajtsa. Minél többet bir az ember ez isteni ado-
mányokból , annál nagyobb köteleztetése is az akarat' 
szabadságát annak jóságával és szentségével párosítani, 
azon veszedelmes egoisticus elvekről lemondani, mellye-
ket a' hamis philosopliia kivált tanulatlan ifjak' szivében 
olly köniiyen meggyökereztet, hogy magokat tegyék min-
den dolgok' középpontjának , magokból építsenek egy 
új világot , melly megelégedetlenségi állapot mindig 
nagy elbizotság' 's istenről megfeletkezés' következése, 
mintha véges embernek hatalmában állana a ' világi j e -
lenetek' okait egész összefüggésében tisztán felfogni, 
vagy a' teremtő czélja felett legmélyebb rejtekeiben is 
ellenörséget folytatni. 

Ez a' sikeretlen, de mindig bomlásra törekvő igye-
kezet épen olly nevetséges 3 mond Li t t row, mintha a' 
tengeri csiga kopár kőszikláján, a ' hol született, hol el 
is enyészik, más csiga társainak megakarná magyarázni, 
mi kerengett Colomb' 's Newton' fejeikben, mikor amaz 
újföldet , ez pedig a ' nehézkedés törvényét fedezték fel. 

A' régiek e' tekintetben alázatosabbak, és szelídeb-
bek voltak , tudatlanságokat nem átalották sokszor meg-
vallani , sőt nagy szerénységből néha tulságra is vete-
medtek, komolyon állítván, hogy semmit sem tudhatunk, 
egészen ellenkezvén némely újabbi szabású bölcselkedök' 
szellemével, kik mindent tudni, mindent akarnak meg-
magyarázni , szóözönnel elárasztanak mindent, a' nélkül, 
hogy a ' tudománynak legkisebb szolgálatot tennének. 

Hogy ha még nemtelen akarat is járul az illy tü-
lekedéshez , akkor nem csak maga a' bölcselkedés' tu-
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dománya megpiszkoltatik, hanem lassú méreg is kezdi 
rágni az élet' legnemesehh gyökereit, melly a' populari-
tás' paizsa alá hurkolva, üres phrasisekben , kongó sen-
tentiákban tálalja ki éretlen csemegéjét a' sokaságnak , 
mintha a ' philosopliia a' vigliumor' és kényelem' sétáló 
helye volna, hol már akadályra nem is hökkenhetni, ho-
lott épen az a' legtövisesb út , mellyen a legmélyebb 
vizsgálatok, a* ledfeszültebb erők törhetnek csak valami 
rést , de koránt sem abból a' czélból, hogy a sokaság-
nak széles útat készítsenek a' mindent felfogatásra , min-
dent megértesre, a' mi lehetetlen, mire emberi erő elég-
telen ; hanem azon nemes szándékból, hogy az avatla-
nok'syreni énekeik jégre ne vigyék az embert , kik sze-
retnék elhitetni más ember társaikkal , hogy kidobolt 
árúik az az arany gyapjú, mellyet ők minden nagy fá-
radság nélkül ragadtak ki az azt őrző sárkány' körmei 
közül. 

Csak egyedül az olly emberről mondhatni e l , hogy 
megérett a' szabad önállású életre, ki az istennek sze-
retettel teljes akaratját megtanulta szüntelen követni, 
ki isteni segedelemtől vár áldást minden munkálataira, 
s ezen bizodalomnál fogva az élet' csábjainak , csalfa 
kecsegtetéseinek férjfiasan állhat ellent. Az erénynek, 
akármi nevü legyen is az , ez az egy tiszta kútforrása 
van, minden más rugók , bár mi fényesek, bár mi ha-
talmasak legyenek is azok, töredékenyek, és ingatagok. 

A ki ezen belső hiedelemre szert tet t , az akarat-
já t oda is tudja birni, hogy a' külső törvényeknek is 
többé nem kénytelenségből, hanem szeretetből engedel-
meskedjék, mert ezen engedelmesség is legfelsőbb meg-
szenteltetésében nem egyéb , mint maga az isten akaratja 

A' józan ember' belső kormánya hasonlít a' státus 
külső kormányához , mellynek munkássága koránt sem 
a ' lerontásban s újra építésben á l l , hanem inkább a' 
szünteleni hatásban , parancsolásban , 's vezetésben. 
Az igazgatás azért igazgatás , mert a' kormányon ül, 
mint az a' hajós , ki jól ismeri hajóját , vi torláját , 

T U D O M Á N Y T . Ú J F . I V . K. 3 
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a 'hab ' és szél' erejét , a' partot és víz' mélységét, a' 
felhők' bizonytalan vonalait , 's a' csillagok' állandó 
helyezetét; tudja , hogy mind ezen dolgokat meg nem 
változtathatja, azoknak nem parancsolhat , s még is 
azokat a' maga szolgálatjára tudja hajtani, hogy azok' 
segedelmével ép állapotban és biztos partra vezethesse 
hajóját 

K Á L L A Y F E R E N C I . 
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China balgatagsága. 

»A vizek lefut áriak, 's a' sárkányok elhagy ák a földet, melly 
azután lakva l'öri(Chinai évkönyvirók.) 

M j n t a' világtengertől kivetett * görcsösen szendergő 
óriás teknősbéka , úgy fekszik India és Siberia , Perzsia 
és Japan között kiterjesztve a mennyei birodalom. A' 
tulajdonképi China , magas Ázsia' középpontja ; közép vi-
rága képezi az állatnak jól bevértezett, bépánczélozott 
kiviil csendes, beliil pezsgő testét; mig a ' va l l á s , vagy 
fegyverhódította védtartományok * Tibet Corea , Butan , 
Lickeio a' vergődő, 's lassan tovább mászó négy lábát 
jelentik, A' fej természetesen nem látszik, mert teknős-
béka módra mélyen a' vért alatt rejtezik , lesi 's álmod-
va veti föl a kellelinéi jobban megterhelt gyomor' titkos 
gyármivoltát, s e' mellett majd nem felejti a' lélekzést. 

Ázsiának minden eddig még hamisitlan alapképéböl-
látható , hogy a' kétéltűek tették valamint a természet' 
úgy a' műveltség' történetében, a' képzet' és állinenet' 
első fokait. Innét a' kigyóimádás, mellyet egész napke^-
leten találunk, melly azonban itt , mint Egyiptus-és Ba-
bylonban , nem tisztán jelképi volt; innét Perzsiában min-
dennemű csúszó mászóktól a' különbféle királyi nemzet-
ségek' büszke szármoztatása; innét Chinában istenitése 
amaz iszonyú négy körmű sárkánynak, Lung-nak , melly 
a' nép' mythologiájában mint viz' s nedv' istene, a' csá-
szári czimmerben pedig, mint fél zsarnoki hatalom boszuló 
nemtöje ragyog. 

Képzeljünk 25 0 ezer n. m. birodalmat csak nem 
négyszáz millió lélekkel ; képzeljünk végtelenül kiterjedt 
tartományokat , hol a" cantoni legújabb jegyzék szerint 

3 * 
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minden angol négyszögű mérföld 515 — 671 lakót 
számlál és táplál ; liol liáboru s zendülés nélkül a' szá-
razföldi és tengeri rendes katonák' száma majdnem más-
fél millióra megy; mind ezt vessük össze az Antoninu-
sok alatti római birodalom' statisticájával, hol ide tudván 
a' legyőzött nemzeteket, legfölebb száz husz millió lélek 
lehetett; tekintsük az újonnan rajzolt földképeken China' 
terült szinét, 's fekvését, valamint az újonnan leporzott 
históriai táblákon mondáinak cyclusát Fölül a' híres , 
hatszáz órányi fal a ' tatárok ellen gátul oda vetve, év-
ezredektől az ó világ' legeredetibb népének őre 's tele-
g raph ja , s máig az orosz polgárisodé vadságának, 's 
China' esztelenségének rendithetlen közfala; mellette 's 
mögötte az altai , sajanshi és dauri hegyvonalok ka-
landorosan vallásos szirtcsúcsaikkal, 's Amur folyója 
sárga , szeszélyesen duzzadó hullámaival; alúl Himalaya, 
Hindostán, a' Birmanok , 's anam-i császárság, és az 
angolok Himalay án , Hindostanban , a Birmánoknál, s 
anami császárságban ; jobbról a' keleti ocean , melly a' 
mennyei birodalom' széleit hetedfél száz mérföldnyi ter-
jedésben övedzi, a' japáni 's a' sárga tenger egy el-
siilyedt 's ismét föltűnő hajdankor' feimeríthetlen monda-
körével , és Corea' öble, meleg 's ár-apályával hullámzó, 
mint a ' keblében lakozó hableány' melle ; balról Turkes-
t an , Buchara , 's ezeregy éjszakás regéjivel Perzsia. 
Iinez China' földleirási charactere , mellyböl a' leg-
ügyesb csillagjós is jobb állapotot hüvelyezett, a' mosta-
ni arczvizsgáló jobb sorsot jóslott volna. De ellent álla 
China' esztelensége. 

Ezen esztelenség az ország' és vallás' hazai törté-
netében fekszik. Millió év' lefolyta alatt magok az iste-
nek kegyeskedtek kormányozni a' mennyei birodalmat; ez 
volt a' rege ' aranykora, és semmi regéből nem vonhatni 
több morált , mint épen a ' magas ázsiai Edda-nak Schu-
king-jéböl. Örökös tusákból áll az hősökkel, szellemek-
kel , óriásokkal 's királyfiakkal; örökös vér nélküli küz-
désekből nem tök és félistenek, s az ég' ősapái 's déd-
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unokái között egyenes ivadéki vonalban föl 's lefelé; örö-
kös szerelem - és sóvárgás énekekből, mcllyek az érzé-
kek' legmagasabb fokú lázborzalmát középkor előtti szem-
szuró türelmetlenség' chinahéjával csillapítják, 's ismét 
fölingerlik a' nélkül, hogy valanielly helyes gyógyren-
delményt adnának. És Chinában jobban állanak a' gyógy-
szertárak, mint a' gyógyászok. Fo-lii volt a' legrégibb 
törvényhozó; 's a' legrégibb isteni parancs cliinailag 
magyarázva igy szól. 

,,Én a' világtörzsök' minden egyéb sarjadékai fölött 
titeket választottalak, mert ágaitok díszítik felhőimet, 's 
azok' világszellete nöszéti levegőmet. Lehagyáni esni 
hozzátok legszebb csillagomat, hogy a' földön úgy élje-
tek, mikép mennyekben ; és mélységet veték közétek s 
minden népek közé, kiket gyűlölök. Jaj annak, ki azon 
keresztül holttestekkel, csalárdsággal, emberszeretettel, 
vagy istenkáromlással hidat épít; a' föld lesiilyed lábai 
a la t t , s az ég elpörköli velejét, mert Lung, kit őréül 
rendelt! 111, megérinti öt balszemével, úgy hogy többé 
nem lát , eszmél vagy örökké virágzik, mint a' Lung-yan 
*). Azért őrizzétek, mint reátok bízott jó t , szilárdul ha-
táraitokat; ne keveredjetek soha az alvilág' veteményé-
vel össze! A' mult magában rejti a' jelent és jövendőt , 

*) Lung-yan , a' sárkányszem. Ezen fa hasonlít a' Bi-dschi-
bez ; de ágai 's virágai vékonyabbak 's apróbbak. T e -
rem a' déli tar tományok' hegyein 's völgyeiben. Virágai 
f ehérek , 's gyümölcse hasonlít az Arekahoz. Nagyságra 
megegyenlíti a' verébtojást. A' legkeményebb tél sem 
hervasztja e l ; virágzása' ideje nyár1' kezdetére esik. H e -
tedik hónapban megérnek a' gömbölyű gyümölcsök , 
mellyek' pikkelyes héja zöldsárga csikós. A' Bi-dschi-
hez hasonló busa f e h é r , nedvtel i , 's mézédességű. A' 
gyümölcsök 20—30 darabban szorosan egymás mellett 
ülnek fü r tökben , mint a' szóló'. Han' dynastiája' idejé-
ben a' déli tenger melletti tartományoktól adóul külde-
tett be. Pen-Zao' czikkje. (Az eredeti chinai természet-
történetben). 
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miként a' Jin-yii *). Az én szavam a' ti történetetek 
mind örökké". 

Ezen egoisticus elkülönöző rendszert, ezen örökös 
helybentespedést, ezen büszke megliittséget , ezen el-
szigetelést minden más nemzetektől nyakasan megíarták 
a ' reá következett dynastiák: Kia (egész 176 7. Kr. e.) 
Schaeg (egész 1122 . Kr. e.), Tscheu (egész 258 . Kr. e.) 
Tselieukun' közben esett vérengző uralkodásával egye-
temben. Ekkor eljőve a'népvándorlás éjszak- 's nyugotról, 
úgy hogy a sárkány kül rondaságtól tisztulólag far-
kát dühösen megrázta. Sclii-hoang China' nagy Károlya 
Kr. szül. előtt 247-dik esztendő táján a' kórul elhalt, 
vagy sebészileg elszelt tagokat régi elv szerint ismét 
egész statustesté alakította. A' Hang uralkodó ház nem 
sokára követé Tsin-t, 's már 280-ban Kr. szül. után 
Wu-ti-nak újra Sclii-lioang' szerepében kellett föllépni. 

Századokon keresztül csupa népvándorlások, trón-
bitorlások, zsarnokoskodások, 's töltözések minden ja-
vítás nélkül kívülről. A' vallás világtörténet maradt , 's 
a' megszokott iránti tisztelet változliatlan nemzeti cha-
racter. 

A' Sing uralkodó ház (991-ben) magát pompás már-
vány palotává alakitá magas, yejtvényes ivtornáczokkal, 
s kikémlelhetlen .tömkelegekkel ; de ablak , napfény, 
vagy gázvilágítás nélkül , úgy hogy Dschingis - K h a n , 
a' napkeleti középkor' Napoleonja, az erős várban 

*) J in -y i i , az emberhal : 1-ször Hasonlít az Y-yii-hoz (an-
' jy lábu , 's hangja hasonlít a' gyerme-

alakja hasonlít valamicskét a' hódéhoz. Négy l ábu , 's 
hasa zacskó gyanánt a' földre lógg. Teste halavány vi-
olaszinű, pikkelytelen. Él fo lyókban, tavakban és hegyi 
vizekben, de fára is képes mászni. Az eló'tt e' nemből 
gyakran láttak a' vizből nőlényeket föl tűnni , mellyek 
fölül nők , alúl halak valának • enekök eltompítja a' f ü -
l e t , 's elcsábítja ez érzékeket ; — ők kezdettől fogva 
mindent tudnak" . (Pen-Zao ' ezikkje.) 

nem ég a' tűzben. 2-szor E ' hal' 
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tánczra merészelt kerekedni. Mongolok jövének macskák-
ként rohanva , tigrisekként uralkodva , azonban China' 
elszigetülési vágya olly kevesé csökkent, mint hanyat-
lott vallása, vagy összeomlottak falai1. A' Tang mongo-
lág tudományosan kimért vonalképen húzódik ezen egész 
valódilag megaranyozott nemzetségtáblán keresztül, míg 
egy közönséges, Schu nevii chinai lerázta az idegen 
já rmot , 's alapította 13 63-ban a' JVing dynastiát; 
1645-ben a' Manschuk bevevék Pekinget; a' hat évii 
Schun-schi lön törzsökatyja a' maiglan uralkodó Tsing 
császári családnak. 

Híjába igyekeztek a' jesuiták a' keresztény vallást 
bevinni a' mennyei birodalomba; liijába áldozá számos 
térítő , mint újonnan Giitzloff, páter Goncalves és páter 
Lamiot ott magát föl liivattatása' nehéz kötelességeinek; 
híjába kiildé Anglia lord Macarney-t, és lord Amherst-et, 
híjába Russia fényes követségi kísérettel politicai kap-
csolat' eszközlése végett oda gróf Golowkin-t; híjába tá-
madtak Londonban , Pétervárott , és Párisban chinai 
nyelv 's literatura iskolák; liijába adá sok szellemdús 
és mély eszű férfiú, mint Fourniont , Remusat Abel , 
Bailli, Morrison, Beyer , Klaprolh , Raszt , magát egé-
szen ha nem terméktelen, még is annyira hálátlan tanul-
mányra. China elszigetülve, China a' józan 's az idővel 
haladó műveltség iránt siket maradt; e' mai napig magát 
a' földi boldogság' öröktől elhatározott általános örökö-
sének véli , és széles e' világ' minden uralkodóját vala-
melly középkor előtti orv - és rémlovagként csak úgy 
tekinti * mint rendülhetlen alaphatalmának bitorló hasz-
nálóját , mint özönvíz előtti dynastiája' régiesen négy-
szögített tábláján mozogható sakkbábokat. íme' China* 
története, China' vallása , China' esztelensége. 

Igen is China egy sakktábla , 's konnányalkata 
sakkjáték. Meghatározott szabályok uralkodnak, 's a' 
paraszt a' királylyal játszik > mint a? király a paraszttal. 
Dáma, torony, futó s ugró teszik azon jelképes sze-
mélyzetet , melly közben közben föllép ; ezek a' status' 
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betűsorában a' mássalhangzók, valamint amazok a ' hang-
zók. Évenként az első hónap 15-dik napján üli a' csá-
szár a' földmivelés' tavaszünnepét az által , hogy hom-
lokkal kilenczszer érinti a' földet, tavaszáldozatúl az 
égnek, az ö nagyatyjának és védszentének, mocsokta-
lan bikát áldoz, és sajá t fö császári kezeivel az első 
rendű mandarinoktól kiválasztott telken tizenkilenczszer 
az ekét keresztül vezeti. Ebben áll China' bölcsesége; e' 
nélkül régen elenyészett volna már balgatagsága. A' leg-
utolsó parasztnak sakkot kell császárjának mondhatnia, 
mihelyt részén az igazság; de a' császár több a' paraszt-
nál , 's addig még a' jogot védi, isten. Ez a' kénykor-
mány' legnemesb alapvonása. 

China' vallása ismét China' esztelensége is. Nincs 
abban az egoismusnál egyéb szeretet, nincs a' bóksza-
bályokon tul semmi szives te t , nincs hit egyéb a' ha-
gyomány u tán , nincs remény egyéb a ' hagyományban. 
China' története olly biblia, mellyen ezer látnók munká-
lódott , s a ' nélkül, hogy czél éretnék, folyvást mun-
kálódik , mert a' lövés röpölö soha meg nem mérhető 
tárcsa felé történik; holott nem hanyatló, hanem kelő 
csillag az. De a ' csillag sem le nem hanyatlott, sem föl 
nem kelt , ámbár Khung-Fu-Dsy (Confucius) az igen is 
látnoki ag zavart csillagjós szemfényvesztéseit űzte az 
égi testekkel, mintha a' világ rendszerrel sakkot akarna 
játszani. Sakk! tönk a király! De évezredek óta min-
dig a' császár nyeré a' já tékot; a' parasztok nem tudják 
mit , 's mennyit vesztettek ; nekik mindig megmarad a' 
nyerhetés' reménye; mert mi a' király parasztok nél-
kül ? mi a bölcseség esztelenség nélkül ? 

Remusat Abel a' chinai egyházi történetekről, kü-
lönös tekintettel a ' bibliára, igy szól: „Méltán álmélko-
dik az ember azon nevezetes hasonlatosságon, melly a' 
dalai - lama vallásbeli külső formák' szokásai s szertar-
tása i , és a ' catholica egyházéi között van. A' tatárok-
nál valóban van egy főpap, az ország' lelki kormányára 
ügyelő több patríarcha , egy a ' fölamakból képzett ta-
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nács, melly a* főpapot választja, sőt mellynek tagjai a' 
mi cardinalisainkéiliez egészen liasonló különböztető je-
lekkel élnek, továbbá barát - és apáczaklastromok, kö-
nyörgések a' halottakért, titkos gyónás, böjtök, lábcsók, 
litaniák, körmenetek, és szentölt víz. Ezen összeegye-
zések mindnyájan könnyen magyarázhatók, ha elliisz-
sziik, hogy a' keresztény hit hajdan Tatárországban el-
terjedett volt , és hogy a' mi idöszámolásunk' 13-dik 
századát alig tul haladó lámák' intézvényei a' mieink-
nek csupa utánozásai voltanak. Ellenkező esetben a fel-
világosítás sokkal nehezebben ütne ki ; mert mindenek 
előtt a' pápaság' s a lámái szertartások' magas korát 
volna szükség kimutatni. Itt röviden kívánjuk érinteni, 
mit tanítanak a' chinai hagyományok, összliangulag 
nyelvvel, Tili et felöl. E' hegyes , hideg, terméketlen 
országot eredetileg vad népek lakták, kik durva szoká-
saik', tudatlanságuk', egyszerű vallásos szertartásaik' 's 
miveletlen nyelvük bélyegeit még soká megtarták. Majd 
a' bennszülöttekkel gyarmatosok elegyültek, kik ösré-
genten oda vándoroltak. Azon korszak' tájban, mellyben 
keresztény idöszámolásunk kezdődik, Hindostanból jövő 
barátok behozák ide vallásukat, 's literaturájokat , és 
Tibetben 's Tatárországban számos klastromokat alapíta-
nak ; de csak a' 6-dik században vevék föl a' tibetbeliek 
általánosan az oktatást. A' lámák' hatalma azóta foly-
vást növekedett egész a' mongolok általi hódításig, s 
végre határtalan uralkodássá változott. A' buddha litera-
tura a' sanskritból áltvitt sok munkával gyarapult; de a' 
tibeti nyelv folyvást megtartá az eredetileg azt beszélő 
idomtalan emberek' formáját. Zordon szólásmód , sza-
bálytalan irás , 1 tökéletlen nyelvtanrendszer , jobbadán 
kölcsönzött literatura, jóformán késő időszakban Hin-
dostánból Tibetbe áltpiántált vallás mind az, mit e' puszta 
hegységen találni, mellynek lakosai épen nem felelnek 
meg azon magas várakozásnak , mellyet nagy észtehetsé-
gü , de a' keletázsiai régiségeket kevesbé ismérö írók 
föléleszteni törekedének. Mindenek előtt óvakodjék kiki 
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az emberi nem' bölcsőjét Tibetbe helyezni, innét Hin-
dostán' vallásait származtatni, itt az ösnép' legközelebb 
utódjait keresni , itt az özönvízre mindjárt következett 
századoktól históriát elözö hagyományokat és emlékje-
leket találni". 

Más helyt ugyan ezen éles eszű szemlélő így szól: 
Európában a' chinai kormányt sok ideig zsarnokinak hit-
ték ; most azonban tudva van , hogy képviselői jog által, 
mellyel fölsöbbségi személyek különbféle osztályai bír-
nak , igen korlátoltatik, s az által, hogy a' császár, ki 
gyakran maga bírálja , vagy épen maga szerkeszti a' 
statusnjságot, szorosan köteleztetik szilárdul meghatáro-
zott bevett szabályok szerint a ' tudósok' rendéből válasz-
tani ministereit, E' rend valódi aristocratiát képez, melly 
a ' kiszabott próbatétet szerencsésen kiállottak által foly-
vást pótoltatik 's fenn áll. Különbség nélkül minden ifjú 
ember a' mandarinok' harmadik fokához bocsáttatik; ki 
ide eljutott, a* másodikra törekedhetik, mellyen lennie 
kell , ki országos hivatalra jutni áhít. E' szerint minden 
tisztviselő az első fokra emelkedhetik, 's a ' legelső hi-
vatalokra alkalmas lesz. Ezen intézvény általán kipótolja 
a ' nemességet; mert a' császári ház' gyermekeit, Con-
fucius' Mencius' és Lao-Kinu' ivadékait kivévén, csak 
ész és isméretek osztanak elsőséget 's méltóságokat. Szo-
kás mindazáltal , hogy a' császár azon férfiaknak, kiket 
megtisztelni 's jutalmazni akar , őseit visszaliatólag ne-
mesi rangra emeli, és Chinában sokat tartanak az illy 
visszás nemesség felől. Legfőbb hatalommal a ' császár 
az ég' fia van fölruházva ; koronája fiágon , azonban 
az első szülöttség'joga' szoros megtartása nélkül, gyer-
mekeire száll. Minden főnök, ki ajándékokkal a' csá-
szárhoz követséget küld, ez által azt urának elismeri. 
Az ország' kormánya bizonyos fölosztási rendszer után 
történik; a' tartományokat, viszonyos ellenörség nélkül, 
országos tisztek igazgatják, 's ha ezek' véleményei va-
lamelly esetben elágoznak, nekik az ügy' eldöntése vé-
gett a ' császári tanácshoz kell folyamodniuk ; mert itt 
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fekszik minden isteni nyilatkozás', minden bölcseség* 
kincse. A' főkormányzó rendszerint két tartományra ter-
jeszti gondjait; de van ö kiviile minden tartománynak 
még egy főbiztosa, a' tudományokra főfelügyelője, kincs-
tá? igazgatója , bünbirója, 's a' császári sóliazaknak 's 
köz magtároknak egy egy fölvigyázója. Ha a' császár 
olly rendelményt vagy törvényt tesz közzé , mellyet a 
népvéleménynyel ellenkezni gondoltakkor annak a'síatus-
ujságban körülményesen eléadja okait; érje alattvalóit 
szerencsétlenség , például földindulás, áradás , éhség ; 
akkor önmagát hiszi bűnösnek, s bündijul böjtöl, imád-
kozik , áldoz, magát lealázza és sanyargatja. Tibet' val-
lása csupa tiszta tlieocratia; a' dalai - lama évenként 
hatvan ezer ezüst rubelt fizet Pekingnek, a' cliinai nép-
vallás nagyobb részént Foe törvényeinek hódol. Igen 
kevesek azok, kik vallásuk' alapelveit értenék; mert 
csak a' tudósoknak (mandarinoknak) nyilatkozik az isten' 
szava s akaratja. 

'S épen e' tudákosság, melly mint a' csillagászi, 
pontban fölhúzott óra , örökké megy és megy a' nélkül, 
hogy helyéből mozdulna , ez ismét China' balgatagsága. 
Mintegy 3 — 400 egyszótagu, csupán különbféle liang-
nyoniadék által sokszorozható gyökhang képzi a' chi-
naiak' egész nyelvkincsét, 's ezeknek név és igehajtás 
nélkül sokszor igen különös kiterjedésűk mellett, mi által 
néha egyetlenegy szó ötvennél több értelmet nyer, ele-
gendőknek kell lenni minden elvont s reávitt fogalmak' 
érzékitésére. Hat alapvonalon keresztül kasul rajzolt 2 1 4 
alapjelből áll az í r á s , mellynek majdnem kitanulhatlan 
a , b,czéje legnagyobb kiterjedésében mintegy hetven 
ezer betűt vagy jelet foglal magában; azonban valamelly 
közönséges könyv' megértésére annak egy tized része is 
elegendő, ide természetesen nem tartozik a' statusújság, 
sőt majd a' kalendáriom sem, melly az alattvalóknak ki-
mutatja , mit kelljen császári parancs és csillagzati ösz-
szeköttetés' következésében az esztendő' minden napján 
tenniök , vagy nem tenniök. 
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így tesped a ' tudományosság, mint a' középkorheli 
balladákban a' fogoly herczegnő betegen, 's ásítva tor-
nyok , falak és sánczok mögött , puha vánkosokon várva 
a 'bátor apródot, ki öt mennyig érö Jákob lajtorján kivált-
ságos kéröji' rajjátói megszabadítsa. De itt nem jön sza-
badulás , mert a' legfőbb unalomig hosszadalmas, 's 
örökké ugyanazon nászruhán dolgozó Penelope' vágyfér-
je i a ' mandarinok, a ' hagyományos literatura' főtisztei 
's ügyvédei. Ezen utolsók magyarázzák a' King-éket , 
a szent könyveket, 's hirdetik a ' törvényeket, ezek ír-
nak románokat, ezek intézik a' színészi eléadásokat, 
ezek határozzák meg a ' bókozatok' számát , 's mindenütt 
hű szolgái kemény uroknak. 

Némi mechanicai ész korán kifejlett a' chinaiaknál; 
ök utánozhatlan szépséggel dolgoztak föl selymet, ér-
ezeket , porczellánt ; ök hangászi eszközöket, 's fölöt-
tébb mesterséges házi bútorokat készitének ebenfából, 
elefántcsontból, szalonnaköböl, ugy szinte szőnyegeket, 
papirost , tintát , s nankin szövetet ; gyanithatólag ök 
találták föl a' lőport, mesterséges tűzi játékokat, com-
passt , fára metszést, és stereotypiát; azon fénylőén tar-
tós színezete, mellyet müiparuk' készítményeire önteni 
tudnak , még semmi európai nemzet sem érte el. 
Azonban mind a z , mi nem épen a' külső pompát illeti, 
czéliránytalan, visszás , és elavult. A' vidám divatisten-
nő itt csak haragvó nagyanya' álarczában jelenik meg , 
s a' tarkán csillogó bábból soha sem fejlik pillangó. A' 

tudákosság csak fényes hiúság; a' jog elviselt keztyü, 
melly jobb s balkézre fölhuzailiatik; a' vallás statuspo-

^li t ica, a 'csi l lagászat csillagjóslat, a tanulmányok kép-
zelt tlieoriák ; hadtudományuk , mellyet maga a' nagy 
Fridiik is annyira csudált, nein egyéb, mint a' sakkjá-
ték' szabályainak kegyetlenül gyakorlatba hozott alkal-
mazása. A' természettörténetet csak gyógyászok tanulják; 
festéseik csak a' holt természet' tárgyait állítják elé 's 
nem isinérik a' perspectivát; metszéseik az összerakás' 
fönségét s az eszme' mindennemű fölemelkedését a ' gyen-
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gédnek, a' finomnak áldozzák fü l ; az 6 valóban nagy-
szerű , de nem mindig ízléssel párosult építészetök a' 
fényűzést, paloták, templomok , tornyok , liidak , 's csa-
tornákra pazarolja, s lustán mellőzi a' gazdagabb és 
szegényebb magányosok' házai t ; liangászatuk összetett 
rendszerű , de benne sem öszhang, sem melódia , mert 
a' kiállhatlanul liuzomos tactus viszhangnál nem egyéb; 
szöveteik furák (baroque), valamint szőnyegeik; lőporuk 
rosz mint stereotypiájok, mint gabonájok, mint liajóká-
zásuk, mint kereskedésük. 

Igen is China' kereskedése ismét új tanúja China' 
esztelenségének. Csupán a' cantoni kikötő áll bizonyos 
időkben európai nemzeteknek nyitva. Magok a' cliinaiak, 
kik az előtt a' vöröstenger' partjait is meglátogatták , 
honi önhittségükben a tengeri activ kereskedésről csak 
nem egészen lemondtak; hajózásaik legfölebb az indiai 
szigettenger, Japan, és új Guineáig terjednek. Annál 
élénkéi)!) belkereskedésök. Karavanjaik India' s Perzsia' 
széleiről nankint, schawlokat, porczellánt, rliebarbarát, 
t l ieát , selymet, pénzsmát , kénesőt , zinket , gyöngy-
házat s t. effélét hordanak föl egész Siberia 's Turkes-
tanig, ezekért gyapjú szöveteket , dohányt , mákonyt, 
szűcsárukat, bort, üveget, aranysodronyt, rezet, fecske-
fészkeket, klárist, füstszer-port s más effélét cserélen-
dők. Tetemes summák jönnek igy forgásba. Angolország 
's Éjszak-amerika legtöbbet nyernek mellette. S még is 
China önérdekét csak annyira bocsátja szem elöl, meny-
nyire épen bevett tudós butasága kívánja. Kényuri szaba-
dítékok szerint a' császár' zsebébe legtöbb foly, s a' 
chinai kereskedési gőg , és európai tőzséri alázatosság 
közötti bensziilött kisárusok, a' honkereskedök híven 
követik amannak példáját ; a' mandarinoknak kijár száz-
tóli részük, s a' chinai szülött külföldi ellen soha sem 
lehet ügyevesztett 

Boldog föld t e ! mig Európa' műveltsége gyarap-
szik, nem szükség kevélységedet 's butaságodat megta-
gadnod. A' fényűzés, ezen örökké éhes, örökké lármázó 
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kakuk partjaidról hozza élelmét, 's nem meri tojását 
fészkedbe letenni; mert te nem vagy kenderke, China! 
valamint sas , vagy plioenix sem. Yégre magad is a' ka-
kuk nemhez tartozol. 

Vessünk még csak egy tekintetet a' chinaiak' házi 
állapo<jára; A' főbb osztálynak * kik szint' olly henyék s 
pazarlók * mint az alsóbbak fáradozók s takarékosak, 
buján terhelt asztalok mellett, hol a' föld' és víz' ritkább 
termékeiben, a' legingerlöbb fűszerekben , bor, mákony, 
virágillat, liangászat, és színészi előadásokban minden 
érzék mértékletlenül töltözik, rongálják éltöket; vagy 
pompás, fájdalom! igen is mathematicailag megnyirbált 
kelteikben , hol márvány medenczében csillogó arany-
halak viczkándoznak, hol áloe' vagy kámforcserje' ár-
nyékában ezüst tisztaságú víz fürdésre fölhí, hol kecs-
teli rabnők a' jó szeszélyü ur' kivánatinak bókolva aláza-
tos kaczérkodással kegyeért esengnek, álmodják el ide-
jeket ; vagy nyilványos templomokban, hol a' földi re-
ligio' legfőbb , legöriiltebb fényűzése mennyei elragadta-
tás hiedelem' Psyche szárnyain lebegtet, pazarolják el 
azt ; vagy nötermekben szerelem' édeivel , valamelly régi 
King-kronikával , vagy új románnal foglalkozva; vagy 
sakkjátékban, hol az ízlés nélküli pompával elárasztott 
szobának fehér s fekete koczkákkal kirakott padlata ké-
pezi a' táblát, mellyen a' háremnek rejtélyes jelentőség-
gel fölékesített hölgyei játszák az esztergált képek' sze-
repeit, töltik napjaikat; vagy lélekaléltató bókolatokban, 
sőt még sokkal esztelenebb pipere foglalkozásokban ásí-
tozzák el azokat. 

Sárga öltöny, csúcsos toronysüveg, kévéssé fer-
dén álló pávatoll, az ujjakon hosszú körmök, mellyek-
röl csak ünnepélyes alkalmakkor vetetik le a' tok, fe-
ketére festett ha j , 's rátartós illedelemmel komolyított 
járás itt a' legfőbb tökélyek , mellyekre valamelly férfiú 
magát fölvíhatja; ha mind ezekhez még tetemes liizoda-
lom is járul , akkor kész az Adonis, kinek nem győzni 
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teljes lehetetlen; mert a' zsir' hiánya itt általán a' lelki 
tehetség' hiánya' jeléül vetetik. 

A' chinai asszonyok ellenben , a' szépség' jelképét 
és analysisét Hogarth' kigyóvonala' visszás alkalmazásá-
ban keresik: apró , eltörpített lábacskák, pihegcsélése-
koí ferde irányzatú mell» összezsugorított csipö , fénylön 
szúró szemek, hosszú keskeny fülek, vastag pittyedt aj-
kak , fehérmázos arczák , pirosra festett körmök, egye-
nesen fölfelé fodorított liajdiszitvény , ásítozva kéjelgö 
naiv-skg, s bár uralkodni vágyva szerelemlobbu, még 
is szolgailag nemleges alázatosság, orron állbocsátott 
ábrándos beszéd, képes és virágdús kifejezésekben ki~ 
ineríthetlen bőség , végre a' characterben sajátszerű, a' 
házasságot örökös násziinneppé varázsló regényes roman-
ticus valami-: ezek különbség nélkül azon physicai 's 
morális tökélyek , mellyekre törekszik Chinában minden 
dame á la mode. E' szerint elég gazdagon pótolja ó 
Azsianak romanticája az európai középkornak, mellyböl 
Don Ouixotte-ban utánozhatlan előképet látunk, nevetsé-
ges és lovagosdi mivoltát ; mindazáltal súlyosan , és 
emésztöleg fekszik a' századok' pora, a' századok' rozs-
dája ezen a' teremtés' első napjaitól fogva is ten- s ter-
mészettől olly gazdagon megáldott föld' minden társasági 
viszonyain. Csak beteljesedik itt is a' régi közmondás : 
az igen okos gyermek mint ifjoncz hal e l , vagy ember' 
korában butul el. A' gyermekese olly soká fekszik pólyái-
ban, mig valamelly különös jegöczedés (chrystallisatio) 
által természetes múmiává nem lesz. (Si t tengal ler ie der 
Nationen , von Dr. Le Petit. 1836 . ) 

S Z E N C Z V I M R E . 



III. 

Anno , vetvdri hűn - avar püspök" pecsétnyomója. 

DCCCXXVI-ból. 

J ó z a n u l haladni a ' korszellemmel, önállásu mivelt nem-
zetek tulajdona. Valamint azonban a' múltra figyelés nél-
kül biztos je lent , boldog jövendőt eszközölni halandó 
nem képes: ugy szinte konok megvetésével mind annak, 
mit hajdan vagy középkor szült 's alapított, inkább van-
dalság mint előrehaladás, értelem 's ismeret fejlés tűnik 
föl. Kevéssel megy jobban a' dolog, hol egyoldalulag 
csak ez vagy amaz ága mozdíttatik elő a ' tudományok-
nak ; mert ott valódi 's általános kifejlődést, nagyra 
emelkedést hasztalan várunk. Az ismeretek tág mezején 
minden osztálynak, ágnak egyiránt szükség haladnia a' 
magas czél , a' tökély felé. Európai miveltségiink fenn-
sőbb fokán álló népek közt kitiinökép a' britt nemzet az, 
melly nagy gonddal ápol, feszült iparral iiz mindent, mi 
honára gazdagságot, jólétet és hatalmat áraszt ; tete-
mes költséggel gyakorolja a'fönntebbi tudományokat, szép 
és kézimesterségeket, földmivelést; de e' mellett vissza-
tekint a' multakra, mindennemű jeles maradványait, 
irott és nemirott emlékeit az őskornak, tömérdek kincse-
ket pazarolva a földkerekségen különös szenvedélyű gon-
dossággal kikutatja; a' liajdanról nem csak saját nemzetét 
illető adatokat gyűj t , hanem az egész emberinem törté-
netébe mélyen behatva , fürkésző elmével dúsítja nyo-
nios ismereteit, annak ezredes sürü homályait földerítő 
fénysugárával a' régiség' tudományában is continensiin-
ket hónától függővé tenni tudó; szóval a ' multakat je-
lenre ámulatos haszonnal alkalmazó. 
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A' régi emlékek sokágú hasznáról meggyőződve, 
voltak minden időben 's nemzeteknél azoknak becsülői, 
megőrzői és gyűjtői. Honunk a' halhatatlan Széchenyi 
Ferencz gróf' ajándékából juta egy becses pénz- és más 
régiségi gyűjtemény birtokába, melly a' nemzeti muzeum 
mellett külön teremben, magányos hazafiak adakozásával 
bövülten , szeretve tisztelt fönséges nádorunk kegyes ápo-
lása alat t , a' tudományt szomjazok használatára nyitva 
áll , nagyszerű gyűjtés fáradságában még is senki annyi 
érdemet magának nem szerze , mint Wádasi és Jeszeni-
czei idősb Jankowich Miklós, táblabíró és a nemzeti 
academia tiszteletbeli tagja , ki serdülő korától fogva 
jövedelmének főbb részét illy czélra áldozván, tömér-
dek ritka régiségeket , becses emlékeket mente meg 
enyészettől 's halinoza együvé nemzetünk fönmaradandó 
díszére, és a' tudományok hasznára, reménylhetókép rö-
vid időn a' nemzeti muzeum kincsei közt nyilvános szem-
léletre jutandókat. Miután a' tisztelt férfiú közelebb múlt 
országgyűlés alkalmával, gazdag gyűjteményét szerződés 
utján a' nemzetre ruliázá, távol sem állapodott meg a' 
tudományos régiségek' nyomozásában, hanem ujabb erő-
vel s buzgósággal fürkészvén azokat, jeles és nagy rit-
kasága emlékeket hazánkban föltalálni 's megszerezni kü-
lönös szerencsével bir. Én magam szemtanúja valék, 
midőn a' tisztelt úr a' lefolyt 183 7-dik év' egy nyári 
napján, a'budai régiségárus L. Nemes Sámuelnél nem cse-
kély értékre rugó több darab drága érez gyiiriiket, kü-
lönbféle anyagú pecsétnyomókat megvásárlóit, korukra 
s tulajdonosaikra nézve ismeretleneket s határozatlano-

kat. Megszerzésekkel szives vala az i'ij birtokos vizsgálat 
és határozás végett némelly jelesbeket nyomban velem 
közleni, mellyek közt gondos vizsgálat után nem kis 
örömemre 's csodálkozásomra az e z e r év előtt élt 
Anno vetvári kún-avar püspök' pecsétnyomójára találtam; 
maga nemében olly becses régiségre, millyennel nem 
csak édes honunk, de bízvást mondhatni bár melly leg-
gazdagabb fejdelmi gyűjtemény sem dicsekszik. 

TUDOMÁNYT. Ú. F. IV, K. 4 
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Anno püspöíc pecsétnyomója. 

Méltó elkeseredéssel tön vallomást a ! pecséttudo-
mány alapos alkotój a , a halhatatlan Heineccius János , 
hogy sem ö , sem előtte Mabillon , a' diplomaticusok 
atyja , nem lehettek szerencsések a XII. század előtti idő-
ből valamelly püspök' pecsétére' akadni , ezeket írván: 
,,lí,piscoporum sigilla icim nostro more consideraturi, 
merito dolemus, antiquiora saeculo X I I . nondum no-
bis incidisse in manus, ex quibus de eorum forma 

possimus iudicare. Pauca enim illa, quae ante ist-
haec tempóra conseripta vidi diplomata, sigillis ca— 
rebcmt omnia, antiquitate, ceu arbitror , detritis. 
Nec Mabillojiius hac in re me fűit multo felicior , 
quippe cui {De re Diplomat. L. I I . c. 18» p. 146.) si-
gillum episcopale non antiquius se obtulit, quam Hit-
gonis RoLomagensis , literis pro S. Luciano Belu-
acensi appensum , in cuius recta est effigies Epi-
scopi benedieentis et in ciuersa protome cum ca-
pite Jiudato. yletas huius Episcopi vei incle- potest 
colligi, quod illi subscripsit, Hugo de S. Victore, 
qui saeculo X I I . vixit." ') IIa tehát olly gyéren 
találtatok a' püspöki pecsétek XII. század előtt , mennyi-
vel ritkábbak lehetnek az egyetlen példányban készült, s 
tu'ajdonosaik halálával, régi szokásnál fogva elenyészten-
dö pecsétnyomók ? kiki elgondolhatja. 

Anno pecsétnyomójának anyaga a' legkeményebb kigy-
la (serpentin) nemű fekete kő; alakja háromszögbe menő; 
vastagsága kisujnyi; neliezsége 2 és V2 latot nyom ; fiil vagy 
fogónyél nélkül készült, mellyet azonban az egyik szög-
letén fúrott, de már kicsorbult lyuk 's abba fűzhető kö-
telék pótola helyre. Vérté' mezején emberi alak látszik 
térdig; körötte három szögű szélénél két vonal közt im 
ezen irás dísztelen római betűkkel (scriptura romano bar-
bara) : „ANNONIEPSDEVETVAR" ezt igy olvasom: 
„ANNON I (azaz „primus") EPISCOPVS DE VETVÁR" 

1) Syntagnia Historicum de veteribus Germanorum alia-
a rumque nal ionum sigillis. ed. 11. Franeof. et Lipsiae, 
1719. fol. Par t . I. Cap. XIII. pag. 151. 



TUDOMÁNYT. V. F. IV. K . 50-R. 





Anno püspök? pecsétnyomója. 5 \ 

mint az ide mellékelt hív másolatú réznyomat mutatja a), 
hol is a' nyomó visszás betűi könnyebb olvasás végett 
rendesen szemlélhetők. 

E' fölötti vizsgálódásom biztosb fonalául, a' IX. 
században létezett vetvári püspökség , következéskép 
Anno történetének a' pannóniai első keresztyénséggel, 
és avar nemzet történetéveli némi összekötése kívánja 
Pannónia IX. század előtti állapotjára rövid pillanatot 
vetnem, ennek folytában a ' vetvári püspöki székhelyet 
kitelhető en fölkeresendő. 

Hogy kezdetben mindjárt követői támadtak légyen 
a' boldogító keresztyén tudománynak a' Róma igája alatt 
élő pannonok közt , bizonyítják a' sirmiumi (hihetőkép 
most Mitrovicz Szeremben) , és egyéb elsökoru vérta-
núk esetei. A' III-dik században ugyan azon Sirmium, 
Cibolis (Yalko), Carpis, (Óbuda körül), Curla, (Szöny-
nél Komárom vmben), Siscia (Sziszek), Braegetion (Ko-
márom és Tata közt), Mursa (Eszék), és Petovium egy-
máshoz nem nagy távolságra fekvő városok, már püspö-
köket tartának keblükben. Maximian és Diocletian alatti 
üldöztetése a' keresztyén pannonoknak eléggé ismeretes. 
A' következő században Ursatius singiduni (belgrádi) és 
Valens mursai püspökök Arian tanítására hajolva, hatal-
mas terjesztői lőnek az új hittudománynak, el annyira , 
hogy egész Pannónia e' tévelygésben éle, midőn 3 76-
ban a' keletről őzönként berohanó kúnok villogó fegyve-

2) Fe jé r Gy. prépost és lcir. tanácsosba' Tud . Gyűjt . 1833. 
II. köt. 104. lap. következőket i r á , m i n t első tudósi tó e' 
pecsétnyomóról : „Anno Vetvári püspök nálunk feltalált, 
's t. t. Jankóvics Miklós gyűjteményében lévő rézpecsétje 
(?) nem bagy helyet a' további kétségesked,ésre. Örven-
dünk rajta , hogy mi tudatlan magyarok is mondhatunk 
valami újságot a' t. szerzőnek". Szükség megjegyeznem, 
hogy én figyelmeztetem a ' tudós férfiút e' jeles ta lá lmány-
ra , 's meg is mutatám neki eredeti valóságában a' nagy 
ritkaságot ; illő azért tévedését ezennel he lyrehoznom, 
a' pecsét (igazabban pecsétnyomó) rézből volta i ránt tett 
jelentésére nézve. 
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re által meglióditatott. Elnyomatva ezektől, a' sirminmi 
érsekség többi püspöki székekkel egyetemben földulaték; 
a ' nem rég emelkedő vallás már száműzve. Találunk 
azonban e' korszakként is az igaz liit némelly hőseire. 
Ez idétt éle a' sabariai (szombathelyi) sz. Márton, és 
stridoni (szalavári) sz. Jeromos. Később a' VI. századból 
méltán említendők sz. Severin faviani (bécsi) apát , és sz. 
Equatius. 

A' kim birodalom Atilla halála utáni enyésztével a' 
longobárdok és gepidák, úgy az 5 64. esztendőben ke-
letről betóduló ádász avarok a la t t , végveszély sujtá a ' ke -
resztyén vallást. Sinnium i s , hol még 5 76-ban püspök-
ség tűnik föl, az avarok által bevétetett. E : kún vérségü 
népfelekezet ázsiai nyerseségéböl ki nem vetkezve, 
egyedül hódítás, földfoglalás, és adócsikarásban keresé 
dicsőségét, élte gyönyörét; a' szelídült 's polgárias ke-
resztyének templomait, püspökség helyeit kímélés nélkül 
földúló. Erős hadával nagyra terjesztett birodalmának 
határa éjszaknyugotra , a ' inai Austriában lévő Ens folyóig 
nyúlt , a' bojoktól az választván őket e l ; miről Aimoin 
barát és Aventin elég bizonyságot tesznek. Az első 
irja frank királyokioli évkönyvében: „Príma, castra su-
per Anesum posita sunt: JSlam is fluvius inter Ba-
joariorurn atque Hunorum ( igy nevezi az avarokat) 
terminos medius currens, certus duorum regnorum 
limes habebatur5) Az utóbbiknál olvassuk: ,,Huc 
(Vuormatiam) eodem anno uenere legati Hunnorum, de 
confiniis , constitutione limitum duorum regnorum 
Boiariae , et Auariae actum est. Nam Hunni (quos 
etiam Auoros , et Auares a rege quodam ita cogno-
minatos Annalium scriptores , nostri vero Abares} 

Abarosque adpellant) Boys contermini erant. Certus, 
notusque limes duarum gentium flumen Anassus 
fűit. Supra ad Fauonium uergens Boiaria erat: in-

3) Annales Regum Francorum , acl. an. 792. in Eginhardi Vit. 
Car. M. ed. Lips . 1616. 4. pag. 84. 
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fra Hunnia eadem et Auaria"-. 4) Nem csak Dacia, 
Jazygia , egész Pannónia, hanem Noricum is hatalmuk-
ban vala e' szerint; hol különös módon épített földvá-
raikból kiki rohanva, több frigyes népekkel együtt gya-
korta rémitést, kegyetlen pusztítást vittek végbe a' nyu-
goti szomszéd népek közt. 

Nagy Károly királyi székre léptével szebb jövendő 
tíínt föl a' pannoni keresztyénség láthatárán. E* hatalmas 
országié nem nézhetvén hideg vérrel keresztyén alattva-
lóinak birodalmát, laBrnyezö pogány népektöli sanyarú 
zaklatását : töménytelen hadi sereget gyűjt , ön maga 
fegyvert fog, a' bárdolatlan pogány népeket majdan porig 
alázandó , 's köztök iily módon a keresztyén vallást el 
is terjesztendő. Huzamos évig tartó véres harczai után 
elvégre boldogula magas tervében ; mert a' német hon-
beli , tartós dühösséggel ellentálló szászokon , voltakép 
idegen ajkú népen kivül a' Pannoniában lakó avarokat is 
legyözé 791-ben. E' jeles győzedelmet igy magasztalja 
Eginhard (igazabban Einhard) nagy Károly titoknoka: 
,,Maximum omnium, quae ab illo gesta sun t bello-
rum praeter Saxonicum huic hello successit , illucl 
videlicet, quod contra Avares sive Hunos susceptum 
est: quod ille et animosius quam caetera , et longe 
majori apparatu administravit. JJnam tarnen per se 
in Pannoniam, nam hanc provinciám ea gens tum 
incolebat, expeditionem fecit: caeteras filio suo Pi-
pi no ac praefectis provinciarum,, comitibus etiarn at-
que legatis perficiendas commisit. Quod cum ab iis 
strenuissime fuisset administratum, octavo tandem anno 
completum est. Quot praelia in eo gesta, quantum 
sanguinis ejfusum sit, testatur vacua omni habitatore 
Pannónia, et locus, in quo regia Cagani erat, ita 
desertus , ut ne vestigium quidem in eo humanae ha-
bitationis appareat. Tota in hoc hello Hunorum nobi-
litas periit , tota gloria decidit : omnis pecunia et 

4) Annales Boiorum. fngolsta v 1554. f. Lib. IV. pag. 84. 
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congesti ex longo tempore thesauri direpti sunt : Ne-
que ullum bellum contra Francos exortum humanci 
potest memoria recordari, quo Uli magis ditati et 
opibus aucti sint: quippe cum usque in id temporis 

pene pauperes viderentur , tantum auri et argenti in, 
regio, compertum, tot spolia preciosa in praeliis sub-
lata, ut merilo eredi posset, hoc Francos Hunis juste 
eripuisse, quod Huni prius aliis gentibus injuste eri-
puerunt5) Nagyítva látszik ugyan lenni e' hódító had 
leírása, annyi mindazáltal való, h^gy nagy Károly Rába 
folyónak a ' Dunába ümléseig személyesen is előrenyo-
mulván , előbb Noricumból, végre Pannoniából és Jazy-
giafoól kiűzvén, egész a ' tiszántúli részekre üldözé az 
avarokat, s az elfoglalt tartományokban templomokat 
épite , az újra élledö keresztyéneket és megtérített avar 
nép maradványokat püspökökkel el látá; miről ajtatos 
Lajosnak a ' passaui püspök részére 83 6-ban kiadott ok-
levele ekképen bizonyít: „Ludovicus divina ordinante 
Providentia Imperator Auguslus. Nulluni fidelium 
nostrorum ambigere credimus, qualiter dominus et 
genitor noster beatae memoriae piissimus Imperator 
Carolus r eg jium Hunnorum suae ditioni non sine 
magno praeliorum laboré subjugaverit , et ho m i-
7i es terrae illius cultui Christ ianae reli-
g ionis m an c ip a v er i t , in tantum, ut etiam in 
eadem provincia multas Ecclesias ob Dei reverentiam, 
et renovari, et a fundamentis exlrui facérét6) Két-
séget nem szenved vagy csak ezekből, hogy a' meghó-
dolt tartományokban maracla nagy Károly és utódai vé-
delme alatt élő tetemes avar népség, kik a' morvái tó-
tokkal egyetemben, előbb a' passaui püspöktől fiiggének 
mind addig, inig 803-ban fiának, Pipinnek azon inté-

5) Vita Caroli Magni. ed. Lips. 1616. 4. pag. 16. 
6) Hansiz Marc . Germaniae Sacrae. Tom. I. Metropolis L a u -

riacensis cum Episcopatu Pataviensi chronologice p r o -
posita. Aug. Vindel. 172w-.-fol. pag. 156. 
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zetét, mi szerint azok' egyházi kormányát Arnora a ' j u -
vaviai (saltzhurgi) püspökre h izá , nagy Károly meg nem 
erösité. Ezen megerősítés következéséhen Arno Theodo-
rik nevii püspököt szentelé föl, Pannoniában az igaz hitet 
nagy előmenetellel terjesztőt. 

Hiteles bizonyságot tesz arról a' 874-dikben el-
hunyt egykorú Ado viennai érseken , fuldai 's más anna-
lisokon kivül, a' föntebb idézett frank annalis í ró ja , mi-
ként 804-dik évben nagy Károlyhoz Aehenbe (Aquisgra-
num) Thudun, a' keresztségben Thodor nevet nyert avar 
fejedelem olly kérelemmel járnia , hogy engedné meg 
neki népével Sabaria (Szombathely) és Carnuntum (Pet-
ronell) közti vidéken, mint régi hónukba és felei közé 
telepednie; kit a ' császár kegyesen fogadván, kérésének 
helyt is ada. „ N o n multo post Caccmus princeps Hu-
norum (ezek az évkönyv szavai),propter ealamitatem po-
puli sni imperatorem adiit, postulans sibi locum dctri 
cid hábitandum inter Sabarium, et Carnuntum , quia 
propter infestationem Sclavorum , qui Behemanni vo-
cantur , inpristinis sedibus esse non poterant: illi eniin 
omnem terram Hunorum depopulantes , Lechonem 
tunc ducem habuerunt. Huna imperátor benigne (erat 
eniin Cacanus Christianus, nomine Theedorus) suscepit, 
et precibus ejus annuens, muneribus donatioredire 
permisitlí. 7) Nyilvános tehát az avar birodalom pannó-
niai hanyatlásakor is a' Rába és Duna között V a s , 
Sopron, Moson vármegyék vidékein, 's a' mai alsó Aitst-
riában Petronellig, nein kis terjedelmű földön a' Daciá-
ban még az iilétt is függetlenül saját chánjaik alatt 
élőktől elszakadott avar népfelekezetnek állandó fönléte, 
melly nemzeti épségben, szabadságban, némi főhatalom 
ismerés mellett. a' frank annalisok szerint későbbi időkig 
virágzott. Világosan iratik a' többször idézett annalisban 
805-dik évre: ),Et misit Cacanus unum de opti-
mal i b u s suis petens sibi honorem an ti quu m^ 

7) Annales R. Franc, ad an. 805. ed. cit. pag. 104. 
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quem Cacanus apucl Hunos habere solebat: Cujus 
precibus imperátor assensum praebuit, et summám to-
tius reg ni j u x t a p r i s cum e o r u m r il u m habe-
re praecepit". Ismét a 811-dik évre: „Circa medium 
novembrem Aquas venit. Fuere etiam Aquis aduen-
tum ejus expectantes , qui de Pannónia venerunt, Cani, 
Zauci ,p rincip es Avarorum, et Thudum. et 
alii primőr es Sclavorurn circa Danubium hab i tan-
tium , y?// a ducibus copiarum, quae in Pannoniam 
missae fuerunt, ad Presentiam principis venire jussi 
erarit"'. Végre 822 dik évre Lajosról, Károly fiáról, 
mondatik. ,,Ipse vero peracta autumnali venatione 
trans Rhenum hyematum ad Frcincofurt profectus est: 
ibique generali conventu congregato, necessaria quaeque 
et ad utilitatem orientalium regni swi finium pertinen-
tia, more solenni cum optimatibus, cjuos ad hoc evocari 
jusserat, tractare curavit: In quo conventu omnium 
orientalium Sclavorum, hoc est Abotritorum, Sorabommj 
TVilsorum , Behemannorum, Marvanorum, Predecen-
torum et in Pa n no ni a reside ntium Av aro ru m 
legationes cum murieribus ad se missis excepit8). 

Minő szorgalom 's gondos ügyelet fordittaték a' kor-
látolt avar nép megtérítésére ; minő igyekezettel ápol-
gaták a' közepettök alapított püspökséget a' római pápák: 
elég tanuí az egyházi történetek. A' passaui püspökség-
re 8 04-ben följutott U r o 1 f , ki az avarok által elpusz-
tított lörchi érsekség helyett a' Passauban fölállított szé-
ket utódijog következésében, a' pannoni püspökök fölötti 
hatalommal, kormányhatással hirónak itélé , és a' juva-
viai (saitzburgi) érsek ujon nyert ebbéli hatásköre ellen 
föpásztori jogát erősen vi ta tá , nagy foganattal munká-
lódott az avarok és morvái tótok keresztyénsége dolgá-
ban ; mert köztök püspökségeket is állita , vagy az 
enyészteket újra éleszté ; így történt általa többek közt 
a' vetyárinak megalapítása i s , miért sikeres fáradozása 

8) Loco cit. pag. 104. 109. 146. t 
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méltó jutalmául Ödön pápától érseki palástot nyervén 
826-ban. Az erről szóló és a' pannóniai püspökökhöz, 
avar meg morvái fejilelmekhez intézett bulla eleje illy-
képen hangzik: , ,Eugenius Episcopus Servus Servorum 
Deí, Rcithfredo Sanctae Favianensis Ecclesiae, et Me-
thodio Sanctae Speculi-Juliensis, cjuae et Soriguturiensis 
nuncupcitur, atque Álevino Sanctae Nitraviensis Eccle" 
siae; parique modo AN NO NI Sanctae VETVA-
RENSIS Ecclesiae Epíscopis. Simul etiam Tu-
tun do, nec non Moymaro Ducibus et Optimatibus, Exer-
citibusque plebis Hu nniáé, quae et A vari a diciturf  

et Moraviae<,í 9). t 

Legfontosabb, legliitelesb, ile egyszersmind egyet-
len tanúbizonyság ezen apostoli levél a' vetvári piispök-
ség fönvolláról , s a' passaui érsekséghez tartoztáról, 
mellyből Annonak az ottani székben kormányzata is két-
telenné válik; azonban, nem lévén a' levél köllének éve 
följegyezve, annak meghatározásául szükség következen-
döket említeni. Különböző véleménynyel voltak a' tudósok 
költe i r án t ; Lucius 8 2 2 , Earonius 8 2 4 , Otrokocsi 
Foris 8 2 5 , Hansiz végre 825 és 8 27 közé 826-ra 
lielyzi, kivel, ugy szinte az illy értelemben lévő Battliyá-
ni Ignácz gróffal tartanunk annál biztosabban lehet, 
minthogy Ödön pápa 8 24-ben ülvén a' római székbe, 
827-diki augustus hónapban már megholt ; mi szerint 
könnyen hihető , hogy egy pár évbe telhete , míg Urolf 
az ujon választott pápához j á rn ia , tőle ez apostoli leve-
let 's érseki palástot megnyerendő. 

A' vetvári püspökségnek avarnép keblében voltát 
majd nem egy szájjal hirdetik az egyházi történetírók s 
régiségvizsgálók, ide nem értvén némelly részrehajló 
cseh írókat, mint Laziust, ki morvái Wettav nevű me-
zővárosban Tega vize mellett keresi; Stredovskit: ki ismét 

9) Hansiz. op . cit. Tom. I. pag. 149. seq. — Conf. Boczck 
Ant. Codex Diplomat. Moraviae. T . I. Olomucii. 1836. 
4. p . 14. 
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Wellehradba, egykoron a* morva fejdelmek lakhelyére , 
és igy azon helyre teszi , hol később Cyrill és Method 
érseki széket alapitának. Nem is sokat különböznek egy-
mástól a' hely kimutatásában azok, kik avar földön létét 
tanítják ; némellyek ugyanis német, mások magyar Óvárt 
állítják székhelyének. Akár mellyik volt légyen azon-
ban , a' dolog velején nem sokat változtat, 's mind a ' 
kettő megfelel szójelentésének. Hansiz e' részben igy 
fejezé ki magát : „Cer tum videtur Vet var fuisse 
oppidum Hunnorum non Moravorum. Vár enim Hun-
nis idem erat, quod Germanis b u rgum ,seu arx, eaque 
vocis illius significatio hodiecjue apud TJungaros obtinet* 
Credibi'le est locum Ve tv a r fuisse Danubio Moraviam 
respicienti vicinum, Moravi enim ad Danubium usque 
colebant. Intra fluvium juxta rudera veteris Carnunti 
Tutundus seu Tudunus Hunorum Princeps cum suis re~ 
sidebat, cui deinde inter alia Eugenius Epistolam in-
scripsit". I0) Szentiványi ellenben Magyaróvári vélte. 
Hansizzal tartanak Calles , , J ) Pray , , 2 ) Fessler, 13). Katona 
Magyaróvárra czéloz. 14) Timon határozatlanul szólván 
a' kettő közül valameliyikén létét ekkép nyilvánítja: „Si 
conjeclare licet, autumo, V etvarum ex Latino uno, et 
altero Hungcirico verbo conflatum fuisse, Veteremque 
arcem significasse: congruere vero Ovarino Hungarico, 
aut Austriaco y.iltenburgo" 15). 

Ha tehát Vetvár, régi vagy Óvárt jelent, úgy e' 
szó értelme nyomán mind a ' két helyre könnyen lehet 

10) German. Sacr . T . cit. pag. 166. 
11) Calles Sigism. Annales Ecclesiastici Germaniae. T o m . III. 

Viennae , 1757. fol. pag. 166. 
42) Annales ve ter . Hunnor . Avar . et Hungar . Vindob. 1761. 

fol. pag. 289. 
13) Die Geschichte j l é r Ungern und ihrer Landsassen. I. T h . 

Leipzig, 1815. 8. S. 157. 
14) História Crit . Hungáriáé Ducum. Pest . 1778. 8. pag. 536. 
15) Imago ant iquae Hungáriáé. Viennae , 1762. 4. pag. 133. 
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alkalmaztatni , annál is inkái)]) , mivel mind a' kettő 
avartartomány körébe esik; de ki bizonyítja be magyar 
Óváratt Anno ideje előtt erősség létezését? Ellenben 
Altenburg, minthogy a' régi Carnuntum római gyarmat 
(Petronell, hol a' római diadali köfalmaradvány most is 
látható) romjainál fekszik, 's annak düledékeiböl épült; 
ez okból méltán nyere Altenburg nevet: valóbb szinű-
kép tarthatá keblében Anno püspöki székét. Illy nézet-
nél fogva Salagi is oda teszi, imigy jelentvén ki magát : 
„Ego tarnen circumstantiis rei specialis Altenburgo po-
tuis , quam OvarinO; elvár um aceomodaverim11. 1C) 
Richter Ferencz olmiiczi könyvtárnok' a' lörchi érsekség 
's annak )negyései közt , a' vetvári püspökségről legköze-
lebb írt értekezése semmi iijat magában nem foglal; 
Hansiz 's mások utáni dolgozat 17). 

Illy bizonytalanság közt a' fölhordott vélemények 
sorában legyen szabad saját észrevételemet is említeni. 
Alig liilietö Velvár nevének e' két t i . „ve tus" és 
,,v cí r" latin meg avar szólásokból keletkezése ; nincs 
is példa a' mohos régiségben illy la t in-avar nevezet ala-
kulására , ámbár a' ,;burgumeí hozzá tétellel találni 
pannoniabeli római gyarmat nyomára, mint , ,Teutobur-
gummellynek utolja szinte idegen. Ha az avarok ide-
jében eredett e' nevezet, mint hinni lehet, bizonyára 
nem folyamodtak vala ők a' latin nyelvhez városuk el-
nevezésében. Más értelem lappanghat ez okból Vetvdr 
alatt. A' szószármaztatás fáklyájánál valódi értelmét ek-
kép fejthetjük meg. Mind a' pecséten , mind a' pápai bullá-
ban „Vetvar"nak iratik ugyan , de a' kimondásban mi-
ként volt a' dolog ? más kérdés. Tudjuk a' régiségben a' 

16) De Statu Ecclesiae Pannoniae. Lib . III. Quincpe Eccl . 
1777. 4. Cap. X. pag. 284. 289. 

17) Oesterreichische Zeitschrift f ü r Geschiehts - und Staats-
kunde. 1835. Nro . 25. 26. — Érintet tek futólag a' Vet-
vári püspökséget többen is a' német írók k ö z ü l , u . m . 
W i n t e r A n t . K u r z F e r . M u c h a r A I h. és F i 1 z 
M i h . de a ' hely ' meghatározása nélkül. 
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V és F , ugy a ' T és D betűnek rokonilag egymássali 
gyakorta fölcserélését. Mi kevés különbség van kimon-
dásban a' v e t és f e d között, bizonyítják német ajkú 
szomszédaink. M á r p e d i g a' „ f e d " szó, f ö d és f ö l d 
helyet t , mai nap is él a ' palócz dialectusban; halljuk 
ugyan is azoktól: „ f e e d e s u r " földes úr helyett. A' 
föld eredeti neve „ f e d " lehet, innen: fed-él, föd-él; 
fed-ezni, föd-özni. F e d , a' föld tömegének födele, 
fölsö része. VeT tehát = FeD; Y e t v á r s F e d v á r 
= F ö l d v á r . E' fejtegetés igazolva látszik az egy-
korú írók által i s , kik az avarok erősségeit árkokból, 
föld - és sövény kerítésekből állottaknak beszélik; illyen 
vala Noricumban , Avaria szélén. A' már említett frank 
évkönyvben olvashatni 791 . évre: „Tum eleműm castra 
mota, et bellum Genti Hunorum a Francis indictum est. 
Pulsis igítur Hunorum praesidiis, ac destructis mnniti-
onibus, quaruin un a super Cambum fluvium, altera 
juxta Comagenos civitatem in montem Cumeberg, valló 
f irmissimo erat e x t r u et a, ferro et igne cuncta 
vastanturI8) Aventin továbbá így irá le védhelyöket: 
„Auari portionéin suam , nouem segmentis, et circuhs, 
quos Rhingos, et Landuueras nuncupamus, tutandi causa 
cinxerunt. —•Septa erat agg ere milit cir i , s iue 
f o ss a, qui murus a lzarrare, (talán avarare , azaz 
avarárok) a Teutoníbus Haga Heccaque vocari sólet". 
19) Minden e s e t r e , Otrokocsi Forisnak aJ v e t t vagy 
b e v e t t szótul származtatása alap nélküli. Szóljunk már 
Anno személyéről. 

Anno német származását kéttelenné teszi nem csak 
azon körülmény, hogy a' német fejdelmek 's azon fele-
kezetben Urolf liinték a' keresztyén hitet a ' megalázott 
avarok közé, s azok rendelének közéjük püspököket 
honfiaikból: hanem neve is. Az akkori században igen 

18) Annál. R. Franc . ad. a. 791. ed. cit. — pag. 84. 
19) Annál. Bo io rum. Lib. IV. pag. 332. ed. cit. 
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divatos vala a' frank és német népeknél az Anno vagy 
Hanno , Abbo, Ado , Arno stb. efféle név ; sőt egy német 
szent is létezék Anno néven, kiről könnyen hárula e' 
kereszt név divatul, A' római Martyrologiumban áll föl-
jegyezve decemb. 4-ére : „ Coloniae sancti Annonis 
Episcnpi20) Pecsétünk tulajdonosa első és utolsó vala 
tudtunkra az uj papi megye kormányán ; Ödön pápa 
bullája költe után nincs többé nyoma seliol e' püspökség-
nek ; liihetö is , hogy akarmi tekintetből megkelle szűn-
nie , vagy talán Árpád magyarainak nem sokára történt 
berolianásával téteték tönkre, a' mire látszik mutatni a' 
passaui, régebben lörclii egyház javára történt adomány-
ról szóló, 93 5. év köriil költ némi oklevél' íme5 sora ; 
,,Sanctae ecclesiae (Lauriacensis) iuris in decimatione 
contingeret interiacentis prouinciae inter anesum flu-
uium et c om agenurn mentem. — Omnem decimatio-
nem infra praeseriptos limit es an esi scilicet fiuminis et 
com ag eni montis ante pro xim am b arb ar ic a m 
suae desolat ionis deuastationem in dicione et 
potestate praedictae sanctae patauiensis ecclesiae sibique 
praesidentium episcoporum e t f u i s s e e t a d l i u c 
i u r e e s s e d e b e r e " 2 1 ) Annoról azonban szólnak mint 
püspökről későbbi oklevelek is. Lajos kir. már föntebb 
érdeklett 83 6-ki azon adománylevelében, minélfogva a ' 
passaui püspökségnek az avarok tartományában lévő 
kirchbachi jószágot kijelelt határaival visszaajándékozá, 
emliti, hogy azon javakat Ratbod őrgróf adta legyen 
Anno püspöknek, í g y i r v á n : „ H a s itaque res--totum 
et integrum, quemadmodum Ratbodus Co/nes Annoni-
co r Up i s c op o ipsas res consignavit —• conferimus , — 
ita videlicet — ut dum Annocor JEpiscopus atque 
Anno nepos ejus advixerit ipsas res tenere et usuare fa-
ciant, et nullus eis ipsas abslrahere praesummai, et post 

20) Martyrologium Romanum. ed. Venet. 1802. 4. pag. 238. 
21) Monumentorum Boicorurri collectio nova. Vol. I. P . I. 

Monachih 1829. 4* Mon. CXV11. pag. 88. 
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illorum decessum cum int egrit ate ad e andern Ecclesiam 
(Pataviensem) revertanturiC, 22) „Annocor Episcopus" 
fordul ugyan itt e l ő , (le az nem egyéb , mint hibás má-
solati olvasás, mert külön választva kellene lennie e' 
két három szónak igy : „Anno corepiscopus" mint észre-
vevé már Calles, ezt jegyezvén meg előbb Kirchbach-
ról : ,, Ad radices Comageni montis circa Tulnarn fiu-
vium" — azután az „Annonicor Episcopo" szó után zá-
ratlék a la t t : , ,nisi forte legendum : Annoni Chor epi-
scopo". 23) a' mí nem jelent egyebet , mint „SuJJ'raga-
neus EpiscopusE' czijnzetnek illy értelemben haszná-
latát bizonyítja, hogy többeket elhalgassak , követke-
zendő 93 2-dik oklevél: Anno DCCCCXXXII. regnante 
in Bauaria Arnoldo Duce, conuenientibus cunctis JJava-
ris ad locum, qui Dyng elfing a vocatur, in caussa Syno-
dalis colloquii Episcopis videlicet, et comitibus, aliisque 
populis supradictae Regionis, residentibus autem Episco-
pis in Synodali Concilio Adalperto Archi- Episcopo Sa-
lisburgensi, Insangrino Episcopo Rcitisponensi, G-erhar-
do Episcopo Patauiensi; Ynolfrano Episcopo Frisinger,> 
si, ISfithardo Episcopo Sabionensi, nunciisque XJdalJridi 
Episcopi Aistatensis , Chor epi sc op is Diperto , et 
Svaterlovo, aliisque Presbyteris, et Diaconibus, et Cle-
ricis quam plurimis de statu Ecclesiae tractantes ferian-
dos dies subscripseruntMinden kétséget elháríta-
nak e' részben a bajor emlékek kiadói, kik Lajos ki-
rálynak föntebb idézett adománylevelét az eredeti után 
kiadván, ekkép igaziták elhatározó soraira nézve: „Con-
cessimus ecclesiae pataviensi — quasdam res proprietatis 
nostrae quae sunt in pr ouincia a uar o r um In loco 
qui didtur k ircihb ach. — Has itaque res cum prcie-

22) Hansiz. op, cit. T o m . I. pag. 156. 
23) Annales Eccl. German . Tom. III. pag. 283. 
24) Hansiz. German, öac r . T o m . II. pag. 146. Conf. Bat-

thianyi Ign. Leges Eccl . Hung. T o m . 1. Albae Carol, 
1785. fel. pag. 45 a ' c jegyzék alatt. 
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dicta ecclesia cum. uineis terris cultis et incultis pratis 
siluis pascuis cicjuis aqucirumue decursibus adiacentiis — 
totumet integrum quemadmodum ratbodus comes annon i 
cor ep isc op oipsas res consignavit Itapraedictcie ecclesiae 
praesentaliter concessimus et de nostro iure in Jus et di-
minutionem ejus liberalitatis nostrcie munere conferimus 
Ita uidelicet ut quicquid rectores et mmistri suprcidictae 
sedis de ipsis rebus jure ecclesiastico facere uoluerint libe-
ró in omnibus perfruantur cirbitrio faciendi tantum scili-
cet ut dum anno corepiscopus atque anno nepos eius 
aduixerit ipsas res tenere et usuare faciant et nullus eis 
ipsas abstruere praesummat et post illorum decessum cum, 
integritate ad eandem ecclesiam revertatur''„ 25) Kire 
is illenék alkalmasban a' „Chorepiscopus" czim, mint 
Annonkra ? ki Yetváron suffraganeusa vala a' passaui-
nak. Ezen oklevélből hasonló nevii rokonának megisme-
rését említeni is elég: sokkal fontosabb kérdés Ieliet 
mindazáltal az , valljon konnanyzá-e meg 8 3 6-ban a 
vetvári megyét, vagy csak hűbéri jószágként hagyaték 
meg nála liolta napjáig az adomány alá vett kirchbachi 
jószág ? Elhatározókig ugyan itt szólni nem merek, ám-
bár Hormayr József báró a favianai (bécsi) székbe hely-
zé , 26) de későbbi időkre is fültaláltatását egy más püs-
pöki székben bízvást állítom. Egy itéletlevél szerint, 
melly 8 5 5-ben költ, mint frisingai püspök tűnik föl Anno. 
Ugyan is , némi szőlők iránt Odalscalc tridenti püspök 
és közte történt villongások iránt itélet hozatván, abban 
említetik : „ I n i t o autem hoc Consilio statim Dominus 
Anno Episcopus (Frisingensis) testes exhibuitUgyan 
ezen hivatalban találjuk a' 86 8-ban Wormatiában tar-
tatott egyházi zsinaton, hol a ' végzéseknek a' 21 püspök 

25) Monumentorum Boicorum colectio nova. Vol. I. P . I. 
Monachii. 1829. 4. Mon. X I X . pag. 29. 

26) W i e n , seine Geschichte , u . seine Denlcwürd. II. B. 2. 
H. W i e n , 1828. S. 66. 

27) Calles lo. cit. pag. 393. 
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között szinte mint frisingai püspök irá magát alá igy: 
„ A n n o E p i s c . " 28) Ezzel megszűnik további emléke-
zete. A 8 26. és 86 8 év közt, 42 évre tertedö pásztor-
kodását ha gondölóra veszem, 's a' vetvári székbe ülését 
fiatal, mintegy 3 0 éves korára tűzöm, 72 évi aggkorá-
ban elhunyta jön k i , a' mi az életidő számolásával kön-
nyen megegyez. 

E' történeti nyomozás után pecsétnyomónk hiteles-
sége tekintetében vizsgálódó 's a' sphragistica szabályai 
szerint azt el is határozandó , szemügyre veszem I. 
a n y a g i , II. a l a k i , III. m e t s z é s i minemüségét, 
mihez a) körirata, b) alakzata tartozik. 

I. A' köre metszett pecsétnyomók hajdani divata 
iránt im ezeket adák elö az új tliplomatica franczia ta-
ni tói : ,,Az érezek , drágakövek , üveg , kré ta , bizonyos 
fóldnemek és a' viasz valának majdnem azon anyagok, 
mellyekre pecsét vésetett. Az ok - és más levelek meg-
pecsétlésére a' metszett kövek' használata kezdetben már 
az aegyíptomiaknál, azután a' görögöknél, hetruskoknál 
és majd minden nemzeteknél ismeretes vala. Használtat-
tak azok Francziaországban is a' közép időkben. Ebre-
gesil meauxi püspöknek 660-ban volt azonféle anyagból 
gyűrűje (Annál. Benedictin. T. I. p. 456.), melly a' ke-
resztfa előtt térdelő sz. Pál első remete képét viselé a' 
hatvan év alatt naponta neki fél kenyeret hordó hollóé-
val együtt. Eccard gróf , az autiimi kerületben kebelezett 
percy-i zárda alapitója, végrendelkezését 8 76-ban ké-
szítvén (ibid. T. III. pag. 196. i l . 82.) Adane nevű test-
vérének, faremoutieri apáczának ametisztből készült pe-
csétét , sigillum de amethisto , liagyá , mellyen egy 
emberi a lak , talán Dávid, oroszlánon diadalmaskodva 
ábrázoltaték. Ugyan az ajándékozá Bertradnak a' mon-
dott zárda apátasszonyának az ö berill köböl készült pe-
csétét , sigillum ele berillo, kigyóképet elötiintetöt. Va-
lószinükép a' régi pecsétekre vésett efféle alakok szolgál-

28) Hansiz. Germ. Sacr . Tom. I. pag. 161. 
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tok alkalmul később időkben a' czimerek képeire. 
Akármint legyen azonban a' dolog, drága kövekből ké-
szült gyűrűknek a' XII, századig pecsétlésre használá-
suk bizonyos. Ifjabb Lajos megerősítvén a' bourgesi sz. 
Istvánról nevezett kanonokok részére kolostoruk jogait 
1174diki levele á l ta l , (Gallia crist, no. ed. n. 2, pag. 
16.) arra az ö kék szinii, simitatlan drága kögyürüjét 
három kapocscsal fiiggeszté, melly a' főtemplom levél-
tárában őriztetik." 29). Az aegyptomiak, görögök és 
zsidók pecséteikrül szóló tanutételekből kiviláglik, hogy 
a* metszett köveknek pecsétnyomó gyanánt használása a ' 
legrégiebb, és az érezek arra alkalmazását is fölülhaladó 
korszakból ered. Mi is lehet természetes!), mint olly anyagot 
választani eszközül, melly tartós keménysége mellett tűz 
és vízi viszontagságoknak az érez nemüeknél biztosab-
ban megfelel ? Mondhatná mégis valaki, hogy a' mesz-
szi régiségből a' franczia uj diploinaticusok által előadott 
föntebbi példákban nem pecsétnyomóról (typarion), ha-
nem pecsétről (sigillum) van emlékezet, 's igy a' kérdés 
eldöntésére tanúságot belőlük nem vonhatni. E' tárgyra 
elég legyen említeni Heineccius Jánost , ki az ő clas-
sicus munkájában a' köbe vésett gyűrűs pecsétnyomóknak 
a' régi nemzeteknél! keletben létét megmutatván, neve-
zetes számban elő is állítá az ollyanok gyűjtői, leírói 
és kiadói névsorát 30). A' „sigillum" szó egyébiránt ré-
gieknél nem csak a' kinyomott pecsétre , hanem aJ pe-
csétnyonióra, sőt néha az azt viselő levélre is ruházta-
ték. Nem találtam ugyan a' IX. századból nemtelen kö-
be vésett pecsétnyomóra: de az a' vizsgálat alattinak 
hitelességét legkevesbé sem gyengítheti. Ha a' hatal-
masbak 's gazdagabbak fényűzés végett drága köveket 
használtak e' végre , nem lehet föltenni, miért ne alkal-

29) Neues Lehrgebäude der Diplomatik . aus dem Französ i -
schen V. T h . E r f u r t . 1767. 4. S . -288 . 289. 

30) De veteribus German . Sigillis. ed. cit. pag. 25. 26. 

TUDOMÁNYT. Ű. F . IV. K. 5 
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maztafc volna a' szegényebbek, vagy szerényebbek olly 
nemtelen köveket, mellyek kemény tömegük által a 
czélnak hasonlóan megfeleltek. Később időben közönsé-
gesen látszik illy anyag alkalmazása. Ki ne ismerné, 
hogy hazai példát említsünk , II. Geiza és fia III. István 
magyar királyok kerek fehér márvány darabra vé-
sett pecsétnyomóját a ' nemzeti muzeuin kincsei közt XII. 
század közepéről ? 31). Nagy ritkán tűnnek föl IX. szá-
zad elejéről a' királyok 's egyházi föszemélyek levélre 
függesztett, vagy nyomott pecséteik: mit mondhatni tehát 
az egyetlen példányban létezett pecsétnyomókról ? Tud-
ják a' régiség baráti, minő gondos figyelem fordítatott haj-
dan a' jelesb személyek halálával pecsétnyomóíknak ele-
nyésztésére, velük eltemetésére 5 2 j , vagy ha menten ma-
rada is egynémellyik több századon keresztül, mi köny-
nyen elemésztheté a ' tudatlan riép kapzsisága általában 
érczböl készült anyagaikat. Bizonyára kevés becsű kő 
voltának tulaldonithatjuk e' jeles régiség több mint ezer 
éven keresztül hozzánk épségben jutását. 

II. Alakjára nézve Anno pecsétnyomója, Ileineccius 
által a' s z í v, p a i z s és f a l e v é l alakuakra fölosztott 
háromszegii pecsétek ekkép ábrázolt (^J Q osztá-
lyába tartozik; ezekre nézve mindazáltal határozottan 
kijelenti a ' XII. század előtt keletben nem létüket illy 
módon: „Triangularia aecjue vei cordis figurám prae-
seferentia, vei scuti , vei denique folii. Horum 
quoque usus ante saeculum XII. non invaluit, quip-
pe quo primum insignia ac scuta gentilitia in sigil-
lis ostentare coeperunt illustres familiae. Nec est, 
quod de Iiis sigillis notem , nisi id, quod principes 
7iac sigillorurn figura rarius, comites vero et nobi-
les, imo et urbium patritii frequentissime usi sunt." 

31) T u d o m . Gyű j t . 1835. IX . Köt. 2. es 3. rez táb . 
32) Heineceius. op. cit. pag. 14. — Neues Lehrgeb. d. D i -

plom. T h . VI. S. 214. 215 . 
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3S). Mellyekböl példákat is ád a' mondott XII. század 
utáni időkről. Az uj diplomatica irói szorosabban vizs-
gálódván az efféle alakok különbsége körül, ál l í t ják, 
liogy a' monyoru és golyó-kerek alakok szolgáltak alkal-
mul a ' többiek képzésére, miután a' kerek és hegyesebb 
aljú tojásdad pecséteknek fölső felerésze elhagyaték ek-
képen: XJ A' féltojás és golyó formák azu-
tán s z í v , p a i z s, l i á i ' o m s z e g , és k Ö r t e alakok-
ba mentek által, mint e' jelek ábrázolják: Q V Q 5 
míndannyiakra példák is hordatván föl, de nem régi* 
ebbek a' XIII. századnál. 3i). Kétségen kívül tétetvén 
egyebekből pecsétnyomónk hitelessége , alaki különössé-
gére nézve a' diplomaticusoknak ujnézetekre nyújt al-
kalmat ; e' példából ugyanis megbizonyul a' háromszögű 
alaknak már XIII. századnál jóval előbbiekben kelendő 
divata. Egyes példák ujontani fölfödözése által változ-
nak a' diplomaticai szabályok. Valamelly eddig nem is-
mert, de különben minden kritikát kiálló pecsétalaknak 
föltünése a' formák szaporodását teszi föl a' pecséttudo-
mányban , nem pedig az ekkorig ismerteken kívül más 
alaknak nem lehetését, gyanúba hozhatását. Honunk ré-
gi és mostani hiteles helyei u. m. káptalanok és kon-
ventek több mint százra menő pecséteit gyüjtém én ösz-
sze 's vésetém rézbe , mellyek közt egy sem találtatik a ' 
föntebb érdeklett falevél vagy körte formára készült: 
azonban még is saját régiség gyűjteményem bír a' nitrai 
káptalan XIII. századi illyetén alakú, ezüstből ékesen 
készült, mind eddig seaki által közismeretre nem hozott 
kisebb pecsétnyomójávaL Ez egyetlen példának felly 
számosaktól eltávozása a' legszigorúbb vizsgálót sem 
hagyja kételkedni valódisága fölött. 

33) Op. cit. pag. 59. 60. Tab . XII . n. 6. 7. 9. 12. 13. 

34) Neues Lelirgeb. d . Dipl. T . V. S. 328. Tab . A. n. 11. 
12. 13. 14. 15. 16. 17. 
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III. Metszésében a) köriratát ha szemléljük, mind 
a ' betüvonások , mind a' benne fekvő értelenijelentések 
nyomos bizonyság gyanánt szolgálnak hitelességére, va-
lamint általában az egész' egyszerű régi munkálata. An-
no életkora, következőkép jelen mü készülete azon idö-
utánra tartozik, midőn a' régi ékes romai Írásból még 
az Vik században keletkezett merovingiai irásfajt nagy 
Károly cs. az eredeti nemhez alkalmazva kicsinosbitani 
parancsolá; épen nem meglepő tehát azon a ' régi római 
lapidaris, vagy is a' diplomaticusok szólása szerint na-
gyobbacska (majusculae ) , a ' könyvnyomtatóknál pedig 
„Versal" néven ismeretes betűknek, hihető az anyag ke-
ménysége' miatt durvább, egyszerűbb és szabálytalanabb 
föltünése. Mabillon János a ' IXik századi többféle írás-
módot előállítván, közte a ' remigí codexbol vont némi 
példasorok valóságos régi római betűkkel szemlélhetök. 
55). ' Ez időszakban ámbár általánosan a' rongált 's csi-
natlan római irás divatozék oklevél szerkezetekre; a7 

pecséteknél azonban, valamint a' pénzeken , liiven meg-
hagyatott a' nierovingok alatt is nyelvvel együtt a' ró-
mai ; nem is mutathat a' frank királyok ideje olly pe-
csétet , mellyről, az száműzve, más irásfaj foglalt vol-
na helyet. 

A' köriratban választó 's befejező jegy nemléte emeli 
pecsétnyomónk hitelességét. Mint sphragisticai igazsá-
got határozottan állítja Heineccíus a' választó jegyek-
ről „ Quemadmodum vero et ítz M. SS. et in Inscri-
ptionibus magna in - eo apparet diuersitas \ ita et in 
sigillis non eadem est interpungendi ratio: Merouin-
gorum aevo verba plerumque interpungere intermi-
serunt. At Carolingi in suis sigillis antiquum re— 
uocárunt morern , singula verba punctis distinguendi, 
quae a Cicerone interpuncta verborum vocantur. — 
Sunt tarnen etiam sigilla, in quibus nullis plane pun-

35) D e re Diplomatien. Lutet. Par is . 1687. fol. L ib . V . T a b . 
X . n. 2. 
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ctis verba distinguntur, praecipue ea, cjuae saeculo 
X I . et sequenti prodierunt." 36) , vallomásának az u j 
diplomatica irói sem mondván ellent. Ha tehát a' me-
rovingiak épen nem liasználák pecsétekre a ' választó 
jegyeket, és csak a' Károly családheli fejdelmek ügye-
lének a' római hajdani szokás divatba tételére, mi azon-
ban még a' Xldik századi pecséteken is néha elmellöz-
tetett ; gyanúsa telietí-e annak hiánya a' karolingi ural-
kodás kezdetében készült pecsétnyomónkat? bizonnyára 
nem; sőt mindenek fölött vagy csak ebből is kéttelenné 
válik eredeti valósága. 

Széltiben látjuk a' régi pecséteken a' körirat kez-
detén a' keresztjegyet *j-, és S. betűt, vagy SIG, SI-
GIL. , kinyomva, miket Anno pecsétnyomója nem mu-
tatván, méltán kérdezzük: valljon illy jegyek kihagyása 
nem sziil-e gyanút? vagy talán még azon kornak nem 
volt kivánata efféleket használni ? Heineccius, vele az 
u j diplomatica tanitói állítják ugyan, hogy a' legrégibb 
okleveleken aláirott nevek után előforduló keresztjegyek, 
mivel az olly aláírások eleinte pecsét gyanánt nézetheté-
nek , később a' pecsétekre mentek ál tal , s majd minden 
körirata a* középidőbeli pecséteknek keresztjegyen kez-
dődik , mihez képest a' legrégibb idők óta a' XIV. szá-
zadik különbféle alakú kereszt látható rajtuk ; azonban, 
távol sem teszik gyanúsakká a' keresztjegy nélkülieket. 
57). Különben is, nem valamelly divat mellőzése, hanem 
a ' szokatlannak föltünése támaszthat kérdést 's kétséget 
a' diplomaticában. Az S. betűnek „sigillum" jelentésre 
pecsétünkön elő nem fordulása erősen támogatja hiteles-
ségét. E' pecséti betűről iiják a' franczia diplomaticu-
sok; ,,A' X. század óta a' körirat elején ,,sigillum" szót 
kezdék használni, vagy egészen kiírva, vagy siglakkal 
rövidítve ekképen; S. SI. SIG. SIGILL. Ha igazat aka-

36) Op. ci t . pag. 187. 
37) De sigillis Germ. pag. 68. — Neu. Lehrgeb. T . V. S. 

340. 
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runk adni Heinecciusnak, ugy ezen zzó előbb nem mu-
tatkozik a' pecséteken, mint a ' XII. vége körül. Azon-
ban Koricon leoni püspök 972ki pecsétén, a' liódító Vil-
he lmén, és a' sz. egyedi Raymundén megjelen. A' XII. 
század közepétől fogva közönséges lön a' püspökök és 
nagy urakén. S i g i l l u m helyett S i g n u m , I m p r e s-
s i o , és S u b S c r i p t i o s i g i l l i találtatik a' grófok 
és templomok némi pecsétén. Ez onnan származik, mi-
vel akkoron aláírás helyébe lépett a ' pecsét." S8). Leg-
régibb példa 972-diki pecséten, tehát Annojénál 149 
évnyivel késöbbin találtatván , e' részben valamint az idő-
kor divatának megfelel, ugy a ' hosszas tapasztalásból 
vont szabálylyal egész c&idálkozásig összehangzik emez. 
Merné-e már valaki koholmánynak hirdetni e' becses és 
tisztelendő régiséget ? 

Az „ANNONI" szót A n n o n és p r i m u s két 
szótagnak Ítélem; mert másként a ' nemzőben , ,Annonis" 
kellene állnia, ha a ' „sigillum" kifejezése merő rövi-
dítés végett maradt vala el ; a ' mi egyébiránt nem szo-
katlan : ez esetben a reá következő EPS az azc Epi~ 
scopus helyett szinte nemző ragasztékkal EPSI = Epi-
scopi lenne szemlélhető, értetvén „sigillum." Anno név-
nek N végbetiivel í ra tása , ámbár a' fölhordott okleve-
lekben elő nem fordul, fölakadásra legkevesbé nyújt 
okot; változtatva mind a' két módon találjuk e' nevet 
megírva. Az idézett Martyrologium véglasjtromában á l l : 
„ A n n o N Episc. Coloniens. 4. Dec." 39). 

Az I jegynek egyes szám, v a g y i s „ p r i m u s " je-
lentését igenli az elmondott történeti valóság, mi szerint 
Anno vala első a ' vetvári püspökségben. 

Rendben kővetkező „ E P S " rövidített szó igen is 
helyén van „E p i s c o p u s " jelentésre. Kéziratokban , 
köemlékek, de leginkább a' pecsétnyomok metszetén ál-
talában illy rövidítéssel fordul elő a ' püspökök czimzete. 

38) Neu Lehrgeb . d. d ip lom. T . cit. S. 340. 
39) Mar tyro log ium Roman, ecl. cit. pag. 368. 
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Bö tapasztalásra épitve irá Heineccius a ' pecséteken ta-
láltató szóröviditésekröl; „Hauil raro etiani non nullás 
l i t teras , qnarum absentia legentem non magnopere tur-
bare videbatur, deíiciente spatio abesse iusserunt. Sic. 
e. g. Di gra scripsere pro JDei gratia, Impr pro Im-
perator, Augs pro Augustus , Inrprx pro lmpera.trix, 
Xpe pro Xpiste, JEPS pro Episcopus40). Rövidí-
tést jelentő vonalnak az , , E p s " fölött elmaradása fi-
gyelmet nem érdemel; a ' nélküli fölirások igen közön-
ségesek a' pecséteken 's kéziratokban; ki tudja azon-
b a n , nem volt-e egykor a' pecsétnyomó már kopott csú-
csán e' szó fölött illy vonal vésve ? A' vormatiai, fön-
tebb említett 86 8diki zsinat' vallomásí levelében, melly-
nek Anno is mint frisingai püspök aláirá magát , az 
érsekek és püspökök nevei rövidítéssel vannak jegyezve 
a ' császári könyvtár példánya szerint ekképen: „Adol-
winus Arclii e p s. Lintbertus Arcbi e p s. Rimbertus Ar-
c l i i e p s . Anno E p i s c . Salamon E p s . Gunzo E p s Ar-
no E p s. Witgarius E p s. stb. 4l). Mabillonnál egy 
933ki pecséten: „Sigill. Walbt i novioni. Tornacensis 
E p i . " ugyan azon idő tájrolin a' franczia diplomaticu-
soknál ; „Sigillum Dunst. E p i. Lund." visszás fe lén: 
„Dvnstan E p s Wigorn ." valamint a ' XIII. táb. 3 , 4, 
5 , 7 , 1 1 , 1 2 , 13 és 14. számn pecséteken „ E p s " 
és „ E p í . " 42). E' szó vizsgálata után térjünk vissza 
a ' név utáni számjegyre. 

A' rendező számok használ tá ró l név után ekkép 
elmélkednek a ' sokszor idézett u j diploniatica i rói ; ,,A' 
IX. és X. századtól fogva a'fejdelmek és pápák kezdék 
megjelelni oklevelekben azon rendet, mellyben a ' hason-
ló nevük közt állának. Egy 9 72. bullában János pápa 

40) Op. cit. pag. 186. 
41) Hansiz. op. cit. T . 1. pag. 160. 
42) Neues L e h r g . d. Diplomat. VI. T h . E r f u r t . 1768. 4. S. 

98. 107. 
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neve u tán , „dechnus tertius" jö e lő ." 4S). De ezen 
szabály egész biztossággal a' pecsétekre még nem al-
kalmazható. Kétes marad ugyan is pecsétünkön, vall-
jon „Anno / . " vagy „ / . Bpiscopus" értessék-e alatta? 
Azonban , ha egyiket sem jelentené , grammaticai hibá-
val Anno nevének harmadik esetben kitételére még is 
illő lesz, jóllehet az „Episcopus" vele össze nem han-
goznék. Illy hibáktól pezseg a messzi régiség, bizo-
nyítják vagy csak a' pápai némi bullák, mikről Mura-
tori Lajos János ezeket jegyzé meg az ónbullákról szól-
t ában ; „ D e c i m a térti a" (az az : bulla) in qua legitur 
Bene di ctus Pap a e , mirandi tibi causamprae-
hebit, soloecismum heic ojfendenti. Sed condonan-
dum inscitiae t empor is illius. Etiam supra ad bul-
lám X. animadverteris in Monogrammate legi Jo-
hannes Papae." 44). Ha ez i g y , miért nem 
lehetne pecsétnyomónkon „Annoni Eps" ,,Annon Eps" 
helyett? Illy hibák emelik inkább mintsem gyanúsakká 
tennék a' középkori emlékek eredeti valóságát. 

Anno' székhelyét, Vetvárt a' mi illeti e' vég szó-
n á l : „DE VET VAR" már a ' 813. v. 828ban történt 
clialonsi zsinat (Concil. Cabilonens.) rendeletiben á l l : 
,,Presbyter ad alium locum migrans litteras etiam 
habebit, quibus sunt no mi na Episcopi et Ci-
uit at is plunibo impressa.1" 45). Minden időben külö-
nös gond forditatott a' püspöki széket tartó városok ne-
vének kijelelésére a ' püspökök pecsétén; alig is találni 
a ' nélkül készülteket. 

A' „DE V e t v a r " „V e t v a r i e n s i s " helyett a 
középkori latinság ismeretes divata. Mabillon okleveles 

43) Op. cit. VI. T h . S. 317. 
44) Antiquitates Italiae medii aeví. T o m . III. Mediolani . 1740. 

fo l . in dissert. de sigillis. Col. 130. Conf. Col. 132. 
N r o 10. et 13. 

45) Acta Concil. Cabilonensis II. Can. 41. in Binii Concil. T . 
III. par t . I. pag . 195. Conf. Heinec op. cit. pag. 49.—-
Mabillon. op. cit. L . II. C. XV. pag. 132. 
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toldalékában a ' IX. századból , különösen 8 74- rő l 
közlött iratokban a ' kereszt nevek után helybeli veze-
ték nevek' alkalmazására „ d e " szótag gyakran talál-
tató. 46). < 

b) Vértén látszó emberi alak első tekintettel is 
olly gondolatra vezet mindenkit, mi szerint az vagy An-
no ábrázolása, vagy valamelly szentet tüntet elő. Huza-
mos tapasztalásból irá az illyesekre nézve Mabillon: 
„Non solum Romani Pontifices, sed etiam Episcopi 
ab antiquis retro temporibus sigillis vsi, sunt, non 
tarnen omnes neque Semper. Etprimum tjuidem sigil-
lis quiduis ex arbitrio imprimebant : deinde vero nő-
mén proprium propriaeque ciuitatis ; tum s an ctae 
e c cl esi ae suae Patronig postea suam ip so-
r um imaginem: ad ex tr emum gentilitia suae 
stirpis insignia.14 *7). Anno képe legyen-e tulajdonké-
pen , vagy egyháza pártfogó szenteé ? magából a' pe-
csétnyomóból metszése durvasága miatt meghatározni nem 
lehet ; mindazáltal ha a' püspöksüveg és pálcza nélkül 
álló emberi alakból következést húzni szabad, az utóbbi 
inkább hihető ; nem is volt még a ' IX. században püs-
pökök képének pecsétnyomókra illesztése kelendő; A* 
diplomaticai ujabb tanulmány szerint e* szokás a ' Xdik 
századra esik. A' X. században (ekkép szól tanitása); 
királyok példáját követve, saját képeiket téteték pecsé-
teikre a' püspökök" 48), melly állitás példákkal is támo-
gatva , valamint ez idő előttieken szent képek , ugy az 
utaniakon maguk a' püspökök süveggel és pásztori pál-
czával tűnnek-föl. 49). Szentet ábrázolna e' szerint a ' ha-
jadon fővel álló mind két kezével valami eszközt tar-
tani látszó emberi alak; de kimondja meg, mellyik szent 

46') Op. cit. pag. 543. 
47) De re Diplomat, ed. cit. L ib . II. Cap. 18. pag. 146. 
48) Neues Lehrgeb . d. Diplomat VI. T h . S. 97. 
49) Op. cit. T o m . V. pag. 455. 
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pártfogása alá tartozott a* vetvári egyliáz ? 's mellyiké 
a ' pecsét bel képe? A' két kézben szögletesen álló s 
lefelé menő rud hárfát legkönnyebben ábrázol, de azért 
merné-e valaki sz. Dávidénak állítani? Nem lehet-e in-
kább sz. Petronella szüzének vélni , kinek tiszteletére 
szentegyház emelteték nagy Károly cs. által a ' régi Car-
nuntumnál, ha csak ugyan Altenburg az avarok Vetvára? 
50). Ezen szentről ím' illyeket tart a' vértanuk könyve 
május 31 ikre. „Romae sanctae Petronillae Vir-
ginis , filiae beati Petri Apostoli, quae Flacci no-
bilis viri coniugium spernens , acceptis triduanis ad 
deliberandum induciis, Interim jejuniis et orationi-
bus vacans, tertia die mox ut Christi sacrameníum 
accepit, emisit spiritum5'). Efféle gyanitásokat azon-
ban nem m á s , mint a' bővebb kinyomozásra alkalmat 
szolgáló gondolatokként illik előhozni. Több szem töb-
bet Iá t ; egy parányi észrevétel gyakorta velős kifejlé-
seket von maga után a' homályos régiségek magyará-
zatában. 

Említenem szükség azon körülményt, hogy L. Ne-
mes Sámuel antiquarius előadása szerint, valamelly ó bu-
dai szegény napszámos vivé boltjába e becses régiséget, 
ki a ' dunaparti fövény közt leié nyári időben. 

Korunk egyik jeles tudósa, Palacky Ferencz, álta-
la nem rég kiadott Csehország történetében a' lörchi 
érsekség eredetét illető minden okleveleket, habár nem 
nyilván áliratoknak ;s koholmányoknak, de még is gya-
núsaknak állítván , a ' vetvári kún-avár püspökség emlé-
kezetét föntartó, értekezésünk alapjául használt II. Ödön 
pápa bulláját is később, valószínűleg a' X. században 

50) W i e n s ' Geschichte u . seine denlcvvürdigkeit v . F r eyh . 
H o r m a v r . I. Band, 3. Heft . S. I X . folg. Íl. Band 2. Hef t . 
S. 48. 

51) Murtyrologium Roman, ed. cit. pag. 101. 
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készültnek vall ja; 52) szerinte teliát Anno püspöki szé-
kének valaha vetváron léte kétségbe hozható nemcsak, 
hanem merő valótlan; következéskép pecsétnyomónk is 
álnok koholmány, megvetést érdemlő bábjáték lenne. 

Ám de lássuk, minő biztos alapon nyugosznak, mi 
varázs erejűek eldöntő okai. 

52) Geschichte von Böhmen I. Band. P r a g , 1836. 8. S. 108. 
109. Not . 65. „ W e n n die Bulle Eugens I i . an die vier 
Bischöfe de r Awaren und M ä h r e r acht w ä r e , so hätte 
es f rei l ich in Mähren ums Iahr 826. schon wenigstens 
zwei B i s t h ü m e r , deren eines das N e i t r a e r , gegeben. 
Aber diese so oft besprochene, so vielseitig gedeitete U r -
k u n d e , deren einzige Quelle ein alter Codes der ehe-
maligen Reichesberger Kloster ist (bei G e w o l d , 1611) , 
w u r d e nach aller Wahrschein l ichkei t erst im 10, Jahrhun-
der te , w o nicht später aufgesetzt. Unbegreifl ich w ä r e 
es sonst j wie" ein so hochwicht iger Act , die W i e d e r h e r -
stellung einer alten Metropol ie mit vier Bisthümer, u n -
ter König Ludwig dem F r o m m e n , so ganz unbemerk t 
vor sich gehen und ab so gleich wieder spurlos verschwind 
den k o n n t e , dasz kein Zei tgenosse, nicht E inhard , nicht 
Thegan , n icht Rit thard, kein Cronist des 9. Iahrli . ü b e r -
haupt , ja nicht einmal der so gut un te r r ich te te Anonym 
mus de conversione Boioar io rum et Karen tanorum (873), 
in dessen Aufgabe es doch l a g , davon lcenntnisz nahm 
noch g a b ; unbegre i f l i ch , dasz die so gut erhaltenen 
Passauncr Urkundenbücher den hochverdienten St if ter 
dieses W e r k e s , den Erzbischof Urolf , der doch der Ihr ige 
gewesen seyn musz , kaum kennen , dasz keine Legende 
ihn f e i e r t , und dasz bei der Scheidung im I. 829. die a n -
geblichen vier Bis thümer gar nicht in Anschlag kamen; 
unbegreif l ich end l i ch , dasz von jenem Speculi - J u l i u m , 
-jenem Soriguturum u n d V e t v a r i u m in keinem alten 
Denkmale auch n u r der leiseste Nachhal l zu finden, — 
ande re r Querumstände und W i e d e r s p r ü c h e mehr nicht 
zu gedenken. Die von P r o f . Mich. Filz (in den W i e n e r 
Iahrbüchern 1835. L X X . Anz. B. 27—33.) aufgestellte 

H y p o t h e s e , dasz h ie r Urölf ein B e t r ü g e r , der P a b s t a b e r 
d e r Betrogene w a r , ve rwi r r t m e h r , als sie au fk l ä r t . 
Die Urkunden ü b e r die Anfänge des Lorche r Erzbist l iums 
sind ja alle, w o n icht offenbar falsch, doch mit G r u n d 
verdächt ig ." 
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Több ellenmondásokat, ugy mond, nem is érintve, 
II. Ödön pápa bullájának egyetlen kútfeje az egykor! 
reichesbergi kolostor némi régi codexe lévén, az későb-
bi , 's nem hiteles. De meg is foghatatlan a ) , miként 
egy olly nevezetes történet, mint a' lörclii föszéknek 
más négy püspökségekkel együtt ajtatos Lajos alatt vissza-
ál l í tása, annyira észrevétlenül menjen végbe, egyszer-
smind nyom nélkül tünjék-el, hogy senki az akkor élt 
írók közül, sem Einhard, semThegan, sem Rithard, sem 
a' IX. század más krónikása, sőt az A n o n y m u s d e 
c o n v e r s i o n e B o i o a r i o r u m e t K a r e n t a n o -
r u m (873) , kinek különben tiszte va la , arról tudósí-
tást ne vegyen 's ne adjon; megfoghatatlan b) , hogy 
a ' passaui igen jól megőrzött okleveles könyvek, ü r o l f 
é r seke t , a' buzgó cselekedet liösét alig ismerik: semmi 
legendák nem dicsőítik; és hogy a' passaui meg salzbur-
gi megye elválasztása, határ kijelelése alkalmával 829 -
ben, az állítólag volt négy püspökségről érintés sem 
tétetik; megfoghatatlan c) , hogy a ' s p e c u 1 i-j u 1 i u-
m i , s o r i g u t u r u m i , és v e t v á r i székek legkisebb 
nyomára sem akadni a ' régi emlékekben. 

Leliet-e illy okokkal akarmelly történt dolog való-
ságát , vagy pápai bulla hitelességét semmivé tenni ? Ítél-
jék meg a ' eriticusok; én ez úttal csak e' rövid észre-
vételemet kívánom kijelenteni. 

Igaz ugyan, liogy a' régiség buvári még öregebb 
példányára nem találtak II. Ödön pápa bullájának, a' 
reichesbergi codexénál: de kizárja-e az , kérdem, egy 
régibb, hiteles , vagy talán eredeti kútfőnek föltalálha-
tásá t ; vagy bizonyitja-e, hogy nem létezett valaha hite-
les , eredeti kutfö , honnan amabba fölvéteték ? Mennyi 
példányban készült az ennél 400 évvel később költ II. 
András arany bullája: még is mutathatunk-e elő az ere-
detiből ? Egyébiránt: 

Az I sö ellenvetést a ' mi nézi, Ítéletemmel, nem-
csak olly t e t t , minő a' kérdéses pápai bulla tárgya, el-
íialgattaték az idézett egykori irók á l t a l , lianem fontos-
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abb, az uralkodók és nemzetekre nézve nagyobb be-
folyással bíró; tanuság erre a ' frank királyék capitula-
reja 's oklevelei; papai bullán alapuló történt dolog va-
lóságát épen azért kétségbe hozni 's megvetni, mivel a ' 
rövid kronikások, ez vagy amaz iró fölnem jegyzék az 
éles criticánál is több. Egy szerencsés eset még levon-
hatja némi kétes, vagy egész tisztaságban nem fénylő 
dologról a' homály fátyolát. 

2dikra; A' passaui okleveles könyvnek. Codex 
traditionem Eccl. Patauiensis olim Laureaoensis , 
mellyet a bajor emlékek ujabb folyamata első darab-
jaiban o l v a s h a t u n k m á s vala czélja s rendeltetése fő-
leg ; abban nem érdekeltetése azért legkevesbé meggyő-
ző ok. Nem állítják az emlékek kiadói minden tud-
ni méltónak abban kimerítését. Nem lehetett-e a' pas-
saui egyháznak pápai bullákat illető különös codexe ? 
vagy azoknak, mint eredetiben meglevőknek, szükség-
kép elkerülhetetlen volt-e könyvbe jegyeztetésök ? Hogy 
a' két megye elválasztásakor 829ikben a' négy püs-
pökségnek , s igy a' vetvárinak is említése elő nem 
fordul , szinte kevesbé eldöntő ok. Több tekintet le-
hetett , minélfogva a' napkeleti, távulabb részeken fek-
vő , és n e m i s b i z t o s á l l a n d ó s á g u föpásztori 
székek említésbe nem jövének; mindazáltal még is 
kéttelen a' passaui püspöknek avar és morvái tarto-
mányokban gyakorlott hatalma több kir. oklevelek sze-
rint. Ne feledjük azt i s : hogy Urolf ideje az állhatat-
lanság és visszavonás szaka vol t , különösen a' panno-
ni egyházi dolgokra nézve. 

A' 3dikra; Nem ismer ugyan Palacky a' négy püs-
pökségről tanúságot tevő több emieket II. Ödön pápa 
levelénél; én sem állítom a' morvaiakra czélzólag illy 
neműnek fönlétét: de a' vetváriról e' p e c s é t n y o -
m ó t , mint teljes hitelt érdemlő emléket kívánom vele 
megismertetni's kellő figyelembevétetni, valamint min-
den gyanakodó ellen a' tudós világ véleménye alá ter-
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jeszteni; késznek nyilatkozván magamat Palacky elő-
számlált nehezségei' adandó alkalommal bővebb meg-
fejtésére , 's a' kérdéses pápai bulla hitelelességének 
az avar földön létezett vetvári megye tekintetében tu-
dományos védelmére ; addig is szerencsésnek vallom 
magam , liogy nekem juta ílly kétségbe vont jeles 
tettet földerítő megbecsülhetetlen régiséget megismer-
tetni. 

J E R N E Y J Á N O S . 

t 



IV. 
Az emberi nem kifejlődése. 

1. §. A z ér te lem, melly a' jelenségekről az okokra , 
jelenvalóról az elmúltra következtet mindenütt, termé-
szeténél fogva határozódik az emberi nem eredetének 
fiirkészésére, és a' belső összefüggés miatt ezen vizsgá-
latot általában az életműves lényeknek és a' planétának, 
mellyen azok létre jutottak, származására is kiterjesz-
teni. Tudván feladatát és határai t , vállalatában nem en-
gedi magát a' phantasía által ábrándokra elcsábitatni , 
sem az érzéki észrevétel súlyfölöslege által elbátortala-
nitni. Tapasztalatszerű történt dolgokból indul hát k i , 
ezeknek összeillesztéséből és egybevetéséből következmé-
nyeket huz, és az analógia törvényei szerint okoskodik. 
Nem tulajdonítja magának, hogy az eredetet általában 
megfejti , sem hogy annak egységeibe behat , hanem 
megelégszik, ha annak folyamatáról általános nézetet 
szerez. Nem hagyja magát félre vezetni, ha itt ott hiá-
nyok tűnnek fö l , sőt ha egyes körülmények közönséges 
lett dolgokkal ellenmondásban állni látszanának i s ; mert 
ismeri magasb lényeges szükségét, hogy a' jelenségeket 
összefüggésben fölfoghassa, és kielégíti azt a minden-
kori idő erejéhez képest, a ' jövő nemzedéknek hagyván 
föl az ellenmondásoknak megoldását, valamint a' néze-
teknek tökéletesbitését és igazolását. 

2. Legyen szabad elfogadnunk, hogy a ' világ-
testek a' világtérben elterjedt anyagnak vonzása és meg-
sürüdése által származtak, és mialatt némellyek elvesz-
tek, mások képeződtek, hogy tehát a' mi földünk is ha-
sonló módon vette eredetét 's hasonló véget várhat. Mert 
mi itt a' teremtés, mint az általános életmivezetség vé-
gellenségének eszméjére támaszkodunk, és ide mutatnak 



80 Az emberi rierri kifejlődése. 

iiémelly érzékeinkhez férkezhető jelenségek is. Néhány 
ugymondott ködfoltok az álló csillagégen a ' legerősb mesz-
szelátón át is mint csupa szabálytalan és változó alakú 
ködök láthatók, és új világtestek kezdő képezésében fog-
lalatoskodó anyagnak tetszenek, midőn niás fénylő mag-
ból és ködös körületböl ál lók, hihetőleg a ' kifejlésben 
tovább haladt állócsillagok. Hasonló sorsra mutatnak a ' 
mi planétai rendszerünkhöz tartozó üstökösök, mellyek 
részint csupa átlátszó gőzökbűi, részint planéta nemű 
magból és gözhéjból állnak. Hasonló tüneményt ábrázol-
nak kicsinyben a5 szilárd tömegek, mellyek itt ott föl-
dünkre esnek. Látunk néha a' gőzkörben tűzgolyókat 
hirtelen származni és csattanással szétpattanni, mellyek 
közül néhányat mint a ' felületen salakká vált vas és 
tűzkő tömegek , másokat érezek és földek, kénkő és 
savak az úgy mondott légkövek képeznek. Jég is esett, 
mellynek magva vastűzkö kristályokbúi állott. 

3. §. Valamint a' különös mindenütt kőzneműből 
fejlődik k i : ugy (legyen szabad gyanítanunk) planétánk-
nak különféle elemi anyagai is eleinte chaoszilag voltak 
egyesülve, és mint föld , viz levegő csak lassanként vá-
lasztattak el egymástól. A' csepegő alak közepett áll a' 
légnemű és szilárd közt, és leginkább képes chaoszi 
alakba átöltözni. A' planétának hát csepegő folyónak 
kellett lenni, mert a' csepegő jelesül mozgékony, ve-
gyítési változásokra alkalmas, és szilárd valamint lég-
nemű alakba is átkelhet. Ezen állítmány a' planétának 
a lakja által is bizonyitatik, ha ez folyó állapotban volt, 
ugy tengelyforgásával a' meclianicai törvények szerint , 
több tömegnek letétele által az egyenlítőn fölkellett bol-
toztatni , a ' sarkokon lelaposodní, a' mint ez ugy is 
van. Szembeötlöleg pedig az mutatja a' planéta' folyó 
ál lapot ját , hogy a' kötömegek, mellyekből á l l , részint 
kristályokban, részint rétegekben rakodtak le. 

4. Csepegő a lakba, mellyből kristályosodtak, 
jegesedtek, vagy rétegesen ülepedtek le, vagy viz, vagy 
tűz által tétethettek. De azok a' vízben részint felolvad-
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katlanok, részint olly nehezen olvadhatok, hogy a'víznek 
gondolhatatlan mennyisége lett volna arra szükséges. 
Vízen kívül hát a ' hévség bizonyos fokának is mívelni 
kellett, melly nem a' napnak befolyásától, hanem csak 
a' légszesznemíiek megsüriidésétöl, vagy a' planéta ké-
pezésekor valamelly villanyos megégési folyamattól ered-
hetett. Ez , analógia szerint nem csak a' fölebbi jelen-
ségek , hanem az által is erősitetik , hogy a' földnek 
belében, és a ' naptól függetlenül a' hévségnek bizonyos 
magas foka még most is áll. Mert sok helyen folyvást 
özönlenek ki forró földekkel, érczekkel, kénkövei sa-
vakkal és légszeszekkel megterhelt források a földből; 
a' vulkánok izzó és olvadt kötömegeket, savany és vi-
zes gőzöket, valamint különféle Iégszesznemeket O k á d -

nak ki , gyakran villámlástól követve, és az ezzel össze-
függő földrengések kifejlett és kimenetelt kereső légsze-
szek erejére mutatnak. De a' földnek nem csak egyes 
pontjain , hanem mindenütt, hol szembeötlő üregekbe 
szállunk le , magasabb mérsékletet találunk , mint a' fe-
lületen. Általában a' hévség minden 20 lábnyi mélység-
nél Ví0 résszel növekszik a' Reanm. liévmérője szerint; 
és igy a 'föld 9000 1. mélységben a forró víz, 185,000 
1. vagy körülbelül 8 mérföldnyi mélységben a' megolvadt 
vas' hévségével bír; de 8 mérföld csak század része az 
egész mélységnek, vagy a' föld félátméröjének. IIa 
valljon a' mérsékletnek növekedése annyira kiterjed-e, 
hogy tehát a' meleg közvetlenül csak a' föld héja alatt 
nemzödik-e, vagy annak középpontja felé is vonni, és 
ha az a' különféle s egymásra helyzett tömegek galvános 
összeiitközésöken , vagy az érczes földekből és lugsavak-
ból álló básisoknak víz' hozzájárulta által okozott savítá-
sán, vagy valamelly más megégési folyamaton nyugszik-
e? e inem dönthetni. Elég tudnunk, hogy ezen hévség, 
melly jelenleg körülbelül csak V25 ö tesz a felületnek 
mérsékletéhez, a' korábbi időben elég hatalmas volt a' 
most merő ásványokat folyóságban tartani. 

TUDOMÁNYT. ÚJ. F . IV. K. G 
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5. Az izzó tömegnek megkellett lassanként íolii-
letén hidegedni és héjat képezni, melly a' meghűlés be-
felé vonulásánál mindig vastagabb lett, és most mintegy 
8 mérföldet tesz. Ezen szilárdúlásnál a' földet gőz ké-
pében környelö viz csepegővé lett, de a' folyvást tartó 
magasb hévfok miatt , nagy mennyiségű fölolvadt anya-
gokkal volt viselős. Egyszersmind a' gőzkör, melly kii-
lönsulyánál fogva a' víz fölött feküdt, anyagokat fogad-
ván és bocsátván el magából, lassanként jelen bélyegét 
nyerte. Ha pedig a ' planétát elszigetelő vastag gőzbor ék 
elenyészett, szabadabban mívelhétett a' nap, és így az 
eddigi egyforma saját melegség helyére, a' mérsékletnek 
különbözősége napban és éjszakában, nyárban és télben, 
az egyenlítőn és földsarkokon előlépett. Egyenlő vonzás 
által a' földhéjnak fölülete egészen bevolt vizzel fedve. 
De ez a' meghűlés növekedésével a ' fölolvasztott anyago-
kat magában meg nem tarthatván, azoknak nagy részét 
lassanként lerakta, 's ez által a' földhéj kívülről új pót-
lékot kapott. A' víznek így tömegéből veszteni kellett, 
részint ezen szálladékokban köttetett meg , részint a' 
földhéjnak savítására, későbben az életmíves képezésre 
is forditatott, és elpárolgás által elveszett. Ha már most 
mozgásainak 's a' mérsékletnek egyetlenségénél fogva 
egyes helyeken több üledékeket csinált , ezek mint szá-
razföld fölbukkanhattak. Épen igy húzódott a' földhéj 
össze állományinak és átmérőjének különbözősége miatt 
egyes helyeken jobban, másokon kevésbbé, ugy hogy 
itt emelkedések, másutt völgyeletek származtak ; és a' 
mint ez különböző időkben történt, ugyan azon föld vál-
togatva a vízből fölemelkedhetett, és viszont lesülyedhe-
tett. A' földhéj végre az alatta találtató olvadí töme-
gektől itt ott áttöretett, mellyek a' belől kifejlett légsze-
szektöl löketve , vagy az összehúzódó liéjtöl szoríttatva 
nyílást kerestek. Ezen folyamatok egyesülése által ké-
peztetett a' száraz föld, melly a' tengertől növekedő tá-
volságával mindig magasabb lesz, és a' mellynek leg-
hosszabb átmérőjében vonulnak el a' bérczlánczok, leg-
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désök előtt nem viz , hanem tüz által voltak fölolvasztva. 
A' meghűlés lassankénti beállásánál szemcsékből és le-f 
velcsékböl álló kristályos szövetet nyertek , mellyek néhí4 
olly kicsinyek és olly sűrűen vannak egyelitve, hogy ne-
hezen különböztethetni meg- Ezek többnyire leg^Wúl fek-
szenek, tehát a' legrégibbek, az olvadt tömegrek első 
héját képezték, és azért ösbérczeknek neveztetnek. De 
részint későkben is kitörtek a ' föld beléből , a ' réteges 
bércznemeket átlyuggatták, köztök és rajtok telepedtek 
m e g , és azon helyeken is hol hézagok vol tak, ezekbe 
fölülről folytak be. A' gránitkő legrégibbnek látszik, elő-
kelő , legelterjedtebb és a' leghatalmasabb sziklatömege-
k e t , valamint a5 legnagyobb bérczeket képezi. A' szirla 
(basalt) ellenben ezen osztálybeli legifjabb bércznemekhez 
tartozik, mellyek későbbi időben tolattak föl. 

8. A' másik osztály a' rétegesedett bércznemeket 
foglalja magában. Ezek különféle egymáson fekvő réte-
gekből állnak , mellyek mint üledékek lassanként a' víz-
ből tétettek le. Minden réteg vegytanilag, chemiailag 
különbözik a ' másiktól ; tehát minden időkorban saját 
chemiai változásoknak kellett történni, mellyek eleinte 
inkább közönségesek, későbben korlátozottabbak voltak, 
minthogy a ' legrégibb rétegek az egész földtekén elter-
jedve látszanak, a' legújabbak ellenben inkább helybeli 
különségeket mutatnak. Midőn illyen chemiai változások 
egymásra következésénél az új réteg elfedte az előbbit 
eddig a' fölületet képezettet, a' föld mindig jobban be-
burkoltatott, és héja kívülről, valamint a ' meghűlés által 
belölröl megvastagodott. A' rétegek végre különböző idők-
ben eredeti vizirányos fekvésökböl ki is mozditattak, 
midőn vagy besülyedtek ha fenekök gyönge volt , és ez 
alatt üres térek képeződtek,^ vagy a' mélységben kifejlett 
légszesz által fölfelé tolatott tömegektől fölemeltettek, és 
oldalra taszít tattak, ugy hogy most gyakran ferdén vagy 
habosan .vagy épen függőlegesen vannak helyhezve. Még 
a ' mi időnkben is képeztetnek hasonló rétegek nem csak 
színfüldböl, pástos sárga földes vasból, turfából, hanem 
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föveny és mészkőből is. A' források a' földből szénsavas 
V meszet vesznek magokba , a' szénsavanynak fölöslegét, 

ímelly által a' mész felvolt olvasztva elvesztik a' szabad 
levregön, 's mint csepkő leülepedik a' megmaradt, né-
melly helyeken keves évek alatt láb vastag réteget képe-
zendő ; a ugy mondott érczes források földekkel, név-
tfzerint kovakővel még gazdagabbak, 's erősebb rakod-
mányokat képeznek. Épen így alakulnak itt ott a' tenger-
ben mészkövek félszázadnál hamarább , részint állati 
testekből és homokkőből, a ' mennyiben a' homok mész 
agyag és vasrozsda által összeragaszoltatik. 

9. §. A' rétegesedett bércznemek a' világnak min-
den részeiben dicsekesznek életmíves testek maradványaid 
val. Minden üledék elborította az épen akkor élő lénye-
ket , ugy hogy azok a' levegő és víz befolyásától elvon-
va romlatlanul tartattak meg, és egy rég elfolyt idő eni-
lékjeléiil szolgálnak. Többnyire csak a' keményebb és 
szilárdabb részek tartattak meg, áthatva többé kevésbé 
érczes állománytól, vagy kövó válva, még pedig néha 
olly mértékben, hogy az életmíves anyagnak kiszorításá-
val annak csak alakja maradt meg; a' mint hogy találtak 
is módot különféle növényrészeket tűzkővé, mésszé vagy 
érczczé átváltoztatni, a' nélkül hogy életmíves alkatu-
kat elvesztenék. Ide járulnak még az egész testnek vagy 
egyes részeknek, például lábnyomoknak képmásai az egy-
kor még lágy, de aztán megkeményedett könemben , és 
végre a' jégtömegekbe vagy borostyánkőbe elásott tes-
tek. Némellyeket ezek közül víz hozott távoli vidékek-
ről , mint azt ledörzsölt vagy szétmorzsolt alakjukon meg-
ismerhetni ; de legtöbben sértetlen eleven alakban mu-
tatják a' testet, melly tői származtak, ugy hogy ennek 
nyilvánlag ott kellett élni a' hol találtatik. Hogy mikor 
élt légyen csak nem egész bizonysággal megismerjük a' 
különféle rétegekbeni előjöttéből, ámbár itt ott korábban 
eltemetett maradványok is elinosatatliattak a' hozzájuk 
járult hullám, és u j rétegbe fölvétethettek. Következése-
ket is engednek ezek igy a' föld történetére nézve; 
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minden ujaid) réteg más életmíves maradványokat tart 
mint a' régibb ; tehát minden zajos üledék után hosszú 
nyugalmi időköznek kellett előállni, hol az élet új ala-
kokban kifejlődhetett. Találunk tengerlakóknak köviilé-
seit hegyek tetején, mellyeken föliil a' tenger soha nem 
hathatott, mellyeknek hát belső erő által kellett abból 
fölemelkedníek. Néhol a' földi állatoknak maradványai 
kövült tengeri állatokkal fedetnek; a' már megmeztelení-
tett földnek hát ismét lekellett siilyedni, és megint föl-
emelkedni, vagy a' tenger emelkedett viszont föl és újra 
lesülyedt. 

1 0. Az életmives lények eredete módjáról semmi 
tapasztalat nem adhat utasítást. Ha az elhalt életmíves 
állományra vizet öntünk elegendő melegben s a' levegő 
hozzájárultával SZÍVÓS alaktalan eredeti nyálka nevet vi-
selő tömeg áll elö, mellyböl nagyító üvegen látható ál-
latok és növények fejlödnek ki; minden állatoknak va-
lamint az embernek is első csirája hasonló tömeg volt. 
Illyen eredeti nyálka megelőzte az életmíves testeket és 
eredeti anyagokból képeztetett. Néhány évek előtt ta-
pasztalták , hogy a' hóval ragadós éghető - szénö gyúló 
és savitóbul álló, tehát életmüvileg vegyített, 1 0 0 0 
köbhüvelyknél többet tevő állomány (uranoelain) esett le, 
melly a' földön nem jön elö, és így a' gözkörben kellett 
képeződnie. így származhatott életmütelen anyagokbul 
az eredeti nyálka. De az első magasb állatoknak és em-
bereknek , minthogy szülök nélkül voltak, magok nieg-
tartliatása véget t , kifejlett erővel kellett származniok. 
Hajlandó az ember néha a' származásnak gondolatját 
magának ugy könnyebbíteni, hogy elfogadja az egysze-
rűbb életmíves lényeknek legelöszöri származását, és 
halkonos magasb kilépezés által tökéletesebbekké változ-
tatását ; hogy tehát a,' lopva nöszö növények lassanként 
nyilván nöszökké , a' gerincztelen állatok gerinczesekké, 
a' majmok emberekké fejlődtek volna. De ennek minden 
tettdolgok ellene szólnak: sehol sem mutatnak az ásvány 
növények és állatok közép lépcsőket, mellyeknél fogva 
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egyik nem a' másikba átment is megváltoztatott volna. 
Majmot emberré alakítni, valóban nem csekélyebb erőre 
volna szükség, mint embert eredeti nyálkából teremteni. 
Az életmíves lényeknek különféle nemei nem egybe hal-
mozásai több vagy kevesebb elemeknek, hanem az élet-
nek saját alakjai, a' teremtésnek maradó gondolatai, és 
mindenik a' közönséges világ erőkbül vette eredetét. Egy 
illyen folyamatnak minőségéről nekünk általában nincs 
fogalmunk, ne is tépelődjünk azon, hanem egy ciltalános 
nézetnél maradjunk meg. Hasonló csak hasonlót nemzliet; 
a' természet életmíves, és azért a' magában életmüte-
lenből életmíves testet teremthet. A' mi planétánk részes 
az összes életben; ifjú korában midőn magából kifejlett 
hévsége a' mostanit sokkal fölül multa , 's az elemek is 
élénken ragaszkodtak egymásba, elegendő képező erővel 
birt az életmütelen léteiből minden rendű élő lényeket 
előhívhatni. Ezen buja képező ereje az elökornak, az 
életmíves testek nagyságában és számában mutatkozik, 
mellyeknek maradványait mi a' földrétegekben találjuk. 
Némelly tájékokon csak nem az egész föld illyen bővü-
lésekből áll, mint a' sikárpala nagyító üvegen látható 
állatokból, egy köbhüvelykbe 41 ,000 milliót foglal. Az 
ásvány maradványok közt kannamosók 15 , és harasz-
tok 5 0 lábnyi magassággal jőnek elő, mellyet a' tró-
pusi tartományokban ma nem érnek el többé; TO lábnyi 
hosszú czápák; a' gyíkok közül 10 1. magas és 70 1. 
hosszú megalosaurus; 8 láb hosszú teknősbékák; egy 
ormadár , inellynek tollszárán egész kézzel foghat az 
ember; egy pikkelyes állat ( megatherium ) 8 1. magas , 
12 1. liosszu; egy vastagbörü (mastodor) 20 1. magas, 
és czetek 25 0 1. hosszúsággal. 

11. Az ásványmaradványok elterjedésében és 
alakjában kitűnteti magát az időszakoknak, vagy a' pla-
néta akkori életidejének bélyege, mellynek a' különféle 
életmíves lények eredetöket köszönik. A' planétának fö-
lülete eleinte csak a' saját s mindenütt egyforma hév-
séggel és képező erővel birt; mielőtt a' napnak befolyá-
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sa alatt és a' további kifejlésiil különböző tájékokon sok-
szorosan díszlett. Innen a' régibb péld. a' kőszén rétegek 
a' földnek minden tartományaiban ugyanazon ásvány-
életmüségeket tartják , és Európának éjszaki vidékein 
pálmáknak és fanemü harasztoknak maradványai talál-
ta tnak, valamint minden osztálybeli állatok, millyenek 
most csak a' meleg égaljak alatt jönek elő. Igy éltek 
Németországban a' pálmák alatt az elefánt és orrszarvú, 
a' tigris és oroszlán , és ha szinte a' mamniut Sibériában 
bőrneniü saörfedéllel bírt is , az ö létezése még is sok-
kal dúsabb növényezést tett föl, mint a' mostani égalj 
képes ott előteremteni. Midőn a' földnek héja vasta-
gabb lett és elpárolgás által meghűlt, csak akkor hozta 
a' napnak egyenetlen hatása elő az égövnek különböző-
ségét, s ezzel minden tájék megkapta saját életmíves 
lényeit. A' legkorábban származott életmíves testek 
a' mostaniaktól eltérő borzasztó alakkal bírnak. Talál-
tatnak közöttök virágnemüleg alkotott sugár állatok ize-
sült szárakkal; egy gyík (pterodactylus) fogakkal mint a' 
krokodilus , hosszúkás álcsontokkal mint a' madárorr, 
repülő bőrrel, horog forma körömmel a' lábujakon, 
mint a denevér ; egy másik (ichthyosaurus) bajusszal 
mint a' delfin , és 4 uszószárnnyal mint a' ha l ; egy har-
madik (plesiosaurus) hasonlag uszó szárnyakkal és hat-
tyúnyakkal , melly olly liosszu, mint a' többi test; egy 
óriás nagy lajhár (megatherium) pánczéllal és három láb-
nyi körmökkel az első lábakon. A' méhmagzat első 
múlékony életmíveihez hasonlag elvesztek az életmíves 
teremtésnek ezen zsengéi, a' mennyiben létezhetésökre 
tán nagyobb meleget, a' levegőnek és víznek más ve-
gyítékét, vagy más és gazdagabb táplálékot kívántak, 
mint a' föld a' további kifejlés állapotjában adni képes 
lehetett. Igy minden időszak saját nemeivel bir az élet-
míves lényeknek, és csak legújabb rétegebben jönek 
ollyanok elő , mellyek most is élnek. 

12. §. Az életmíves élet első korszaka a' földön az 
eredeti hegyek képezése után lépett b e , a' habarczokat 
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puhányokat és halakat , a ' lopvanőszöket és egyszéke-
seket hozván elö , mellyek a' legrégibb rétegekben az 
ugy mondott átmeneteli bérczekben eltemettettek. Az ere-
deti hegyek föliileíén levegőnek és viznek behatása által 
történt szétmállás , a' tengerből kitűnő egyes pontokra 
annyi földet adott , mint az egyszékeseknek szükséges 
volt. 

13. §. A'kővetkező időszakban, mellynek életmí-
ves szüleményei a' telephegyek képezésekor vesztek e l , 
általában buja növényzés jelent meg, bizonyságot tévén 
erről a' legrégibb kőszenek messze terjedő roppant ré-
tegei ; ezekben már kétszékeseknek maradványai i s , 
névszerint sok csapfák (Zapfenbaum) talaltatnak. Az ezt 
követő rétegekben gyakoribbak a' kétszékesek; a' ha-
barczokhoz és puhányokhoz már héjasok és bogarak, a ' 
halakhoz teknősbékák és jelesül óriás alakú gyikok, né-
hány uszó madarak is já ru lnak; szárazföldi emlősök 
vagy még épen nem, vagy csak csekély számmal voltak. 
A' krétarétegek, mellyek legvégre ülepedtek l e , csupa 
tengeri állatokat temettek el. 

14. Ezen üledékek után más alakot nyert az 
életmíves élet harmadik időszakában, mint azt a' har-
madizi bérczképezésbeni életmíves maradványok mutat-
ják : az idegenneniü alakok itt elenyésznek , és ollya-
noknak engednek helyet, mellyek a' most élőkhöz hason-
lók ugyan, de nein épen azok. A' hévség lassanként alább 
szállott, ugy hogy a' pálmák és krokodilok kivételével 
Európából a trópusi állatok és plánták száműzettek; 
égöve hát körülbelül az alsó Egyptomilioz hasonlított. 
A' kétszékesek előkelőkké lettek, és az állatországban 
emlősök jelentek meg. Több tengeri emlősállatok (delfi-
nek, manát- rozmárok, tengeri kutyák, közönséges roz-
márok (de jelesül sok vastag bőrűek) palaeotherii , ano-
plotherii, lophiodontes) állottak e lö , részint szembetűnő 
nagysággal , néhány rágcsálók , keves orvállatok , és 
semmi kérődzők. Egyébiránt ugy tetszik, hogy ezen bércz-
képezes első rétegei (képező agyag és dara mészkő) 
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még csöndes és halkonos üledék által képeztettek, az 
utolsó gipsz marga stb. rétegek ellenben zajos mozgások 
közt ülepedtek le. 

15. A' negyedik időszakban szembetünöleg ne-
vekedett a' szárazföldi állatok száma, és ezek közt idö-
korunknak nemei is jelenkeznek, többnyire még is nem 
egészen hasonló életmivezetséggel, és elveszett nemekkel 
péld. mastodonokkal. Kérődzők nagy mennyiségben mu-
tatkoznak, mialatt az orvállatok szaporodnak. Ezen né-
pesedésnek a' negyedizi bérczképezés, vagy az u. m. 
vízözön vetett véget, mint nem annyira új rétegeknek 
lerakásában , mint inkább basaltoknak és más vulkán 
tömegeknek kitörésében és rétegesedésében, a' földnek 
emelkedésében és sülyedésében, és vizárokban álló for-
rongás , melly a' földnek mostani alakját adta. A' föl-
emelkedett ínész és homokkő rétegek a' sziklafalakon kö-
vecsesé fövénnyé stb. morzsoltattak, különféle szikla ne-
meknek elmállása és fölolvasztása által kövecs, agyag 
és marga származott. Ezen töredékek hullámok által szét-
liordattak , sik vidékekre messze kiterjedésben lerakod-
tak , sziklahézagokat és üregeket töltöttek meg. A' hul-
lámok valamint a' földnek emelkedései és 'süppedései 
ál tal , roppant szikladarabok választattak el többnyire 
eredeti bérczekböl, és messze vitettek, péld. Svédország-
ból éjszaki Németországba. Ezen catastrophok bekövet-
kezése előtt a' fölületnek melege még meglehetős szem-
beötlő és egyforma volt. A' negyedik ízi rétegesedések-
ben különböző égövek állatainak nyargalócz és orrszar-
vú , rozomák és hiéna , medve és tigrisnek csontjait sű-
rűen találjuk egymás mellett. Az orvállatok üregekben 
éltek , hol csontjaik feküsznek, mellyek hihetőleg nem 
úszás által jöttek oda; mellettök ganéjukat, prédájuk-
nak megrágcsált, és új szülött kölykeiknek csontjait ta-
lálja az ember, és megismeri, hogy péld. a' tigris nem 
csak elefantokbul, szarvasokbul és más növényevökbül, 
hanem medvékből és hiénákból is táplálta magát. De 
minthogy nem jönek elő összefüggő csontvázak az üre-
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gekben , ugy látszik a csontok az előbb meghalt orvál-
latoktul származtak, és hogy az utóbbi lakosok a' vizár 
előtörésénél magokat megszabadították. Ezen catastro-
phenál a' mérséklet nyilvánlag hirtelen megváltozott és 
földsarkjég képeztetett. Sibériában, mellynek földje lmzo-
mosl) idő óta tetemes mennyiségű elefántcsontot szolgál-
tat kereskedési czikkelyiil, egy el nem rothadt mammutot 
találtak a jég közt, és Éjszakamerikában egy agyagból 
fövényből és hantföldböl álló, mohával és gyeppel benőtt 
rétegben 100 1. magas eredeti jégtömeget fedeztek fö l , 
mellyben mainmut csontok foglaltattak. A' negyedízi 
képezés rétegeseclései a' tengerpartokat kivéve, nem tar-
tanak tengeri állatokat, és többnyire alacson tájékokra 
szorúlvák; a' magasabb hegyeken medenezéket töltenek 
meg, mellyek csak ez által látszanak fölemelkedettek-
nek. Az ezeket ide hozó vizárok tehát nem a tengertől, 
hanem ugy származhattak, hogy a' gőzök mellyek ed-
dig a' földet körülvették, és liévségének kiömlését kor-
látozták, a' mérséklet alább szállásával erős esöözönök-
be olvadtak föl. 

16. § A' földtekének legfelsőbb rétegei hantföld-
böl tarfából pástos vas homok és mészkőből állnak , 's 
lassanként még most is képeződnek, és agyagból fövény-
ből mint töredékekből, mellyek hasonlag az idők folyá-
sában hathatós forrongás nélkül származtak és elsepret-
tek. Ezen n. m. uszadék földben találkoznak idönkbeli 
életmíves lények maradványai, nem szétbomolva hanem 
még részint ismerhető alakban ; növények kissé szénné, 
állatcsontok mésszé válva , vagy csak megperkelve, 
emberi eszközök mint hamvvedrek , bárdok , végre emberi 
csontvázak is mész vagy homokkövekben. Minthogy illyen 
féléket a' negyedízi képezésnek egyetlen retegében sem 
lehet találni, ugy látszik, hogy az emberi nem is ezen 
catastrophe után származott, mellynek ezen képezés ere-
detét köszöni. Lehetséges volna ugyan; hogy itt csak 
azért nem mutatkoznának létezésének nyomai , mert a' 
negyedik időszakban még nem voltak számosan emberek 

/ 
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jelen és nem is messze a földön elterjedve. Valóban 
léteznek mondák egy közönséges vizáiról, mellyből csak 
keves emberek szabadulhattak meg, nem csak a' zsidók-
nál , clialdeusoknál, perzsáknál hanem Indiában Tibetben 
Görögországban Peruban Brasiliában Mexicóban Gubában 
is. Azonban nehezen lehetne ez egy és ugyan azon víz-
özönroli monda; mindenik nép azt állít ja, hogy egyedül 
az ö törzsökatyja élte felül a' vizözönt, és a' megsza-
badított a'zsidóknál Noénak, a' clialdeabélieknél Xysuth-
rosnak, a dunaiaknál Foliinak, az indusoknál Satiavra-
tának , a' görögöknél Deucalionnak, Attikában Ogyges-
nek , Arcadiában Dardanusnak neveztetik. Tehát inkább 
helybeli áradásoknak látszanak lenni, mellyekre ezen 
mondák vitetnek. Nem is valószínű hogy már ezen ca-
tastroplie előtt emberek éltek volna, ha ez részint a' 
gőzöknek liirteleni lecsapatása által okoztatoít, a' gőz-
kör hát még addig ködös és tisztátalan volt. Egyébiránt 
a' negyedízi rétegekben az emberi maradványokon kívül 
a' négykezüekét is hiányozzuk. Akármint legyen , annyi 
bizonyos, hogy az ember az állati teremtés végével ál-
lott elö. 

17. §. Bár inilly' hiányos legyen is ismeretünk a' 
földnek és a' rajta lévő életmíves világnak képezési 
történetéről, még is neliány bizonyosoknak tarthatandó 
általános következményeket nyújt az nekünk. Az eredeti 
anyagok chaoszi létezésére , melly a' földi dolgoknak 
csak lelietösegét alakulási különbség nélkül foglalta ma-
gában , következett a sokszoros alakokban! kifejlés, de 
a' mellyek még tökéletlenek és tartósság nélküliek vol-
tak , a mennyiben a' hatalmas terniészeterök időről idő-
re vad forrongásba estek vissza, és életmíves képzetei-
ket ismét szétrombolták, mig a' föld alkotásának bevég-
zése után azon méregyenre nem jutottak, hol a viszonyok 
maradóbbak lettek, és a' dolgoknak valója tisztább és 
magasabb alakban kifejlődhetett. A' föld magas mér-
sékletének és nedvbeli gazdagságának megfelelöleg az 
első életmíves teremtés buja képezőerö, az anyagi élet 
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sulyfölöslege és az alakoknak egyszerűsége által jelelte 
ki magát. Az individuumok mérhetetlen számánál a' kü-
lönböző hérczrétegek a most élö éleíműségekhez képest 
igen keves nemekkel bírnak. A' földön növények jelen-
tek meg azon időben, hol a' gőzkor olly állapotban volt, 
hogy még levegőt szívó állat benne nem élhetett, és 
pedig legelsőben ollyanok, mellyek legalább a5 nagyobb 
állatoknak táplálékul nem szolgálhattak. A' növényzés 
már korán a' maga különféle föalakjaiban mutatkozott, 
ugy mindazonáltal, hogy a' magasb rendek eleinte csak 
csekély számú tökéletlenebb és csupasz magvakat termő 
nemekben léptek elő. Az ásványnövények fölszámlálása 
után a' nyilvánnöszök aránya ugy volt a' lopvanöszökére 
az első időszakban, mint: 7 0 : 1 8 0 , a ' másodikban, 
mint 1 0 : 1 5 , a' harmadikban, mint 3 8 : 3 4 , és a' 
negyedikben, mint 1 4 2 : 22. Legelőször vizi és pedig 
egyszersmind gerincztelen állatok jelentek meg, a' ge-
rinczesekből a' legalsó osztály, a' halak. Azután követ-
keztek a' csuszányok, mellyek tisztátalan levegőben is 
élhetnek, és pedig a' roppant nagyságú és esetlen gyí-
kok és teknősbékák, midőn a' sürgébb kigyók és batra-
cliiusok sokkal későbben tűntek elő. Az uszómadarak 
megelőzték a ' ragadozókat, és ezek a ; többi szárazföldi 
madarakat; Az emlősállatok teremtése a' vízben élőkkel 
kezdődött, aztán a' posványokban tenyésző vastagbörü-
ekre és a' barlangokban tartózkodó rágcsálókra ment át, 
és végre a' húsevőkben és kérődzőkben lépett föl. Az 
elökorban a' mostani világhoz képest általában a' vizi 
állatok a' levegőt lehellöknél előkelőbbek voltak: az ás-
ványpuhányoknak aránya a' most élö nemekhez ugy van, 
mint 3 0 0 0 : 5 0 0 0 ; a' bogaraknál ellenben mint 1 5 0 : 
5 5 , 0 0 0 ; a' halaknál mint 8 0 0 : 7 0 0 0 ; ellenben az 
emlősöknél mint 1 2 0 : 1 1 0 0 ; és a' madaraknál mint 
5 0 : 8000. A' negyedik időszakban az állatországnak 
tulajdonképeni uralkodása a' földön a' ragadozó emlősál-
latokkal és kérődzőkkel kezdődött ; de ezek különböz-
nek a' most élőktől roppant nagyságuk , csontos részeik-
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nek tulsulyja, agyuknak kicsinysége ál tal , a' mint hogy 
voltak ló nagyságú medvék és szarvasok 14 lábnyi szar-
vakkal. A'földnek forrongása elmúlt, képezésének tar-
tós állapoíja bekövetkezett ; visszavonulván melege a' 
fölületröl ködlepelje szétszakadt, és aJ midőn aJ nap elő-
ször teljes erejében hatott a' planétára, életre jött az 
ember, hogy a" létei öntudattá váljék és a' világnak 
szelleme individualitás képében megvalósuljon. 

18. Valamint a' végetlen világerő munkásságá-
nak végét soha el nem érheti, és ez által magát nem 
semmisítheti , épen olly kevéssé van a' földön minden 
képező tehetség eloltva. Csak bizonyos mederbe van az 
vezetve, minthogy a' planéta érett korába lépett, hol 
minden tartósabb leend, 's a' változás csak halkai és 
észrevétlenül történik. A' mostani jelenségek a' korábbi-
aknak folytatásai ; valójukban hasonlók azokhoz, csak 
fokukra nézve különbözők. Igy az életmíves teremtés is 
nincs bevégezve, hanem csak oda korlátozva, hogy az 
előbb származott életmíves lények, életmíves állomány-
nak eredeti anyagokból való képezése és szaporítás által 
tartatnak meg, Mert nincsen életképes anyag, hanem 
csak élővé tehető lélek. Az életmíves testek szétomol-
nak , és roppant tömegei fekszenek az életmíves anya-
goknak szénrétegekben és ásványállat maradékokban el-
temetve , és még is szaporodik az élő lények száma, 
még most is ismételtetik a' növényzés minden a' tenger-
ből ujolag fülliágott ponton, legelsőben moszatokkal vo-
natik be a' föld, aztán mohokkal, később harasztokkal, 
és ezen lopvanőszök által a' nyilvánnöszöknek elfogadá-
sára készíttetik; ezeknek aránya amazokhoz a' föld nö-
vényzése különböző idejének felel meg. A' Mennybemene-
tel szigetén egy az ujabb időkben kialudt vulkánon a 
nyilvánnöszök ugy voltak a' lopvanöszökhöz, mint 3 : 
15 ; régibb sz. Ilonán a' nyilvánnöszök aránylag számo-
sabbak valamivel; Otaheitiban egyenlők a' lopvanöszök-
kel , és a' régi szárazföldön sokkal hatalmasabbak. IIol 
az ember kutaknákat ás a földben , ugy hogy a' vizhez 
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és kötömeghez levegő férhet, penésznövények származ-
nak, mellyek nem kiviilröl jutottak oda , minthogy gyön-
geségök miatt a' fölületen azonnal szétfolynak. így szár-
maznak nagyító üveggel látható állatok, ha egészen kü-
lönböző holt állományokat vízzel megöntiink, és az állati 
testek mintlen nemében saját belférgek fejlenek ki. 

19. §. Ha 400 évek óta Grönlandnak keleti partja 
jég által el van ís zárva, és nyugoti partján valamint 
Islandban is a korábbi erdőségek elenyésztek , ezt mint 
a' sarktájékok öregbedö meghűlésének hatását lehetne 
tekinteni. Azonban a legrégibb csillagászi észrevételek-
ből következtetjük, hogy a' föld most is azon gyorsaság-
gal mozog, mellyel 2000 évek előtt, tehát általában 
egy foknak tizedrészével nem lett hidegebb, különben 
az erösb meghűlésnél most sebesebben kellene mozognia, 
így Egyiptom még most is azon állatokkal, azon ritka 
esővel bir , mint a' régi korban ; és Palestinában még je-
lenleg a' közép mérséklet 21-0 mint Mózses idejében, 
minthogy akkor a' pálmafa, mellynek 21-o nyi közép 
mérsékletre van szüksége, valamint a' szőlőtő is , melly 
csak 2 2-o tűr el ugyan ott termett. Épen olly kevéssé 
változtak meg az életmivezetségek. Néhány állatok el-
vesztek ugyan , vagy kiirtattak , mellyek az ember idejé-
ben még éltek, péld. az óriásszarvu szarvas, mellynek 
ásvány maradványai mellett emberi szerszámok találtat-
nak; vagy a' lepcses dudu (die Dronte) mellyet 3 00 évek 
előtt az Isle de Frange-on találtak és most elveszett. De 
a' még élő nemek emberek emlékezetére nein vettek más 
életmivezetséget. A' 2000 évnél vénebb egyiptomi em-
lékjelek az állatok és növények ábrázolásain kívül, mag-
szemeket és bebalzsamozott állati és emberi testeket is 
tar tanak, mellyek a' szorosb vizsgáláskor a' mi idönk-
beliekhez hasonlóan életmívezetteknek látszanak ; a' fog-
koronák saját a lakja, mellyeket a' múmiákon észreve-
szünk , kétségkívül a' tápláló szerek minémüsége által 
okozott elhasználástól származik. így az embernek leg-
régibb maradványai is azt bizonyítják, hogy előbb is 
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csak a' mostani nagysággal 1>irt. Épen igy nem változ-
tak a' különböző embertörzsökök, a' mennyire a' törté-
net tudja. Az egyiptomi királyok l&irj eleiken egyiptomiak 
négerek és zsidók a' még most is fennálló nemzeti arcz-
vonásokkal vannak rajzolva. Hollandusok 200 év óta él-
nek a' cap-on, négerek 3 00 év óta Éjszakamerikában, 
czigányok 400 év óta Európában a' nélkül, hogy eredeti 
sajátságukat az idegen égalj alatt elvesztették volna. A' 
spanyolok franczok és angolok déli Amerikában barnább 
színt nyertek, sulyhaladó érzékiséget és lomhaságot öl-
töttek föl több nemzedékekben, de e' mellett nemzeti 
arczvonásukat még is ismerhetöleg megtartották; és a' 
nonnandok Islandnak zordon égöve alat t , hol a' szántás 
vetés és fatenyésztés lehetlen, a' kertmivelés nyomorú, 
csak nem ezer évek óta erkölcsi képezést és gennanus 
charactert tartottak fenn. Ezek után már az a ' kérdés 
támad valljon a' különböző embertörzsökök eredetileg és 
a' földnek különféle tartományaiban teremtettek-e ? 

20. §. Minden tér bír a' föld föliiletén sajátságok-
kal , a ' mint annak geographiai hosszúsága, szélessége , 
fekvésének magassága, száraz és vizközti a ránya, a' 
földnek víznek és levegőnek minősége különböző. Ezzel 
megegyezöleg indul az élet is sajátilag: az életmíves lé-
nyek minden nemének különös hazája van, melly ter-
mészetének felel meg. És igy azon időben is , mikor a' 
különböző égaljak képeződni kezdtek, minden tájékon 
annak különösségeihez illő, és abban a' léteinek föltételeit 
megtaláló életmüségek származtak. A' hideg és meleg 
égövök lakóinak nem lehetett ugyan azon hazájuk; ha 
hegyen teremtettek volna mellynek különböző magassá-
gai az égaljnak sokféleségével kínálkoznak, a tetöla-
kóknak, hogy a' nekik kimért hideg égövek alá juthas-
sanak , átkeilett volna a' melegeket vándorolniok és ott 
elveszniek. De cJ mérséklettől függetlenül minden tájék 
ajánl sajátiságokat, mellyeknél fogva az bizonyos élet-
müségek lakhelyévé lesz. 

TUDOMÁNYT, Ú . F . i v . K. 7 
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21. §. Az állatországnak terjedelmesebb, és kiterjesz-
tettebb birodalma van, mint a ' növényországnak, ugy 
hogy nem csak azon mérsékletben megmarad hol ez elól-
tat ik, hanem különböző magasságokban, a' föld közép-
pontjához közelebb és távolabb is elöjö. Minél mélyebb 
a' tenger, annál gyérebbek lesznek a' növények 's annál 
számosabbak a' liabarczok és puhányok; a ' hegyeknek 
csúcsain pedig, hol semmi növényzés nincs ormadarak 
fészkelnek. 

2 2. §. A' mi a' föld és tenger közti arányt illeti, 
a' száraz föld összevetve a' szigetekkel, több tökéletes 
életmivezetségeket kétszékeseket és emlősállatokat mutat 
sajátul. A' nagyobb emlősállatok, patások, teve, orr-
szarvú , elefánt stb. csak a' nagy száraz földeken, kü-
lönösen a' magasb síkságokon találtatnak, és Afrika je-
lesül, gazdag colossalis alakokban, valamint a' leg-
nagyobb óriásfáknak névszerint a' baobabnak is hazája. 
Kicsiny a' szárazföldtől távol eső szigetek kevesebb két-
székesekkel és emlős állatokkal bírnak , és többnyire 
csak aprók voltak az Antilláknak legnagyobb honi állatai, 
mint a' tengerinyul nagyságú agutis. AJ még távolabb 
eső szigetéknek mint Juan Fernando és Kerguelen föld-
jének csak nem semmi szárazföldi emlősállatai nem vol-
t ak , és növényei közt is több sajátot, mint sz. Ilonán 
61 növénynemek közül csak hármat ta lál tak, melly a' 
földnek már pontjain is létezett. 

23. A' geographai hosszúság minden földnek saját 
bélyeget ád. A' keleti féltekén vagy az ó világban a' 
száraz kétszer annyit tesz, mint a' nyugotin vagy Ame-
rikában. Amaz sokkal melegebb, ugy hogy a' mérséklet 
Senegálnál 37 5 tesz, midőn hasonlo szélesség alatt 
Nyugotindiában csak 24 ° , a'mennyiben itt a* nedves-
ség bővebb a5 kigözölgés szembeötlöbb, egyszersmind 
a' mágnesi erő és liajlás erősebben mutatkoznak. Mind 
a' két féltekének szárazai éjszak felé közelitnek egy-
máshoz vagy össze is függnek, sok közös növényeik és 
állataik vannak ; dél felé eltérnek egymástól, midőn 
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keskenyebbek lesznek és hegyesen végződnek, és minél 
távulabb állnak egy nagyobb tengerlap által elválasztatva, 
annál különbözőbbek hasonló széleségi fokok alatt élet-
míves testeik, ugy hogy a5 trópusi állatok Ázsiában Afri-
kában és Amerikában három különböző csoportokat ké-
peznek. Amerikában nincsenek olly nagy honi állatok 
mint az ó világban; nem voltak patások; a' kérődzők 
közül hiányzottak, a 'marhák juhok kecskék stb. a' vas-
tagbörüek közül az elefánt orrszarvú , a' madarak közül 
a* tyúkok, bogarak közül a' méliek stb.; általában a' 
spanyolok déli Amerikában az ó világnak egyetlenegy 
állatját sem találták. Teve helyett lámája, víziló helyett 
tapirja volt. Sajátjai pánczélos ál la t , hangyász, kolib-
ri voltak. Az emberhez leghasonlóbb majmok az ó vi-
lágba tartoznak ; a ' sapajous-ok és cebisek Amerikának 
tulajdoni. Ázsiának van tigrise, Afrikának csak orosziána, 
Amerikának csak kuguáija; papagájokból élnek a' lóris 
és kakadus Ázsiában , a' jakos Afrikában, az aras Ame-
rikában ; a' nagy gyíkokból van Ázsiának gavíálja, Afriká-
nak krokodilusa, Amerikának kaimánja; a' nagy ki-
gyókbul Ázsiának a' fejkötős , Afrikának és Ame-
rikának a' szarvas, Amerikának a' csörgő jutott. Az 
azsiai és afrikai elefánt különbözöleg van életmivezve ; 
ama' jelesül szelidíthetöbb, tanítliatóbb és okosabb, az 
ázsiai orrszarvúnak egy szarva van, az afrikainak kettő; 
Ázsiának minden patásai csikarlanok, Afrikában csíkosok, 
's ez utóbbit zebra, quagga, valamint gnu, giraffe stb. 
lakják eredetileg. Európa a' szélességnek hasonló foka 
alatt szelídebb égövvel bír mint Ázsia, minthogy szárazá-
nak tengerhezi aránya miatt sem a ' tél i hideg, sem a' nyá-
ri meleg nem olly szembetűnő; de megkülönböztető bé-
lyege az , hogy életmíves teremtménye kevesbé sajátja. 
Ha péld. minden világrészre 100 emlőst számítunk, an-
nak kizárólag sajátjai Európában csak 21 , ellenben Ázsiá-
ban 5 2, Afrikában 6 6 , Amerikában 7 7 , ésüjhollandiá-
ban 83 tesznek. 
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§. 24. A 'mi a' szélességet illeti, a ' déli féltekén 
nagyobb tulsulylyal bir a' tenger a' száraz felett, mint az 
éjszakin ; ha amazon a'szárazt a' tengerhez mint 12: 100 
vesszük, ezen mint 40: 100 lehet tekinteni. A' déli 
félteke hidegebb, és azért a ' déli sarktól az egyenlítő 
felé fiijó passat szél a' mérsékletnek nagyobb egyenet-
lensége miatt erösebb. A' magnestő a' déli féltekén déli, 
az éjszakin éjszaki hegyével hajlik, és mind a' két egy-
másnak ellenébe tett hegyek reggeltől délutánig nyugot, 
délutántól reggelig kelet felé hajlanak. Az életmíves 
életben is szembetűnő különbségek mutatkoznak egyenlő 
melegfokoknál, mint péld. a ' növények közül a' rosa-
eeák az éjszaki, a' calceoláriák a' déli féltekének saját-
jai ; Angliának és Vandiemen tartománynak igen hasonló 
égalji viszonyok közt semmi állatai, és csak nem semmi 
növényei nem közösök. Ezen különbözőség jelesül a ' 
magasb rendeket illeti. Ezer ujhollandi kétszékes növény 
közt csak Öt van, melly Európában is elöjö, holott az 
egyszékeseknek hasonló számára 3 4 , a'lopvanöszökére 
pedig 300* európai jöne. Illyen sájátilag mutatkozik 
Újliollandia emlősállataira nézve ís. Eredetileg semmi 
állatja nincs melly élő fijakat hozna világra , hanem a' 
többi emlősöktől annyira eltérő monotremákat egészen és 
a' zacskós állatokat csak nem kizárólag b í r ja , midőn 
ezeknek 40 nemét számolja, és a'kuskus csak Molukká-
ban, opossum csak Amerikában 's egyebütt sehol sem ta-
láltatik. Ha szinte kevésbé szemszúrólag, de mégis mu-
tatkoznak más tájékokon is a' két féltekének különbö-
zőségei ; déli és éjszaki Afrika azon szélességfokok alatt 
egészen különböző növényekkel bir, és az éjszaki ocze-
ánnak más czetjei vannak mint a' délinek. 

§. 25. Minthogy a' planétának minden tájéka sa-
játiságának megfelelő növényeket és állatokat nemzett 
(§. 20) , és minthogy a' különböző embertörzsökök, men-
nyire tudásunk az őskorba liat, mindig ugyanazon saja-
tiságokkal bírtak, mellyek által még most is különböz-
nek egymástól (§. 19), azt állítják, hogy azok eredeti-
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leg különbözők voltak és különböző tájékokon léptek ki 
a' teremtő természet kezeiből. Ha ezen nézet ellen le-
hetseges ellenvetéseknek kiakarván térni, azt mondjuk 
hogy a' mindenhatóság- a' földnek különböző tartomá-
nyaiban szintúgy teremthetett egyszerre ezer embert, 
mint valamelly ponton egy párt , erre azt feleljük, hogy 
a' teremtés nem szeszélyes önkénynek, hanem mi azért 
az emberi nem származásátóli ítéletünknél csak a' termé-
szet el nem fogúit nézetétől engedjük magunkat vezet-
tetni. Ezen álláspontnál fogva pedig azon állítmány ál-
talában helytelennek látszik. Az ember nincs mint a' nö-
vény vagy állat földhöz kötve, és különböző törzsökéi ha-
zájuktól távol a' földnek minden pontján megmaradhat-
tak , tehát nem tulajdon égaljak szüleményei. Nem szár-
mazhattak együtt minden növények és állatok, minthogy 
azoknak minden neme mint a' föld élete tutajdon viszo-
nyának kifejezése különös égaljat is kíván a' maga léte-
zésére ; ellenben minden embertörzsöknek lehetséges 
volt ugyan azon égöv alatt élni, és azért mindnyájan ve-
hették egy és ugyanazon földön eredetüket. IIa minden 
törzsök saját égalji viszony alatt származott és ehhez 
bilincseltetett, nem volna megfogható mind a' három 
fötörzsöknek együtt léte Austráliaban, mert a' beköltö-
zés e lőre , feltétethetik ugyan, de történetileg meg nem 
mutattathatik. IIa pedig elfogadjuk, hogy minden tör-
zsök ott származott, hol most honja van, épen meg nem 
lehet fogni, hogy annak ősszüléi miként maradhattak meg-
eredeti segélynélkiiliségöknél, a' legtápláló nélkülibb nö-
vényzésnél vad állatok közt s a' legzordonabbégöv alatt 
hol a' törzsök most él. Minthogy e' mellett egyetlen 
egy törzsökből a' közös előképnek módosítása általi szár-
mazást tagadják , és igy a' pesclierae-ket, patagon-okat, 
puelcher-eket, araukan-okat, mbay-okat, abipon-okat, 
botokud-okat és száz más torzsököket mint honjuknak 
eredeti lakosait szüleményeit, vagy mint autochthonokat 
tekintik, úgy az emberi nemnek kezdetben az egész föld 
kerekségén elkellett volna szélesztetni. De mi úgy (a-
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láljuk, hogy csak a' legalsóbb állatok és növények szár-
maztak a ' legkülönbözőbb égövek a l a t t , a ' magasabbak 
ellenben a* viszonyok saját összeütközésének köszönik 
ereiletöket; penész és ázalékállatok mindenütt nemződ-
nek , midőn kókuspálmák és tölgyök, elefántok és maj-
mok csak korlátolt körben találtatnak. így hát lehet-
len volt a' földnek legkülönbözőbb pontjain az embernek 
származására szükséges föltételeknek beteljesíttetni; va-
lamint az ember lényegesen különbözik az állatoktól és 
hozzá hasonló nincs a ' földön , úgy a' körülményeknek 
egyetlen egyesülése kívántatott meg a' maga nemében , 
az ö életbe hívására. Ezen nézetnek további bizonyí-
tását találjuk az emberi nem egységében. 

§ . 2 6 . Az eddig tőlünk használtatott bizonytalan 
kifejezéseket az embereknek összeségére és különféle 
alakjaira nézve most már bizonyos megfogásokra kell 
visszavinni, tehát meghatározni, valljon az emberi nem 
egy nem-e, melly az embertörzsököket mint fajokat ma-
gában foglal ja , vagy valljon az embértorzsökök épen 
olly sok nemek-e, mellyek összevéve teszik az emberi 
nemet mint rokonságot ? Egy nemre tartozóknak ismer-
jük pedig azon növényeket és állatokat, mellyek lénye-
ges bélyegeikben egymáshoz hasonlók lévén egymással 
párosodhatnak, és ez által magokhoz hasonlókat nemz-
hetnek. A' nem tehát az élet lényeges és megmaradó 
előképét je le l i , melly az összes életnek kifejlése által a' 
földön bizonyos alakokba eredetileg van adva, és magát 
szaporodás által tar t ja fenn. Az individuum nemének 
előképét individualitásánál fogva különös alakokba for-
málja, viszonyok által határoztatván, mellyek köztnem-
zödik és él. Nemének characterét soha sein tagadhatja 
meg egészen; de egyes jelekben attól el térhet , és ha 
ezen eltérés olly szembetűnő, hogy az a közös charac-
ternek teljesen ellent mond, szörnyeteg áll elö , melly 
nem képes magát fenntartani s halálra van szánva. De 
ha az eltérés kevésbé szembeötlő, és csak alárendelt 
nem lényeges jeleket illet, akkor eljátszó ( spielart) 
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melly az életet nem veszélyezteti és magát szaporíthatja. 
Ha több nemzedékekre és az individuumoknak nagyohh 
számára kiterjed, fajnak mondatik. A' faj tehát viszonyok 
által származott de szaporítás állal maradóvá lett módo-
sítása az eredeti nemcharacternek, ennek egyes nem 
lényeges jeleire nézve. Ezen az összes növény és 
állattudománynak alapul szolgáló megfőgásoknál[ fogva 
kell nekünk az emberi nemnek viszonyát az ö törzsökéi-
hez megítélni. 

§. 27. A' mi a' lényeges jeleket illeti, a 'cson-
talkat az ö merő vonásáiban az állatnemnek characterét 
legvilágosabban mutatja ki, általában a nagyságra és egyes 
csontoknak arányára nézve , a' fajoknak minden eltéré-
sénél mindig megtartja a' nem egészen saját képezési elő-
képét. Különböző törzsökü emberek koponyájára, vagy 
egész csontvázára vetett pillanat megtanít bennünket a' 
nemnek teljes összeegyezésére és egyeségére ; a kü-
lönbségek itt sokkal csekélyebbek, mint némelly állatok 
péld. a' kutyák különféle fajainál, mellyeket egy termé-
szetbúvár sem tarthat saját nemeknek. A' meztelen bőr, 
az alsó tagoknak csupán a' test hordására , a' felsőknek 
a' szabad mozgásra való életmivezetsége, valamint a' 
hangnak sajátisága is épen úgy jelelik a' nemnek egysé-
gét. IIa szinte az ember néha a' növényeknél és álla-
toknál nem bizonyos is a' felöl, mit tartson lényeges jel-
nek, nem szenved kétséget, hogy a minden emberrel 
közös beszélő tehetség, mint a' szellemi tehetségnek ki-
fejezése , az egyetlen nemnek legfőbb jelét teszi. 

§. 28. Ösztönénél fogva minden állat csupán ne-
mének individuumaival párosodik; csak kivételképen ele-
gyednek két nemek össze , és többnyire csak akkor, ha 
arra emberek vagy nemök individuumainak hiánya által 
kényszeríttetnek, ritkán az ösztön-szelídités által oko-
zott félretérésének következésében, soha sem természetes 
állapotban. Az illyen nemzés által előállott korcsok né-
melly jegyeket az atyától, másokat az anyától örökültek, 
vagy mind kettöjöknek tulajdonságaik egybe olvasztvák. 
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Mint olly középlények, mellyek sem egyik sein másik nem-
nek cliaracterével nem 1)írnak, alakjukat meg nem tarthat-
ják , vagy új nemnek származására okot nem adhatnak; 
mert egymás közt nem szaporodnak , úgy hogy péld. az 
öszvérek szaporodását csak ló vagy szamár által eszkö-
zölhetni, és ha az egyik nemnek individuumaival tenyész-
nek, ezeknek charactere a' Ajakban eresebben mutatko-
zik , és ha ezek hasonló módon szaporodnak a' korcs clia-
racter egészen elenyészik. Különböző fajú individuu-
mok ellenben természeti ösztön által sarkaltainak páro-
sodásra : ez sokkal termékenyebb és belőle nem mindig 
közép faj áll elö, hanem gyakran fiak az atya vagy 
anya fajából, mint péld. a' fehér és szürke egerek páro-
sodása által vagy egészen fehér, vagy egészen szürke ege-
rek nemződnek. Ha szinte a' fiak mind két nemnek 
charactereit vegyítve viselik is, azért nem kevésbé ter 
mékenyek, ha ezek az egyik fajnak individuumaival pá-
rosodnak, a' negyedik nemzedékből származott fijak rend-
szerint egészen ezen faj cliaracterével bírnak; egymás 
közt mindazáltal megtartják ezen keverékek characterö-
ke t , és igy állandó középfajt alkotnak. Ezen tapasz-
talatoknak analógiája megbizonyítja az ember nemé-
nek egységét, a' midőn különböző törzsökii individuu-
mok közt nem csak aJ nemi ösztön által meghatározott, 
hanem valóban emberi szeretetteli egyesülés lel helyet. 
Az igy nemzett individuumok néha csak az egyik törzsök-
nek cliaracterével bírnak, úgy hogy némelly esetekben 
a' néger és európai vagy egészen fekete vagy fehér gyer-
meket nemzenek egymással. Gyakrabban származnak 
keverékek, mellyek ha az egyik törzsöknek individuumai-
val párosodnak, ivadékaikban végre ezekbe menek át. Igy 
az európaiak a' négerekkel setétbarna mulattokat nem-
zenek, ezekkel a' kevésbé setét tercerons-okat, az il-
lyenekkel a' világos barna 's csak szájukon s nemzőré-
szeiken setét színű quarterons-okat, ezekkel a' quinte-
rons-okat, mellyek az európaiakhoz tökéletesen liasonlít-
nak. De ezen keverékek egymással is szaporítnak, és 
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ez által jól alkotott egészséges erós és munkás indivi-
duumokból álló középfajtát képeznek , névszerint a' mu-
lattoktól nemzett kalitokat. Amerikában liol európaiak 
négerek amerikaiak és a' kevert fajták gyakran össze-
köttetéseket gyakorolnak egymás közt, a' legkülönfélébb 
középfajták jönek létre, a' minthogy az amerikai a' né-
gerrel a' sambosokat, a mulatt sambossal a' cambu-
josokat és ezekkel a' törzsökbélyegnek egészleni eltörii-
léséV hagyja hátra. 

29. Igy hát bizonyos, hogy az emberi nem egy 
nem, és hogy az embertörzsökök, mellyek mindenütt 
rokonos közelitést és átmenetelt mutatnak egymásba, csak 
fajok, következőleg nem eredetileg adatott alakok, ha-
nem az eredeti előképnek viszonyok által támad módo-
sításai. Hogy a' fajoknak származásáról véleményt sze-
rezhessünk, forduljunk ismét a ' növények és állatokróli 
észrevételekhez. Itt úgy találjuk: 1) hogy ha az életviszo-
nyok általi saját módosítások a' belső életben és a' ké-
pezésnek előképében előállottak, azok örökül marad-
nak és mint fajok állandók lehetnek. Az arab, barbáriai, 
török'napolyi spanyol angol'frisiai, lengyel, magyar, orosz 
és isiandi lovak egész természetükben, alkatban erőben 
és mérsékményben részint hazájuk lakóinak characteré-
vel megegyező módosításait mutatják a' nem cliaracter-
nek, mellyek az égövnek a' földnek a' táplálatnak az 
élet és bánásmódnak kiüönfélesége által határoztatnak; 2) 
az ember az különösen, ki befolyása által hozza elö a' 
különböző fajokat; az Amerikába vitt és ott elvadult lo-
vak egymás közt semmi különbözést nem mutatnak , fe-
jők vastag , szöriik hosszú merő, aprók és csak nem ki-
vétel nélkül gesztenyebarnák; vadul maradt állatok péld. 
farkasok és rókák elterjedésöknek daczára is, semmi faj-
kiilönbséget nem mutatnak különböző égövek alatt. Mi-
dőn az ember állatokat szelídít, és szükségeikről gon-
doskodik, alább szállnak gyarkorlási hiány által némelly 
e rők , melly által hozzá köttetnek 's házi állatokká vál-
nak. A' szelíd ludak és kacsák nem bírnak többé a 'va-
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dak repülő erejével, A' fülek, mellyek a' juhászkutyá-
nál és agárnál fölfelé állnak, hallásukat a ' szabadban 
nem gyakorló fajoknál lekonyulnak, és ismét fölegyene-
sednek az elvaduitaknái Amerikában. A' disznó midőn 
liázi állattá lesz, 's korlátolt testmozgásnál elegendő 
táplálékot és meleget talál, elveszti fölálló füleit, az 
élénkebb erzékmunkásságot és izomerőt, a' nagyobb fe-
jet , a' hosszabb omnányt, az erösebb agyarakat, a'ma-
gasb tagokat, a' sűrűbb gyapjas szőrt, és a' vaddisz-
nó egyforma fekete színét. így változik a' szín szelídült 
állapotban más állatoknál is ; a' szelíd szamár vastag fe- > 
jével alacson növésével szürke 's hasán fehéres szinü , 
midőn a' vad fehér és oldalain setétbarna; a' tengeri 
nyul déli Amerikának erdeiben egészen vereses szürke, 
Európában hol házakban tartatik fehérre sárgára és 
barnára van tarkázva. Némelly erőknek folytonos gya-
korlása a' fajoknak képezési alakjára behathat, a' mint 
hogy a' bőr az űjhollandi kutyák lábuj gyökerei közt 
uszóhártyárá fejlődött. Ellenben elvesztik a kutyák ér-
zéki élénkségöket a' déli szigeteken, hol hizó marhaként 
bánnak velők, és Grönlandban, hol vonó marháknak hasz-
náltatnak, midőn Paragrayban vigyázósagukat vadaszí 
ügyességüket, 's hűségüket megtartották, és csak nagy-
ságukban erőségükben vallottak kárt. 3) Az individuális 
különösség örökül maradhat, és ha illyen különösség-
gel bíró individuumok folytatólag egymással párosodnak 
saját fajt nemzlietnek. Éjszakamerikában liosszu há-
tuljái és rövid lábakkal ellátott saját fajú juhokat nyer-
tek , midőn illy alkatú kost fordítottak szaporításra ; ha-
sonló módon Angolországban egy mezei gazda olly fajú 
gyermekeket nevelt, kik igen finom csontokkal, rö-
vid és vastag lábakkal, igen széles és hosszú hátulja! 
bírnak; 4) különböző a' hajlandóság általában, vagy je-
lesül egyes fajkülönbségek fölvételére. A' tyúkok Éjszak-
ameríkában az által jelelik ki magokat, hogy igen ter-
mékenyek, és hogy csirkéik a' tojásból kikelés után 
két hónappal szárnyaikat kivéve toll nélkül maradnak; 
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az Európából oda vitt tyúkok az elsőbb sajátiságot már 
keves, az utóbbit csak liusz nemzedékek után veszik föl. 
A' növények elöképöknek módosításait csak addig tart-
ják meg, mig a' viszonyok, mellyek közt származtak, 
fennmaradnak; a' füvek , mellyek mivelés által főzelék-
növényekké lettek, sovány földben élvezhetetlenek lesz-
nek, és minthogy a' nemesített gyümölcsfák csak bim-
bók és ágak által szaporittatnak, azok mellyeknek 
most mi gyümölcseinket köszönjük tulajdonlag csak a' 
mivelés által előbb megnemesűlt individuumoknak soka-
sodott ágai. Kecskék és tehenek az á l ta l , hogy sok 
nemzedékek óta csak nem tartósan fejetnek, nagy töl-
gyeket kapnak, mellyek Amerikában kicsinyek lesznek , 
minthogy csak addig szokták fejni, míg fiaikat szoptat-
ják. De sehol sem találunk olly szembetűnő fajkülönb-
ségeket , mint az emberhez a' legföltétlenebbül ragasz-
kadó és sorsát megosztó kutyánál; a ' 3 5 kutyafajok nagy-
ságra, tagjaik arányára, egyes részek a lakjára , szörös-
ségre , szinre, mérsékményre lélekerökre és hajlandó-
ságaikra nézve sokkal inkább eltérnek egymástól, mint 
a' különböző embertörzsökök. De a földnek semmi pont-
ján nem lehet eredeti vad állapotjában kutyát találni, 
a' nem eloltatott eredeti akakjában, és gondolhatatlan 
idő óta az embernek és a' vele összekapcsolt sokszo-
ros viszonyokuak befolyása alatt, különféle fajalakokat 
nyert és öltött fel. A' növényországban is jönek pél-
dák elő , hol az ember a' törzsöknövényt többé nem is-
meri ; igy tenyésztik a' baraczkfát több mint 15 száza-
dok óta, melly vadon sehol sem jö elő, és hihetőleg man-
dolafából származott mivelés által. 

§. 3 0. Nem tetszhetik tehát előttünk különös-
nek, ha a különböző embertörzsökök eredetét történe-
tileg meg nem mutathatni. Ezen származásnak belső alapja 
az emberiség íartalomteljes fogalmában van, mert minél 
lentebb áll az életmíves lények valamelly neme , annál 
inkább hasonlók egymáshoz annak minden individuumai, 
és csak az életmivezetség sokféle összerakásánál az ele-



108 Az emberi nerri kifejlődése. 

meknek sokszoros viszonyai által lehetségesek a' szem-
beötlő különbségek. Ha az emberi nemnek természe-
tében alapult illyen kifejlési hajlam által némelly ala-
kokban eltérő természetű és alkotású individuumok nem-
zödtek, és ezek jelesül más nemű hasonlókkal egyesül-
tek ; ezen különösség örökös és saját fajnak lehetett cha-
ractere. A' mi időnkben is jelenkeznek itt ott képezési 
különbségek, mellyek a' gyermekekre és unokákra át-
mennek , de a' másodunokában eloltatnak, mert nem kö-
zösök mind a' két szülékkel; ha péld. egy hat uju férfi 
épen igy alkotott asszonynyal egyesül, és ezen viszony 
több nemzedékekben ismételtetik , úgy tán hat uju em-
bertörzsök származhatnék. Ha már az emberek a korábbi 
időben különböző égövü tartományokban elterjedtek, tetemes 
változásokat kellett ennek azokban előhozni, minthogy 
nemöknek gyermekéveiben még semmi szembetűnő sze-
mélyességre el nem juthattak, söt inkább a' természet-
től függőbbek s a ' kiildolgok befolyásának inkább alá 
voltak vetve. Most ellenben nem mivelhet többé úgy az 
égalj , minthogy a természeterök nem munkálnak azon 
belterjjel mint ez előtt, idő haladtával minden vi-
szonyok állandó charactert öltöttek fel, és az ember 
több önállóságot nyert. Nem hihetjük mi, hogy a' kau-
kasusi lett volna a' három embertörzsöknek eredetie, 
mert ellene liarczol a' természet folyásának, hogy először 
magasb alakot idézzen elő és ebből alacsonyabba-
kat származtassam Épenolly kevéssé valószínű, hogy az 
aethiopiai lett volna östörzsök, és a' világos színűek a' 
bőrnek beteges elhaloványúlása által származtak volna, 
mivel ollyan elhatározó természeti cliaracter, millyennel 
a' néger bir első föltiinésnek nem felel meg. Sokkal 
inkább hihetni azt . hogy az emberi természet kez-
detben nem volt olly szilárd vonásokban kinyomva , sőt 
inkább bizonytalan volt, és csak halkai fejlődött ki a* 
különböző embertörzsökökben. ^ így az anyaméhben 
és közvetlenül a' születés után minden gyermek veres 
bőrszínnel bir, millyen az érett korban egy törzsöknél 
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sem találtatik; csak lassanként kap a' néger gyermeke 
fekete, az európaié fehér, a' mongolé sárgás szint. 

§. 3 1. Az emberi nem eredeti hazája felöli gya-
ntásunknak legközelebbi alapját a5 történetben kell ke-
resni. De ez csak annyit tanit, hogy a' népek , mel-
lyeknek miveltségök és történetük a' legrégibb ó kor-
ija ha t , déli Ázsiának lakosai; a hasonló követelést tett 
egyiptomiak vallásos és polgári alkotmányukban annyira 
hasonlatosok voltak azon népekhez , hogy mi őket csak 
ugyan ezek ivadékainak tartjuk. Ha a' naperő részt 
vett az ember nemzésében , olt kellett az embernek szár-
mazni , hol a' nap leghatalmasabb , az egyenlítő kö-
zelében. Továbbá olly földön kellett neki legelőször meg-
jelenni , mejlyben kifejlett szellemi és testi erök nélkül 
is biztosíthatta lételét, liol tehát ruházat és hajlék nél-
kül elviselhette az idő viszontagságait, hol eszközök 
nélkül elegendő mennyiségben kaphatott táplálékot, hol 
fegyverek nélkül is biztosítva volt az crvállatok ellen. 
Ezen viszonyokat mi leginkább a' déli tengerszigeteken 
találjuk .jelenleg egyesülve, hol enyhe égövnél és az 
évszakok nagy egyfonnaságánál gazdag növényzés ajánl 
táplálékot az embernek, mellyhez fáradság nélkül jut-
hat , a' mit készítés nélkül éldelhet, hol semmi hatal-
mas vagy mérges állatok nem fenyegetik életét. Azon-
ban hogy az ember itt teremtetett volna gyaníttásunk min-
den történeti segély nélküli. Más gyanitásunk kö« 
zép Ázsia felföldére esik az Eufratesnél és Tigrisnél, mert 
ez hihetőleg egyike volt a' tengerből elötiint legelső pon-
toknak , mert a' gabonanövények és házi állatok itt lát-
szanak honosok lenni, és mivel azt hiszik, hogy itt ere-
deti beszédnek akadtak nyomaira. Azonban a' tenger 
már mostani határaiba lépett midőn az ember szárma-
zott, 's nem volt épen magas helyre szüksége; épen olly 
keves hasznát vehette első föltüntekor a' gabonanövé-
nyeknek és házi állatoknak, mellyeknek egyébiránt ere-
deti hazájuk egészen bizonytalan ; és a' nyelvek, mellye-
ket most azon tájékokon beszélnek semmi hasonlatosság-
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gal nincsenek az induseurópai nyelvtörzsökhöz. Való-
színül)!} az, liogy az einher az egyenlítőnek nagyobi) kö-
zelében , vagy valamelly tengerparton, hol a ' tenger-
nek hatalmas ereje a' napéval egyesült, hol semmi orv-
állatok r.em éltek, vette eredetét; és igy szemünket elő-
Indiára fordítván, az ember szellemi természetéhez mért 
égövével, eredeti nyelvtörzsökével, és igen régi mivelt-
ségével, hol az ember a belső összefüggést a' termé-
szettel megtartotta; a' színföldnek 1 0 — 1 2 1. magas ré-
tege , melly itt a' gránitot fedezi, az életmíves életnek 
régi korára mutat ezen tartományban. Itt a' külön-
féle embertörzsükük gyániolítathattak származásukban az 
égöv által. Himalaya a' földnek legmagasb bércze, 
r keleti féltekének középpontján helyezve , a' tenger-
ből legelőször bukkanhatott fel; innen a'tengerpartig nyú-
ló föld különböző égaljakat nyert, és a ' mint aztán az 
ember a' tengeri szelek által megfrissített gőzkörben ma-
radt, vagy forró síkságra vagy hűsebb magasságra hú-
zódott, az ö még változékony 's külső benyomások 
iránt fogékony képezése különféle alakokat vehetett föl. 
Sehol sem találjuk pedig az emberi nem három fötörzsökei-
nek népességet úgy együtt, mint egész IndiábanAustrá-
liaban. Ezen tájékokon kell tehát az emberi nemnek ere-
deti lakhelyét gyanítani. 

§. 3 2. A' környéknek, mellyben az első embe-
rek származtak, teljesen természetűkhez kellett mérve len-
ni , következőleg lételöket biztosítani, úgy hogy több 
nemzedékeken keresztül fennállhattak és szaporodhattak 
légyen , míg szellemi erejök elegendöleg kifejlett, hogy 
magokat önmunkásság által megtarthassák. Európában 
most általában minden házaspártól 4 gyermek nemze-
tik. Ha már a' mi gondolható, egyetlenegy pár em-
ber teremtetett, és ez ivadékaival együtt ezen mérték-
ben szaporított, úgy ezer évek alatt kétszer olly nagy 
népesség állott elö, mint most él a' földön. De illyen 
gyors és szakadatlan szaporodás ellent mond a' természet 
folyamatának; a' történetes halál bizonyos mértékre szo-
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rítja azt a' nélkül, hogy egészen meggátolja; és mivel 
még most is látjuk, hogy új telepedéseknél, hol az embe-
rek kedvező viszonyok közt számukhoz képest terjedt 
földet laknak, a'népmennyiség rendkívül gyorsan szaporo-
dik, van okunk rá, hogy a' korábbi időkben az emberi nemnek 
élénk nevekedését elfogadjuk. A' lakható földtől, melly 
mintegy 2 millió • mérföldet tesz, a' miveltség elö-
lialadtával sokkal nagyobb mennyiségű élelmi eszközöket 
nyerhetni, mint most és igy az emberi nem szembe-
tűnő növekedésével is még hosszú ideig elegendő tért 
lelhet a' földön , mi alatt a' dolgoknak természetes folyá-
sa az igen megnépesedésnek önként adózik. 

§ . 3 3 . Az emberi nem arra van rendelve, hogy az 
egész főid kerekségén elterjedjen, és ezt sokféle körül-
mények okozzák. Az ujabb utazók láttak példákat, hogy 
a' vadak canves-sökben távoli partokra verettek, péld. 
Otaheitiból a' 120 mérföldnyire fekvő Watesoba, és U1-
cától a' 3 26 mértföldnyi távolságú Rabakba, valamint 
grönlandiaiak is néha Irlandba és Norvégiába hajtat-
tak ; ezen módon már a' korábbi időkben partmelletti ha-
józás végett tengerre kelt családok akaratjuk ellen tá-
voli tartományokba vitethettek, és azt megnépesíthették. 
Nagyobb kiköltözések a' nagy megnépesedés és az éle-
lemszerek hiánya miatt, tétettek. Hogy a' haláltól vagy 
rablástól, rabigától, idegen szokásoknak rájok tukmálásá-
tól megmenekedhessenek, egész népségek elhagyták hó-
nukat, martalékul engedvén azt a' hódoltatónak. De leg-
hatalmasahban eszközli a' költözést az embernek ösztöne 
boldogságát távolban keresni. Itt a' characternek áll-
liatatlansága vagy a' törvényszerű rend bilincseitöli ide-
genkedés, feklietnek alapul, mint a' czigányoknál, kik 
mint a' páriáknak törzsöke Rangalore és Misore tájékain 
kóborló életet éltek, és a' 15-ik század elein kis Ázsián 
keresztül Európába és Afrikába jöttek, hol a' test képe-
zésben, hajlandóságokban és foglalatoskodásokban ma-
gokhoz hasonlók maradtak és 2 00 milliónyi számra sza-
porodtak. Még gyakrabban csalogatott el népeket ho-
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nukból a' kalandoknak és harczoknak keresése, nye-
rekedési kedvvel párosulva, niellynek példáit a ' több 
mint 3 000 évek előtt letelepedett phoeníciai gyarmatok-
nál látjuk. Igy kényteti az embert a' különféle források-
ból eredő nyugtalanság az egész földön elszéledni, és már 
3 00 évek előtt csak néhány kicsiny, részint nem rég-
keletkezett szigeteket találtak a' déli félteke oczeánján 
laktalanul. 

§. 34. Nyugoti Ázsiából a'niivelödés Afrikába és 
Európaba j ö t t , és ezen irányt vehette már korábbi idők-
ben az emberi nemnek első elterjedése is. A' történet-
nek kezdett polgári alkotmányt és vallást, tudományt és 
műszorgalmat legelőször az indusoknál, chaldaeusoknál, 
és phoeniciaiaknál mutat; hogy az egyiptomiak hasonló 
származásúak voltak polgári és vallásos szerkezetök össze-
illéséből valószínű. A kaukasusi törzsökön kívül az ae-
thiopiai is Ázsiában látszik gyökerezni, mert a' legré-
gibb indiai buddlia templomokban fekete bálványképeket 
találunk tökéletes néger arczvonással, valamint imitt 
amott egyiptomi és görög istenségek feketén vannak raj-
zolva, és a' legrégibb történetírók beszélik, hogy az ae-
thiopiaiaknak az indusnál volt eredeti hazájuk. Az igen 
régi négerstatus a mostani Nubiában, niellynek miveltsé-
géröl építési miveinek romjai tesznek bizonyságot, alkot-
mányában olly sok hasonlatossággal bírt az indusival, 
hogy az ö inneni származása igen hihető. De a' kauka-
susi törzsöktől dél fele odább nyomatott négerek , a' min-
den szükségeiket megelőző természetben a' miveltséget 
vagy meg nem nyerték, vagy el nem érték, és valamint 
minden összefüggő ismeretek, úgy népüknek története 
ha mindjárt mondákban is hiányzanak nálok. A' ke-
let ázsiaiak sem nem tehették magokat Európában szilárd 
lábra, sem annak mivelödését elö nem segíthették; 's 
ha szinte a' mongolok hódítóvágytól meglepett vezérek 
alatt berontottak i s , azok pusztító, de csak hamar el-
múló áradások voltak, és a' mit a ' chinaí müszorgaloin 
korábbi idők óta bírt, azt Európa későbben leleményes-
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ségének köszönhette. Ellenben Amerika a ' mongol tör-
zsökből nyerhette népesedését; ide mutat az eszkimóknak 
hasonlatossága az éjszakásziaiakkal; a ' Mexicót megné-
pesitett toltek-ek hunnok voltak, kik kri. sz. e. 100 
évvel éjszakkelet felé vándoroltak; a' dunaiaknál azt 
taríja egy rege, hogy hajók mentek tölök, a' velek ál-
tal ellenben fekvő Amerikába (Fausang) ; és igy a' déli 
tenger sorszigetein lassanként mongolok is juthattak oda. 
Európa keveset tett korábbi népességére Amerikának; az 
akansák a' Missisippibe ömlö hasonló nevű folyónál, fe-
hér bőrrel , kék szemekkel és szőke hajjal bírnak, 
földinivelést baromtartást űznek, és britannusok ivadé-
kainak kell lenniek , kik 5-ik században a' szászok 
elöl elszaladtak , Islandból pedig normandok húzódtak a ' 
10-ik században Grönlandba. 

§. 35. Hogy a' földnek minemüsége az ott letele-
pedett népeknek kifejlődésére szembetűnő befolyást gya-
korolt , nem lehet kétségbe hozni. Valamint a' növény 
állatképezés különösségeiben mutatkozik minden föld-
övnek sajátisága, ugy az emberre i s , főleg mikor még 
képezhető volt , életmüvileg kellett annak behatni, és 
életmunkásságainak bizonyos idegzeteit adni, mi által egy-
szersmind az érzéki viszonyok által , mellyekbe az őt 
helyezte, közvetleni befolyást nyert lelki életére, sem a ' 
naptéritökön, sem a ' sarkkörökön belől nem emelkedhe-
tett magas fokra az emberi nemnek kifejlése; csak a* 
mérsékleti égövek lettek a* miveltségnek törzsök helyé-
vé , mert itt erösebben sarkalta a' természet az embert 
ereinek gyakorlására, minthogy kevesebbet ajánlott neki 
önszántából, mint a' meleg égalj alatt; de meg is kön-
nyítette eröködéseit, és jobban megjutalmazta fáradságát 
mint a ' hideg éghajlat alatt. A' buja valamint a' szűkölködő 
környék egyenlőségében az emberi létei is egyforma lesz ; 
csak a' mérséklett égövnek változó viszonyai segi-
lik elö a ' szellemi életnek sokoldalú kifejtödzését, és 
pedig űgy, hogy melegebb részében inkább a' külső élénk-
ség , a' hidegebben inkább a' belső erő lép elö. Itt az 
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életmíves befolyás is hat az állati életre ; csak a' mér-
sékleti égöv alatt honos a' madarak melódiái éneklése, 
midőn a' meleg és hideg égalj alatt a ; hangok teljessége 
elenyészik , és az éneklés csupa kiáltássá válik; még 
a' kutya is megszűnik ugatni a' legforróbb Afrikában, va-
lamint Grönlandban i s , és csak vonit, midőn egyszer-
smind bátortalan és lomha lesz. Az éjszaki féltekén és 
a' keleti féltekének nyugoti részében magasabb tenyé-
szésre jutott az emberiség. Igy mozdítja már Europa né-
peinek sokszoros kifejlését, és kölcsönös kereskedését elő 
a' száraz és tenger saját viszonya által , eltagolása ál-
tal , mintegy összes alakját egyesben sokszorosan ismét-
lő félsziget, nagy szegetei és benntengeri által, a' mint-
hogy a' földközi tenger körül volt az ókor miveltségének 
tulajdon helye. Ellentétül ide a' földnek legkülsőbb vé-
gei szolgálnak. Midőn az éjszaki szélesség 70. 80. je-
ges hidegövén az emberi természet csak szegényül fej-
lik ki , épen úgy elnyomorodik a' világrészek déli vé-
gein , már 3 5 — 5 3. szélesség alatt , hol Afrikának hot-
tentottja, Austráliának tasmaniámjai, és Amerikának pe-
schera-jei az emberiséget legalsó az állati durvasággal 
határos fokban mutatják. 

§. 3 6. Ha az emberiségnek eredeti történeté-
ről az analógiának vezérlése szerint képet készítünk , ak 
kor az első emberek ernyedt gyermekeknek tetsze-
nek, az anya természetnek teljes emlőin függvén; az 
érzéki tárgyakat tiszta öntudat nélkül fogván föl , és a' 
természeti ösztönöknek engedelmeskedvén. A' gazdag nö-
vényekkel táplálták magokat és békésén éltek együtt, 
ugy hogy számuk gyorsan nevekedhetett; a' minthogy a' 
növénytáplálék s szelid érzés a.' hinduknál a' miveltség 
előlialadásával is megmaradt. Az enyhe égalj s az 
egész éven át egyforma mérséklet, semmi ruhát és haj-
lékot nem kívánt, és az érzéki világban csak most hono-
sulván, seninii vallásos képzelettel nem bírhattak, vala-
mint törvényhozásra is sem szükségök, sem képességük nem 
volt, korán olly beszédre tévén szert , melly először 
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érzéseiknek tompa viszliangja volt. Mind ezekben a'föld 
déli végének mostani lakóihoz hasonlítottak, csak hogy 
ezek a' legalsóbb képezési fokon csodálatosan megma-
radtak. 

§. 3 7. IIa most vándorlási kedvtől unszoltatva, vagy 
áradások és más természettünemények által zordonabb 
tájékba űzettek, melly vagy semmi élvezhető gyümöl-
csöt nem ajánlott , vagy a' szigorú évszak alatt azt meg-
tagadta, az éhség kényszeritette őket, hogy állatokat öl-
jenek , a' hideg hogy azoknak bőreivel fedezzék mago-
kat és hajlékot csináljanak. Saját tagjaik erre nem 
voltak elegendők ; szerszámokat kellett keszitniek, 
ezekre fát, követ, vasat fordítniok és földolgozniok, s a' 
tüz, melly melegedésökre 's a' nyers táplálékok ehetőb-
bekké tételére szükséges volt nekik, itt nagy szolgálatot 
tett. Igy azon pontra jutottak e l , mellyen az éjszaká-
zsiaiak égövük által visszatartóztatva még máig is állnak. 
Ezen lételök miatti tusában, a' természettől elszakadás-
ban értelmök fölébredt, testerejök erősödött s önérze-
tök emelkedett. Ha vadászkerületökben másokat talál-
tak , föllobbant harczvágyukat ezek ellen fordították, a' 
vadászszerszám fegyverré vált, és az ellenségnek vé-
rét a' vadéhoz hasonlag* kiontották, mellyet az nekik 
kétessé tett. Ravaszság és bátorság, ügyesség és testerö 
határoztak ; az erőtlenek és meggyőzettek a' diadalmas-
hoz csatlakoztak , hogy annak oltalma alatt bátorságban 
lehessenek, e' pedig őket mint eszközöket vad és ellen-
ség elleni új viadalokra , zsákmányolásra és minden ké-
nyeinek kielégítésére használta; zabolátlanság és alatt-
valóság , kényuraság és rabszolgaság származott, olly ál-
lapot, melly igen sok néger népeknél még most is megvan. 

§. 3 8. Ha szinte a' vadászat zsákmánya bizonyta-
lan volt, és csak pillanatig elégítette is ki a'szükséget, 
a' kifejlés haladásával megfontolást a' jövendőről gondos-
kodásra , és a' birtok utáni törekvésre vezette. Igy bizto-
sított az ember magának állatokat, midőn azokat befogta, 
örzötte ápolta, és ivadékaikban még inkább magához 

8 * 
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szoktatta, s ezen gondoskodás által szelídebb érzelme-
ket nyert az élö lények iránt , minthogy az igy képe-
zett állatok a' későbbi időben erőségük és gyorsaságuk-
nál fogva, mozgásnak életmivéül ezolgálíak neki, és mi-
velödésének szembeötlő segédeszközei lettek. Ha a' pász-
tor egy és ugyanazon legelön nem soká táplálhatta nyá-
ja i t , és igy nomádi életre kényszeritetett, mint azt a' 
mongolnépségek ma is folytatják, az ezt követő növény-
ápolás bizonyos helyhez kapcsolta őtet. A' földmivelés 
tartós szorgalmat kívánt, és akkor számos ivadéknak 
liosszu időre is biztosíthatta életét; meghíta az embert 
a ' természet folyásának vizsgálására, hogy munkáját 
ahliozképest intézze, és ismét testi nyugalmat engedett, 
hol a' fölserkent értelem olly tárgyakróli gondolkodás-
nak is adhatta magát , mellyek nem az érzéki szükséget 
illetik; az évszakok változásának megfelelő sokféleséget 
behozta a' foglalatoskodásba és életmódba, 's egyszer-
smind előidézte az érzést a' változásban megmaradó, a' 
törvényszerű , és rend iránt. 

39. Ezen alapokon haladt most tovább a' mive-
lödés, midőn az emberszám nevekedésével különböző fog-
lalatosságok egyszersmind, de elosztva űzettek, hogy bi-
zonyos individuumok kezeiben annál tökéletesebbül üsse-
nek ki , és ezen módon egyenetlenség, de életmíves elta-
golás származott a ' társaságban jogviszonyokróli fogal-
makkal. Pásztor és szántóvető több táplálékot nyertek 
mint szükséges volt , és hogy ezen fölöslegből magoknak 
juttassanak, a' kézmívesek őket szerszámokkal, ruházattal 
és hajlékkal látták-el. Egyesek baromtartás és földmi-
velés által nagy birtokhoz jutottak , vagy hadi tettek ál-
tal földet és embereket hódítottak meg ; ezen hatalmasok-
nak a' közös szükségek lecsendesítése nem volt e lég, 
finomabb életélvezetet óhajtván leleményességüket ösztö-
nözték 's a' müvészséget felköltötték. Új tehetség lépett 
föl a' bölcsekben , kik az élelmi gondtól megmentve vizs-
gálásokra nyomozásokra adták magokat, mint papok az 
érzékfelettit hirdették, a5 népnek törvényadóivá 's ta-
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nitóívá lettek. Az első elkülönzés durva szétoszlás 
volt, és örökös állapotokat hozott elö, millyenek még 
most is a' czéhek (die Kasten) Indiában; a ' papok el-
zárkóztak, saját tudásukat mint szent titoktudományt ma-
gok közt megőrizték, és a' néppel csak azt közlötték, 
mi czéljaiknak megfelelt. Társalkodás és kölcsönös szük-
ség az embereket, kik baromtartással és földmiveléssel 
nem foglalatoskodtak , nagyobb tömegekbe vonta össze 
és városok épültek, hol a' finom és sokszoros szükségek 
a művészi ipart élesztették. A' vagyonok kicserélése, 
a' termesztés és használás közti eszközlés saját foglala-
tossággá váltak, majd a' kereskedés az erös házi állat-
ból igahordó barmot, a halászcsolnakból messzevitorlázo 
jármüvet teremtett, hogy távoli, tájékokban adásvevés 
által meggazdagodjanak; a' vagyonnak öregbítése, az 
uraság és életélvezet utáni ösztön gyarmatokat vitt ide-
gen tartományokba; és az érzékiség miatt tett különféle 
költözéseken az emberiség géniusza uralkodott, a' né-
peknek kereskedésében, a' látható javak kicserélésében 
a' szellemi képezést felgerjesztvén, előmozdítván és elter-
jesztvén. Ezen állásponton talál a' történetnek kezdete 
több népeket mintegy 4000 évek előtt; terjedt birodal-
makat és hatalmas uralkodókat, papokat és hősöket, nagy 
városokat és tengeri kereskedést, baromtartást és föld-
mivelést, üveget és drágaköveket, szőnyegeket és arany-
ékességeket mutathat már amaz idő elö, és hány szá-
zadok folytak el , míg az ember ezen mivelési fokra ju-
tott , nem lehet fölszámítni. 

§. 40. Az emberi nem élő egész, és az individu-
umhoz hasonló életfolyással bír, melly nem az önkény-
nek , vagy vak szerencsének müve, hanem az ideában 
van alapítva. Kifejlésében mindig előbb halad, és az 
időknek sorában lánczot képez, mellynek egyik szeme 
a' másikba vág; azonkívül hogy egyik nemzedék a' má-
sikat mindig tanít ja , és azzal tudását és ismeretét közli, 
a' megszerzett szellemi és erkölcsi erő megfelelő idomok-
ban életmíves módon örökül marad, épen úgy, valamint 
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a' nemzéskor ujolag fölserkentett élet elliatároztatik a* 
szüléihez hasonló alakviszonyokat képezni. Azon véle-
mény, hogy az emberiség az elökorhan sokkal tökélete-
sebb volt légyen és mindig mélyebben sülyedjen alá, hogy 
a' nagyság, élettartósság , a' testi szellemi és erkölcsi 
erö mindig alább száll, az élettel küzdés megunttára 
mutat, melly az ös állapot szunnyadását óhajtja. Ezen 
nyomorú nézet mutatkozik már az ösz régiség mondáiban 
és a' legrégibb íróknál, de egészen ellent mond a' ter-
mészet folyásának, és semmi tett dolog által nem igazol-
tatik. A' legrégibb maradványok és emlékjelek bizonyít-
ják, hogy a' testnagyság általában nem fogyott; mióta ha-
lottlajstromok tartatnak megvan mutatva, hogy a' közép 
élettartósság nevekedett; már a' legrégibb történet bőven 
hord föl példákat büntétekröl 's feslettségekröl, és hogy 
a' mivelödés emelkedésével az életnek élvezete is ma-
gosbodott, és az isinéret nevekedésével az erkölcsiség is 
öregbedett, világos és mein is lehet másként. Valamint 
mindenütt az életben, úgy az emberi nemnek életfolyá-
sában is lelnek ingadozások helyet, és diadalmaskodó 
durvaságnak s erkölcsi elvadulásnak korai jönek elö; 
de végre mindig meggyőzi a' miveltség a' vadságot s 
birodalmát tovább terjeszti. A' nemzés erömivezetét (actus), 
melly által az individuumokból, nemöknek fogalma el-
óldatik, hogy a' mindenkori időnek életmüleg megfelelő 
módon új individuumokban megvalósuljon. így jelentek 
meg a' történetben istentől küldött férjliak , emberek 
korukra nézve magasb hivatással, kik nem szüleiknek, 
hanem a' bennek mivelő életnúves természet erőnek, és 
az emberiség életfolyásábani pillanat jelentésének köszö-
nik különös tehetségeiket. És a kornak szelleme az, 
melly azoknak megjelenését előre készíti, és hatásuk iránt 
fogékonnyá teszi. Mert bár milly' nagy legyen is egye-
seknek ereje, csak akkor lehet az következésekben gaz-
dag , ha a' megfelelő idegzet azt megelőzi; a' csúcstól 
elvált marok hó, csak akkor lessz görgeteggé, ha az ösz-
szes hótömeg, mellyen lefelé sikainlik , rohanásra hajló. 
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így látunk mi a' tudományos és mivészeti emelkedés ujabb 
korában különböző lelkeket egymástól egészen függetle-
nül hasonló irányt követni , és a' ki az utat megtöri , 
csak azt hozza érettségre, a' mi mint csira, és csak azt 
viszi véghez, a' mi mint képzelet századában előre el-
volt készítve. 

41. Minden nép életmives egészet képez, és sa-
ját életfolyással bir. Átfutja a ' közönséges pályát a' ma-
ga módja szerint , és történetének minden szakában a' 
megfelelő életkornak egyik vagy másik oldalát előkelő-
nek, de alapcharactere által módosítottan mutatja. Sok-
szoros árnyéklatokban következnek azért egymásra a' 
csecsemőkorból az ártatlanság, vagy erőtlenség, a' gyer-
mekkorból a' tanulékonyság vagy durvaság, az ifjú kor-
ból a' képzeletdús föllengés vagy a' zabolátlan életvágy, 
a' férfi korból a' közhasznú munkálkodás vagy önző 
törekvés, az öszkorból a' bölcseség vagy kimerítés. Az 
igazi czél oda törekszik, hogy az erők arányra jussanak, 
következőleg, hogy az értelem uralkodása alatt az érzé-
kiségnek igazság szolgáltassék, ez pedig csak a' tár-
saságos egyesület életmives eltagolása által lehetséges. 
Mert az életnek valódi alapja az értelein, és ez érzé-
kileg véges alakokba jutás által valósul meg, ugy hogy 
az élő testnek mint világegésznek életmives viszonyai-
ban az erkölcsi törvénynek képe jelenkezik. A' társasá-
gos egyesüleíbeni életmíves sokszorosság nem egyéb, mint 
minden az egésszel összhangzásban álló erőnek szabad 
kífejlése és munkássága ; a' tagoknak egyenetlensége, 
melly nem származás, hanem a' természetnek ajándéka, 
a' sorsnak rendelménye 's önmunkás kiképezés által 
adatott; élénk munkásság az emberi tudásnak, és mive-
lésnek minden ágaiban. Az életmives egység pedig a' 
törvénynek urasága , melly a' természet követeléseinek , 
valamint a' nép és időkor characterének is megfelel, a' 
viszonyokat elrendezi, az érzékiség köz jólétet sértő suly-
fölöslegének , bár hol jelenkezzék i s , adózik, az ön-
kénynek korlátokat vet. Ö az állandóság, melly a' köz 
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jólétet biztosítja, az örökös monarchiában legtökélete-
sebben kifejlik, és a' törvényes renil szentségén alapul. 
Ha ezen szentség alsóbb képezési fokon áll 's az elő-
kelő érzékiségnél csak homályos érzésnek tárgya, és 
még ingadozó, az értelein kifejlésével tiszta öntudatra 
emelkedik, s sérthetetlen leend. Igazi állandó minden 
életmííségben csak az alapcharacter, midőn ez minden 
életfoknak megfelelvén, alakjait változtatja és új irá-
nyokban fejlik ki. Az élet nem vesztegel csendesen, ha-
nem halad kimért folyásán : tennészetelleni siettetés vad 
lázba ontja szét , és a' korábbi alakhoz makacs ragasz-
kodás buta sinylésbe siilyeszti. Azonban a' természet-
nek gyógyító törekvése ellentéteket hoz elő ; a' hirtelen-
kedő bujálkodással terjedő életmű, a' fölserkentett el-
lennyomás által annál szorosabb határok közé nyoma-
tik , hol vesznie kell ,* és a' szabad kifejlést gátoló nyo-
más alatt a' lobos daganat kitünteti fejét. 

§. 42. A' különböző népek tagjai az emberi élet-
inívezetségnek, mindeniknek megvan a' maga helyezete 
és jelentése az összes életre nézve. Az elszigeteléskor 
vesztenek egyesek élénkségben ; a' látkör korlátolt lessz, 
és az önérzet minden haladást gátoló alacson nemzeti 
őnhitséggé töpped össze. Csak a' másokkali élénk zsur-
lódás által kerüli el minden nép az egyoldalúságot, a ' 
mennyiben az idegen sajátiságot, bár milly eltérő legyen 
is , figyelembe vévén, jelességeit elfogultság nélkül mél-
tatja , 's az általános emberképezésben előhalad. Illy kö-
zeledés az emberiség ideáljához czélja a' népek kifej-
lődésének a' nélkül, hogy a' saját nemzetiségről lemon-
danának. Az emberi nemnek beltörzsöke, mellynek gyö-
kereiről és ágairól terjedt el a* miveltség Európában te-
tőpontjáig kifejlett, és ez van arra rendelve, hogy az em-
beriségnek gyümölcsét magában megérlelje, magvát a ' 
földön elszórandó. Az önhaszonnak buja ösztönei 's az 
ábrándozásnak férges virágai az európai miveltség suly-
fölöslegéveli különféle visszaélésre csábítottak. Gonoszul 
iparkodtak századok óta idegen törzsököknek kiirtásán, 
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midőn a' kíncsvágy előbb fanatisinussal párosulva, őket 
vadak módjára ingerlette, az ujabb időben szivetlen ér-
telmi erővel fölfegyverkeztette 's álnok léptekkel hazájuk-
ból kiédesgette, hogy a ' miveltségnek anyagi oldalát 
az ál erkölcsiségben gyökerező müiparnak csiatagját 
(Wasserreis) oda átültessék. Gondolatlanúl próbáltak más 
oldalon idegen törzsöküket kívülről elformálni, a' vadak 
kiváncsílag fogadták az európai szeszes italt és öldöklő 
fegyvert, vagy bálványképeket kereszttel cserélték-föl, 
és e? mellett vadak maradtak ; és a' barbárok álmivelt-
séget öltöttek-föl, a ' kiilsö formákat, a' művészi ügyes-
séget , a' müipart magokévá tették az európai miveltség-
böl , hogy a' belső erkölcsiség haladását annál inkább 
megakadályoztassák. A' magasb törzsök bir hivatással 
és erővel a ' kisebbeket fölemelni, de ezeknek sajátiságát 
ne érintse , azon véleménynél fogva , hogy magához ha-
sonlókká tegye, mert ez által elpártol a' természettől, 
mellyben mindenütt törvény a' szokszoros kifejlés. A' mi-
veltségnek ne hé já t , hanem magvát vesse e l , lassanként 
lialádó tanítás és példa által valódi emberi mivelést ter-
jesszen. Ezen magvat pedig a' maga saját tanításában 
adta Krisztus az emberiségnek, melly magas egyszerű-
ségében a' leggyengébbnek is megfogható, a' legbölcsebb-
nek fölülmulhatatlan, megegyezvén azzal, mit az okosság 
j ava i , és mire a' természetnek vizsgálása tanít meg-
győző , 's szivünk legbensőbb szavával összhangozván , 
üdvezitö. 

(Burdach után) 

S O L T É S Z J Á N O S . 



V. 

Az európai polgárisoddá* haladásának története, a' 
keresztény évszámítástól cu XIXdik századig. Roux-

Ferrand H. által, *) 

A . ' tudós szerző e' jeles munkát úgy bocsátotta világ' 
elébe, a' mint azt Nimesben tanítványainak előadta , 
meghagyván benne az eredeti felosztást , meg a' szó-
noki élénkebb nyelvet, melly az élő szóvali oktatást an-
nyira kellemessé teszi: 

Élőbeszédében velős rövidséggel értekezik a ' törté-
netírás' föelveiröl, czéljáról, s meghatározza , mit akar 
a ' polgárisodás' történetírása alatt értetni. A' polgáriso-
dás' históriája, úgymond Roux - Ferrand , nem csupán 
a ' történetek' elbeszélése, nem a ' tudományok', művésze-
tek' és szorgalom' állapotjának fejtegetése ; sem nem egy 
vagy több nemzet' erkölcseinek előterjesztése; hanem 
mind ez együtt véve; az ö körébe tartozik úgy a' phy-
s icai , mint az erkölcsi egyetem; a' vegytani legsze-
rényebb tagla lá t , a' természetvizsgáló' legegyszerűbb 
észrevétele, ha vele a' tudomány vagy szorgalom egy 
lépésnyit haladt, szintúgy feljegyzendö a' polgárisodás' 
történetirója á l ta l , mint a' hódítók' véres gyözödelmei. 

Magát a' kitűzött tárgy' fejtegetését a ' keresztény-
ségnél kezdi ugyan; de mivel a ' nemzetek' haladásában, 
az emberiség' életében az esetek egymásból folynak, 's 
előkészület nélkül semmi sem történik: annál fogva nem 

*) Histoire des P rog ré s de la Civilisation en E u r o p e , de-
puis l'e're chrét ienne jusqu' au XIX. Siécle. P a r H. 
Roux-Fe r rand . A P a r i s , chez Haehette et Pau l in . T o m . 
I — VI. 

i 
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helyezhetett bennünket egyszerre azon időbe, mellyben 
Krisztus az emberi nemért földre szállt és megfeszítetett, 
a' nélkül, hogy előbb a' világnak 's különösen Európá-
nak akkori erkölcsi állapotját, átalános polgárisodását, 
ne érdeklette volna. Melly előadásmódot követve, mi 
is közlünk némellyeket az európai polgárisodás' Krisztus' 
születésekor! inventariuniából, 's csak azután megyünk 
által a' munka' rövid taglalatára. 

Egyedül a' görögök és romaiak azon (európai) né-
pek , kikről a' keresztény időszámítást megelőző szá-
zadokból bizonyos ismeretekkel bírunk. Minden egyéb 
népei e' nagy világrésznek eleinte csak a' mesés és hősi 
idők' fátyolán által látszanak; történeteik a' vizsgáló 
szemei előtt csak akkor fejlenek ki, midőn ők egymás 
után a' római hatalom' sebes örvényébe esvén, abban 
törvényeiket, szokásaikat, nemzetiségüket, sőt még ne-
vöket is elvesztik. Görögországnak más sors vala fenn-
tartva. Az istenek , tudományok' és szép művészetek' 
bölcsője, a' legügyesebb törvényadók' s legnagyobb böl-
cselkedök' hazája, nem birt a' mai időkre más mint 
példája', remekművei' 's bölcsei' munkáinak befolyásá-
val , de ez megmérlietlen volt. Európa egyedül Homer-
nek köszöni Virgilt, Tassót, Camöenst és Miltont; Pliae-
drust és La Fontainet Aesopnak: drámája' eszméjét 
Tliespisnek; tragoediáját Aescliilusnak; philosopliiáját 
Piátónak és Aristotelesnek ; szobrászatát Phidiásnak; Hip-
pocratesnek végre azon tudomány' föelveit, mellyben 
az ö neve több mint kétezer év' lefolyta után is fö tekin-
tettel bir. A' Leonidások', Miltiadesek', Themistoelesek' 
hős tette örök csodálat' tárgya leend ugyan; de Gö-
rögország' politicai jövendőjére nem birt befolyással; 
még Sándor' hódításai is elenyésztek a' római világban, 
mellynek történetírása tiznél több évszáz alatt a' világ' 
történetírása volt. 

Lassúk tehát , milly polgárisodást nyújtott Európá-
nak e' harezoló koloszsz , mellynek félelmes kardja szün-
telen fenyegeté a' világot, "s ezt dioecesisek, régiók , 
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praefecturák, vicariatusok 's provinciákra szabdalta , 
tetszése szerint változtatván és módosítván a' népeket és 
országokat, liogy kevéssel azután ismét változtassa és 
módosítsa őket. 

Coriolán, Cincinnatus, Camillus éltenek ; Róma' 
legféltebb ellene legyózeték Scipiótól; Oartliago romjai-
ban fekvék; Spanyol- és Görögországok meglióditatá-
nak . . . A' római név' félelme olly nagy va la , hogy 
messzevidéki nemzetek a' fenyegetett népektől a ' sege-
delmet niegtagadák. Róma , a' világ' királynéja , végre 
nem volt egyéb, mint egy minden meggyőzött népekből 
képezett test' feje. De a' hadvezérek' és kormánytisz-
tek' köztársasági erényei csakhamar helyt adának a ' kincs-
és dicsvágynak, fényűzés- , megvesztegetés - és önzés-
nek. A' távolban viselt háború a' hadvezérekre majdnem 
határtalan hátaimat ruliáza a' katonák felett, kik a' ta-
nácsot és törvényeket feledve , egyedül főnökeiknek en-
gedelmeskedtek; Róma' kerületének szüntelenül növeke-
dő terjedése , 's a* végetlenig szaporított polgárság, ki-
olták a' liaza' szent szeretetét a' gyönyörök és ázsiai pu-
haság által megrontott szívekből. Sylla még többet tett : 
a' polgárok' telkeivel jutalinazá a' katonákat, kik a ' haza' 
és szabadság' földét megsértették. Az ő száműzései , 
dictatorsága és lemondása után nem tarthatá fenn ma-
gát a' köztársaság; nagyembereinek szelleme , nem nyu-
godván többé az erényen, mint Paulus Aemilius' és Fa-
bius' korában, csak romlására szolgálliata. Octavius , 
mindnyáj ok közt a' legnagyobb dícsvágyu és a' legszinle-
lőbb, a' köztársaság' inegrendítését, mellyet Marius' és 
Sylla', Pompe jus' és Caesar' rémítő visszavonásai okoz-
tak , hasznára fordítván , a' szabadsádot örökre megsem-
misítő! Az elfajult rómaiak, megszokván, a' vetélkedő 
hatalmasok' pártjához szegődni, elfogadván Caesár' igá-
ját , 's a* száműzések által kifárasztatván, elfeledék a' 
köztársaságot; Brutus és Cassíus voltak ennek utósó vér-
tanúi , Gallia utósó hódítása. A' fényűzés és a' puhaság 
a' szépművészetet hozák magokkal, mintegy kárpótlásul 
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az erkölcsük' elvesztéért: a' görögök tudósokat és böl-
cselkedöket küldöttek Romának, kiket Cato, a' censor, 
megvetve és haraggal kiilde viszsza; hanem a neveke-
dő polgárisodás győzött az öreg' durva erényén, 's a ' 
köztársaságban az oktatás csakhamar elterjedt.. A' nyugod-
tabb Europa népességét szaporodni, 's jólétét a' keres-
kedéssel , földmiveléssel és mesterségekkel növekedni 
látta volna, ha nem szorítatik rabigába kincs után só-
várgó proconsulok á l ta l , 's ha képtelen taxák nem zsa-
rolják ki gazdagságát. Roma' uralkodása Európát elal-
jasitva polgárositá ; az éjszaki népek' berolianása pedig 
utóbb viszszaejté azt az elsőkor' barbarságába. 

Im' elérkezénk ama' századhoz , melly a' világ' év-
könyveiben annyira nevezetes, a' szabadság elenyészté-
nek 's egy vallás születésének szemtanúja lévén. 

Európa' történetírása ezentúl lioszszú ideig úgy szól-
ván csak a' császárok' életére szorul; 's ezen ko-
ronával ékesített homlokú despoták' seregében alig 
ismerünk néhányra, kik méltók voltak az embereknek 
parancsolni. E' vérengző korszakban, mellyet római 
birodalomnak nevezünk , a' jó fejedelmek csak ittott tü-
nekeznek elő, miképen a' szigetek szélvész' alkalmával, 
a' dühös hullámok' közepette , gyéren és egyedül mutat-
koznak a' rémült hajósnak. 

Caesar, az általa magasra emelt fejedelmi polczra 
lépni méltó, fejedelmiképen beszélt, 's tör alatt esett 
e l , mielőtt fejedelemmé lehete; Octavius, dicsvágyát 
szerénység' fátyola alá rejívén, meghagyá a' rómaiak-
nak a' szabadság' árnyékát , 's a' köztársaság' császá-
rának kiáltatá ki magát. Kevessel azután Augustus czím-
mel ékesité magát , melly a' liizelkedés' találmánya. Az 
ö uralkodása alatt kialudt a' pártok' gyülölsége; a' szám-
űzöttek visszatértek lakjaikba ; a' törvények és a' fenyí-
ték szorosabban tartattak meg; a' tudományok, mestersé-
gek , szorgalom, füldmivelés buzdítattak ; 's igy a' köz-
társaságnak még leghevesebb pártolói is örvendeztek e' 
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szerencsés változaton ; hanem Róma keservesen lakolt a' 
boldogság' e' néhány éviért. 

Ez időben isten születék Jeruzsálemben, 's új idő-
számítás, új sors kezdödék a' föld' népeire; de ezen 
eset, következéseiben mérhetetlen, eleinten észrevétlen 
maradt. 

Tiberius fejedelmi székre léptét Agrippa' fiának alatto-
mos meggyilkolásával elözé meg, mert rettegé annak 
nevét. A' korlátlan hatalom megszokása sokszorozza véle 
született vétkeit, 's a' legiszonyúabb zsarnokság' tetteit. 
Ő az emberi nemet utá lá ; közönséges kivánatata vala 
azt magával együtt elveszni látni, s e' tekintetből vá-
lasztá utódjáúl Caligulát. Ennek első áldozatja maga Ti-
berius lön ; az uralkodni vágyó ifjú szörnyeteg megfoj-
tá jóltévöjét. Caligula , a' Tiberiusnál is vadabb , csak 
egy fejet kivánt a' népnek, hogy azt egyetlenegy csa-
pással vághatná le. 

Claudius árnyékképen tűnik el előttünk. A' gyáva 
és ostoba fejedelem, a' telhetetlen Messalina' aluszékony 
fér je , császár lön , a' nélkül hogy akar ta , 's száműző 
a' nélkül, hogy ezt képzelte volna. 

Nero . . • . . e z t nevezni elég; maga e' szó felébresz-
ti bennünk a' legundokabb kicsapongások', a' leggyaláza-
tosabb ocsmányságok, a' legirtóztatóbb vétkek' eszmé-
jét. Végre elcsúszik lába a' vérben, elesik a' zsar-
nok , s az elaljasult Roma Galbát fogadja uránuk, azu-
tán Ottót, ki után Vitellius, ki az asztal' undok ki-
csapongásai , és a' bujaság' mámoros örömei közt néhány 
hónapig teng. Halála méltó életéhez: Vespasianus' ka-
tonái elragadák tobzódó társaságából, és pöczébe veték. 

Szerencsére nincs itt helyünk egész kiterjedésökben 
előadni azon számtalan gyalázatos tettet, vad vérenge-
zés t , és néha bohóskodást, mellyek Róma' fejedelmei-
nek létét bélyegezik. Itt látjuk Heliogabalust, a' fiatal 
syriait , kí a" császári palotába heréltek-* kaczér leá-
nyok-, bohóczok-, énekesek-, és törpéktől környezve ér-
kezik , magát. Domina és Császárné czímmel tisztelteti , 
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aszszonyruhába öltözik, aszszonytanácshan ül elö, és 
szönyegmüvön dolgozik. Rút országlása négy esztendeig 
tartott; melly idö' végével az ennyi gyalázatost megunt 
testörök egy pöczében, hova félelme vezette , meggyil-
kolták. 

Amott Maximinus, az előbbitől különböző nemű hős 
áll előttünk, ki öklével az általa megelőzött paripa' 
lábát eltöré , roppant fákat ketté hasított, több kelyhet 
töltött meg izzadságával, 's erejéí pótlandó 40. font 
marhahúst evett. Sóvár és kegyetlen lévén, még a' lé-
giók' vérét is szomjuzá, mellyek öt' meggyilkolák, 's 
megégeték rettentő fejét , hogy az általa mondott ítéle-
tekért bosszút álljanak. 

Ezután számos apró zsarnok lép egy kis időre a ' 
fejedelmi polczra, ott halálukat lelendök. Felmagasztal-
tatván a' testörök által, kiürítik a' zsarnokság' poharát, 
s elesnek a' testörök gyilkai alatt. A' birodalom árve-

résre bocsátatik, a' zsarnokok ígérnek, a' katonák odaí-
télnek , s a' római nép , ez a' hajdan olly büszke 
köztársasági nép, e' szabad nép, melly a' királyokat 
trónjaikon megrázá, e' harczoló nép , mellynek győztes 
kezei lánczra füzék a' világot, a' római nép látja 
a' vásárt, hagyja magát eladatni, s engedelmeskedik 
új tulajdonosának, mint az oktalan állatok, mellyek 
közíéreinken megvétetvén, akarat nélkül követik urokat, 
kinek veszejétöl félnek. Ezóta, úgymond a' franczia tör-
ténetírók' egyike, szeszély , pénz, cselszövény emelék 
fel és tevék le la' fejedelmeket; az erény ritkán volt 
czíme a' trónra jutásnak, a5 róla leszállásé pedig gyak-
ran. Ekképen nem volt állandóságuk az ország' fő-
nökeinek, nem nyugalmok a' népeknek Conunodustól Con-
stantinig, 's egyetlenegy évszáz' lefolyása alat t , huszon-
négy császár váltá fel egymást, 's Gallianus' idejében 
egyszerre harminez volt. 

E' mindennap' megújult vihar' közepette , e' vétek-
hullámban , mellynek példája a' császári küszöbtől sugár-
zott szét, mivé lehettenek a' nemzetek' erkölcsei 's val-
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lási fogalmai ? A' császárság a la t t , úgymond a' szerző, 
az átalános erkölcsromlás még a' nyomát is kiirtotta 
azon természetes vonzódásnak és jó akaratnak, melly az 
élet' gyönyörét teszi : zsarnokság, kegyetlenség egy 
részén, átalános elvetemedés és szolgaiság a' másikon. 
A' katonák nem voltak többé polgárok; a ' köztársaság' 
idejében olly szép hadi rend keresetmóddá aljasodott. Az 
eredeti hazafi szellemet szigorú fenyíték, pénz és bünte-
tések pótiák. Későbben, Constantin alatt , lá t juk, mi-
ként utálja 's kerüli az ifjúság a ' katonai életet; a' pol-
gárok megcsonkítják magokat, csakhogy arra ne kény-
szerítessenek. 

Említsem-e, az aljasító erkölcsroinlásnak és kegyet-
len szenvedélyeknek mi túlságába sülyed az a' nem, 
mellyet a' szemérem szépít ? Fessem-e a' római asszo-
nyok' zabolátlan fényűzését, kik az egész világot adó 
alá veték, meggyalázott kellemeik' fényének emelése vé-
gett ? Mutassam-e őket pipere-asztalaik körül, korbács-
csal fegyverzetten, miként szaggatják csupa mulatság-
ból rabszolgálóik' vállait, vagy miként tiizdözik e' sze-
rencsétlenek' karait 's emlőit gombostövei ? Szóljak-e azon 
baccliusi titkos ünnepekről, a' vétek' valódi vinnyéiröl, 
hol az étetések' tervei készültek, 's hol a ' gyilkosság 
előre fontolgattatott ? Leirjam-e azon éjjeli vendégsége-
ke t , mellyeknél a ' legválogatottabb étkeket, a ' legrit-
kább borokat aranyban adták fe l , aranyból ették itták, 
azonközben hogy a' távol vidékekről jött illatszerek drá-
gakövek' és virágoknak közepette égtek? Seneca azt be-
széli , hogy ezen drága vendégségek' végével a' legfa-
lánkabb vendégek erővel hánytak, hogy még egyszer 
lenne örömük újra torkig lakmározni: „Vomunt ut edant, 
edunt ut vomant." Azután fajtalan tánczok, gladiátorok' 
viaskodásaí, öröménekek, s a' halál' hörgései csatlako-
zának ezen vendégségekhez, mellyek' kedvéért a' pettyes 
angolna és orsóhal elitélt emberek' és rabszolgák' vonag-
ló testével liizlaltatott. Mit mondjak végre ? a' házas-
ságtörés olly közönséges lön, hogy miatta sem szégyen 



haladásának története, 129 -

a' nőre , sem gyalázat a ' férjre nem háramlanék. An-
nyira ment a' tlolog, liogy bizonyos patríciusok birói Íté-
let által nyilvánítatták magokat becsteleneknek, csak-
hogy minden Hiedelemtől meg legyenek mentve, 's asz-
szonyok is követék őket! 

'S ne higyje senki, hogy e' rajzolat , legyen bár 
tökéletlen , csupán Rómára , 's a' birodalom' nagy váro-
saira illik. A' tartományok úgymond Ammíanus Marcel-
linus, semmivel sem voltak jobbak a ' fővárosnál. A' 
gyomor örömeinek vadászata és a' fajtalanság minde-
nütt honos, a' szerény erények pedig, mellyek a' böl-
cselkedöt a' paloták' vétkei fölött vigasztalják, nem ta-
láltatnak sehol. 

A' pipere-asztal, csodálatos szeszélyeivel, a' tob-
zodás undok kicsapongásaival, a' circus vad örömei-
vel , a' gyermekségek után kapkodás, a' g ő g , falánkság, 
mértékletlenség, kegyetlenség, ezek voltak bélyegei az elfa-
jult rómaiak' életének. A' társaság a' megromlottság' és 
elvénültség' következésében felbomlott: s ekkor jelent 
meg a' kereszténység. Ennek eleinte semmi tekintete, 
megvettetik , de még is terjed , átkarolja az egész em-
beriséget, újjá szüli azt, évszázakon által követvén a* 
polgárisodást, szüntelen ennek tökéletesítésével foglala-
toskodik. Mi gondolatot ébresztenek bennünk ezen tet-
tek? Egyetlenegyet: hogy a pogány polgárisodás a' halál' 
elvét, a' materialismust hordozá magában; a ' keresz-
tény polgárisodás' lényegében pedig élet' e lve , a' Spiri-
tualismus, vagyon. 

Bármi elmés és csábítónak lássék is egyszerűsége 
miatt a' szerző' ezen magyarázata, a' történetírás' két 
legnagyobb eseménye felöl; legyen még is szabad egy 
ellenvetést tennünk a' tudós sserzönek. 

Ugyan valóban igaz-e, hogy a' régiek' polgáriso-
dása merő anyagi volt? Valóban ki volt-e belőle átalá-
nosan zárva a ' Spiritualismus ? Mi nem osztozunk e' vé-
leményben ; s gondolatunk szerint, bár mi idomtalanok 
voltak is a' régi idők' vallási fogalmai : még sem tagad-
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hatni, hogy elég számos szellemi dogmákat és meséket 
terjesztettek a' világban. így a' Psyche és Amor felöli 
gyönyörű allegória, holtaknak a' sírok körül nyögdé-
cselő árnyékai, a' tartarus az ö kínjaival, az elysaeum 
az ö édes örömeivel, nem tanúk-e a' pogány társaság' 
átalános ínaterialismusa ellen ? Nem liitték-e a' régiek 
még az istenség' állandó és egyetemes hatását is ? „Mú-
zsák , igy kiált fel Virgil elsőben Jupitert kell meg-
énekelnünk ; Jupiterrel minden teli" ! „A Jove prin-
cípium , Musae ; Jovi§ omnia plena"! 
^ De térjünk vissza a' kereszténységhez, és az ő 

hatásához az emberi társaságra a 'négy első században. 
A ' vallás csak ugy üdvös, ha összhangzatban van 

az ember' tehetségeivel. A' görögöké , Homer' utódjai-
nak elméjéhez jobban lévén alkalmazva, legyőzte a1 

durva bálványozást, mikép' az apostolok' tanítása a' sok-
isteni mádáson diadalmaskodott. Mint létesült ezen utósó 
változás ? A' magia' túlzásai, az egész Európában és a' 
zsidó földön elágazott philosopliiai vagy vallási felekeze-
tek , a' jobban elterjedt felvilágosodás, a' rabszolgák' 
végetlenig szaporodott száma, a' világi és egyházi hata-
lom' küzdése, a' nagyok' felvilágosult és a' nép' vak-
merő hitetlensége ; mind ezek bizonyíták egy új állapot' 
szükségét, s a' változást mintegy felidézni látszanak. S 
ez megtörtént. 

A* kereszténység tehát szükség volt. Pedig min-
den szükségből származott hatalom olly erőt nyer 
attól, melly tartós ellenállást meg nem enged; a ter-
mészet, mellynek műve, vele és érette munkálkodik, mint 
ö is a' természettel és ezért hat. Rendeltetését el nem 
tévesztheti, mert ez annyit tenne, mint magát megsem-
misíteni ; pedig nem semmisítheti meg magát , mert 
szükséges. A' kereszténységnek tehát diadalmaskodnia 
kelle; 's diadalmaskodott. Nagy és tekintetet parancso-
ló , erényeiben szép, fiatal, liittudoniányában és törvé-
nyében eredeti, 's vértanúinak vére és apostolainak ékes-
szólása által erösítetve lévén, felségesen halad előre 
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a világban. A' szelídség , a' felebaráti szeretet, a' sé-
relmek' megbocsátása , az emberi szenvedések békés tű-
rése , az örökéletben liivés, bámulatra gerjesztenek 's 
elragadnak minden szívet. 

Gyakran mondatott, hogy a' keresztény vallást az 
első időkben csak a' tudatlan és szegény osztály fogadta 
el. Ezen állítás alaptalan; mert a' világosság' haladása 
rontotta le a' sokistenimádást, s terjesztette az új val-
lást. Igaz , hogy a' szegény ebben szeretetet, a' rabszol-

A-- ga szabadságot, az elnyomatott igazságot látott: de a' 
felvilágosult osztály is látott benne észt és reményt. 

Hiába dúltak a keresztények ellen a' legkegyetle-
nebb üldözések; ezek csak alkalmúl szolgáltak nekik, 
kinyilatkoztatni hítök' mélységét, buzgóságuk' állandó-
ságát, emberfölötti bátorságuk fölséges makacsságát; 
liiába szaporodtak a hóhérok, mert az áldozatok még in-
kább szaporodtak; minden halálnyögés vallási diadal éne-
kei közt liangzék el , s a' vértanúk" vére , mint a' föl-
det é ré , híveket csiráztata belőle. Végre a' hóhérok" 
kara a ' sok gyilkolásba beléfáradva megállapodott, a' mág-
lyák kialvának, a' kinzópadokon nem jajgatának meg-
szaggatott tagu szenvedők, a' tüzesvasak kihiilének; a ' 
győztes kereszténység 1. Constantinnal fejedelmi székre 
ült. Egyedül Róma állott ellent; Róma elhagyaték, 's 
egy fényes fejdelmi város emelkedék napkeleten. A' kincs-
vágy, a'méltóságok'vadászata minden osztályban neveié 
a' keresztények' számát. A' gyámolától megfosztatott sok-
istenimádás megbukott önmagában , 's gyenge mormogá-
sát elfojtá a' győztes sereg átalános kiáltása. 

Itt új látvány mutatkozik: ezek már nem azon tiszta 
és bátor keresztények , kik halált szenvednek, követen-
dők Krisztus áldozatát 's vértanúi koszorút érdemlendök; 
ezek már nem azok a' szeretet, hit, és alázattal teljes 
keresztények, kik hosszú napokat töltenek imádkozva, 
s hódolnak az Idvezítö' törvényének, mellyet az ö apos-
tolai hirdettek • ezek diadalmasok , és meghasonlanak; 
ez a ' természet' törvénye, mellyet minden világi és egy-

0 * 
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házi társaságban feltalálunk. Saját kebeléből támadt szá-
mos felekezet dühösen ostromolja a' kereszténységet, 's 
igy ez tulajdon gyermekeit látja maga ellen fordulni: 
a' gnosticusok, manichaeusok, nicolaiták, montanisták , 
Origenes' követői, az arianusok, Nestorius' tanítványai 
's számtalan mások, vagy egymásután, vagy mind együtt, 
kedvökre háborgatják és forgatják fel az akkor ismert 
világ' három részét. Azonban kiscinyenként még is ké-
szül rend keletkezni a' rendetlenségből: szent hierarchia 
alakul, erősül és terjed. A' vallás biztosítá hódításait, 
's meg akará azokat erősítni: a' tanácscsal bíró váro-
sok püspököt fogadtak kebelökbe, a' város védelmezője 
az oltár' védelmezője is lön. A' nép részt vett a ' pa-
pok' , pöspökök' 's pápa' választásában, s ezt legbecse-
sebb jogának tekinté. A' cánonok vagy decretumok el-
intéztek minden kétes pontot, 's törvény' erejével bírtak 
az egyházban, melly a' birodalomban egy nagy köztár-
sasággá lőn. A' nyilvános bűnbocsánat' szégyene, az 
egyházi átokhoz kapcsolt becstelenség, a' vétkektől eli-
jesztve, megtisztíták az erkölcsöket; a javak'közössége 
pedig és az ajándékozások' szokása meggyőzék az em-
bereket, hogy már szükség barátságban élniek 's egy-
mást testvérileg segítniek. A' fájdalom' megvetésén ala-
pult stoica pliilosophia bajak' elviselésére tanította őket; 
a' kereszténység ellenben azoknak békés tűrésére, 's fő-
leg mások' szenvedéseinek leggyengédebb és legmunká-
sabb szeretettel való enyhítésére. Minden egyháznak 
volt alaptökéje ön fentartására, a' vendégszeretet' gya-
korlására , betegek' ápolására , temetésekre, árvák ' , 
keresztények' , s különösen a' vértanúk' gyermekei' 
nevelésére , söt a' kitétetett pogány gyermekekére 
is, hogy ezek az igaz hitben oktattassanak. A' boszú-
állásnak, mellyet Homer, minden nemes szívnek olly édes-
nek ábrázol, a' haldokló Krisztus' szava a' sérelmek' 
megbocsátását állítá helyébe. A' keresztények végre ir-
tóztak a' circusí játékoktól; az öröm a' vendégségek, a ' 
fényűzés, minden javak, az élet' minden hiúságai meg 
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voltak nekik tiltva ; imádkozás , bűnbánat, munka fog-
ialák el nappalaikat 's éjeik' egy részét. 

Consíantin' idejében mindazáltal sebesen növekedett 
a* papság' batalma 's gazdagsága. E' fejedelem' bőkezű-
sége nöttün nőtt az ö ájtatosságával és vétkeivel. Az ö 
uralkodásától fogva Justiníánéig lefoylt kétszázad alatt 
a' birodalom' tizennyolczszáz egyházát, a' fejedelem és 
alattvalók sokszoros és elidegeníthetlen ajándékai meg-
gazdagíták. A' püspökök szabadalmat nyertek csupán 
velők egyenlők által Ítéltetni, s azt meg is tartották. 
Az ö választott bírósági határozataik törvény gyanánt 
tekintettek s elejökbe vitetett csakhamar minden ügy. 
A' védlielyek' szabadalma áttéteték a' keresztény egy-
házakba , 's a' püspökök' hatalmas közbenjárása védhe-
té a' legjelesebb polgárok' vagyonát s életét. 

Más részről az erkölcsökre volt a' kereszténység 
felette jó befolyással az által, hogy a' házassági kap-
csot megszentelé, s a' nötlenség és házasság közt, nem 
mint a' zsidók és pogányok, semmi közbelső állapotot 
nem ismert el. Az asszonyok társaságbeli rángjokat neki 
köszönik; ö szüntette meg a' nemek' egyenlőtlenségét, 
egyenlő lelki jótéteményben részesítvén mind a' kettőt. 
Isten' gyermekei vagytok mindnyájan, úgymond sz. Pál; 
most már nincs többé sem zsidó , sem polgár, sem szabad, 
sem rabszolga sem férfi , sem asszony ; mindnyájan egy 
vagytok a' Jézus Krisztusban. 

Az erkölcstudoiuány , nemzetek' joga, és philo-
sophia, végetlen sokat nyertek tehá t , de nem egyedül 
magok nyertek e' felséges és szent forradalom által. A' 
tudományok és művészetek, mellyek Augustus' századá-
ban olly élénk fénynyel tündöklőitek, elfajultak az ö alá-
való és vérengző utódjai alatt ; mert a' tudományok és 
művészetek a' nemzeti typus' mellözhetlen bélyegét visel-
vén, szüségképen következik, hogy változnak és aljasod-
nak ők i s , midőn a' nemzet' cliaractere, midőn annak 
szelleme módosul vagy hanyatlik. 
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Az átalános hanyatlás' közepette, 's a' birodalom' 
rút sülyedésében, egyedül püspökök 's remeték emelked-
nek századukon felül , egyedül ök hallatják a' teremtő 
lélek' isteni szavait vétekaljasitotta nemzetekkel, tu-
datlan és vad népekkel. Két sir között születvén, köny-
veik megmenekvének a' goíhok' és vandalok' üszkeitöl; 
azokból merítettek a' mai századok olly felséges ékesszó-
lást , de szelídebbet, hatóbbat, 's menttet azon majdnem 
vad energiától, melly az előbbre haladott polgárisodás-
sal és királyi hallgatósággal meg nem fér. 

A' költészet is elenyészett; késő ébredése' alkalmá-
val minták nélkül lévén, egyedül a' vallástól nyeré fel-
söségét a' hajdani felett. A' pogány menny, melly az 
emberiség' vétkeit visszasugárzani látszik, mérközhetík-e 
a' mai spiritualismussal, melly minden nemes eszmét föl-
magasztal , 's az önzést lealázza ? Mérközhetnek-e a' 
régiség' minden fényes hazudságai a' lélek' ezen költé-
szetével , melly az isteni jóság' végetlenségéböl veszi 
eredetét, 's ugyan abba tér vissza? Nem hiszsziik. 

Ha bár kevésbé nagy, még is észrevehető volt a' 
kereszténység' befolyása a' szépmüvészetekre is. A' gö-
rög és római templomok' helyét gotli szentegyházak vál-
ták fel. Ezek ugyan nem tökéletes stylusuak, de czél-
joknak megfelelnek. A' goth bolthajtások vallási érzelem-
mel hatják meg az embert, s magábatérésre bírják. Az 
ú j vallás' szent titkainak e' merész, e' tekintetet paran-
csoló eredeti formákra szükségök volt. 

A' festészet is változtatá tárgyai t ; a' sz. atyák' tör-
ténetei , az ó testamentom' tartalma, és az újnak még 
szelídebb, kedvesebb tárgyai lépének az örökös bacclia-
naliák ' , 's az istenségek' és hősök' helyére. 

Hát a' természettudomány nem nyert-e ezen újjászü-
letéssel? Mióta az ember meggyőződött, hogy egyetlen-
egy értelem kormányozza a' világnak olly csodálatos ren-
dét : tanúlmányainak iránya sokkal következetes!} lön, 
okot kerese mindenben, 's e' vizsgálódásból a' tudomány-
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ra nézve szintolly számos, mint hasznos eredmények szár-
maztak. 

így tehát a' polgárisodás huzá maga után a' ke-
reszténységet; a' megalapított kereszténység pedig vé-
getlen lépéseket tétete a' polgárosulással; elterjesztő jó-
téteményeit a' felvilágosult Európában , az éjszak' bar-
barjainál, sőt még Afrika' és később az újvilág' siva-
tagaiban is. Egyedül az isteni bölcseség állíthatott, úgy-
mond Hugo Victor, egy terjedelmes és egyenlő fényt 
az emberi bölcseség' minden ingadozó világossága' he-
lyébe. Pythagoras, Epicurus , Socrates, Plató fény-
pontok ; Krisztus pedig maga a' nap. 

Roux-Ferrand, előadván ekképen a' római polgá-
risodás' inventariumát, a' kereszténység' kezdetében, s 
szemeink' elébe állítván a' mi időszámításunk szerinti négy 
első század' polgárisodása rajzolatát: a' második kötet-
ben az ötödik, hatodik, hetedik és nyolczadik századi 
haladását terjeszti elö a' polgárisodásnak, 's megismer-
teti velünk azon különböző elemeket; mellyeknek itt 
egykorú, amott egymásután következő, néha egymást 
felváltó keveréke szülé ama' sokféle változást és külön-
böző színezetet, mellyben mind Európának általános 
történetei összesen véve, mind egyes nemzetek külön 
legendái mutatkoznak. Hanem e roppant rajzolat' he-
lyes kívihetését, hihető, maga a' szerző sem reményi-
vén , munkájának e' szakát nagyon is sziik korlátok kö-
zé szorítá, leginkább csak a' mai Francziaországra fe-
szítvén figyelmünket. De ha igazságosok akarunk lenni, 
meg kell vallanunk, hogy az előadás' e' korlátoltabb 
módja, a' festés' átalános igazságán keveset változtat ; 
az időben ugyanis, mellyel most foglalkozunk, a' barbár 
erkölcsök mind ugyanazon egy, majdnem egészen ha-
sonló képet viselék; 's a' polgárisodott nemzeteknek, a* 
római birodalom' leányainak erkölcsei, szinte mind egy-
forma characteriiek voltak. így tehát ez úttal meglehe-
tős pontossággal vizsgálhatni az egészt annak egy ré-
szében. Egyébiránt is Gallia, éjszaki és déli Európa, 
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's az oczeán és a' középtenger közti fekvésénél fogva, 
szükségképen az a' hely volt, hol a' polgárisodás' és a* 
barbárság' küzdése legmunkásabbnak mutatkozott, hol 
a' győzödelemért legtovább tartott a' harcz, hol a ' bar-
bárok' anyagi erejének és a' rómaiak' értelmi hatalmá-
nak egyesülte legbensőbb lön, 's legnevezetesebb társa-
sági tüneményeket szüle. 

Azonban ha helyeseljük is a' munka' szűkebb körbe 
szorítatását, azt mindazáltal lelietlen nem sajnálnunk, 
hogy a' szerző jónak itélé , úgy, mint első kötetében, 
a ' polítícai események' sorát előrebocsátani , 's azután 
adni az erkölcseikét. A' mi véleményünk szerint, a' po-
liticai tett gyakran magyarázata az erkölcsi tettnek, mint 
viszont, néha az erkölcsi tett leleplezi a' t i tkot, melly 
a' politicai tettet okozá; 's hajlandók vagyunk hinni, 
hogy ezeknek közelítéséből, összehasonlításából, világos 
oktatások' és hatalmas igazságoknak kell származniok. 
Nem is követjük tehát e' taglalatban a' szerző' metho-
dusát , hanem a' mennyire lehet , együtt adjuk elő azon 
különféle eseteket, mellyek az európai polgárisodás' kö-
rébe tartoznak. 

Róma megszűnt a' nemzetek' királynéja lenni, 's 
Constantinápoly váltá fel, császárai' gyalázatos életének, 
lieréltei' még gyalázatosabb hatalmának, s a' kebelében 
szüntelen újjá születő vétkeknek daczára. Ide meneke-
dett a' caesarok' politicai vénsége, 's itt kell annak 
kimúlnia: úgy látszik, fájdalmas elöérzettöl vezettetve 
lielyezé Constantin Europa' ha tárára , 's messze a' Tibe-
ris' partjaitól, e' nagy császári sírt, hogy ne szomorítsa 
ennek látása a' Scipiók', Augustusok', Antoninusok' Ró-
máját , mellyet büszke köztársasági fiai, dicső despotái s 
erényes zsarnokai örökre elliagytanak. 

Az ötödik század kezdetében a' Tatárság' barbár-
jai a' kelet' és nyugot' más barbárjaira rohannak : ret-
tentő rendülést érez Europa; 's ime China bástyáitól a' 
Némettengerig, Scandiaaviától a ' Rajnáig és Dunáig, 
számtalan népségek «nyomúlnak előre, 's mind együtt a' 



haladásának története, 137 -

római birodalomra esnek , a' római birodalomra, melly-
nek gyámolai Arcadius és Honorius voltak ! Akkor iszonyú 
lün az öszszetört királyi székek'lármája, 's a' népségeké, 
mellyeknek utósó halálos hörgése vérben fuladt el. 

Mindezen iszonyatok' közepette egy nagy ember 
mutatkozik; Stilíclio az, ki az ítalíai nemzetiséget kard-
dal védi; de felgerjed ellene a' gyáva nyugoti császár 
féltékenysége, és Stilicho , a' liazavédö , kiadatik elle-
neinek , 's tör vet neki véget. Már most nincs többé 
gátja a' barbárok' dühének; háromszor vezeti őket Ala-
rich Rómáig, Js a' háromszor győztesek látják a' királyi 
nép' utódjait a' legtávolabb provinciákba szökni, vagy 
elaljasodott szolgai fejeiket meghajtani. 

Alarichot Ataulf váltja f e l , s Italiát néhány évig 
színlett nyugalomban hagyja; de, mint egy történetíró 
mondja: ,,a' nyugoti birodalom darabonként roskadt i^sz-
sze , liasonlólag egy ókori nagyszerű emlékhez, mellyröl 
az idő' vas keze , mindennap lefejt egyegy követ." 

'S mi történt ez alatt keleten? Arcadiusnak, a' 
testvéréhez hasonló semminek, nem volt Stilichója, ki 
öt' védelmezze. A' herélt Eutrop , egy idomtalan, mind 
erkölcsi, mind testi tekintetben egyaránt rú t , születése-
és vétkeinél fogva egyaránt alávaló lény, consul czím-
alatt kormányzá a' birodalmat Végre nincs többé Eutrop, 
Arcadius és Eudoxia megszűnnek élni; 's a' még gyer-
mek II. Theodosius lép a' császári székre. 

Ekkor halad előre Attila, vezetve liunnjait, 's 
millió és millió barbárt hajtva maga előtt ; győzelemre 
győzelmet, dúlásra dulást halmozva, elér végre Konstanti-
nápolyig, gyalázatos békét parancsolni a' gyenge Tlieodo-
siusnak, ki kevéssel azután berekeszti haszontalan létét. 

A' liunnok' kincsvágya még nem lévén kielégítve, 
Attila nyugotra vezeti rémítő hadait. De Gallia' éjsza-
ki részében egy kis germán eredetű nép nagy jövendő' 
alapját veté meg ; a' frankok átkelének a' Ra jnán , 's 
büszkén telepedének meg azon földön, mellynek kevéssel 
azután ök valának nevet adandók. Az isten' ostora száz 
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különféle népbeli félmillió katona' kíséretében feldúlja a 
metzi síkságot, 's a' Rajna, Márna, és Szajna közti vi-
déket; azután a catalaunumi síkra szál, elfogadni a 
viadált, mellyel a' frankok' királya megkínálta, kit Ae-
tius 's a' vizigothok es burgnndiak, Galliának ezek déli, 
amazok nyugoti lakosai segítettek. Ezúttal megfutamo-
dott a' barbár, liolttetem halmokat hagyva há t ra , 's el-
méjében nagy boszút forralva. E' rémítő mészárlás 
ntán alig folyt le egy esztendő , 's íme Aquíleja Attila' 
kezeibe esik, s hamuvá égettetik általa. A' vérszomjas, 
különbség nélkül öleti az asszonyokat, gyermekeket ét» 
elaggottakat, s a'városokat láng'martalékává teszi. Meg-
rémül ekkor minden, hódol minden; egyedül Leo pápa 
bátorkodik Rómát védelmezni; pápai öltözetében felsége-
sen ballag Attila' elébe , ki tiszteletre kény szeri tetik 
iránta. De csakhamar iit a' barbár' utósó órá ja : a' 
mint a' Duna mellé, királyi falujába visszatér , egy ven-
dégség' részegségében elragadja a' halál. 

A' hunnokat Attila hódítókká teve: Attilával el-
hunyt a' hunnok' dicsősége; olly tagadhatlanúl igaz az, 
li'ógy a' nagy emberek teszik a' nagy népeket! 

Attila' pusztításai szülék a' velenczei köztársaságot, 
Aquileja', Padua' , és más a' liunnnk' dühét kikerült vá-
rosok' megszökött lakosai ál tal , kik az adriai tenger' 
szigeteire és moesárai közé menekvének. Igy új világ 
emelkedék a' réginek romjain ; Európa kicsinyenként fia-
talabb , erösebb és szebb alakban álla elő. A' polgári-
sodás lassanként fog következni; de mivel nem vadság-
és rabláson , nem rabszolgaság - és despotismuson, 's fő-
leg nem materialismuson alapuland: azért haladása ter-
mékenyebb , 's Europa' sorsa boldogabb leend. 

Azonközben új iszonyatak kinzák' Európát; Gen-
serich, vandáljaival a' Tiberis' torkolatánál megjeleni 
vén, tiizzel vassal állót boszut Román Carthagóért; 
egyedül gyermekeket és aggott őszeket hagyott az örök 
város5 füstölgő romjai között, 's azután visszatért Car-
thagóba. 
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A' megmaradt rómaiaknak sem bátorságuk, sem ha-
talmok nem volt császárt választani. A' császárok' ide-
iglenes felváltói fellépnek a' fejdelnií székre, és leszál-
nak, a' nélkül, hogy a' világ azt tudná, vagy miattok 
nyugtalankodnék; a' legfelsőbb hatalom csak árnyéka 
önmagának ; a' császárok, senatus , légiók, minden cse-
kély és nevetséges, minden gyenge és aljasult; e' nem-
telen és vérengző paródiában semmi sem nagy, csupán 
a' vétek az. 

Ismét egy Augustus' fejét ékesité a császári korona : 
de e' név, mellyet hajdan a' császári szék' szerenesés 
alapítója dicsőn viselt, még világosabbá teszi az ifjú fe-
jedelem' semmiségét: végre lemond ö is Otloáker', Ita-
Iía' ura' parancsára, s azontúl a' nyugoti birodalom csu-
pán emlékben él. 

Illyen volt Róma' utósó ideje; azon Rómáé, melly-
nek gyenge kezdete, győztes szabadsága , zsarnokai, 
és megbukása felváltva érdeket, bámulást,, rettegést és 
szánakodást gerjesztenek. Miután aggott despotismusával 
a' világot sokáig fárasztotta volna, a'hajlékony koloszsz 
ellentállás nélkül roskadt öszsze egy barbár' szavára. 
Ezen fontos esettől fogva Justinus' országlásáig, mintegy 
félszázad' lefolyta a la t t , tökéletlen évkönyvek, isme-
retlen nevek, s apró tusákon kivül egyebet nem talál-
ni az elaljasult birodalom' történetírásában. 

Míg Italiában illy hirtelen változott meg minden, mi 
történt az alatt Galliában ? A'merovingi Childeriket, Chlo-
dovig váltá fe l , a' ki egyszerű néposztályfönökböl je-
les hódító lön, s letévén a' pogányságot Krisztus' val-
lására tére. őt tehát kétféle dicsőség illeti, úgy mint 
egy nagy és fényes ország' alapítójáét, 's mint megerösí-
töjét az egyháznak , melly a' franczia népben általa hü 
szövetségest és hatalmas pártfogót nyert. Igy, míg a' 
nyugoti birodalom felbomlik , mig Italia darabokra sza-
kad : az alatt egy barbár főnök' keze új királyi pálczát 
a lakí t , politicája új monarchiát készít, 's munkája erő-
ben elé rendi, fényben meghalandja azt a római birodal-
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mat, melly a ' régi történetírásban vágy társ nélküli óri-
ásként tűnik fel. Igy továbbá, (mert itt a ' következések 
legfontosabb érdeküek) a' szabadság, a' régi Gallia föl-
dén még élénkebb királyságot emelend, a ' barbárság' 
Európa* középpontján még tökéletesebb polgárisodást fej-
tend k i ; igy az örök akarat , melly az egyetemet 
szabályozza , egykor még magának a' cliaosnak kebléből 
idézendi elő a ' rendet, s a ' világosságot a 'setétség ' mé-
lyéből születtetendi! 

Más részről a' bri t tek, elhagyatván a ' rómaiak 
á l ta l , kikiáltják függetlenség őket, 's azután, a' dühös 
hegyi lakosok ellen segítségül híják a ' szászokat, ;s 
ezen új uraik alatt visszaesnek a' barbárságba, inig 
az egymásután többféle pusztító néptömegek által dúla-
tott Spanyolország, a' goth királyok alatt nyugodalmat 
talál. 

Nem űzzük tovább azon physicaí nagy forrodalmak' 
e lőadását , mellyeknek Európa az ötödik Század alatt 
ki volt téve; inkább az erkölcsi forrodalmat amazoknak 
elkerülhetlen következését vizsgálgatjuk. 

Az éjszak' fia már érzé a ' letelepülés' szükségét , 
hogy éldelhette ba l tá ja , vagy pallosa szerezte j ava i t ; 
azonban még egyre tódultak elö új meg új vándorcsor-
dák , a' kies déli tartományokat, vágyaik' s küzdéseik' 
állandó tárgyai t , elfoglalni szándékozók. E ' kettős anya-
gi téteményböl kettős erkölcsi tétemény volt eredendő : 
a z , hogy az Europa' déli határain megtelepült győztes 
népségek , távol az egyre megújuló vándorlások' nézölie-
lyétöl, mind inkább 's inkább elvesztendik eredeti energiá-
jokat , 's a 'nyugalomból szelíd és asszonyias erkölcsö-
ket inerítendnek, azonközben, hogy a ' birodalom' éjsza-
ki tartományaiban letelepült hódító népcsoportok, mago-
kat a' barbárok' új berohanásai ellen védelmezni kény-
szerítetvén, megtartandják durva és hadakozó erkölcsei-
ket. 'S im' e' kettős erkölcsi eredmény annyi századok' 
lefolyta után mai napig sem enyészett el egészen. 
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Hát a' tudományok' és művészetek' állapotát az 
ötödik században millyennek találjuk? Majdnem semmi-
nek mindenfelé; inert a' tudományoknak és művészetek-
nek is szabályra, hitre , jelképre van szükségek; ezeket 
pedig hol találhatták azon felforgatás' közepette, melly 
a' múltat szétdúlá, 's szüntelen kétessé tévé a* jövendőt? 

Azonban még e' rontó örvény'határi közt is élt egy 
teremtő eszme, a' kereszténység; a' physicai erő zsák-
mányává lett társaságban, egy erkölcsi ereje által hatal-
massá lett társaság, az egyház növekedett. Ennél fogva 
meg kellett történni, 's valóban megtörtént, hogy a' 
tudományok és művészetek, mellyeknek kilátása ösztön-
képen és szeretettel nyugszik a' jövő időkön, azon egye-
düli menedékhelyekre vonúlának, hol nekik a' jelenben 
pártfogás, a' jövendőre nézve remény kínálkozott; szó-
val , az egyház' karjai közé veték magokat S lát juk, 
milly művészeti emlékeket, mílly tudományos munkákat, 
milly literatúrai szüleményeket hagyott reánk az ötödik 
század! Az épületek, tudományos fejtegetések, lite-
ratúrai munkák, a' vallási lelkesedés bélyegét viselik; 
az építészet, festészet és szobrászat az egyház' számára 
dolgoznak ; a' pliilosophia az egyház' felügyelése alatt 
fontolgat és oktat; egyedül az egyházban találni ittott 
ékesszólókat és költészeket. 

A' barbárok' berohanása tehát felette kedvező kö-
rülmény volt a' kereszténység' megerősítése és kifejlődé-
sére nézve; mert általa nyilvánosabbá téteték az ö sze-
lídsége. Ez a berolianás felette kedvezett az egyház' ha-
talma* megerősödése' és kifejlődésének; mert a' papság 
körén kívül minden ismeretet elnyomván, a' papi ren-
det annál nagyobb fényben tündökölteté , ö reá voná 
a' népek' figyelmét, 's öt a' királyság' szükségképi ta-
nácsosává , a' nemzet jogainak nélkiilözheílen védőjévé, 
közbenjárójává, sőt nem ritkán király és nemzet közti 
bíróvá is tevé. 

A' kik szeretik Bossuettel az összeroskadó orszá-
gok' morajjában az isteniség szavát hallani, nem mond-
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hatnák-e azok, hogy isten a ' keresztény polgárisodást 
(az erényes szabadság' polgárisodását), a ' római világ* 
avult polgárisodása' (a' romlottság' és rabszolgáság' pol-
gárisodása ) alkalmatlan vetélkedésétől megszabadítani s 
igy haladásában siettetni akarván, meghagyá az éjsza-
ki népeknek, ragadnának fegyvert, 's rohannának a' 
koloszszra, felfedezvén az ö hadvágyoknak a' déli euró-
pai földek' termékenységét, az ottani városok' kelle-
meít ? 

Az ötödik század tehát, ha mint elv fontoltatik, 
egy a' legnevezetesebbek közül, mellyeket a' múlt idő 
a' történetíró' vizsgálatinak kitár. Időszaka lévén tu' ron-
tásnak , időszaka a' teremtésnek, magában viselé a' mai 
egész polgárisodás' csiráját; ezen olly szelíd, olly csínos, 
olly illatos, olly kényelmes polgárisodásét, mellyet apá-
ink annyi szenvedéssel szereztenek számunkra, 's mel-
lyet mi még is szüntelen kárhoztatunk, mert untat ben-
nünket a' szerencse' állliatatlansága, és mivel sokkal kön-
nyebbé lett az élet, hogysem azt nagy becsben tartanok. 

A' hatodik században Justiniánt látjuk a' keleti csá-
szárszéken ülni, 's azon nagy tartományok' visszaszer-
zésére törekedni , mellyeket a ' barbárok' fegyvere, po-
líticai nevek, társasági kötelékek nélküli birtokokká, 
sajátokká szaggatott. Főleg Belizár és Narses jelesiték 
e' császár hadait , ki amaz iránt kegyetlenül hálada,tlan, 
's ez iránt kevéssé liáladatos lön. Övé azonban a' di-
csőség , hogy a' római törvényeket összeszedette, Co-
dex Justinianus czím alatt; ezenkívül kihirdettette a' bi-
rodalom' törvénytudói' és birái' határozatainak váloga-
tott gyűjteményét, melly terjedelmes munka a' gőgös Pan-
decta czímmel ékesítetett; az Institutumok' négy köny-
vét is neki köszönjük, mellyek mintegy kivonatai az érin-
tett munkáknak. E' hármas tettet meg kell jegyeznünk; 
mert látni fogjuk, hogy a' jogtudomány' ezen emlékei az 
európai törvényadás alapjai lesznek, 's a' jogi oktatás' 
egyik legfontosabb részét teendik még mai napig is ,* s 
valóban túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a' Justinián' pa-
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rancsára készült Corpus Juris a' legbecsesebb hagyo-
mány, melly az ókor polgárisodásáról á' maira szállott. 

A' lombardok' Pannoniába nyomulta, hová Justini-
an által telepítettek le, figyelmünkre nagyon méltó ; mert 
kevéssel azután, Alboin' vezérlete alatt átkeltek éjszaki 
Italiába, s a' monda szerint magokkal vivék oda a' feu-
dalismus' azon szokásait, mellyek Európát terjedelmes 
liálújokkal befedvén, számos századokon által népnyomó 
és királyokat háborgató kormányny% alakultak. Alboint 
Cleph váltá f e l , kit cselétlei meggyilkoltak. Másfél év-
nyi országlása alatt meggyülölvén a' lombardok a' kirá-
lyi méltóságot, 3 0. vagy 3 6. fejedelmet választottak; a' 
nagy városok grófok', a' várak pedig várnagyok' paran-
csai alatt álltak. E' különös köztársaság 10. évig tartott. 
A' nemesség a' szegényeket csigázá, a' gazdagokat ki-
rab lá , feldúla mindent. Italia akkor, úgymond sz. Ger-
gely , vad állatok' tanyájához hasonlított. 

A' frankok által elfoglalt Gallia, vagy hogy rö-
videbben szóljunk, Frankhon , e' századi évkönyveiben 
merő vérengző tetteket mutat , mellyeket mi itten elő-
adni nem fogunk. Azonban távol vagyunk a' történetilók' 
legnagyobb részének azon véleményétől, mintha a' me-
rovingiek' történetírásának e szaka egészen érdektelen 
volna, 's nem mondjuk például Haliammal, hogy csupa 
haszontalan és unalmas munka e' forradalmak' fonalát a' 
háborgások' és vérengzések' jelenetein keresztül követ-
ni, hol a' történetvizsgáló semmi fénysugárt, semmi ér-
dekes pontot nem le l , mellyen fáradt szeme megnyug-
hatnék. Söt úgy hiszsziik, van sok látni és tanulni való 
azon történetekben, mellyeknek a' frank földek a hatodik 
században nézöhelyei voltanak. Észrevehető , miként ala-
kul kicsinyenként a' polgári társaság politicai tekintetben ; 
mint tér vissza a ' rend; mint törekesznek napfényre mély 
nézetek, ámbár igen gyakran tör és méreg által. így 
Fredegonde és Bruneliild világosan a' monarcliiai egy-
ségre czéloztak , 's hogy ezen ösztönüket kielégítsék , 
egyik sem irtódzott vétekhez folyamodni, vétekhez, melly 
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mindig Téráldozattal járt 's mindig új vétket szült. Vé-
leményünk szerint roszul ítéltetik meg e' két asszony, 
mert bennök nem gyűlöletes vágytársakat, lianem inkább 
politicai elleneket kellene lá tn i , kik hogy czélt ér jenek, 
kénytelenek anyagi eröt (hadat és gyilkosságot) hasz-
nálni olly időben, midőn az ész'eszköze ( a ' közvélemény 
és a 'diplomatia) még nem volt kifejtve. Megmutatá mind 
a' kettő, hogy lelkök' mélyében olly nagyság 's talán 
olly érzékenység lakozik, melly illyen században bámu-
lásra méltó. A' roppant munkák, mellyekkel Brunehild' 
neve összekötve vagyon, 's mellyek közül néhány még 
máig is fenál l ; az utak, h idak , mellyeket a' neki hó-
doló országban építetett, nem mutatják-e mind ezek, hogy 
ezen asszony előre érzé a ' polgárisodást, melly az em-
berek' értelmi, politicai, és kereskedési viszonyai által 
terjed és tökélyesül ? 

A' mi Fredegondát i l le t i , nem említvén azon hősi 
bátorságot, niellynek ö a' droissii ütközetben austrasiaí 
Childebert ellen bizonyságát a d á , csak egy esetet hozunk 
fel , mellyet toursi Gergely, vele egykorú iró ad elö. 
Fredegonde' és Chilperik király' fiai, úgymond Gergely, 
nehéz betegségbe esvén, ugy vélekedők Fredegonde, hogy 
talán büntetni akarja öt isten , gyermekeinek halálával , 
az általa elkövetett vétkekért : igy szól tehát Chilperik-
hez , az ö férjéhez és bűntársához; „íme sokáig türé az 
isteni irgalom rosz cselekedeteinket; gyakran ostorozott 
bennünket lázzal és más hajakkal , s mi nem javulánk 
meg. Gyermekeink közül meghaltak már néhányan ; s 
most a' szülék' künyüi, az öregek' fohászai, az árvák' 
zokogásai, a ' még életben maradiaknak is halálát oko-
zandják, 's nem maradand reményünk valaki ' számára 
gyüjthetni; kincseket szerzünk, 's nem tudjuk kinek. Kin-
cseink, ragadmány- és átokkal teljesek, birtokos nél-
kül maradnak , Fér-e még pinczéinkbe több bor ? Nincse-
nek-e magtáraink gabonával tele? Nincsenek-e kincstá' 
raink tömve arany nyal, ezüsttel , drágakövekkel, nyak-
kötökkel és más fejedelmi ékességekkel? ' $ ime elvesz-
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tettük a' mi legszebbünk volt, elvesztettük fiainkat. Ha 
tehát megegyezel benne, j e r , égessük el a' gyalázatos 
adó-lajstromokat, s érjük be azzal a' mivel beérte Klotár 
király, a' te apád." A midőn e' szavakat mondaná a' 
királyné , mellét öklével verdesé, azután pedig elöada-
tá az ö városaiból öszszehordott lajstromokat. Tűzbe vet-
vén ezeket, a' királyhoz fordula, mondván; ,,Mi tartóztat 
téged' ? Cselekedjél, a' mint engem' cselekedni láttál: hogy, 
ha kedves gyermekeinket elvesztjük, legalább az örök 
büntetéstől menekedjünk. A' király bünbánattól elfogulva 
tűzbe hányata minden adó-lajstromot, s elégetvén azo-
kat , mindenfelé megtiltá ezen adók' jövendő beszedését. 

Lehetett-e tehát olly szörnyű vétkes, olly borzasz-
tó kegyetlen ezen anya, ki gyermekei iránt annyi szere-
tetet mutat; ez a' királyi nő, ki a' nép' sorsa enyhíté-
séről gondolkozik, ki bánatos könyüket bullát hibáiért, 
's ki saját keble ellen dúl, kétségbeestében ? Lehetet-e olly 
megrögzött a' vétekben, olly határtalanúl gőgös, ez a' ki-
rályné, ki magát vádolja 's megalázza isten előtt, 's ki az 
öt fenyegető rettenetes büntetés' igazságát megismeri ? 

De mellőzzük el a' közönséges következéseket, mel-
íyeket a' felhozott két tettből, Brunehild' és Fredegonda' 
javára húzni lehetne, 's menjünk át azokra, mellyekefe 
belölök általában a' társaság' állapotjára nézve vonhatunk. 

Látjuk, milly előmenetelt tett a' barbár egy század 
alatt! látjuk, mint haladt a' polgárisodás azon földön , 
mellyet az éjszak' fiai annyira pusztítottak, annyi rom-
mal borítottak; Még alig egy százada, a' hódító csor-
dák merő pusztító forgószél valának; védtelen prédára 
rohanni, megölni a' birtokost 's földét elfoglalni, zsák-
mányolás végett mingdenfelé hadakozni; e' volt a' bar-
bárnak , főnöknek vagy katonának czél ja , 's újra meg 
újra kezdett foglalatossága! Rendre hiába intetik, neki 
nincs a' felöl fogalma; hiába kérdeztetik tőle a' jöven-
dőnek eszméje, az ö durva lelke csak a ' j e len t látja. 'S 
íme! a' hatodik században megváltozott mind ez; a ' 
barbár társaság a' polgárisodást 's ennnek sikeres 
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eszközeit gyanítá, a' barbár társaság felfogá és gyakor-
latba tevé a' rend eszméjét; tartományait utak hasítják, 
adója rendes lajstromok szerint szedetik be. A' főnök' 
tekintete királyságig, despotismusig emelkedett; a' mi 
a ' népség' engedelmességét söt hódolását bizonyítja. Igy 
tudta nélkül megy elö a' barbár szelídebb erkölcsök felé , 
's a' szabadabb királyság a' hatalom' egységének meg-
alapítását irányozza. 

De Fredegonde' és Brunehild' gyermekei sokkal if-
jabbak voltak, hogy sem a' királyi méltóság' terheinek 
megfelelhessenek, gazdag embereket, jeles liarczolókat, 
tudós titoknokokat liífak tehát magok mellé, kik őket 
tanácsaikkal segítvén részt vettek a' fejedelmi hatalom' 
gyakorlásában. E' hatalom után sóvárgó emberek azonban 
csak hamar csipdesték a' nép' jogait a' király' j avá ra , 
későbben pedig a' királyéit ön magok' hasznára A' VI. 
század' vége felé Francziaországban már erős és össze-
tartó aristocratiát találunk, melly Childebertet és Gon-
tránt kényszeríti az andelyi békekötésben kinyilatkoz-
tatni , hogy nem álland többé a' királyok' szabad-
ságában az egyháziaknak, vagy világiaknak adományzott 
vagy utóbb adományzandó javakat tetszésök szerint vísz-
szavenni. A' gyenge fejedelemtől ekképen kicsikart enge-
dély által örökös nemesség alapítatott és függetlenné té-
tetett a' fejedelemtől, kinek kedvét a' jótéteményben ré-
szesültek mind addig kényszerítettek keresni, engedelmes-
séget , hűséget, és. készséget mutatva iránta. Ezentúl 
napról napra hanyatlik a ' királyi hatalom, azonközben, 
mig az arístocratia' hatalma napról napra nagyobb kiter-
jedést nyer, annyira, hogy végre a' palota' mailje, mint 
az arístocratia' munkáló erejének szeniélyesítője, a ' ki-
rályi székről a' tehetetlen fejedelmet letaszítja , 's arra 
maga bátorkodik ülni. A' VI. század tehát eleinte a ' mo-
narcliíai egység' csiráját, későbben pedig a'feudális rend-
szer' korcsát mutatja. Azaz, a' VI. század, méhében 
hordá Francziaország' egész jövendőjét, még a' nagy for-
radalmat , 's ennek okait is. 
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Állításom' helyességéről kikí meggyőződik, a ' ki 
meggondolja, hogy I. Gergely' pápasága, a' római egy-
ház' egyik legszebb szaka, a' papi uralkodás' megerősí-
tését nagyon előmozdította, 's a' római széket a' politi-
eai ügyekben majdnem az egész világ' birájává tette. A-
pápák' ezen óriási hatalma a' világra nézve bizonyosan 
sok jónak lehet forrása , midőn az egyházi trónon felvi-
lágosult és erényes emberek ülendnek, mint nagy Ger-
gely; hanem kincsszomjas és dicsvágyó pápák' kezei-
ben, kik elfelejtik, hogy az evangeliom a humanitás* 
alkotmánya, 's a' kik pápai méltóságukat szüntelen eszük-
ben tartván nem eléggé fognak emlékezni a r ra , hogy ke-
resztény papok: félelmes eszköze lehet és lesz is az 
elnyomásnak. Akkoron néma elégedetlenség ébredem! az 
egyház' tekintete ellen , későbben erőteljes ellentállás 's 
végre erőszakos visszahatás alapuland majcl a' népek', 
majd a' királyok' részéről. A' XI. század, VII. Gergely' 
papa uralkodása alat t , fogja mutatni első átalános je-
leit azon küzdésnek, mellynek utójára szükségképen a' 
theocratiai hatalom' megbukásával kell végződnie. De ne 
előzzük meg az időket, hanem térjünk inkább vissza a' 
VI. századra. 

Britanniában, a' VI. században a'hétkirályság'meg-
alapítása a' legnagyobb nevezetesség. Midőn a' szászok 
hódításaik' gyümölcseit, mint látszik, békével éldelni 
akarták, más germán népségek a' hódított ország' meg-
osztására kényszeríték őket. A' Tower és Tweed közt 
partra szált angolok egyesülvén a ' piktekkel, tiizzel 
vassal pusztítván az országot, mind a' győzedelmeseket 
mind a' legyözteket kényszeríték helyet adni, 's az ország' 
uraivá tevék magokat. Hét királyság emelkedett akkor 
Nagybritanniában, angol-szász lieptarchia' neve alatt. 
Ezek szövetséget képeztek, mellynek kapcsa a' közérdek, 
középpontja pedig a' Wittenagemot vagy bölcsek' gyű-
lése nevii diéta volt Ez a' lieptarchia négy szász király-
ságból (Kent, Sussex, Wessex, és Essex) és három 
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angol királyságból (Northumberland , Nyugoíanglia és 
Mercie) állott. 

A' gothok egyre urai Toltak Spanyolországnak, 
mellyet ök , úgymond Houx-Ferrand, a ' legundokabb ba-
romisággal kormányoztak. Bocsánatot kérünk a' tudós 
szerzőtől , de mi nem lehetünk egészen véleményén. 
A' spanyolországi gothok' törvényadása világosan mutat-
j a , hogy e' népek' a' polgárisodás' ösvényén messzebb 
haladtak , mint a' szomszédságukban lakó egyéb hódító 
néptörzsökök; 's a' történetírásban mindig úgy jelennek 
meg előttünk, mint a' római administratio' nyomdokait 
lehetségig követni szeretök. 'S maga Roux-Ferrand is 
megvallja, hogy a' vizigotliok' törvényadása gyakran 
használja a ' római elemet, 's hogy mindig látszik raj ta 
a' tanult 's polgárísodott papság' befolyása. Tagadhatatlan, 
i s , hogy a' Forum, judicum, a' szokásoknak az V. szá-
zadban Eurik király' parancsára összeszedett gyűjteménye , 
philosophiai és vallási törvényadói bélyeget visel, minőt 
más győztes népeknél hiában keresnénk. A' VI. század' 
kezdetében Alar ik , a' toulousei vizigoth király össze-
gyüjteté a' római törvényeket, s Breviárium Arüani 
név alatt törvénykönyvet teve közzé római alattvalói 
számára. 

Mivel már a' római birodalom' különféle részeiben 
letelepült barbár csordák' törvényadásáról szóltunk, meg-
jegyezzük, hogy elmellözvén a' vizigothokat, a' töb-
bieknél a' meggyőzött népekkeli egyesülésre, és követ-
kezésképen a ' római erkölcsök' elfogadására különböző 
hajlandóságot veszünk eszre. Ott, hol a' meghódítatott 
rómait a' törvény a' győztes barbárral egyenlőnek tekinti, 
világos, hogy ez amannak erkölcseit ellenkezés nélkül 
fogadhatja e l ; de hol a' törvény a' barbárt a' rómainál 
nagyobb becsii lénynek ta r t j a : ott bizonyosan nem keve-
redik amaz ezzel össze. Ez igy lévén, ha tekintjük a' sáli 
frankok', ripuári frankok' és burgundiak' törvényadását; 
úgy találjuk, hogy a' burgundiaknál a' barbár és a' ró-
mai egyenlő elsőséggel él tek, s törvény szerint ugyan-
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azon becsök volt. A' burgundi és a' római egyenlő álla-
potban legyenek, úgymond a' törvény, 's e'jótékony ren-
delését gyakran ismétli. A' ripuáriaknál már máskép' állt 
a' golog ; ezeknek törvénykönyvében ezt olvassuk: „Ha 
valamelly ripuári idegen frankot öl meg, kétszáz sollal 
lakol aranyban. Ha idegen burgundit ölt meg, Ítéltessék 
160. solra aranyban. Ha idegen németet, frieset, ba-

jort , szászt ölt meg, lakoljon 160, sollal aranyban. IIa 
idegen rómait ölt meg, bűnhődjék 100. sollal aranyban." 
íme a' törvényadásban a római az ö földjére települt 
barbárral nem áll egy fokon: csak felényit ér mint ez; a ' 
sáli frankoknál a' különbség még sokkal szembetűnőbb : 
Ha valamelly római frankot rabolt k i , 25 00. dénárra 
Ítéltessék. Ha frank rablott ki rómait, ítéltessék 1200. 
dénárra. De még inkább kitiiník ezen különbség a' követ-
kező törvényből, a ki nagy vadászkutyát lop, az állat' 
értékén és a' per' költségén túl 1800. dénárt fizessen. 
E' szerint a' vadászkutya tolvaj két annyira büntettetik, 
mint a' római embert kirabló barbár! Ugyanazon tör-
vénynek egy czikkelye igy szól; IIa valamelly frank 
törvényes ok nélkül füz lánczra egy rómait, bűnhődjék 
600. dénárral. A' római ember' szabadsága elleni vétek 
tehát két harmaddal csekélyebb, mint a' vadászkutya-
lopás! Valóban igen kevésre becsülték a' sáli frankok 
a' rómaiakat, 's számos esztendőknek kellett lefolyniok, 
mig a' győztesek' gőgje a' meggyözötekkeli benső szö-
vetséget megengedé. 

Szeretnők e' fontos tárgy feletti vizsgálatinkat tovább 
is folytatni, de a' hely' sziike nem engedi; befejezzük 
tehát azon megjegyzéssel, hogy a' ripuariak' törvényében 
több rendeletet találunk, mellyek a' vétség- vagy vé-
tekről vádoltatott embernek megengedik, hogy ártatlan-
ságát tanúk által bizonyítsa. Úgy hisszük , szükségtelen 
ez esemény' erkölcsi fontosságát, és azon befolyást bizo-
nyítgatni , mellyel a' törvények' szerkezetére bírnia kel-
lett a ' későbbi időkben , midőn a' szelídebb erkölcsök és 
a' felvilágosultabb ész a' törvényes párviadalt eltörlötték. 
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Végre nem hagyhatjuk el ezen időszakot, (inellyben 
a ' szerzetesi életet sz. Benedek keletről nyugotra behozta) 
a' nélkül, hogy meg ne említsük, mikép' az 5 70dik évi 
September' lökén koreisch néptörzsökben egy gyermek 
sziileték, kinek lángesze hatalmas befolyást volt gyakor-
landó a' világ' sorsára. E' gyermek Mahomed volt, az 
Izlam' alapítója, azon hadiszellemü vallásé, melly két 
századdal utóbb becsapott Európába, hogy művészeteket 
tudományokat és literáturát hozzon ide , 's e' világrész' 
szokásait, erkölcseit és törvényeit tökélyesítse. 

A' VII. század nem sokáig tartóztatja figyelmünket 
A* keleti császárszág Constantin' alávaló és tehetetlen 
utódjai alatt egyre jobban hanyatlik; a ' nyugot, az Al-
boinok', Alarikok' és Chlodvigok' ügyetlen és durva örö-
kösei alatt, napról napra jobban elmerül a' barbárság- és 
tudatlanságba. Miként a ' polgári világ , úgymond Guizot 
úgy maga az egyház is barbárságba siilyedt. Ez az 
ö második állapotja. Ha összehasonlítjuk a VlIIdik szá-
zadbeli egyházi évkönyveket az előbbi századbeliekkel, 
a ' különbséget véghetetlennek találjuk. A' római polgá-
risodásnak minden nyoma, még nyelve is elveszett. Egy-
felől barbárok lépnek a' papi rendbe, papok s püspökök 
lesznek; másfelől pedig püspökök fogadják el a' barbár 
életet, s a' nélkül , hogy püspükségökröl le mondaná-
n a k , csapatfőnökökké lesznek, csatangolnak az ország-
ban rabolva, 's hadakozva, mint Clüodvig' bajtársai. 
Toursi Gergely több püspököt említ, kik ekkép' éltenek. 

A' pápák azonban nemcsak megtartani, hanem ne-
velni is tudták hatalmokat azonközben, hogy a ' szerzetes 
rend Európában felette gyorsan kifejlett. A' szerzetesek 
inkább hatottak a' barbárok' képzelődő tehetségére, mint 
a' világi papok, úgymond az imént említett történetíró; 
számuk 's életök' különössége tiszteletet gerjesztett. 
A' világi papság, a ' püspök, az egyszerű pap , nem volt 
többé újság a' barbárok előtt, kik már megszokták 
őket látni , üldözni, rabolni. Ellenben valami zárdá t , 
egy szent he/yen összegyülekezett annyi szent embert meg-
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támadni, felette nagy véteknek tartatott. így a' zárdák 
a' barbár időszak alatt menedékhelyei levének az egyház-
nak, miként az egyház menedékhelyük volt a' világi-
aknak. 

A' mi Francziaországot illeti, ez időből két esemény 
méltó leginkább figyelmünkre. 

Első a' Párisban 615. esztendőben tartatott gyűlés, 
mellyben az egyházi és világi aristocratia az adomány ja-
vak' örökségét megerösiteté. Ez időtől fogva a' királyi 
hatalom egyre csökkent, a' nemesség ellenben egyre erő-
sebb és függetlenebb lön. 

A' második nevezetes esemény a' palota-mairek' ha-
talmának folytonos és szakadatlan növekedése. A' gőg-
jében elvakult, 's a' királyi hatalom' csökkentésére szol-
gáló alkalmakat és eszközöket megragadni mindig kész 
aristocratia, a' mailekben átalános felszabadulásának 
tanulékony eszközeit vélé találni, 's nem vevé esz-
re, hogy e' nagy tisztviselők öt liasználák saját fele-
melkedésük' tanulékony eszközéül. Ők ugyanis III. Tliier-
ri alatt a' Mars mezei törvényadó népgy üléseket helyre 
állítván, ez által még inkább gyengíték a' királyi fel-
séget ; a' népet ellenben magok iránt lekötelezők, sőt 
a' papi rend' gyámolítását is előre készítették. 

Utóbb észrevette hibáját a' nemesség, 's iparkodott 
azt jóvá tenni; de már későn. 

A' Viliik században a' konstántinápolyi trón vallási 
vetekedések' színpadjává alakult. A' képdúlók' felekeze-
te buzgó pártolókra talált a' császári bibor alatt. A' fi-
nom eszű és erős akaratú III. Leo becses lelki tulajdo-
nait sz. apróságokróli fecsegésre használá: a' birodalom' 
védelmezése helyett, számüzé a' képeket. 

A' Viliik században Franczia - és Spanyolországok-
ban egyesülnek Európa' minden nevezetes eseményei. 

Francziaországban az alatt, hogy számos király 
észrevétlenül viselé a' királyi czímet, tettleg Pipin, a' 
maire, uralkodott. Ennek fia még gyermekkorában váltá 
fel a tyjá t , 's némelly, hasonló esetben elkeriilheten za-
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var után átvevé az ország' kormányát, 's jeles gyözödel-
meket víva ki. Az alatt, mig Károly, ki utóbb Mar-
tell melléknévvel diszesíteték, a' németeket, bajorokat, 
és szászokat megverte, a' szaraczénok, Spanyolország* 
ura i , ellepék Narbonne-t és Septimániát, átfnták Fran-
cziaország' síkjait, 's egész Poitíers-ig haladának, a' hol 
Károly' vitézsége egy híres ütközetben győzedelmet vett 
rajtok. De a' halál elragadta öt diadalma' közepette; Fran-
cziaország 's az egyház neki köszöntek mindent, és még 
is emléke megbecstelenítetett, 's lelke kárhoztattatott a' 
papság ál tal , mert vazalljait egyházi jószágokkal jutal-
mazá. Halála előtt megosztá hatalmát három fia között. 
Pipin, ezeknek egyike, a más kettőt nyakáról lerázván, 
egyedül uralkodott. De a' népek , akar politicából, akar 
régi szokásnál fogva , még egyre szítottak törvényes ki-
rályukhoz ; Pipin tehát, hogy nekik eleget tegyen , vala-
melly zárdából előkeresi az utósó inerovingit, kit III. Cliil-
deriknek nevezett. Azonban csakhamar meguná ezen ár-
nyékkirályt , 's viszszaküldé zárdába; maga pedig, 
bízván a' nemesség' pártfogásában , féltévé fejére a ki-
rályi koronát. Miután a' nép által is kikiáltatott volna, 
hogy méltóságának vallási cliaractert is adjon, felavatta-
sát és Zacharias pápa' helybenhagyását szorgalmazta. 
„Inkább e' legyen király, ki különben is a' legfelsőbb 
hatalmat gyakorolja", igy válaszola a' pápa; s ezen mély 
politicai értelmű szó mind a' franczia király' erejét, mind 
a' pápa' egyházi hatalmát nevelte. 

Az egyházi főnökök' nagyralátása napról napra nö-
vekedett : most már nem elégedtek ők meg azzal, hogy 
a' földön Krisztus' lelki képviselőinek tekintessenek, ha-
nem az isteni hatalom' világi képviselői közt is helyt aka-
rának foglalni, 's kémlelék azon kedvező pillanatot , 
inellyben nem evangelioini alázatosság sugallta tervüket 
kivihessék. Ez az idő elérkezett. II. István hadakozván 
a' lombardiakkal, hasznára fordítá a' bitorló' helyeze-
tét; elmene Francziaországba, felszentelő Pipint és gyer-
mekeit, 's annak segítségét szorgalmazta. Pipin meg-

i 
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veré Astolfot, a' lombardiak' királyát, két ízben, 's 
kényszerűé mindent visszaadni, mit a' pápától elvett volt. 
A' római egyház, úgymond Bossnet, sohasem nyert szebb 
ajándékot, mint akkor ezen kegyes fejedelemtől. Azu-
tán a' szászok és szaraczénok ellen fordítá fegyve-
reit , melly utóbbiaktól elvévén Septimániát, Franczía-
országlioz kapcsolta. Aquitania' herczegsége is egyesi-
tetett a koronával. Időközben a' pápa újra megboszon-
kodván a' lombardiakra, még egyszer megkeresé Pi-
pint, kinek segedelmével újra elégtételt nyert. 

Pipin, trónra léptével véget vetett a' monarcliiai 
elsőségért Austrasia és Neustria közt két század óta 
folytatott küzdésnek, melly Brunehild és Fredegonde 
által kezdetvén, eleinte II. Clotár' személyében Neustriá-
nak és Fredegondének adá a' diadalt, most pedig Pi-
pin' személyében Brunehildet és Austrasiát tevé végké-
pen győztessé. E' nagy változást leginkább az okozta , 
hogy a' nyugoti és déli frankok nagyon gyéren voltak 
elszórva a' gallo-roinaiak közt, 's igy nálok a' liadiszel-
lem csakhamar hanyatlott; az éjszakiak és keletiek el-
lenben nem csak kevesbé voltak kitétetve az elpuhulás' 
veszélyének, mivel sokkal számosabban laktak együtt, 
hanem ezen felül még egyre pótoltattak is soraik mind 
azok által, kik Germániából akar szerencse vadászat', 
akár pedig az új vallás' kedvéért a keresztény királyok' 
birodalmába költöztek. 

Pipin meghal; fia Károly csakhamar egyedüli urá-
vá lévén a' birodalomnak, neveli azt gyözödelmei és 
igazgatása által, melly neki nagy nevet szerez: gyö-
zetlen kara irgalom nélkül sujt mindent, ki hatal-
mának ellentáll; más részről pedig nemes lelke míveli 
a' tudományokat és litteraturáí, jutalmazza a' művésze-
tet és hires irókat; öszszehija 's letelepíti maga körül 
Európa' minden jeles eszű embereit; ső, a' mindnyájok-
nál jelesebb eszű , országainak közepette academiát ala-
pi t , 's iskolákat tervez állítani, hogy általok a' világos-
ság birodalma' minden részeiben terjesztessék; miután 
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pedig a* császári czímmel magában a' caesarok' varosá-
ban ünnepélyesen felruháztatott volna, a' császári ko-
ronának visszaadja régi fényét, 's nyugotot ismét a' 
világ' fejévé teszi. Azonban alig hogy meghal nagy 
Károly, azonnal eltűnik Europa' egéről az újjá születő 
polgárisodás' napja, a* nagy birodalom darabokra szaka-
doz, a' győztes barbárság újra kiterjeszti ólom karját az 
elvadult népek fölé : a' nyugot megint holttetemmé vá-
lik, melly csak időről időre vonaglik galvanicus rángá-
sokkal. 

Szomorú igazság, de szerencsétlenségünkre minden 
népek' történetírása bizonyítja, hogy az eszök által szá-
zadukon felül emelkedett fejedelmek, országlásuk' mun-
kájának ritkán adhattak tartós alapokat. Oka pedig en-
nek az, mivel magokon kívül elég szilárd alapot nem 
találhatván, az emelni szándéklott épületnek, egyedül 
saját leikök' erejére kellett támaszkodniok; 's igy mi-
helyt a' szerencse tölök elpártolt, vagy a' halál éltük-
nek véget vetett, velek együtt az épület is összeroskadt. 
A' népek, kiknek büszkeségét vagy érdekét a' kolossz 
megbántá, ennek halála után tüstént fellázzadnak; s 
ebből ered, hogy a' hatalom' és fény' napjait nem ritkán 
szolgaság' és setétség' esztendei követik. 

De nem szándékunk ez úttal a' nyolczadik század 
után következett társas életi tüneményeket vizsgálni; meg-
maradván tehát azon korlátok között, mellyeket Roux-
Ferrand mai taglalatunk' tárgyáúl szolgáló kötetének 
szabott, feljegyezzük, hogy nagy Károly' országlása' el-
ső felében keletkezett Európában az a' fényes hadi rend, 
melly lovagság' neve alatt ismeretes. 

A' lovagság' bölcseje, több iró szerint, éjszakon 
volna keresendő ; mások azonban úgy hiszik, és talán 
méltán, hogy annak eredetét az arabok' európai földre 
települtének köszönjük. E' népek' kalandos szelleme, 
hadi szokásaik, katonai pompájok, az ö hajlandósá-
guk minden ünnepély iránt, hol a' bátorságot ki lehete 
tüntetni, az ő galanteriájok a' szép nem iránt, mind ezen 
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elemek a' lovagságban szinte feltaláltatnak, s annak 
különböztető, vonásait sőt fő bélyegét teszik. Már pe-
dig felette csodálatos volna, az ázsiai és afrikai forró 
vidékekről jövő népeket, 's az éjszaki Európa'hideg tar-
tományaiból kiindult törzsüköket egymással a' mi száraz-
földünkön ugyanazon izlés-, erkölcsök- és szokásoktól 
lelkesülten találkozni látnunk ! Illyetén hasonlóság egy-
átalán ellene van a' valószínűségnek, 's ugy hisszük, a ' 
lehetőségnek is. Ezen felül ha megfontoljuk, hogy az Iz-
lám' követői egészen kifejtett és megállapított vallással, 
eredeti és teljes törvényekkel 's polgárisodással érkeztek 
Európába, azonközben , hogy az európai társaság mind 
ezeknek hiával és képződési állapotban volt: könnyen 
át fogjuk látni, hogy az arabok az európaiaktól keve-
set kölcsönözhettek, Európa ellenben kénytelen volt az 
araboktól sokat kölcsönözni. Azonban legyen bár mint 
a' dolog, elég, hogy a' lovagság, azaz nem többé a' 
barbár' vad és rontó bátorsága, hanem a* polgárisodott 
ember' emberi és gyakran ótalmazó bátorsága a' nyol-
czadík században jelenik meg. Ez tehát megint egy ú j 
társasági elem, új előmenetel, a' polgárisodás' évköny-
veibe méltán bejegyzendő. 

Az arabok' Európába jövetele még más tekintetek-
ből is megérdemli figyelmünket. Az ugyanis nem an-
nyira hadi sereg' előnyomulása vol t , mint inkább hó-
dító népek' kültözése. Új meg új csapatok tódultak na-
ponként Spanyolországba, s midőn ennek földjét kényel-
mes befogadtatásukra elegendőnek nem találták, a' nép' 
feleslege a ' frank birtokokra rohant. Itt eleinte kedve-
zett nekik a ' szerencse, de utóbb annyira elpártolt 
tőlük, hogy a' tourainei sikon, Martell Károly' fegy-
verei által háromszázezer holtat vesztenének. Tettek ők 
ugyan még több ízben is próbát a' frank föld' elfoglalá-
sára , de mindig siker nélkül; végre pedig rövid Pipin 
keserűen éreztette velek , hogy még távol az idö, melly-
ben nem lesznek többé Pyraenaeusok Franczia- és Spa-
nyolországok közt. 
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Nem szándékunk fejtegetni, mi lett volna sorsa az 
európai polgárisodásnak és a' kereszténységnek , ha a ' 
Koran' kővetői Francziaországot meghódíthatják; csu-
pán azt jegyezzük meg, hogy az arabok' mindig fenyí-
tő jelenléte Spanyolországban, s az ő telepitvényeik az 
európai szárazföld' több pontján , a' keresztény nemze-
teket egy közös érdekben egyesítették, ^s a' népeket és 
az egyházat egyre szorosabban kapcsolták egymáshoz; 
azaz: hogy Spanyolország' elfoglaltatása az arabok ál-
tal az európai egységre hatalmas befolyással volt. 

Sziikség-e megemlítniihk, hogy nagy Károly, har-
mincz éves háború és öldöklés után, végre kényszerítette 
az addig gyözetlen szászokat törvényei' és vallása5 

elfogadására ? 's hogy Velencze , a' vizek' közepette egy 
marok szökevény által alapítatott köztársaság, a' Sdik 
században már olly erös volt, hogy a' frankok' fegyve-
reit dicsőén visszaverte ? 

Már most az a' kérdés támadhat: haladt-e vagy 
hanyatlott az európai polgárisodás azon időszak a la t t , 
mellyet átfutottunk? E' kérdésre Roux-Ferrand' mély 
itéletii végszavaival felelünk. ,,A' barbárok' berohanása 
kétségkívül iszonyú szerencsétlenség volt az akkori nem-
zedékekre , mint Tiberius' és Nero' országlása a' 2dik 
században éltekre nézve; de a* zsarnokok' országlása1, a7 

zsarnokságot megutáltatván , nem hozza-e magával a' 
szabadságot ? a' berohanás, a' szabadság' kicsapongásai 
és rendetlenségei nem hozzák-e magokkal a' rendet és 
nyugalmat ? 'S ezen kétség kívül számos-, és sokakra 
nézve gyászos tapasztalatokból nem fejlik-e ki valami er-
kölcsi igazság ? Sőt magából ezen látszólag minden ér-
telmességet elölő berolianásból nem fejlett-e ki új vilá-
gosság ? A* déli emberek' vegyülete az éjszakiakkal nem 
sziilt-e erőteljes bátorságot azoknál, simaságot ezeknél, 
7s változatosságot mindenfelé, melly annyira különböz-
teti Európát a' mozdulatlan Ázsiától ? A' római biroda-
lom' alattvalóinak alacsonyságát kiirtá a' vándor népek' 
szabad szelleme; a' vándorok' vadságát ellenben szeli-
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dité a' déli népek' polgárisodása. Az álpolgárisodás' mocs-
kát viselő elfajult népek' vétkei elenyéztek, a' germán er-
kölcsök' szigorúsága előtt; a' ki ezen kételkedik, hason-
lítsa össze a' romai évkönyveket és a' barbár törvénye-
k e t Ez utóbbiak hozták vissza a' szemérmet, mellyet 
a ' rómaiak olly régóta elfeledtek, az addig ismeretlen 
szeretetet pedig a' kereszténység oltotta a ' népekbe. Za-
vartan forrott minden több századon áltál ; de e' forra-
dalomból új polgárisodás keletkezett, az előbbinél hason-
líthatlanúl gazdagabb, termékenyebb és teljesebb azon 
erővel, melly mindent éltet és lelkesít." 

(France Littéraire. 1833£í X. k, és 1835£i I I I . füzete után). 

ZSIVORA GYÖRGY. 

\ 
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OKLEVELES TOLDALÉK. 

XIII. 

Kálmán győri püspök? 13b6-ki octob. 13-kán költ, Mi-
hályi és Beled megyés papjaihoz , mint a' rábaközi alespe-
restséghez, nem sz. Andráson, hanem a viczai sz. Fe-
rencz kápolnájába temetkezett viczaiak iránt, intézett levele. 

„ N o s Colomanus elei et apostolica gracia Episcopus 
ecclesie Jauriensis vobis diseretis viris et lionestis vycear-
cliydiacono de Rabakus Tliome de Myhaly et Tlioiue 
de Beledy ecclesiarum Rectoribus salutem paterna CUJU 

benediccione Exueridica relacione nobilis v i ry et lio-
nesti niagisti'i Adam nobilis de Fortunadfalua percepi-
mus quod plebezany et populi de Wycha matricem ec-
clesiam ipsorum de villa sancti Andree pro sepiiltura 
relinquissent et quedam (igy) Capellam in preseripía 
villa Vicha in lionore (így) sancti Francissi edificatam 
elegissent cum in Jure cautum in veniatur ut Jura ma-
trieys ecclesie diminui non possint sed magís augmen-
tari Idcirco vestre deuocioni in virtute sancte obedien-
cie et sub exconimunicacionis pena in ponimus quatenus 
mox literis nostris receptis ad predictam villám Vycha 
vocatam accedalis et ipsos prescripcos plebezanos et po-
pulos in Sepedicta villa existentes ad lioc inducatis et 
coartetis (így) ut adata presencíum nullám sepulturam in 
ibi habere dinoscantur quod si vestris amonicionibus ec-
cliasticis (így) pro hybentur benequidem alioquin ipsos 
singulis diebus dominieys et festiuis extinctis Cande-
lis et pulsatis Campanis excommunicetis et excom-
municatos fore promulgetis In super siquos defunctos in 
eatlem Capella uel extra capellam sepeliuissent tunc sub 
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premíssa pena exconimunicacionis recipere, et ad ma-
tricem ecclesiani sancti Jndree deportary faciatis et 
in eadeni sepeliri Datum Jaurini quinta feria proxima 
in quindenis beati Michaelis archangeli anno doniini M. 
CCC-mo L-nio Sexto." 

Iróhártyán eredetileg nyílt alkatban hitelesen költ 
példányomból; a' püspök' monoruan csúcsos pecséte, 
mellynek nagyobb átmérője 2/72*' kisebb általiója pe-
dig 1 , 9 4 " (bécsi hüvelyk), az oklevélen keresztül vont 
hártyakötelékkel volt megerősítve , 's annak hátára ve-
resviaszba nyomva, mellyböl mivel eltöredezett, Kál-
mán' nemzetségi czímere , mit sajnálhatni, többé ki nem 
vehető. 

Az egyházi átok azon időben épen nem volt szo-
katlan ; az esztergálni érsek 1231 . és 1267-ki törvé-
nyeink' befejezése szerint , az alá vetheté magát a' ki-
rályt, ha az az ország' sz. Istvántól engedett arany, az 
a z : aranypecsét alatt megerősített szabadságait megsér-
tené *). Az oklevélben említett egyházi átok' szertar-
tására nézve, 1280-dik évi oklevélben is ezek állanak: 
,,Sicut moris et juris est - — pulsatis campanis, et 
extinctis candelis — totam terram Dominae reginae 
senioris ecclesiastico subieci interdictoAz 1417ki 
itéletlevélben ugyanaz foglaltatik : „Ineensis et exstin-
ctis candelis, pulsatisque campanis" **). 

Kálmán győri püspök' majd homályba sülyedt ere-
detét a' mi illeti; Robert Károly egyébként istenfélő 's 
áhítatos királyunknak ( 1 3 0 8 — 1 3 4 2 ) volt Kálmán nevü, 
törvénytelen ölelésből 1318-ban született f ia ; mint a' 
királysága alatt íratott pozsoni krónikában olvastatik kö-
vetkezőleg: ,,Eodem anno (1318) Rex habuit filium 
ex concubina sua, quam acceperat de magna insula 

*) Josephi Nie. Kovachich , Sylloge Decre torum Comit. 
Pes th in i , 1818. 8. T o m . I. p. 10. et 14. 

**) Mart . Georg, et Jos. Nie. Kovachich , Astraea. Budae, 
1823. 8. T o m . II. p . 230. 
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Danubii, quem, appellavit Colomannum*) Ugyan az 
mondatik azon dubniczai krónikában , melly Illésliázy 
István gróf' nagylelkűségéből nem régen jutott a' nem-
zeti inuzeum' birtokába, és mellyliez férhetni felelte ne-
héz , sorai Kálmánra nézve ezek: , ,Eodem anno (1318) 
rex halmit de concubina sua, quam acceperat de 
magna insula Danubii, filium, quem appellavit Co-
lomannum**) 

Ká'mán' első ifjúsága felöl halgat a' történet; an-
nyi bizonyos, hogy papnak, hihetőleg Esztergámban ne-
velteték, legalább az ottani keresztes barátok monos-
torában költ 13 28-ki oklevélben találtatik: „Paulus" 
filius Petri , Magister Domini Colomanni Du eis" 
Őt, mivel egyházi rendbe lépett, előbb XXII. János 
(1316 — 1 3 3 4 ) pápa , utóbb XII. Benedek (1334 — 
1342) oldozá fel születési akadályától. Báthori András 
nagyváradi püspök 133 5-ki jun. 24-kén arról tudósítá 
a' pápá t , hogy Kálmán, korának 17-ik évébe lépett , 
mit születése idejével ( 1 3 1 8 - 1 - 1 7 — 1 3 35) megegyezö-

*) Georgii P r a y , Specimen Hierarcli iae Hungar icae . P o -
sonii et Cassoviae, 1779. 4. P . II. p. 172. e). 

**) E ' felette nagy érdekű k rón ika igazolja azt is , hogy 
mindig van k ö n y v - és levéltárak' re j tekeiben, mit régi 
homályból méltó napfényre hozni ; nem is szükség a'XIV". 
században íratot t bécsi képes k r ó n i k á t , mel lye t T h u -
róczi János k i a d o t t , kettőre osz tanunk , és helytelenül 
Thuróczi és Thurr. két különböző k rón ikának tar ta-
nunk (Cod. Dipl . Tom- IX. Vol . V. p. XVI) . Miféle 
evkönyveket említ Zsigmond k i rá lyunk ' 1405-diki t ö r -
vénye , mellynek bevezetésében ez ál l : „ P r o u t in Cro-
nicis legitur Hung aror um." ? Vagy hol re j tezik még azon 
k r ó n i k á n k , mellyet Barovius következőleg eml í t : „Si 
unusquidam seriptor barharus, nomine Marcus, ma-
iorum nostrorum originem ac res gestas in adversaria 
non retulisset: peregrini certe ac hospiles in ipso na-
tali solo esse cogeremur. JEx eo enim Thuroczius ma-
teriam seribendi sumpsit omnem."? (Joannis Decii Ba-
rov i i , Syntagma Ins t i tu t ionen Jur is Imper ia l i s , ac Un-
garici . Claudiopol i , 1593. 4. In Praefat . s. p.)i 
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nek látván Pray György, azt gyanííá , liogy ez az úgy 
is papnak neveltetett Kálmán neveztetek ki 133 8-ban 
győri püspökké *). 

E Pray' véleménye ellen utóbb Katona István 
kelt k i , ha az úgy mond alapos, akkor 1318-ban szü-
letett Kálmán 133 8-ban győri püspökké nem lehetett; 
vagy a' mi egyre niegyen: az 133 8-ban győri püspök-
ké neveztetett Kálmán, 1318-ban nem születhetett; Ró-
bert Károly ugyan is 1 3 1 7 végével veszté el nőjét, Má-
r i á t , és 1318-ban már ismét volt n e j e , Beatrix. **) Ez 
azonban még is akként történt, mint Pray gyanitá; 
mert XII. Benedek pápa' 1335-ben köl t , és Kálmánt 
valamint születési, úgy korbeli akadálytól felmentő leve-
lében í r ja ; ,,Colomannus y natus carissimi ifi Christo 

Jilii nostri Caroli, Hungáriáé illustris Mégis — de 
rege conjugalo , et soluta genitus***) 

Nem is volt Batthyáni Ignácznak helyes oka , in-
kább Katona István' ellenvetésére ügyelni, mint Pray 
véleményét követni; még is azon imént érintett Bene-
dek pápa' levelének közlése után nyilván í r ja ; „Quid 
Colomanns huic deinceps factum sit, non liquet 

Fejér György, kiírván Batthyáni , után azon pápa' 
levelét megjegyzi, hogy Kálmán, pápának ezen aján-
latára esztergami prépostnak váíasztaték. ****) 

Ezek szerint, ha Kálmánunk neveztetett is 1335-
ben esztergami prépostnak, a' mi úgy lehet: homályba 
siilyedt volna utóbbi sorsa, bizonytalan maradna, okle-

*) Specimen Hierarchiae Hvngaricae. Poson. et Cas. 1779. 
4. P . II. p . 173. a.) 

**) Stephani Ka tona , História Critica. Biulae , 1788. 8. 
T o m . VIII. p . 380. et seq. 

***) Ignatii de Batthyán S. Gera rd i scripta et acta , cum 
ser ie Episcoporum Chanadiens. A l b o - C a r o l i n a e , 1790 
4. In serie Episcop. p . 28—30. 

***) Cod. Dipl. T o m . VIII. Vol. IV. p . 101. Cft. Index 
Cod. Dipl. strrpis Arpadiano Auclegai/ensis p . 167. 

T U D O M Á N Y T . ITJ F . IV. K, 1 1 
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velünk Kálmán nevű győri püspöke Robert Károly ki-
rályunk' törvénytelen, fia volt-e, vagy más Kálmán: lia 
az oklevelekkel híven megegyező évkönyveink nem 
nyújtanának hiteles bizonyságot. Ám tle Muglen Henrik, 
Kézai Simon krónikájának 1 3 5 8 — 1 3 6 9 évek közötti 
német fordítója, 's 133 3-ig folytatója feljegyzette ; „In 
demselben iar (1318) Jiet der Kunig einen sun pey 
seiner ammen vnd nante den Coloman vnd macht 
in pischojj tzu rab'1 *) 

A' győri püspökök' sorát íróink ismét kiilönbözöleg 
adják elé ; Károlyi Lőrincz volt győri nagyprépost 
1346- ra először Vilmost, ennek akar elliunytá, akár 
áttétele után pedig ugyan azon évre Kálmánt helyhez-
teti a ' győ r i püspökszékbe; mert miként állítja , Vilmos-
ra nézve azon évről oklevelet olvasott **). Pray György, 
13 38-tól 13 73-ig Kálmánt teszen egyedül , azonban 
megjegyzi, hogy ha Károlyi oklevele bizonyos, úgy ez 
időre két különböző Kálmánt kellene tennünk, és Vil-
most 1346-ra e' két Kálmán közé soroznunk ***). Sclioen-
visner István e' két Kálmánt már nyilván megkülönböz-
tetvén, 1 3 3 8 — 1 3 4 5 . II. Kálmánt , 1 3 4 6 - r a Károlyi 
oklevelére hivatkozva Vilmost, és 1 3 4 6 — 1 3 7 3 - i g III. 
Kálmánt helyeztet a' győri püspökök' sorába ****). Két 
különböző Kálmánt ád elé Román i s , az ezek közé 
1346-ra sorozott Vilmosra nézve szinte Károlyi' okleve-
lére idézve *****)- Lukácsy , hogy többet ne említsek, 

*) Mart . G . Kovachicl i , Sammlung k le ine r noch unge-
druckter Stücke. O f e n , 1805. 8. 1. B. kap . LX1X. 90. 

**) Laurent i i Károlyi , Speculum Jaurinensis Ecclesiae. Jau -
r i n i , 1747. fol. p . 60 . et seq. 

Georgi i Pray , Specimen Hierarchiae Hungaricae. P o -
sonii et Cassoviae, 1776. 4. P. I . p . 3 1 8 . 

****) Stephanii Schoenvisner, Antiquit, et Hist. S a b a r i e n . 
Pes t in i , 1791. 4. L . VI f. c. VI. p . 255 . et seqent. 

**•**) Romani a S. Venantio Carmelitae discalceati , Sylla-
bus Praesu lum Jaurinensium. J a u r i n i , 1794. et 1822. 
4. p . 27. 
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a' győri püspökök' sorát , mint látszik. Román idézett 
munkájának 1 8 22-ki kiadása után szerkeszté *), csak 
hogy a' püspökök' évsorában az 1150-dik évet 1158-ra 
változtatá ; az 1430-kát pedig 1 f>30ra igazítá. 

Ezekből világos , hogy iróink egymást követve, 
Vilmos' 1346-ki győri püspökségére nézve egyedül Ká-
rolyi Lörincz' oklevelére támaszkodnak ; Vilmos , mond 
Károlyi, 1346-ban; mert ő erösíté meg Révfalu püspö-
ki helység' általunk olvasott privilégiumát. Igen, de 
hol olvasta ezt ? eredetiében-e, vagy másolatban ? ha úgy, 
hiteles volt-e ? És ha már olvasta , ha jól olvasta : mi-
ért nem adta azt k i , mint elhatározót, és Vilmos' püs-
pökségének egyetlenegy nyomát ? mellyet méltó volna 
felkeresni, méltó hitelességét kivált Vilmos nevére , 's 
költének idejére nézve vizsgálat alá venni; addig a' kö-
rülmények, és az adatok' egybevetésénél fogva sem Vil-
mos 1 3 4 6 - r a , sem Demeter 1366-ra **) , nem foglal-
hatnak igazságos helyet a' győri püspökök' sorában ; ha-
nem kénytelenek vagyunk, a' Vilmos előtti, 's utáni Kál-
mánt azonosítani, és győri püspökségét mind Vilmos 
mind Demeter' kihagyásával 1338-tól 13 74-ig bezárólag 
kiterjeszteni. 

#) T u d o m . Gyűj t . Pes t en , 1824. 8. IV. k . 60—63. h 
**) Cod. Dipl. T o m . IX. Vol. III. p . 572. 



XIV. 

j f győri káptalan' II. Gar a Miklós nádor' 1428-
ki apr. 28 -kán költ iktatási parancsára zalogképen 
végbevitt beiktatásról azon évi máj. 14-kén költ tu-
dósítása 

„Magni f i co viro domino Nicolao de Gara Reg ni Hnn-
garie palatino et Judici Comanorum domino et Amico 
eonim lionorando Capiíulum ecclesie Jauriensis Amici-
cie et honoris continuuin incrementum literas vestras Sta-
tutorias nohis directas lionore quo decuit recepimus in 
liec verha. Amicis suis Reverendis Capitulo ecclesie 
Jauriensis Nicolaus de Gara Regni Ilungarie palatínus 
et Judex Comanorum Amiciciam paratam cum honore di-
citur nohis impersonis Georgy Dominici Joseph et 
Emerici filiorum Petri ac nobilis domine Clara vocate 
consortis Laurency alias relicte condam Johannis fily 
predicti Petri de Wadasfalwa Ouod ipsi in dominium 
cuiusdam terre seu possessionis jjertlwnadfalua vocate 
inter possessiones seu terras Zenthandrás et Felze-
rincha vocatas penes fluuium Raba in vicinitate prefate 
possessionis Vadasfalua in Comitatu Soproniensi di-
strictus de Rabakuz existentes ipsos titulo pignoris con-
cernentes legittime vellent introire Superquo vestram Ami-
ciciam presentibus petimus diligenter, quatenus vesírum 
mittatis liominem protestimonio fidedignum Quo presente 
Elyas filius Nicolai de Edwy vei Nicolaus filius Blasy 
de eadem aut Petrus f rá ter eiusdem sin Georgias filius 
Johannis de eadem sine Valentinus neue Petrus fily 
Ladislai de Paztor an Lucas filius Georgy de Thata 
Alj's absentíbus homo noster adfaciem dicte possessionis 
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Ferthonadfalua vicinis et conmetaneis eiusclem vniuersis 
inihi legittime conuocatis et presentibus accedendo in-
troducat prefatuni Georgium et alios predictos in do-
minium eiusdeni Statuatque eandem eisdem premisso ti-
tulo pignoris ipsis incumbenti possidendam Si non fuerit 
contradictuin contradictores vero siqui fuerint Citet ipsos 
contra Annotatuin Georgium et alios predictos nostram 
in presenciam ad tenninuni conpetentem racionem con-
tradiccionis eoruiu reddituros Et post hec liuiusniodi pos-
sessionarie introduccionis et Statucionis seriem cum no-
minibus contradictorum et Citatorum siqui fuerint termi-
noque assignato nobis Amicabiliter rescribatis Datum in 
Haraih feria quarta proxima post festum beati Georgy 
martiris Anno domini Millemo quadrin"10 vigemo octa-
uo. Vnde nos vestris Amicabilibus peticionibus satis-
facere volentes vnacum prefato Elya iilio Nicolai 
de Edwy liomine vestro inprefatis literis vestris inter 
alios liomines vestros conscriptos expresse nominato no-
strum hominem videlicet magistrum Ladislaum socium 
et concanonicum nostrum ad premissa peragenda nostro 
protestimonio fidedignum duximus transmittendum Qui 
tandem ad nos exinde reuersi nobis concorditer retule-
runt quod prefatus homo vester presente dicto nostro te-
stimonio feria sexta proxima ante festum Philippi et Ja -
cobi Apostolorum proxime preteritum adfaciem predicte 
terre seil possessionis Jferthonodfalua vocate vicinis et 
conmetaneis eiusdeni vniuersis inibi legittime conuoca-
tis et presentibus accessisset Introduxisset prefatuni Ge-
orgium et alios predictos in dominium eiusdeni Statuis-
setque eandem eisdem premisso tilulo pignoris ipsis in 
cumbenti possidendam tenendam et habendam nemine 
inibi contradictore apparente tribus eciam diebus 
continuis in facie eiusdeni Juxta Regni consuetudi-
nem moram faciendo Datum sedecimo die diei Statu-
cionis premisse Anno Domini Mmo quadrin"10 vigeR5<? 

octauo." 
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Iróliártyán hitelesen nyilt alkatban költ példányom-
ból ; a' káptalan' végkép eltöredezett kerek pecséte , 
mellynek átmérője 1 ,3 6 " (bécsi hüvelyk), az oklevél' 
hátára és azon keresztül vont hártyakötelékre volt 
nyomva. Alul ugyanazon kéz ezt jegyzé fe l : Non 
servit. 

L U C Z E N B A C H E R J Á N O S . 



XIV. 

Ä szönyi héhe. 1627. 

T ö b b gondot, több nyugtalanságot alig okozott vala-
ha ember e' nemzet felkent koronás fejei egyikének, 
mint a' szomszéd erdélyi fejdelemszékben biztosan ülö 
Bethlen Gábor , a' némelly fonák elvek tömkelegébe bo-
nyolított, 's napjait az azok szülte sok vészt hozó, min-
dig kétes kimenetű belháborúban leélt Ildik Ferdinánd-
nak. Bethlent egy részről kellemes külsővel , szép lelki 
tehetségekkel, átható ítélettel, másról alattomos terveit , 
titkos iniivelkedéseit, bámulható színlelni, palástolni tu-
dással ruliázá fel a' természet; jó l , legalább irányához 
helyesen választott, éber gondossággal, 's a ' meggon-
doltaknak serény kivitelével eléggé fedett katonai 's pol-
gári kormányösvényén *) állandó kegyével késíré a' sze-
rencse; gazdag ajándékai, s adott hitszavára keveset 
ügyelése a' törökkel, vallása a' két testvér haza protes-
tánsaival, a' hadakozással egybekötött szabados zsákmány 
a' harczos hajdúkkal tevé azon kedvező állásba, melly, 
hogy a? bécsi udvart szünteleni remegésben tarthatá, az 
európai nagyobb hatalmasságok kincstárának egy havon-
ként 40 .000 tallért ömlesztő csatornáját vezeté erszé-

*) jjRelulisse Prineipem ad mensam, se se singulo tr idui 
aut quatridui spatio Vienna literas accipere ." (Alsó-
lindvay János tudósí tása, 1625). 

„Qui saepius fidem f reg i t , quique celeritate p rae -
ver tere sólet teiflpus praeparat ioni necessar ium." (Páz-
mány Péter levele, jul. 9. 1625). 

T U D O M Á N Y T , Ű . F . í v . K. I I . F . 1 2 
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nyébe akkor , *) midőn Ferdinand , az ellene min-
den felöl összetódult háborúk költségei miatt több-
nyire pénz szűkében lévén, a nádortalan ország védel-
mét nagyánt egyesek segedelmére , 's némelly roszul fi-
zetett vezértelen hadakra bizni kényteleniteték. **) 

Csupán innen magyarázhatni meg azt, hogy Bethlen 
az 1624diki bécsi béke erös kötései ellenére i s , a' tö-
rökkel kezdendő újabb szerződéit, miután annak pontjai 
közé saját érdekeit be nem szúrhatá, minden gondolható 
utakon gátlá *#*), hogy már a' gyarmatin alkudozások alatt 
az 16 25ki tavaszon a' hajdúkat táborba szállani paran-
csolá, hadfogadásra háromszáz zászlót kiosztogata, 's 
a' budai basa követével, úgy Tliurn gróf által a' ve-
lenczeiekkel, és a' brandenburgi választó fejedelemmel 
i s , titkos haditerveket forrala és Ferdinand mind 
a' mellett, hogy ezekről részint az erdélybői május köze-
pén visszatérő sebes hírnöke Alsólindvay János által , 

*) H a m m e r ' s , Geschichte des Osmannischen Reichs. 46. 
Buch. 74. I. P r a y , . H i s t . Reg. Hang. P . III. p. 319. 

**) „ N u l l o unquam tempore res Ungariae magis confu-
sas deprehendet Bethlenius quam jam. Nam in Confi-
niis commeatus et appara tus bellicus vix ullus est. U j -
vár inum seu Neuhauz Capite et Supremo Ductore a b -
seilte l a b o r a t , Filekio abest Supremus et Vice Capita-
neus , Nogradino similiter. Comitatus q u o q u e Palat ino 
non existente, sine Magistratu sunt qvodammodo . P o -
pulus t e r rae admirabil i ter exaeerbatus est p rop te r m-9-
netam vi lem, ita ut passim maledicta et execrationes 
publice spargant ." (Pázm. Pet . lev. jul . 9. 1625). 

+**) A' gyarmathi béke. Tudományt , ú j fo lyam. 1837ki 
II. K. I. f. 59. 1. 

*#**) „ D u m pergeret in Transylvaoiam (quod fűi t ultima 
Április) intellexit tr ibus septimanis ante, Bethlenum con-
dixisse Haydonibus ut ad Lus t ram conveniant. Legati 
Bassae Budensis fue run t apud Bethleni um , vidit eos in 
audientia P r inc ip i s , f ue run t Equites 83. — Trecenta 
vexilla distr ibuit p ro conscribendo et lus t rando milile. 
— ín egressu obvius factus Comes a T u r n , Venetiis 
r e d i b a t j iam abit ad Brancleburgum." (Alsólind. tud.) . 
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részint más bizonyos forrásokból elég korán értesítetett, 
öt mégis újabb kegyelmével, a' Fenséges (Serenissimus) 
czím reá ruházásával halmozá. Récsey Bálint vivé meg 
Bethlennek junius elején, mint követ, ez újabb megtisz-
teltetése liirét, öt egyszersmind a ' törökkel kezdett béke 
véget értéről, 's arról, hogy ellenséges tervei tudvák ér-
tesítendő, ez okért a' bécsi szerződési pontok szoros meg-
tartására is felszólítandó. 

Bethlen egy részről e' királyi kegyelem, másról 
titkos czéljainak illy korán nyilván léte által, annyival 
inkább meg volt lepetve; mert az erdélyieken ez utóbbi 
időkben elkövetett zsarolásai, önkényes magaviselete, 's 
fejdelemhez illetlen bánásmódja, alattvalóit tőle szerfe-
lett elidegeniték *). Mi volt természetes!) illy helyzet-
ben , mint tagadni az üszögében felfedett tervet , s szép 
színt ügyekezni adni a' lepelbe burkolt fortélynak. Szol-
gálatok liánytatásával, mellyeket soha nem teljesített, 
's nem csekély adag tréfás gúnynyal rakva a ' levél , 
mellyet Bethlen Récsey Bálinttól junius 1 Sdikáról Gyu-
lafejérvárról intézett Sennyey István magyar kanczellár-
hoz. „Hogy a ' törökkel, úgy mond ebben , isten a' bé-
két végre engedé hajtani , szünkböl örvendünk , annak 
állándósagát, hosszú időkre megmaradását tiszta szüből 
óhajtjuk. Isten, és a' mi tiszta lelkiismeretünk tudja , 
nekünk is van abban némi szolgálatunk , de erről most 
semmit nem irunk, hanem csöndes lélekkel viselünk min-
den rólunk elhirjesztett rágalmakat. Bocsássa meg isten 
azokat! Tudunk minden véleményeket felölünk, his quo-
que dobit Deus finem! mi münmagunkat nem magasz-
talhatjuk , de igazat irunk: ha ideje korán szavunkat 
fogadják , hasznosbban lehet vala megkötni a' békét, mert 

*) „Intendisse Bettlenum in singulis Civitatibus Saxonicalibus 
ternas oífícinas erigere constituisse; ubi mercatura exer-
cere tur . Id Saxones succenscntes Pr incipi nunciarunt 
í 111 , t juod si hoc facere conare tur se se mercaturae 
exercitio valedicturos. ludici Regio id dicenti alapam 
inpegi t . " (Alsólind. tud.). 

1 2 * 
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ez bizony úgy látszik mi nekünk , igen csak jégre van 
építve. *) Mindazáltal nem akarunk ezekről tudni sem-
mit is , nem felettek vitatkozni, nem a' felölök szárnya-
ló hírekről irkálni; magok a' török biztosok mi nemíi 
ítéletet hoztak e' béke állandóságáról, másoktól meg-
fogja érteni kegyelmed, mi annak csak megmaradását 
óhajtjuk" stbo 

„Mennyire terhiinkre legyen, mi szerint a' felölünk 
koholt hazug liirek a' helyett, hogy szűnnének, árviz 
módra nevekednek 's újúlnak naponként, le nem írhat-
juk ; nem csak hecstelenségnek, de halálunknál is nagyobb-
nak tartjuk; mert a' jó liírü embernek semmi sem es-
hetik érzékenyebben aJ liamís rágalomnál. Miként lehes-
sünk illy helyzetben mi is őszinte egyetértésben ő felsé-
gével ? módját nem látjuk ; mert a' kinek nem hisznek, 
személye gyanús, lehetetlen, hogy bár mi szolgálatot is 
tehessen. Nem tagadhatjuk, a' legnagyobb boszonko-
dással, 's szübeli fájdalommal tűrjük mind ezen rettentő 
hamis híreket. Mert az ö felsége alattvalói naponként 
járnak kelnek ezen vidékeken , magának ö felségének 
szolgái szabadosan jönek mennek udvarunkban , mennyi 
római hitűek laknak állandóan oldalunk mellett! hajlé-
kainkban jesuiták vágynák, 's mind ezek ha igazat akar-
nának írni és izenni, ö felsége minden miivelkedéseink-
nek végére járhatna, piaczon szedett hírekre udvarok-
ban nem építenének *#). Valóban, gyalázat az ő felsége 

„ Adverti potest quod indigenae Transylvaniae 
alienissitno sint animo contra Pr incipem, ex eo capite, 
q u o d motu duntaxat p ropr io , absque demerito vei cau-
sa jur isqve ordine hona il lorum adimat. Fe r r i p ro nunc 
p lur ibus ablata esse quam Nro 25. Sigismundo Lónyai 
1000. Colonos ademi t . " (Alsólind. tud . ) . 

*) „ N a m ista certe nimis super glaciem videtur nobis 
dificata." 

* # ) „ In fo ro publico collectis r u m o r i b u s in Aulis non su~ 
peraedif icarent ." 
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udvarának az is , hogy a' hamis liirek terjesztését meg-
engedik , de az még sokkal nagyobb, hogy azoknak 
tüstént hitelt is adnak. Az ö felsége Szendröben és 
Eperjesen lévő tisztei, kik ezen liamís hírekkel udva-
rát eltöltik, büntetést érdemlenének. Mi már annyira 
jutottunk, hogy még zsoldos katonáink szemléjét sem tart-
hatjuk , midőn azoknak liópénzt osztatunk, egyik lakó 
helyünkről másikra nem mehetünk, sőt ha csak nyúl 
vadászatra is lépünk ki , kegyelmeteknek mindjárt azt 
viszik be, hogy ö felsége ellen indúlunk í,:). Jobbnak 
látnók nyilvános ellenségeskedést gyakorolnunk , mintsem 
illy becstelen életet élnünk. Mert ez , hol az árulkodók 
az annyiszor ismételt te mondával iigyekeznek ellensé-
ges zavarokká tenni a fejdelmek közötti egységet, nem 
tisztességes béke, nem állandó szerződés" **). 

De mestermüvét a' színlelésnek, melly ezen levél 
egész tartalmán elömlik, csak akkor tökéiette meg Beth-
len , midőn abba e' sorokat tüzé; „Minden napi imád-
ságunkban azon kegyelmet kérjük úr istentöl , hogy mi 
is ö felségének, irántunk mutatott kegyességeért, bár cse-
kély, de hasznos szolgálatokat tehessünk minden alkalom-
mal. Csak értsük, és vegyük ö felsége parancsait, men-
nyire erőnk engedi, tiszta szüböl fogunk iigyekezni szol-
gálni ö felségének ; sőt dicsőségnek tartamijuk, ha mi-
ben ö felsége velünk parancsolandó' **#) Mert Récsey 
Bálint jó szerint még csak alig érkezheték fel Bécsbe , 

*) „Et iamsi solummodo ad venationem leporum egredia-
Jtnur, confestim Dominationibus vestris p e r f e r u n t , Nos 
contra Suam Majestatera proficisci." 

**) „Nam haec non est honesta p a x , stabilis paciíicatio , 
ubi toties repetitls T u dixisti conantur prodi tores h o -
raines, unionera inter Principes in perturbat ioncs h o -
stiles ver te re . " 

**) „A Domino Deo in quotidianis precibns nostris gra -
tiam impíoramus ab hoc, ut Suae Majestati nos quoquc 
omni occasione exigua l icet , utilia tarnen servitia p r ae -
stare possimus , ob benignitatem nobis declaratam." 
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midőn az erdélyi fejdelem már követe Keresztesi Pál ál-
ta l , a' török udvarnál arra , hogy a' Ferdinand iránt 
ellenséges indulattal viseltető európai hatalmasságokkal 
szövetségbe léphessen, s' a' brandenburgi választó fej-
delem testvérével egybekelhessen, az engedelmet nem 
csak sürgette, de főként az angol követ Sir ThomasRoe 
működésére, ki neki a ' fényes portánál fögyámola volt, 
csakhamar meg is nyerte *). 

Augustus 17dikén tért vissza Keresztesi P á l , a' tö-
rök követ Juszuf Murtaherrel, ki a' jóváhagyás' örven-
detes hirén felül m é g , gazdag ajándékokat , s czélba 
vett házasságához jó szerencse kívánatokat is hozott a' 
kajmakám részéről. **) Hogy Bethlen még is mind e' 
mellett, csöndesen hagyá felövedzett kardját nyugodni 
hüvelyében, jó részt alattvalóinak felebb emiitettem ide-
gensége , nem kévéssé házassági készületeivel bajlódása, 
de főként a' keleten kifejlett váratlan események lelie-
tének okai. Miután ugyanis a' Konstantinápolyban és Vár-
nában felzendült katonaság septeinber közepe táján nagy 
bajjal lecsendesitetett, hirtelen a' kozákok támadák meg 
a' porta hajós seregét, az 1624ki december 29-kén 
elhunyt Cserkesz Mohammed basa nagyvezér helyét el-
foglaló Háfisz pedig Bagdád ostromát vala végre elkez-
dendő , mi felett Diárbekr előtt felütött táborában tavasz-
tól ót a fontolgatá terveit. Ide járulván még az is , 
hogy Ferdinand az ország békés állapatja fenntarthatása, i 
új nádor választás , és fiának megkoronáztatása tekinte-
téből September hónapban a' haza rendeit egybehívá, 's 

„ D a m m o d o intelligamus et accipiamus mandata 
Suae Majestatis , in quibus sufíicientes sumus, syneero 
corde servire contendemus Suae Maiestati. Imo laudi 
ducemus, si in quibus Sua Maiestas nobis rnandaver i t . " 

*) Hammer . 73. 1. Khevenhiller , Annales Ferd inandi . 
T o m . X . p. 695. ki ezeket hibásan September h ó n a p r a 
teszi. 

**) H a m m e r , ugyan ott . 
***) H a m m e r , 40. 45. 46, 47. 1. 
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liogy már october 24-kén a' hadi mint polgári dolgok-
ban nagy tapasztalású Eszterházy Miklós gróf nádornak 
választaték *), az erdélyi fejdelem meg elégedett ez 
idén azzal , hogy a' gyarmathi békében biztosságokra 
halasztott pontokat felélesztette , Zemplén vármegye fő-
ispánját Alaghi Menyhártot, és a' leleszi prépostot Te-
lekesi Istvánt küldvén october Íjén Szathmárról Ferdi-
nándhoz azon utasítással, adnák elő ezek levele kézhez 
szolgáltatása mellett élö szóval bővebben: miképen a' 
budai basa a' szolnoki béget néhány elökellö törökkel a' 
végett kiildé e' napokban hozzá, hogy ö a' Zsitva torká-
nál szerzett, s mind a' bécsi, mind közelebb az eszter-
gomi **) alkudozások alkalmával jóvá hagyott s megerő-
sített egyesség szerint, a' törvényhatósága alatti hódolt 
falukat, mellyek hajdan adófizetők voltak, eresztené visz-
sza 's engedné Ismét adót fizetni ; de ö a' török küldöt-
teknek azt adá válaszúi , hogy mivel a ; zsitvatorki béke 
még boldog emlékezetű Rudolf esacszár alatt köttetett, 
's Magyarországot illeti, találják meg ezen kérelmük 
iránt azon ország királyát 's rendeit, és a' mit ezek e' 
részben határozni fognak, ö abban megnyugszik, sőt ma-
gát ahhoz alkalmazandja. ***). 

Azonban mind a' mellett, hogy hadi készületeit alat-
tomban folytatá , hízelgő maga viselete, mellyet a' múlt 
év utó felében Ferdinand iránt kitüntetett #**#) öt négy szö-
vetségeseinek, úgymint az angol, franczia , hollandi, és 
velenczei hatalmasságoknak követei előtt olly gyanúsá 
tevé a' beálott 16 26ki év elején a' portán, hogy ezek, 
a' szerződés szerint öt illető 40 .000 tallér honaponkén-

*) P r a y , 316. 1. hibásan teszi 1626-ra . 
**) Ugyan az a ' gyarmath iva l , neveztetek szögye'ninek i s , 

igy nevezi K a z y , Hist. Regni Hung . Tyrnaviae, 1737. 
221. 1. 

*** Bethlen levele, oct. 1 - rö l 1625. 
** # f) Enge l , Gesch. des Ung. Reichs. 5-dik K. 445. 1. 
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ti járandóságot csak nagy nehezen fizetek ki neki, sőt 
a' franczia követ, bár első nyilatkozott az ígéret pon-
tos megtartása mellett, öt a' szövetségből egészen ki 
szerette volna rekeszteni. *). így Bethlen visszatartóz-
tatva magát, minden szembetűnőbb liadi mozgásoktól, a' 
török udvar dolgainak a' keleten naponként komolyabb 
's kétesb helyzete okozta aggodalmát, a' brandenburgi 
fejdelem nő keze elnyeréséből bőven ömlő örömével üzé, s 
vidor fényűzéssel laká el Kassán martiusban, megunt özve-
gyi éltének ismét tavasz felvirulta reményét nyújtó, rég' 
ohajtott menyegzőjét, hol maga a' Ferdinand képviselője 
váczi püspök és udvari kanczellár Sennyey István is , 
túltéve magát az egyházi köntös szűkebb korlátain, szö-
kelletre kerekedék , a' díszelgő fejedelmi menyasszon-
nyal **). 

Ellent nem állván, liogy a' porta parancsára Podo-
liába berohant tatárokat a' lengyelek annyira megverték, 
hogy maga a' khárn is csak egy ümegben szaladhata el 
éjjel, gyalog egy közel ingoványba ***); Háfisz nagy 
vezír pedig Bagdád alatt a' perzsáktól csaknem tönkre 
tétetett ****), a' kozákokon nagy győzedelmet nyert török 
hajósereg fényes diadallal tért vissza aprilísban Konstan-
tinápolyija. Kedvező víz volt ez Bethlen malmára, 's 
elég indító ok a r ra , hogy ismét megzörrentse fegyverét. 

*) H a m m e r , 74. 1. 
**) Engel, u. o. 446.1. A' müncheni 15-k századbeli magyar 

C o d e x , sz'óhellet szavat használ a' német e rede tű táncz 
helyett . 

»Cer tum esse Tar t a ros per Dominum Hetmanurn p r o -
fl igatos, ita ut Cham ipsémet in indusio (noctu enini 
aggressi) solo t ec tus , pedes coenum q u o d d a m ingens 
pe te re t . " (Ferenczffy tudósítása 2-dik má jus ró l 1626.) 

H a m m e r , 59. 1. 
***•) , ,Ex literis Hetmanni seriptis ex Zarosz law. stb. E x -

plora tor meus retulit , cjuod Persa T u r c a r u m exercitum 
ad internecionem cecidi t ." (Ferenczffy tud.) . 

H a m m e r 50. I. 
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Nem késett Toldalagliit azonnal a' portára küldeni, hogy 
ez a' segedelem iránt parancsot hozzon onnan a' budai 
basához , egyszersmind a' spanyollal kezdett alkudozáso-
kat semmivé tegye, 's a tatároknak Lengyelországba 
ismét beütését kieszközölje. Toldalaghi a' budai basához 
intézett azon parancsolattal tért vissza, ha a' béke meg-
újítása Ferdinánddal a' porta részéről elkezdetnék, ab-
ba Bethlen ís befoglaltassék; 's ennek következésében 
a' törökök megpendíték a' már ősszel mozgásba hozott, 
biztosságok által elintézendő kérdéseket. Szofi Moham-
med budai vezér április 24dikéröl, Murád basa azon 
hó 25röl , Redzsep basa pedig 26ról, szemrehányások-
kal teljes leveleket irának az udvari hadi tanács elnöké-
hez gróf Altliánhoz az iránt, miért nem tétetik elég a' 
békekötés pontjainak; *) nyomban erre pedig hadaikat 
is kezdék egybegyűjteni. 

De más részről, az országtól minden fenyegető ve-
szedelmek elhárításában, királyi tisztének 's hivatalá-
nak nem fogyatkozék meg Ferdinand is, ki a' Bethlen 
által hozzá írott levelek közlésével ennek hitelét a' por-
tán gyöngítvén **), a' résen vigyázó új nádor őrködé-
sére biztosan hagyhatá a' sok vész érte haza gondjait. 
Mindazáltal, a mint az évszak elölialadtával az idő me-
legüle , Bethlen forrongása is azon fokban kezde napon-
ként mindinkább lángba borúlni. Egymást gyorsan fel-
váltó időszakonként, több felöl érkezének hírek ellen-
séges mozgásairól. Április 2 7dikén Koháry Péter közié 
Érsekújvárról Pálffy Istvánnal, 's ez a' nádorral, hogy 
a' portáról hirtelen két kapucsí küldetett Budára, kik 
azon hó 26dikán már sietve valának Konstantinápolyija 
visszatérendök ; ezekkel a' Bethlen követei az elmúlt szom-
baton , reggeltől délutáni 2 óráig tanakodnak a' vezér 
basánál tartatott divánban ; e' tanakodás iránya még nem 
volna ugyan egész bizonyossággal kipuhatolva, a' Beth-

#) H a m m e r , 45. 46. 74. 76. 1. 
**) H a m m e r , 74. 1. 
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len követségéhez tartozó egy ember mindazáltal annyit 
már felfedezett némelly budai meghittjének , hogy a' fej-
delem rövid idö multával erdélybői kiindulni, 's Szol-
noknál fogna átkelni a' Tiszán. A' nádor, kinek ezeken 
felül még az adatott tudtára, hogy Bethlen pünkösd után 
Munkácsra jövend ki , azon törekedve minden mód mi-
képen találkozhassék Mansfelddel személyesen, a' len-
gyelek pedig félvén az erdélyi fejdelein berontásától, szá-
mos hadakkal tölték el az ország határszéleit, sietett 
mind ezen gyanús mozgásokat a ' nála épen követségben 
járó Ferenczffy Lörincz udvari titoknok által , május 
2dikán királyának értésére juttatni, ennek egyszersmind 
figyelmeztetöleg javallaní; „költessenek fel azonnal a* 
megyék, 's irássék meg egy felöl az erdélyi fejdelemnek 
szerény modorban: nem gondolja ugyan ö felsége, hogy 
jelennen a ' török, vagy bár kí is más , ellene, induljon, 
miután azonban szomszédját fegyvert köszörülni l á t j a , 
annyival inkább illik, vigyázzon ő is magára , mert a 
török, a ' vele függőben lévő egyezkedések kétes kime-
netele miatt, az előkészületek nélkül hagyott ország el-
len , könnyen megkísérthetne valamit , más felől a' budai 
vezér basának panaszkodva: hogy a' török részről , mi 
irányból ? nem tudni, sereg gyűjtetik, 's ez az elkezdett 
egyezkedések jó kimenete minden reményét elhervaszt-
ja . " % 

Nem kévéssé aggaszták Ferdinándot ezen, *s ezek-
hez hasonló fenyegető hírek akkor , hol a római biro-
dalom fejdelmei' s herczeginek, a' személyes elnöksége 
alatt tartandó kisebb gyűlést már kihirdeté , 's így or-
szágait egy időre távolhagyni kényteleníteték. Hogy 
tehát gondviselet liián ne hagyná e' hazát , sőt azt min-
den előre nem látható fergeteg ellen biztos oltalomi ál-
lásba helyhetné, czélszerü rendeletek tétele végett Bécs-
be hivatá főbb magyar tanácsnokait. Május I l d ikén 
gyülekeztek egybe a ' királyi udvarban : Eszterházy Mik-

*) Ferenczffy tud. 
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lós gróf a ' nádor, Pázmány Péter esztergáin! érsek , a' 
kalocsai érsek, az egri és győri püspökök, Sennyey Ist-
ván váczi püspök és udvari kanczellár , Czobor, Pálffy , 
Osztrosics, Eszterházy Dániel , és Cziráky Mózses ; kik 
között a' király reggeli 7 órákkor személyesen megje-
lenvén, elejekbe terjeszté Írásban: „Miképen, nem kétli 
még eleven emiékezetökben lesz az ö kegyelmes, kegyes 
és atyai gondoskodása, mellyel ezen nekie különösen 
kedves országa épségét, fenntartatását, és csöndes meg-
maradását , nem csak szívén viselte mindenkoron, de 
uralkodása' kezdete óta leginkább azon iigyekezeít is , 
hogy annak határait a' jogtalanságoktól megótalmazza, 
méltóságát, és dicsőségét nevelje; nem csekélyebb ke-
gyes indulattal ügyelvén tehát a' dolgok jelen helyzetére 
's állapatjára is , illőnek itéli, hogy a' közjó iránti gond-
viseletröl, a' szükséghez képest, alkalmas rendeletek té-
tessenek ideje korán." 

,,Mivel pedig nem épen bizonytalan hírek szárnyal-
lanak immár minden fe l é , hogy a' török hadi seregeit 
készéti, néhány bégek a ' véghelyekröl Budára 's Pestre 
gyülekeztek , több basák pedig katona csoportokkal vá-
ratnak, nem lévén tudva hova czéloz ezen müvelkedése, 
s mi tekintetből készíti már illy kora kikeletkor e' rend-

kívüli táborozást, nem csak tanácstalan nem lesz, de 
a' politicai helyes kormány s igazgatás elve javalja , 
hogy a' szomszéd is iidvesen gondoskodjék saját bátor-
ságáról. Ez okért hív tanácsnokai véleményét s javalla-
tát kívánja tudni az iránt; a ' dolgok illy bizonytalan 
állásában mit látnának szükségesnek cselekedni az el-
lenség netalán felingerülése elhárítására, jelesbben, csak 
behunyt szemmel kell-e nézni az egészet? vagy pedig 
az ország törvényei által elhatározott módon nemesi fel-
kelésről gondolkodni, 's ez esetben mi útat követni'" ? 

„Ide járul még , hogy ha a' török mint imént em-
lítetett ellenséges mozgásokat tenne , és igy szükségkép' 
ellentállási eszközökhez kellene nyúlni, mi lenne mit-
tenni , ha a' török ellenséges (igyekezetéhez mások is 
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segéd fegyvereikkel járulnának, vagy megtámadó hábo-
rút kezdenének, és az ország részei megrohanására gyű-
löletes indulatot nyilvánítanának." 

„Meg van győződve a' felöl ; igenis tudva lesz a' 
magyar tanács elölt, a' római szent birodalom, 's a' 
keresztyén tartományok, már több évek óta milly vészes 
lángjaitól emésztetnek a' belháhorúnak, melly liarczvi-
harok lecsendesítésére és szétoszlatására, hogy a' ke-
resztyén országok és birtokok a' végveszélytől megmen-
tessenek, az ö különös még pedig nem csekély gondja, 
munkája, sőt személyes jelenléte is megkívántatik. Mire 
nézve, mivel a' római birodalom választó fejedelmei her-
czegei' és más e' végett küldendő rendeinek a' kisebb 
gyűlést már kihirdette, ott meg is jelenni feltette magá-
ban ; nehogy azonban távolléte alatt ezen ország-
nak valamelly kára történjék, söt inkább mindenek 
rendesen igazgattassanak, és az ország lakosai helyzete 
's állapotja is bátorságban, nyugalomban maradjon , ér-
teni kívánja: mit javaihat a' tanács, mi ezen tárgy iránti 
gondviselethez megkívántatónak látszanék , és mi rende-
leteket tehetne, parancsolhatna ö is maga részéről" ? 

„Nein utolsó helyet foglalnak pedig el az ország il-
Iyetén több köztárgyai között á' véghelyek is, hogy azok 
mind magok épségében megtartassanak , mind pedig ör-
sereggel és zsoldosokkal is illendően ellátassanak. Mi-
ként kelljen ezekről gondoskodni, gyámolításukról, felse-
gélésökröl miként rendelkezni ? a' tanács' javallatát 's 
ítéletét kéri kegyelmesen." 

„Hasonlóan, kegyelmesen kívánja érteni az iránt 
is véleményét: a' törökkel kezdett béke előmozdítására, 
hogy az ennyi hosszadalmas alkalmatlan alkudozások és 
nagy költségek után, valahára véget és óhajtóit sükert 
érhessen, mit latna nézetei szerint hasznosnak" ? 

„Végre, mivel nem kétli, tudva van az is a' ta-
nács előtt, liogy az elmúlt háborgós időkben, köz zava-
rokban , és belső forrongásokban , feles költségeket vala 
söt még most is folyvást kénytelen tenni, az ország köz 

\ • ' , I 
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jogai védelmére, hasznai előmozdítására és biztosítására 
megkívántató szükségek pedig láthatólag fognának nö-
vekedni , ha az ország ellen netalán háborúságok intéz-
tetnének, a' dolog ezen fekvését is elébe akará a' ta-
nácsnak terjeszteni, 's attól megérteni, mi módot javal-
lana , hogy mint említtetett, valamelly rendkívüli szük-
ség előálló esetében az ö kincstára felsegélésére némi 
szaporaság nyújtatnék, jelesül pedig az országgyűlésen 
rendelt és határozott segedelem mellett még , kiilönösbben 
az uradalmakat és birtokokat valló nagyobb méltóságú 
förendii lakosok, a' köz jóra mit áldozhatnának saját 
vagyonukból." 

További kegyelme és kegyessége ajánlása mellett, 
azon megjegyzéssel rekeszté be a király, tanácsosaihoz 
intézett jelen elöterjesztményét; hogy ezen segedelemre 
csupán ez egyszer szólítatnának fel, nem pedig hogy az 
például szolgálva jövendőre, bár iniképen is szokásba 
hozatnék valaha ; *) kegyelmes bizodalommal lévén egyéb-
ként , hogy hűségök' 's őszinteségüknél mellyel iránta, 
szeretetüknél, mellyel a' köz haza , úgy az épségben ma-
radás fenntartása és előmozdítása iránt viseltetnek, vég-
re derék és elégséges voltoknál fogva, minél hasznosab-
bat fognak e' részben feltalálni és neki engedelmesen ja-
vallani. 

Mi czélszerü intézkedéseket tanácsiának mind ezen 
kivánatok iránt a' haza egybehívott főnökei fejedelmük-
nek ? azt , az az óta egy pár száz években lefolyt 
agg idő leple fedi. Iláfisz Jjasa egész május és junius 
hónapokban változó szerencsével csatáza a' perzsa sacli-
chal Bagdád alatt, s júliusban a' táborában kiütött zen-
dülés miatt kényteleníteték az egész ostromot félben hagy-
va a' legnagyobb zavarban visszavonúlni. Annyokának a' 
szultánnénak működésére dicséretet kapott ugyan szul-
tántól a' 9 hónapi ostromnak olly tiiredelemmel kitartá-

*) „ P r o hac tantum vice, non autem ut tali exemplo, in 
usum futur is temporibus quovis modo trahi debere t . " 

/ 
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saért , de Konstantinápolyiján az ostrom félben szakasz-
tásaért leginkább a' kapudán basa Redzsep unszolására 
fellázadt katonaság mind addig le nem csöndesitetheíett, 
mig a' 90 éves Gurdzsi Mohammed kajmakám meg nem 
zsinoroztaték s helyébe Redzsep ki nem nevezteték. *) 
í g y , azon czélszerű rendelkezéseken felül , mik a' ma-
gyar tanács javallata következésében Ferdinand által té-
tethettek , ezen események lehetének okai, hogy Beth-
len, ki Gurdzsi Mohammedben legnagyobb pártfogóját 
veszté el még mindig visszatartóztatá magát a kiroha-
nástól. Nem késett ez alatt Ferdinand i s , a ' gyarmathi 
béke megerősítését, a' portán ülö követe Lustrier Sebes-
tyén által augustus I6dikán iinnepies szertartással á ta-
datni a' török udvarnak, s ez alkalominmal minden iigye-
kezetét oda fordítani, hogy egy részről a' porta és a ' 
spanyol udvar között czélba vett, de később leginkább 
az angol követ ellendolgozása miatt semmivé lett béke 
alkudozások ohajtott véget érjenek; másról pedig a' Beth-
len ellenséges müvelkedései meggátoltassanak. Azon-
ban az erdélyi fejdelem sajátságos ügyességgel tudá Fer-
dinand mind ezen íigyekezeteit, a' magyar főnökök min-
den tanakodásait meghiúitani, s a' portánál Bornemi-
sza által kieszközölni azt, hogy a' békés Szoíí Moham-
med helyett, az új kajmakam Redzsep kedvelte liarczos 
bosnyák Murtéza basa, tétetnék budai helytartóvá 

Miliely dolgait a' keleten ekképen jó rendbe lioz-
h a t á , eddig lappangtatott forrongásai mérgét egy leve-
lében Önté ki hírtelen, mellyet aug. 21dikén Gyulafej ér-
várról intézett Ferdinándhoz. Ál liizelgésekkel, egyszer-
smind szemrehányásokkal s fenyegetésekkel telvék an-

nak sorai, miként azokat minden illyes alkalmakkor ve-
gyesen szokta volt használni. ,,A' császári királyi felsé-
geddel utoljára kötött szerződés után úgy mond, men-

*) Hammer f 56. 1. 
**) H a m m e r , 72. 74. 76. 1. 
***) H a m m e r , 74. 1. 
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nyire iigyekeztem légyen a' békeség és köz nyugaloni-
fentartatásán, mílly pontosan teljesítettem mind azokat, 
miket a' megállapított egyesség szerint teljesítnem kel-
lett , a' dolog maga nyilván bizonyítja, és még is midőn 
minden gondolatom oda van irányozva, hogy a' sok fá-
radságos munkával, és ennyi tömérdek költséggel meg-
állapított béke mind két részről épségben megtartassék , 
miszerint mind azok, mik engemet a' szerződésnél fogva 
illetnek teljesítetnének , mind pedig egyszersmind szemé-
lyem is sértetlen maradna minden önkénytől és jogtalan-
ságtól felséged részéről, ki iránt én eddig elő minden 
tartozó tisztelettel viseltettem , és méltóságát szentül sze-
mem előtt tartottam; midőn mondom, mind ezeket hí-
ven teljesítve magamat hasonló kegyelmes indulat viszon 
jeleivel kecsegtetem, a' reményletteknél sokkal szigo-
rúbbakat kell szenvednem. Mert a' felséged főbb tiszt-
viselőitől , kiknek cs. k. felséged után, az országok s tar-
tományok üdve és nyugalma első gondjuk tartoznék lenni, 
sokszerü, még pedig a legnagyobb gyalázattal egybe-
kötött, és igy, egy keresztyén fejdelemhez legméltatla-
nabb jogtalanságokkal illettetem stb. A honnan, bár ki is 
igen könnyen átláthatja, hogy én hasztalan fáradozom 
ennyire a' béke megtartásában, hiában tisztelem felsé-
ged' méltóságát" 

„A' béke pontjai ellen rajtam elkövetett azon jog-
talanságok közül némellyeket jelen levelemben csász. 
felségednek íme megemlítendöknek gondoltam. Midőn a' 
múlt évben, felséged és a' török császár között a' béke-
alkudozások folyának, és az én , általam a' közjó te-
kintetéből oda rendelt, biztosaim azt előmozdítani szinte 
törekedve, a' többek között erdélynek hajdani állapatjá-
rol is említést tőnnek, és akarák hogy arról a' béke 
czikkelyei közé szinte iktassék valami ez pedig, a' inen-

*) „Vnde coliigere cuivis p romptum fuer i t , f rus t ra m e i n 
conservanda pace tantopere l o b o r a r e , in vanum digni-
tatem Maiestatis Vestrae venera r i . " 
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nyiben ott semmi más , kérdésijén nem forgott, mini 
hogy erdély azon helyzetében maradna és tartatnék meg, 
mellyben vala az üdötöl óta, midőn a' fejdelmek bizonyos 
egyezkedései által , a' magyar koronától különvált fej-
deleniséggé emeltetett, csász. felséged minden kára, min-
den sérelme nélkül. Magyarország mostani nádora, er-
délynek megemlítésén egészen felháborodván, néhai Nagy-
ságos Kamutlii Farkas és t á r sa i , nekem biztosaim előtt, 
nyilván és világosan azt állítá; készebb ö az egész béke 
folyamát megtörni , mint engedni hogy erdélyröl a' bé-
ke czikkelyei között csak egy szóval ís emlékezet le-
gyen , minthogy erdély felett bár mi egyezkedés is nyil-
ván sérelmével törtennék Felségednek, kinek az iránt 
mint magyar királynak saját követelései vágynák." 

„Ellialgatom úgy mond, az ö többi mocskos sza-
vait , és rágalmait, nemcsak hogy egy istentől rendel-
tetett fejdelemhez, de bár melly egyes nemesi személyhez 
is méltatlan szitkait, mellyekkel engemet nyilván mint 
titkosan sértegetni, már mintegy szokásba vett." *) Nyílt-
szívüségemnél fogva mindazáltal, tudtára kívánom csász. 
Felségednek adni, hogy én , miután erdély, ellenségei 
eltiprásától több évek óta isten után főként a török 
segedelme, ereje, által szabadittatolt és ótalmazta-
tott meg, feltettem magamban, azon béke feletti 
alkudozások alkalmával, mellyet csász. Felséged a' tö-
rök császarral elkezdeni maga részéről netalán czélsze-
rünek lá tna , magamat a' törökkel egybekötnöm, és igy 
azok iránt', mik az én és birtokaim békesége 's bátor-
sága megállapítására tartozandóknak fognak látszani, 

*) „Taceo reliquas eins probrosas voces et diffamationes, 
adeoque nedűm Principi a Deo constituto , sed quavis 
Nobili persona indignissima convi t ia , quibus me pu-
blice et privatim proseindere quasi in m o r e habet . ' 

**) „Quandoquidem Transylvania acomplu r ibus annis, ab 
oppressionibus hostinm s u o r u m , secundum Deum T u r -
carum praecipue auxilio et viribus sit l iberata et de-
fensa." 
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ve lek együtt alkudoznom és egyezkednem császári Fel-
ségeddel." Stb. 

Te bű illyetén nyilíszívüségi tanutételekkel rakva e' 
7. neliezségi pontokra osztott levél, de jelen értekezésem 
irányára nézve legérdekesb annak azon kardcsörrenéstöl 
kísért záradéka, mellyel törvényszerűséget iparkodik ad-
ni panaszainak. „Ezen jogtalanságokat és nehezségeket 
úgy mond, elébe akarám adni csász. Felségednek, 
hogy igy e' részben is a' szerződéshez tartanám maga-
mat, melly a' kölcsönösen eredt viszálkodásokat, mielőtt 
fegyverre kerülne a' dolog , előleges alkudozások útján 
parancsolja kiegyenlíteni. Mire nézve, hogy csász. Fel-
séged is mind ezek iránt nekem minden idöhaladék nél-
küle még pedig elegendő elégtétellel, adja válaszát, 
ismét meg ismét kérem Felségedet." 

September Odike éjén érkezék meg e' levéllel Beth-
len sehes hírnöke Pozsonba a1 nádorhoz , ki azzal, 's 
a' hirtelenéhen egybegyűjtött tanács véleményével más-
nap azonnal útnak indítá a' pozsoni kamra elnökét Pál-
fi'y Pált a' királyhoz , felette kérvén ezt : méltóztatnék 
az előterjesztett pontokra minél hamarább adni kegyelmes 
válaszát. **) De mit használt e' serénykedés akkor, mi-
dőn Bethlen be sem várva még, hogy hírnöke Ferdinánd-
hoz érhessen, September 7díkén már , ellenséges csa-
pataival kirohanván a' köz haza ellen, azon hó 13dikán 
Debreczennél, 23-dikán Rima-Szombathnál, 25dikén pe-
dig Füleknél üté fel táborát, 's Pozsonnál áll vala meg 
ismét hihetőleg mint 1619-ben, ha a' nyitrai oldalról, 

*) „ E a m igitur ob rem Maiestas quoque Vestra Caesarea, 
super iis omnibus , omni exclusa mora suíFieienti cum 
satisfactione ut sese mihi resolvat , eandem i terum atque 
i terum rogo . " 

Engel is emlékezik e' levélről , de azt m o n d j a , 
Ferd inand már sept. elsőjén válaszolt r e á , (448. 1.) pe-
dig Bethlen h í rnöke csak sept. 9kén érkezett vele P o -
zsonba. 

**) Eszterh. Mik. lev. P o z s o n b ö l , sept. 10. 1626. 
T U D O M Á N Y T . Ű J . F . IV. K. I I . F . 1 3 
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a' Betlilen által ígért feles segedelmek reményével be-
rontó , 's kegyetlenül dúlva, pusztítva mindenütt, mái-
egész' a' bányavárosokig nyomult Mansfeld hadai , mi-
dőn azon segéd liadí népeit olly kevésnek látnák, hogy 
számuk 3.000-et sem tenne egészen, gúnyoló kifejezé-
sek kőzt, hogy Bethlen azt bizonyosan nem azért kül-
dötte, hogy segedelmökre legyen, hanem őket Magyaror-
szágból, visszatértükben kikésérje, *) fel nem kereked-
tek, 's azon úton, mellyen jöttek yisszavonúlva Gal-
gócz mellett nem veszteglettek volna. Ez alatt a ' török 
is elötoppant ugyan segedelmére Bethlennek , s Nógrád 
vármegye nagyobb részét siralmas állapotra juttatván, 
magát Nógrád várát is erösbben kezdé lövetni, ) de 
egy részt a' Mansfeld visszavonúlása, más részt a' ná-
dornak Érsekújvár mellett számos sereggel táborba szál-
lása, de főként a' győzedelmes Wallensteinnak, 's a' 
vele együtt táborozó még csak 28. éves ifjú liös Zrínyi 
Györgynek roppant hadi erővel közelgetése , annyi-
ra megrettenté Bethlent, hogy ez semmit sem késnék 
sebes hírnökét küldeni Ferdinándhoz, ki ezzel elhitesse, 
hogy ő csupán a' török parancsára fogott ismét fegyvert, 
kész volna egyébiránt nem csak maga részéről megköt-
ni bizonyos feltételek alatt a békét, de azt közbenjá-
rása által a' töröknél is kieszközölni. September 26di-
kán érkezett e' hírnök a' nádorhoz érsekújvári táborába, 
ki azt maga épen a' török ellen indulván, más nap Po-
zsonba, 's innen a' Pálffy János által hozzá adatott Wat-
ticlier nevii, kamrai tisztviselő kíséretében azon hó 28tli-

• ) „ E t cum milites a Betlenio submissos v ide ren t adeo 
paucos esse, ut t r ium millium n u m e r á m n o n attingant, 
dixisse f e r u n t u r , hos a Betlenio non ut opera f e r a n t , 
sed u t redeuntes extra Vngar iam c o m i t e n t u r , submis-
sos esse." (Pázmány Peter lev. sept. 25. 1626) . 

**) Ugyan ott. 
***) Wal lens te in serege't Engel, Zr ínyi és a' n á d o r hadain 

kivül 32 .000-re teszi (448. lap.) Kazy 66 .000 - r e (226. 
lap.). 
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kán, azon megjegyzéssel utasítá rendeltetése helyére: 
hogy mivel Bethlen egész szándéka világosabb a' déli 
napfénynél, ez iránt nem látá szükségesnek véleményét 
adni, azt az egyet mindazáltal megakará említeni, mi-
szerint az erdélyi fejdelem kijelentvén a' többek között 
világosan , hogy ö a' török nélkül békét nem köthet, 's 
jelennen is a' török akaratjából vala kénytelen a szerző-
dések' ellenére is fegyvert fogni, ö felsége magas ítéleté-
nél fogva át fogja látni, egy a török kényének ennyire 
hódoló emberrel minő siikerrel lehessen valamelly béke 
alkudozásokba ereszkedni, ez okért levelére leginkább 
azt lehetne válaszolni, hogy addig semmi vele kezdendő 
béke alkuba ereszkedésnek helye nem lehet, míg a' ma-
gyar királyi birtokokból, seregével együtt ki nem taka-
rodik *). 

Ebersdoríi várában találá Ferdinándot a' fejdelem 
hírnöke, kitől october 2-dikán következő levéllel útasíta-
tott vissza küldőjéhez ; „Fenséges fejdelem , becsülendő 
sógrunk! kedvességed levelét, mellyet különös udvari 
hírnöke által kiilde hozzánk a' táborból, kegyelmesen , 
elégségesen megértettük, és úgy látjuk, kedvességed ter-
jedelmes egész iromány velejét 's alapját azokba hely-
lieti , mik emez újabb ellenségeskedések, zavarok, és 
honi egyenetlenségek eredtét tárgyazzák." 

„Mi a' kedvességed', mint mondja erdélyi birtokaiból 
sereggel kiindulása iránti intézkedéseit és tetteit illeti, 
maga tudja ugyan, mi szándékból, mi ügyekezetbői kí-
vánta légyen azt czélba venni; mi azonban, kik a' ked-
vességeddel kötött béke szerződéseket szenteknek tekint-
jük , azt hisszük: maga sem kétl í , hogy nem legfőbb 
óhajtásunkul tettük volna fel magunkban mindenkor az t , 
mi szerint semmi legkissebb ellenségtől, annál kevesbbé 
háborúságtól sem lehessen még csak távolról is tartani. 
A' honnan mi, valamint legnagyobb gonddal ápolgattuk 

*) Eszterh. Mik. gr . lev. az érsekújvári táborból sept. 26. 
1626. 

1 3 * 
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a' kedvességeddel kötött békét, úgy áttol Is ovakodtunk 
szorgalmasan, nehogy legkisebb is történjék, miből mél-
tó ok vétethetnék a' háborúságra. És bár tökéletesen 
értesítettünk mind azokról, miket kedvességed, a' ke-
resztyénség ezen vész tele korszakában, mellyel annak a' 
fejdelmek átok fogta viszálkodásai miatt küzdenie kellett, 
részint a' török udvarnál, részint birodalombeli ellen-
ségeinknél szorgalmazott és tanácskozás alá vett : mind-
azáltal istenre bízván igaz ügyünket, inkább akartuk a' 
rajtunk elkövetett jogtalanságokat elfeledni, és leplet 
húzván azokra, miket méltó sérelmünknek tekintheténk , 
inkább azt tettük, mi szerint a' kedvességed szivét újabb 
meg újabb megtisztelésekkel 's jótétekkel iigyekeznénk 
magunkhoz fordítani." 

„Nem kevesli őszinteséggel és jó lélekkel hajtattak 
végre a' törökkel kezdett alkudozások, köttetett meg a' 
béke , határoztattak és állapítattak meg ünnepies szer-
tartással a szerződések, mind általunk, mind a' szultán 
teljes hatalmú biztosa a' budai basa által; mégis e' bé-
ke megerősítése, bár elég szorgalmasan siirgettetett is 
részünkről a' török udvarnál, miért nem eszközöltet-
hetett mind eddig? az iránti nézetek azt hisszük sokkal 
inkább tudva lehetnek kedvességed, mint más bár ki előtt 
is. Hogy pedig jelennen , a' török, Mansfeld, 's ked-
vességed hadai, úgy szólván egy zúdúlással s rohanás-
sal áradtak el e' mi Magyarországunk szent koronája bir-
tokain , s öldökléssel, rablással, égetéssel, várvívások-
kal , és az ellenségeskedés minden nemeivel, nem csak 
a' török 's Mansfeld boriták el ezen mi Magyarországun-
kon felül még más tartományainkat is , de ugyan azon 
időben kedvességed is felségünk birtokaiba nyomult, az 
országban ellenségszeriien dühöngő Mansfeldnek sege-
delmet küldött, némelly királyi városainkat, 's birtokunk-
ban fokvö más helyeket meghódított, híveink jószágait 
elfoglalta, vármegyéinket felkelésre kísztette, mind ezen 
tetteit kedvességednek, bizonyosan senkivel sem lehet 
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elhitetni, hogy azok jó indulatának, hajlandóságának, és 
a' hékéhez vonzalmának volnának szüleményei." 

„Mi ugyan, országunk ezen Ínségeit, fenyegető 
romlását és pusztulását fájdalommal szemlélvén, bizonyos 
reményünket 's hizodalmunkat lielyhetjiik az isteni felség 
Igaz ítéletében; megfogja bőszülni a' béketűrőket, Js azok-
ra fordítani az egésznek súlyát, kiknek a' köztársaság 
ezen ínsége és általános veszedelme egyedül tulajdonítat-
hatik; mindazáltal hisszük: igazságos ítélettel és akarat-
tal kedvességed sem fogja, a török szünteleni sürge-
téseitől meggyőzetve is magát arra határozni, hogy az 
erdélyi tartományi népséget fegyverfogásra, annál ke-
vésbbé a' magyar szent korona alattvalóit, kik közül 
jól tudjuk, hogy némellyek élte napjáig neki engedtettek, 
eddig hallatlan példával, a köz haza és saját véreik 
ellen szegezendő nyilvonásra, vagy pedig a' mi orszá-
gunk nádora, vagy más valainelly egyes személy miatt, 
kiknek magános szenvedélyeik és indulataik, ha mellyek 
volnának is , a' keresztyén köztársaságban közönséges 
viszálkodás és veszély támasztására elegendők nem le-
hetnek , kardrántásra kényszerítse. Távol kell vala lenni 
kedvességednek minden az iránti félelemtől, hogy ellene 
a' nádor, ki egyedül a' mi parancsunktól fiiggö hadi se-
regeinkről ön kénye 's tetszése szerint nem rendel-
kezhetik , talán valami sérteni kívánó tervet s csel-
szövényeket készített, vagy birtokaiba beütni szándéko-
zott volna." 

„Nem szükséges pedig, hogy kedvességed jeleimen 
a ' török béke dolgait is, mellyre közbenjárási fáradságát 
ajánlani látszik, ide vegyítse , mert ha mit e' részben 
csak ugyan kell kezdenünk, azt tenni, mód és alkalom 
nélkül szűkölködni nem fogunk." 

,,A' háborútól tehát , mint az előszámlált veszedel-
mek , és mintegy köz romlás, ínség és pusztulás táplá-
lékától borzadván , bár melly újabb meg újabb alkal-
matlanságokat is inkább akaránk béketűréssel elszenved-
ni , hogy igy mik békekötés álíal szereztettek , minden 
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csekélyebb ok miatt össze ne zúzassanak; *) és így mi 
a' békétől, mellynek szabályait minden módon kívántuk 
megtartani, most sem vagyunk idegenek, csak az úgy 
köttethéssék meg, nehogy jeleimen is attól kelljen ret-
tegni , mi eddig elő boldogtalanúl történt igen gyakran, 
midőn csaknem minden évben újabb háborúságok indíttat-
ván , újabb alkudozások is valának mindenkor kez-
dendök." 

Mivel pedig kedvességed, akaratját és hajlandó-
ságát nyilatkoztatja a' békéhez, hogy ezen köz jóra czél-
zó akarat 's óhajtás ment legyen minden bal gyanútól, 
minden ellenséges indúlat jeleitől, szükség eltávoztatni 
és megsemmiteni az okokat i s , mellyek azokat szülhet-
nék. Megkívántatik tehát, hogy kedvességed seregei 
felségünk birtokaiból, a' mi híveink jószágainak minden 
kára nélkül kitakarodjanak, az elfoglalt helyek és javak 
pedig visszaadassanak és eresztessenek. Ezeken felül an-
nak megbizonyítására, hogy az országunk szélleire beron-
tó , ottan rabló, 's több vétkes tetteket elkövető Mans-
feldet sem nem csalta, sem nem akaratjából jött be, mert 
ö nyilván ezzel kérkedik, pártfogását, segedelmét, mel-
lé ne adja , söt hadai vezérét Horváth Istvánt, ki mint 
a' hír szárnyal magát vele már egyesítette , visszaliíja, 
s társaságától elválassza. Nem fogjuk elmulasztani azu-
tán mi is a' kedvességed kivánatait megérteni, és magun-
kat azon kegyelmességiinknél fogva, mellyel a' köz nyu-
galom előmozdításán 's állandósága megalapításán iigyek-
szünk, a közönség javára nyilatkoztatni és liarározni 
stb. Kinek egyébiránt szerencsét s állandó egészséget 
kívánunk. Költ Ebersdorfi várunkban, october 2-dikán 
1626." **). 

*) „Ut quae pe r pacificationem coa lue ran t , lcuior i qua-
vis tandem de causa non convel lantur ." 

**) Ezen levelet is emliti Enge l , de úgy , min tha Ferd i -
nand ajánlot ta volna elébb Bethlennek a' b é k é t , 's ez 
oct. lOke'n költ válaszában ahhoz szinte ha j landónak 
mutatkozott volna. 451.1. 
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Azon hó 10-kén költ újahh levelében Bethlen ismét 
hajlandónak nyilatkoztatá ugyan magát a' békéhez, de 
más oldalról nem késett már korábban September 2 8-di-
kán Balassa-Gyarmath mellett Csalomiánál felütött tá-
borából Horváth Istvánt a végett küldeni előre, hogy ez 
magát Mansfelddel egyesítse; octoher Íjén pedig a' Mans-
feld és a' weimari berezeg 8000 emberből álló seregé-
vel, s a' Nógrád ostromát félbenhagyó törökökkel ma-
ga is egyesülvén, miután fő czélját, mellytöl már a* 
gyarmathi béke alkalmaval is elesett, hogy ha a' törökkel 
ismét egyezkedésre kerülne a' dolog, a' béke czikkei 
közé , Bocskay péhlaja szerint saját érdekeit is befog-
laltathassa, Ferdinand eme válaszában, olly keves sza-
vakkal s olly hidegen látá elvágatni, rettentéssel ki-
várni kitűzött irányát elérni. Nyitra vármegyének 26. 
falui, mellyeket felégetett, s számos lakosai, kiket fog-
ságra vitetett lőnek e' boszújának áldozatai, s ellen-
ségeskedései fakónként nevekedének hihetőleg ; mert az 
eleség megfogyta miatt már Wallenstein is visszavonta 
magát, ha octoher ladikén hirtelen dugába nem dől egész 
hadi terve az által, hogy Verebélynél a' török hadak, 
sz. Demeter napja beközelgetése miatt fellázadván, Mur-
téza sátorát megtámadták, őreit lekaszabolták, s olly 
zavarodást okoztak az egész táborban, hogy csak Beth-
len bátor fellépte által, ki rájok ütvén parancsoló hangon 
adá tudtokra ,,ö fogja majd meg határozni, mikor légyen 
sz. Demeter napja" nyerhete a ' dolog csendesebb hely-
zetet. *) Egyebeket ellialgatva, már csak e' körülmény 
is elég indító ok leliete a r ra , hogy Bethlen magát hát-
rál)]) vonja. October ISdikán még Kéméndnél táborozott, 
de itt nehezen szívelvén a' török , hogy az Erztergom-
hoz közel vidéket egészen eléli , a' budai vezér szemé-
lyes unszolására is , felebb vonult a' Garan mellé. Mind 
a' kéméndi táborból már , mind később a' barsiból, nem 

*) Engel , 448 — 451 lap. H a m m e r , 74. J. Khevenhil ler , 
1287 1. 
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csak Bethlen maga, de a? veleíarlú megyék is nyugta-
lanabbul kezdek a' nádorhoz, 's az esztergomi érsekhez 
küldözött leveleik 's követeik ál tal , előbb a fegyver-
nyugvást , azután a' derék békét is sürgetni *); mi leg-
inkább ezen két férjfi hathatós közbenjárására, decem-
ber' hónapban Pozsonban létre is jutott. Mansfeld népe 
nagyánt elveszett, egy része Silesiaba visszavonult a' 
császár kegyelmeért esedezendő, maga Mansfeld a' Bos-
nyaságban halt el. Bethlennek meg kellett elégednie 
az 16 24diki bécsi békekötésnek rá nézve nem nagyon 
kedvező féltételeivel, 's magára vállalni, nemcsak a' 
fegyver nyugvásnak, de a' foglyok szabadon bocsátatásá-
nak, s a' Bercsényi gondviseletlensége miatt elfoglalt 
Damasd visszaadásának kieszközlését is a' török udvar-
nál , mellyel novemberben, követe Borsos Tamás 
által csak 10.000 darab arany lefizetése mellett hitet-
lieté el, hogy a' magyar királylyal szükségkép' meg kell 
békéllenie. ****). 

Mihelyt Bethlennel a' béke dolga rendbe liozatha-
ték , minden gondját oda forditá Ferdinand, hogy a' szer-
ződést , mint más több hasonló esetekben már, a' török-
kel ismét megújíthassa. Kedvező környiilménynek látszék 
erre nézve, hogy a' nagyvezér táborában Hálebben a' 
katonaság között zendülés támadott, 's Abaza basa moz-
gani kezde Frzerumban, mik szülői valának , hogy de-

*) A' Bethlennel tartó magyar ' rendek levele a ' nádorhoz . 
Ex Castris ad Kernend posit is . 18. Octob. 1626. 

Bethlen levele ngvan ahhoz , ugyan onnan oet. 
19. 1626. 

Azon rendeké az esztergomi érsekhez. Ex Castris 
ad Bars. 25. Octob. 1626. 

**) „Milites Mansfeldii m a j o r i ex parte in te r ie runt , re l i -
qva pars in Silesiam p e r g i t , gratiam implora tura , ipse 
vero Mansfeldius procer to in Bosnia mortuus es t ." Esz-
terh . Mik. lev. januar. 11. 1627. 

***) Engel , 453. 1. Pázmány Pé t . lev. jan. 9röl 1627» 
****) H a m m e r , 74. 1. 
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eember Íjén mind Háfisz nagyvezér, mind Chozrev jan-
csár aga, hivataluktól megfosztatván, a' portára vissza-
liivattak, 's az elsöhh helyét Clialil hasa, az utóhhét pe-
dig Ali csaúzhasi foglalá e l ; sürgetővé tevé pedig az, 
hogy Bethlen azon pillanatban , mellyben a pozsoni hé-
tét a lá i r ta , négy szövetségesei követeinek a' portánál, 
már ismét újabb hadi terveket terjesztgete elö, ezen fe-
lül, nejét az erdélyi rendekkel jövendö következőjének 
a' fejdelemségben elválasztatván, annak részére Mikó Fe-
rencz által nem csak az illető oklevelet, (le a' szokott 
megerösétési jeleket, úgymint a' botot és zászlót is már 
az 1627diki januarius elején kíeszközlé a' török csá-
szártól Siete tehát Schmidt Rudolf Jánost, kit Lus-
trier Sebestyén sebes hírnökül kiilde fel Bécsbe, a' bé-
ke dolga előmozdítása végett a' portához visszautasíta-
ni , de ez a' nádor fegyvernyugvás iránti biztosító le-
velének késedelmezése miatt, Murtéza által Budán letar-
tóztatván , csak februarius végén érkezhetek rendeltetése 
helyére. ***) Lustrier, ki Schmidt által azon utasítást 

*) H a m m e r , 58. 1. 
**) „Siquidem Principissa Bethlenii Conjux a Statibus et 

0 0 . Transylvaniae , communi consensu , in legit imam 
Transylvaniae Priucipissam aecepla et approbata est. -
- - - Tu rca rum imperátor quoque p r o confirmatione 
istius negotii praelibatae Principisse de more et eon -
svetudine portae Otthomannicae, t amquam Vasallae, ba l -
theum una cum vexillo ad Albam Juliam expediver i t ." 
Eszt . Mik. Iev. januar . 1 2 r ö l l 6 2 7 . H a m m e r (75 1.) m a r -
tius 25röl költnelc állí t ja a' megeró'sitő levelet , Js cso-
dálkozással említi , hogy a r r ó l , és hogy Bethlen a' 
jóvá hagyást a' por tánál munkálódta v o l n a , semmit 
sem szólanak a' magyar tör ténet í rók , úgy látszik , E n -
gelnek következő' szavaira. „ Bey dem Ansehen, das 
Bethlen bey den. T ü r k e n hatte, w a r es ihm leicht hiezu 
die Beystimmung von Konstantinopel aus, und eine F a h -
ne f ü r die Fürstin zu erha l ten" nem figyelmezett H a m -
m e r . 

***) „Quantum ad Cursorem Agentis ad por tam Ot tho-
mannicam attinet, is ut existimo Budae ea de causa de -
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kapta Bécsből, hogy Murtezának, mint Nógrádot a ' 
gyarmati béke kötés ellenére nyilván ostromlónak, hiva-
talából letétetését és érdeme szerinti megbüntetését esz-
közölje , Bethlennek pedig a' béke dolgába minden be-
folyását gátolja , martius 3dikán nyűjtá át Konstanti-
nápolyban Redzsep kajmakámnak, Ferdinand emlékjegy-
zékét (memorialis), ki is megértvén annak tartalmát, 
eleinte tagadni kezdé, hogy a' török hadak Nógrádot os-
tromlották volna, miután pedig Schmidt arról nyilván 
bizonyságot tett, azt felelte, hogy midőn azon török 
hadak Bethlennel akartak volna találkozni, menetelek 
alkalmával, a' várbeliek néhány ágyút rájok sütöttek, s 
ők csak a' hason üdvezletet kívánták visszaadni, több 
illyetén fogatkozások után pedig csakugyan hajlandónak 
mutatá magát a' béke megújításához. Azonban már 
martius 2dikán elterjedvén azon hir , hogy mind a' volt 
jancsár aga , mind a' perzsa hadban vezérséget viselt 
Háfisz basa Konstantinápolyim fognának rövid idő múlva 
érkezni, még pedig ez utóbbi azon reniénynyel, hogy kaj-
makáni leend, Lustrier tanácsosnak ta r tá , addig még 
bizonyosan el nem határoztatik elnyeri-e Háfisz a ' kaj-
makámi tárczát , vagy sem ? minden elhatározó alkudo-
zást elhalasztani a' béke dolgában. „Mer t " , úgy mond, 
„ha Háfisznak sikerül reménye , akkor Ferdinand telje-
sen meg lehet nyugodva, de ha Redzsep marad kajma-

tentus es t , quod Asseenratoriae mae necdum illuc p e r -
v e n e r a n t , jam v e r o , cum illas Vezirius acceperit , s in-
gu la r i t e rque pos tmodum de illo sc r ipse r im, non videó 
diíTicultatem de ipso l ibere emit tendo." Eszt. Mik. lev. 
j anua r . l l r ö l 1627. 

*) „II quale doppo haverne inteso il t e n o r e , commineió 
á nega re l'assedio di N o v i g r a d t , et non ostante la r e -
plica di Rodolfo Schmidt disse , che nel passare pe r r i -
t rovars i col' Bettlern , quelli delía fortezza habbino sba-
ra to alcuni pezzi d 'Artegiiera ; e lui poi habbia reso 
simil sa lu to , et öl t re diversi sp ropos i t i , in effetto d i -
mos t ró assolutamente p ron ta volonta yerso la Pace . " L u s -
t r ier tudós í tása , mar t . 13ról 1627, 

\ 
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kám, nagyobb nehezség fog elő gördülni, a' mennyi-
ben ez Murtezának nagy pártfogója, 's nagy hitelt á d , 
a' nádor részére, mint állítatik a' béke dolgában ki-
adatott azon teljes hatalom levélnek, mellyet Mur-
téza másolatban kiilde be a' portára. És bár nem 
szenved kétséget , mind a' mellett hogy e' hónap 
Íjén a' visszatérő Mehemed effendi és alaibég ál tal , 
már a' porta is kiilde Murtezának hasonló teljes hata-
lom levelet, ha áll Ferdinándnak azon erős elhatározá-
sa , hogy ezzel teljességgel nem akarja a' béke alkudo-
zásokat elkezdeni, annál kevésbbé pedig a ' dologba 
Bethlent is belé vegyítve látni, kevés siikere lesz ezen 
teljes hatalomnak, sőt az is bizonyos, hogy ezen eset-
ben , miután már a' szultán annyira hajlandó a' béke 
megkötésére, Muríéza meglakolását is ki lehet eszkö-
zölni , mindazáltal, mi Bethlent illeti, öt mint adófizető-
jüket inkább védeni fogják mint üldözni, a honnan, utol-
só kirontása alkalmával ellene tetlegesen fellépni sokkal 
czélirányosb, és könnyebben is kimenthető dolog lett 
volna " 

Azon hirt, hogy Ferdinand 's az erdélyi fejdelem kö-
zött a' béke megköttetett újságul közié ennek ügynöke mar-
tius 5kén Lustrierrel, mit ez csupán mesterséges fogás-
nak nézett, hogy amaz tőle azokat miket Ferdinand 
Schmidt Rudolf által a' portán ki akart vinni, kitudhas-
sa. Martins 7dikén Háfisz basa csakugyan megérkezett 
Konstantinápolyim, 's egybekelt a' szultán 10 éves hú-
gával , *#) de kajmakámságáról még semmi bizonyos nem 

*) „Ma il secondo cioe Bettlern ; come t r ihutar io d i f en -
darano piutosto che lo persegui tarano, e percio un ' 
attual d imostra t ione contro di lui seguita costi ne gli 
ultimi h u m o r i sarebbe stato di segnalato p ro f i t t o , e 
qui facile á r i spondere . " Lust r . t ud . mar t . 13. 1627. 

„Li 7. de t to , entro il Haffís Achmet Bassa gia G e -
nerale in Persia se accaso con la Sultana sorella del Sul~ 
tano ." Lus t r . tud. 

I l a m m e r . 58. L 
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hallatszék, sőt Redzsep kajmakám, úgy értesítetvén, hogy 
Zrínyi grófon kiviil a' nádor , sőt még Bethlen Gábor is 
meglialálozott, azon hó Sdikán kijelentette , hogy mind 
Lustriert, mind Schmidtet, mind pedig a' tolmácsot Bu-
dára küldje, 's csak ezek által előhordott több alapos 
ellen-okok birhaták a r ra , hogy a' dolgot egy újabb szem-
benlétig elhalassza. Nagy kívánsággal várták a' követ-
ségi ek a' kajmakám elhatározó feleletét, kinél jól tud-
ták, hogy szép szavakkal kevesre boldogulhatni. Vég-
re martius 12dikén tanácskozás alá vétetvén a' köz di-
vánban Ferdinánd emlékjegyzéke, ismét azt vevék ha-
tározatid , hogy a béke létre hozásának előmozdítására 
mind hárman indúljanak Budára. Ellenszegültek a' kö-
vetségiek ismét a' lehetőségig, de hogy a' feltéteiben 
állhatatos Redzsep kimondott szavát megváltoztassa, an-
nál kevesbbé reménylheték, mert annak foganatba vé-
tele tekintetéből a' más alkalommal már egész Bécsig 
járt Abdi csaúzt is azonnal hozzájok rendelé útitársul. 
Egybevetvén mindezen környiilményeket, martius 13-
dikán költ tudósításában szükségesnek véle Lustrier né-
melly véghelyeket örseregekkel minden esetre megrakni, 
hogy igy hol a Bethlen haláláról elterjedt hír megva-
lósodnék, az erdélyieket, ha ezek a' kormányt az ö 
özvegyére ügyekeznének átruházni, szabad fejdelem vá-
lasztásukban meglehessen akadályoztatni. 

Mielőtt Lustriernek e' tudósítását vevé , a' bizto-
sok kinevezéséről már korán gondoskodott Ferdinand, 
hogy igy mihelyt a' török jóváhagyása hozzájárulandó a' 
béke alkudozások azonnal elkezdethessenek. A' teljes 
hatalommal felruházott nádornak tevé ez okból kötelessé-
gévé , hogy azon biztossági elnökség elvállalására a' 
győri püspököt felszólítsa, 's értésére adja t'iziráky Mó-
zsesnek is , mi kedves dolgot cselekednék, ha e' bizto-
sok egyikéül magát ismét felajánlaná. Ez, nem csak kész-

*) „Poiche li mezzi piaceuoli presso questo Chaimecan poco 
vagliono." Lust r . tud. 
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nek nyilatkozott megbízatásának megfelelni, (le azonnal 
útnak is indult, a' győri püspök azonban, beteges álla-
patja ellenvetésével ügyekezett magától e' sok kellemet-
lenségekkel egybekötött foglalatosságot elhárítani, initöl, 
noha a' nádor , ezen betegséget mellyben már rég óta 
sínlödött olly neheznek nem látá, hogy a' mellett nem te-
hetné szolgálatját, fel is mentetett. Ez alatt Bethlen el-
lenséges mozgásai felöl ismét újabb hírek érkezvén, Da-
masd visszaeresztésétöl pedig a' budai basa még mindig 
vonakodván, a' nádor, egy részről erdélybe köldé ki-
rályi jóváhagyás reménye mellett különös emberét, ki 
a' fejdelmet adott szavára emlékeztesse , másról pedig 
a' hozzá érkezett csauzzal a' budai basához ereszté pos-
táját , Dainasd visszaadását még egyszer kívánni, egyéb-
iránt nem mulasztá el martius 19kén Kis-Martonban 
költ levelében' királyának is előterjeszteni, miként ö 
jelennen , hol már a' törökkel kialkudott fegyvernyugvás 
is végét érte, minden történhető veszedelmek elhárításá-
ra legfőbb eszköznek javallhatja a' békének minél előbbi 
létre juttatását, mert bár ha a' tapasztalás bebizonyítot-
ta is már, hogy Bethlen ellen ez sem elég fegyver, 
mindazáltal az nem kévéssé vissza fogja öt rettenteni 
szándékaitól, s a' békét megszegni nagyobb nehezséget 
gördítend mind Bethlen, mind a török eleibe. 

Az önkényesen elfoglalt Damasd visszaadásában 
késedelmes török ellen, végre szinte önkény kezde hasz-
náltatni. Murtéza ugyan is Ahmet esztergami bégnek az 
ottani vár megépítését parancsúl adván , a' dunamelléki 
egyszer'sinind érsekújvári főkapitány PálíTy István, attól 
a' hódoltsági 60. falukat eltiltá, s tilalmát mincl addig 
vissza nem voná, míg Murtéza Damasd visszabocsátását 
ki nem jelenté, hozzá intézett 's itt szóról szóra követ-
kező levelében : „Mi vezér Murtéza pasa, istennek ke-
gyelmességébül a' hatalmas és győzhetetlen császárnak 
a tengeren injed lévő országinak gondja viselöjö, ha-
dainak szerdára, Budán, a' hozzá tartozandó országá-^ 
ban, helytartója." 
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„Tekintetes és nagyságos vitézlő ú r , jó szomszéd 
barátunk! Minden hozzánk illendő tisztességes dolgokban 
ajánlod jó akaratunkat, és isteniül kívánunk minden jó-
kat megadatni nagyságodnak." 

„Jó akaró úr , szomszéd barátunk! Ezen órábon 
érkezék az esztergami Ahmet bék levele hozzánk, melly-
ben minekünk ir ja: a' tartományokkal a' mi Hatalma 
várát épétni akarván akaratunkbul és parancsolatunk-
bul, nagyságod 60 falunak, a' vár épétésére jövetek-
ben ellentartó lévén, be nem bocsátta nagyságod. Mi-
nekünk azt i r j a : azok a5 faluk pedig ennekelőttö is az 
ő Hatalma Esztergám várát épétvén, az előttünk Bu-
dán megholt vezér Mellemet pasának egy fő embere ka-
pocsi basája a' faluk jobbágyit az esztergami csináláson 
találván , a' szegénységiül megkérdte, hogy ha minden-
kor ők Esztergámhoz szolgállak volna ? a ' szegénység 
is azt felelte, mi mindenkor Esztergamba szolgáltunk. A' 
magok nyelvek vallása és ígéretek szerént, a' kadiánál, 
igazság szerént, a' törvénybe íratta az a ' kapocsi basa 
fő ember a' bék előtt." 

„ Jó akaró ú r , szomszéd barátunk! az igaz-
ságot így megértvén Nagyságod is , a' régtiil fogván va-
ló, szolgáló adófizető jobbágyinknak e' részre bejöve-
telekben ellentartó ne legyen Nagyságod, mert az or-
s z á g b o n való szegénység is ez részre mz/nd szintén az 
részre jobbágy; a5 jó szomszédságos barátsághoz , és 
a' köztünk való indicziólioz #*) nem illik; a' vára 
i s , az ország is Ö Hatalmaé." 

„ Jó akaró Úr , szomszéd barátunk! Damasd 
felöl a' mwneniü levelet az esztergami béknek ir Nagy-
ságod , értjek. azért a' dologbul a' mi szónk, Ígére-
tünk, helyén megmarad, de valameddig Nagyságod-
nak ez résziül hírt nem adnak, addig a' várba jövő em-
bereket el ne küldjö Nagyságod. Isten tartsa meg jó 

*) az az : császárunk. 
**) Inducia helyett. 
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egésségben Nagyságodat íratott Eiulán. Aprilz die 20 
Anno 162 7. Nagyságod szomszéd úr barát ja: Ve-
zér Murtéza passa.' ' 

Május kezdetével a" béke dolga némi elölialadást 
kezde tenni, lia bár nem nagyon szembetűnőt. A' kine-
vezett magyar biztosok Sennyey István udvari kanczel-
lár elnöksége alatt Komáromba gyülekeztek, söt né-
nielly török biztosok is jelenkeztek már a' közel vidé-
ken, de a' magyarok egy részint a' török dolgai-
nak a' keleten szűkebb korlátok közé szorittatásáról ér-
tesitetvén , más részint pedig mind azokkal mik egy illy 
nevezetes munkálatra megkívántatnak, felruházva nem 
lévén, szorgalmasan kerültek minden alkalmat, nehogy 
a' török biztosokkal a' béke tárgyát illető bár mi kér-
dések feszegetésébe is ereszkedjenek, söt Sibrik Pál 
komáromi alkapitánnjral is olly választ írattak az elnök-
séget vivő esztergomi bégnek, ki öt levelével megtalál-
ta , hogy abból azok semmi alkalmat ne vehessenek 
a5 hozzájok küldésre. Május 2dikán következő, mind 
tartalmára mind nyelvére nézve érdekes tudósítás érkezett 
Sennyey Istvánhoz , egy török megliitjétöl, kinek mind 
nevét, mind lakhelyét titok fedi: „Szolgálok Nagyságod-
nak , mint kögyelmös Uramnak. Illyen liíröket bizonyo-
san tudom mondani. Elsőbben: Hogy a' közülbas **) 
az elmúlt napokban annyi veszüdelniet, romlást tütt a' 
császár népén, hogy vesztütt el a' császárnak 6 0. ezör 
népét , mastan is égeti, rabolja, várasit faluit a' csá-
szárnak röttenetüsen, söt azt beszéli a' mi jó akarónk, 

*) E ' levelet czélomhoz vezetőbbnek tar tam eredetiből is , 
megtartva a' nyelv sajátságait , mostani helyesírással 
a d n i , m i n t a ' diplomaticai szigorúbsághoz r agaszkodva , 
az akkor i Írásmód helyes olvasásában járat lanok e lő t t , 
annak érdekét csonkítani. Ezen észrevételemet a' t ö b -
bi itt eredetiből közlött i r ományokró l is k ívánom 
érteni . 

**) így nevezik a' tö rökök a' perzsákat , e' két szó tó l : 
kizil - ve res , és - has - hósa , fő. 
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Budán a' kf lakik, hogy ha innen fölyiil is frigyöt nöm 
vethet Ferdinand császárral, általánfogva el köll rom-
lani , íi nekik, síit ugyan kétségbe estenek hogy innen 
fölyül is söinmi békösigök nöm lészön, a' mint vötték 
is eszökbe. Másodszor azt beszéli a' mi jó akarónk, 
hogy mastan Bötleliemhöz küldöttek követöket a' portá-
ról a' császár és vezérök, hogy a' Bötlehem, fogadása 
szörént munkálkodjék, és intercedáljon abban , hogy a' 
két császárt békéltesse mög egymással jó kötés alatt, 
valamint 's valahogy löliet cseleködje mög. Mört jól 
tudja azt Bötlehem mit inivelt ü vele a' hatalmas csá-
szár, Erdély országban fejedelmmé tötte. Annak fölötte 
tekintse mög istenét is , hitit, fogadását. Mönnyi erös 
kötéssel való liit-levelei a' hatalmas császár kebelében 
vagyon, mindennap olvastatja, 's gondolkodik bitiről, fo-
gadásáról , és egyéb végezéséröl. Azt is beszéli a' mi 
jó akarónk, hogy általánfogva onnét alól simini segétség 
nöm adatik. S ő t , ha innen fölyül végezést tölietnénk, 
ezöknek is többire mind alá kölletnéjek mönni. így is 
biztat a' mi jó akarónk, hogy ha mastan akarják a' ma-
gyarok és Ferdinand, bizonnyal kikergethetik a' török 
császár népét jól magyar országból, ha a némöt és ma-
gyar nemzetség egyes lészön egymással." 

Mind ezekből jól látván a magyar biztosok, hogy 
a' töröknek nagyon szivén fekszik a béke, 's így a' do-
loggal gyaníthatólag szokásán kívül is gyorsabban fog 
bánni, ne hogy magoktól valamelly liibás lépést köves-
senek el, május 5-dikéröl költ feliratukban az iránt kí-
vántak felsőbb helyről rendelést tétetni: jelenjenek meg 
a ' többi császári biztosok, és küldessék le a' bátorság 
levél i s , miről a' törökök bizonyosan emlékezetet fognak 
tenni, még ezek nem töiténendenek, a' töröknek , kitől 
felszóiitatásukat minden órán várják , alig fogván va-
lamit felelhetni. Ez alatt a' nádor teljes hatalmánál 
fogva szinte elkezdé az alkudozásokat a' budai basával. 
Két követeit, kiket ez ezen időben hozzá küldött, kü-
lön két embereivel s levelével bocsátá vissza. Május 
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Sdikán érkeztek e' követek Komáromba , hol a' nádori-
ak egyike hirtelen nehéz betegségbe esvén, a' törökö-
ket a ' budai basához intézet következő levelével ereszté 
útnak Sibrik P á l : „Tekintetes és nagyságos úr.! Nagy-
ságodnak minden hozzám illendő tisztességes dologban 
szolgálatomat ajánlom , kívánok az úr istentől nagysá-
godnak jó egészséget és hosszú életet megadatni. Nagy-
ságodnak ezt akarám tudására adni, hogy a' melly kö-
veti nagyságodnak mostanában palatínus uramhoz, ö nagy-
ságához felmentenek volt, azok ma harmad napja hogy 
ide érkeztenek Komáromba , mind a' palatínus uram ö 
nagysága emberivel együtt, a' kiknek palatínus uram 
hagyásábul be kellett volna Budára nagyságodhoz menni, 
de az egyiken olly szerencsátlanság (így) történt, hogy 
ininekutánna ide érkezett, fölötte igen nagy és nehez be-
tegségbe esett úgy annyéra, hogy szekerre sem vehetni, 
a mint magok is látták, és megtudják mondani a' nagy-
ságod emberi. Ez okért, minthogy a' nagyságod embe-
rinél nagyságodnak szóló levél vagyon, nem akarám a' 
nagyságod emberit itt tartóztatni és késlelni, isten áldo-
másával elbocsátottam nagyságodhoz , ha az úr isten a' 
palatínus uram ö nagysága emberének is gyógyulást 
adand, ő tudja miben kellett volna járni nagyságodhoz , 
és tudni fogja mit kellessék cselekedni e' dologban. Pa-
latínus uramnak ö nagyságának e' történt dolgot tudá-
sára adtam. Tartsa meg az úr isten nagyságodat jó 
egészségben sokáig. Irtani Komáronban , die 10. may, 
anno 1627. Nagyságodnak, minden hozzám illendő tisz-
tességes dolgokban jó akaró szolgája: római császár ö 
felsége vice helytartója és gondviselője Komáronban, Sib-
rik Pál de Szarvaskend." 

Ez alatt nem csak a' Lustrier működése , de a' 
perzsák újabb nagy hadi készületeiről, sőt mint imént 
látók gyözedelmeiröl is érkezett hírek, változást tönnek 
a' portán a dolog előbbi állásán, 's április 26dikán, 
a' czélba vett béke előmozdítására nézve , legkedvezőbb 
válaszszal ereszteték el Schmidt Rudolf, már csak egye-

T U D O M Á N Y T . Ú . F . I V . K, 11. F . 1 4 
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elül, Konstantinápolyból. *) Nem lesz érdektelen itt for-
dításban adnom a' török nyelven szerkezeit levelet, mel-
lyet Redzsep kajmakán április 24dikéröl intézett, és 
Schmidt által küldött Ferdinándhoz, mind azért, mert bö 
világot vet e' jelen történetek folyamára, mind mert elő-
tünteti, millyen viszonyba helyheté magát egy török basa 
a ' római birodalom császárjával. Tartalma ez: ,,A' Jé-
zus hitén lévő dicsőséges fejdelemnek, a' messiásban hí-
vő hatalmasságok választottjának, a' keresztyén népek 
közötti perlekedések közbirájának, nagyságos és felsé-
ges úrnak, dicsőség és méltóság birtokosának, Német-
ország császárjának, a' mi szerelmes barátunknak, és 
szeretett szomszédunknak, kinek boldog legyen kimúlása, 
szívés és barátságos üdvét! Értesítünk, miképen hírnök-
tök kezéből, kit a' felséges portára küldétek , átvevők 
kedves leveleteket, és azt, miután a' fővezérek és ország-
iárok jóvá hagyásából lefordíttatok , a ' mi hatalmas csá-
szárunk felségének is elébe terjesztők, 's nem csak az 
ö császári értelme felfogta annak egész tar ta lmát , de 
velem együtt kegyesen felfogták az említett valamennyi 
vezér és országlár urak is. És mivel elöterjesztétek: a* 
köztetek és a' mi hatalmas császárunk felsége között 
köttetett béke' folytatása, újonnan megerősítése és meg-
tartása, milly nagy jótékonyságit lenne a ' szegénységre 
nézve, egy császári levélben azon nyilván parancsot küld-
tük a' méltoságos Murtéza vezér basához , és minden 
alatt lévő- beglerbégekhez , szándzsákokhoz és kormány-
zókhoz , valamint a' keresztyén fej delin ek között dicső-
séges erdélyi fejdelem és magyar király Bethlen Gá-
borhoz i s , kinek boldog legyen kimúlása, ovakodjanak 

*) „Ausz hiemit ganz ve render t , vnd d u r c h mein insten-
diges protest ieren, auch einkhomenen Zeittung von an -
selienlich Persianischer Kriegsberai tschaíf t , mit e ruolg 
gezimender andtyor t vom Sultans verbeszer ter expe-
dition Johan Rudolf Schmiden , we rden Euere stb. die 
diszeits zum fr iden gedrungene guet te disposition stb« 
abnemben . " Lustr ier tudósít, april . 26 . 1627. 
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szorgalmasan , nehogy míg az utolszor kötött héke ideje 
tartand, császári felséged birtokai határszélei, bár mi-
képen is megkárosítassanak. Mivel azonban már néhány 
idén , majd a Buda, majd a' Bozsnaság és Kanizsa fel-
öli határszéleiteken katonaság gyülekezett össze, 's az 
több csineket is követett e l , az azon határok kormá-
nyát viselő vezérek szinte kénytelenítettek a' szükséges 
őrködés végett, hatalmuk alatt lévő katonaságaikat egy-
beliíni, de ha a' ti részetekről a' mi császárunk bir-
tokai meg nem fognak károsítatni, tökéletesen bízhat-
tok és elhihetitek: az ottomán seregek sem teendnek leg-
kisebb kárt is birtokaitoknak. A' béke dolgára nézve , 
Murtéza vezér basa úrnak, kivel e* leveltekre adatott 
válasz is közöltetik kivonatban, már teljes hatalom kül-
detett. És mivel felséges császárunk rendeletéből azon 
békének a' már említett Murtéza vezér basával, Beth-
len Gáborral, kinek boldog legyen kimúlása, és más 
az egészben megbízott barátainkkal kelletik tárgy altat-
nia, miután hatalmas császárunk is ira egy szeretettel 
teljes levelet, akarók mi is jelen barátságos sorainkat 
írni , olly czélból, hogy azokat a' felebb említettekkel 
közöljétek, megparancsolván hadvezéreiteknek : iigyekez-
zenek a' béke előmozdításán, niellynek létre hozatala 
olly nagy javára lesz a' szegénységnek, és mutassanak 
igaz készséget annak állandó megerősítéséhez. Én , ki 
őszinte barátotok vagyok, bizonyosokká teszlek mindent 
el fogok követni, hogy köztetek és az én császárom 
között jó barátság, egyetértés alakúljon, s ennek 
hasznos sükere világoljon a' szegénységre. Ezzel bere-
kesztjük leveliinket; iidvöz legyen ki igazán hiszen. 
Konstantinápoly. Sábán hó lSdikén 1036 ." 

*) „Assicurandovi , che da nie vostro sincero amico , sa-
ra fatto ogn' opera , accio f r a voi et il mio Impera to-
r e naschi buona amicicia et co r r i spondenza , et yenghi-
no in luce gli effetti utili alla pover ta ; con che facci-
amo íme j salute sia sopra di quelli ehe vogliono il 
bene ." 

13 * 
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Schmidt Rudolf 15. napi utazása után május 13di- * 
kán Budára érkezvén, „mint a hajós úgy mond , melly 
a ' tömérdek orkánok, veszélyek és szenvedések után, 
látja a' rokon kikötő helyet, 's még sem érhet szárazt" 
nagy nyugtalanságok között várta továhb bocsátását. *) 
Murtezátol elég emberséggel fogadtaték ugyan, de a ' 
melléje őrül rendelt csaúz , túlságos bánása módjával 
eleinte kétes állásba liozá, mi miatt, bár nem vala bi-
zonyos , a' vezér basa parancsából történik-e ez vele, 
kéuyteleníteték ennek némelly keményebb kifejezéseket 
ís oda mondani; később mindazáltal a' vezér magát e' 
dologbol kimenté, 's több udvarias nyájaskodás mellett 
egy inás csaúzt rendelvén hozzá, a' velebánást annyira 
javitá, mi szerint ha szíve egyezik vala a' kiilszínnel, 
ez meggyőződéséből mondhatá felöle, mit Dárius nagy Sán-
dorról, hogy édes ellenségét találá benne. **) Oda for-
ditá mind e' mellett Schmidt minden ügyekezetét, mi-
ként szabadulhatna ki a' vezérnek kezei közül. Szép re- , 
ménye virult már egy izben erre nézve, 's már már Bécs-
be vala menendő egy csaúzzal, átadni a ' szultán leve-
lét Ferdinándnak, de egy váratlan környülmény felfor-
gatá ismét az egész dolgot. Az erdélyi fejdelemnek Bu-
dára érkezett követe ugyan i s , lovainak s kocsijának 
ajánlása, s több másféle liízelgések között tudtára adá, 
hogy vele igen óhajtana beszéllení. Schmidt ezen udva-
riaskodás megköszönése mellett azzal ügyekezett magát 
a' dologból kifejteni, hogy azt a' vezér basának nyilván 
megegyezése nélkül nem tehetné , igy akarván minden 
cselt annal inkább kikerülni, mert Murtézát minden levél 

*) „ D o p ó tante borasche, pericoli et pa t iment i , f inalmen-
te la mia nave e' capitata qui , et io sirnile al n o c -
chiero , che vede il por to vicino et non p u ó p r e n d e r 
t e r r a ; arrivai in Buda alli 13. di ques to , et hoggi so-
no 18. g iorno della partenza de Constant inopol i . " 
Schmidt lev. g r . Althanlioz m a j . 16. 1627. 

**) , ,Potrei dire ancor io , comi Dar io d 'Allessandro , d' 
haver trovato un dolce n e m i c o . " Schmidt lev. 
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rezzenéstől remegönek látá. Azonban Bethlen követe, 
május lődíke estén ismét liozzá külde nagy kérelmekkel, 
szerencsésítse öt másnap ebédjén megjelenésével, mire 
ö e' napon a' vezérnél ebédelvén már ennek engedelmét 
is megnyerte. Most már nem felelhetett tagadólag kívá-
natára, de a' minden mozzanataira legnagyobb kitelhe-
tő ügyességgel vigyázást erősen féltévé magában. Több 
illy közbe jött akadályok miatt még hosszabb időre nyúlt 
Schmidtnek Budán mulaíása, mi neki naponként annál 
türhetlenebbé lön, mert több olly dolgokat vala közlen-
dő , miket levélre csak azért sem bizhata, mivel azt 
Lustrier neki nyilván megtiltotta , 's igy csak némelly tit-
kos jelekkel irott tudósításokat juttathata néha Bécsbe, 
az ottani török tolmács Asquier útján. 

A' Komáromban ez alatt felgyógyúlt, 's rendeltetése 
helyére elérkezett nádori követ, élénk vidorsággal 's 
tisztességgel fogadtaték Budán, nemcsak a' vezér basa 
de a' Bethlen követe által i s , annyira hogy a' még 
mindig kétségek között veszteglő Schmidt Rudolf bámula 
mennyire becsüli Murtéza a' magyarokat, 's mennyire 
teszen mindent vaktában kedvökért, részint a' Bethlen 
iránti tekintetből; részint a' vele folytatott jó egyetértés 
miatt. Két titkos kihalgatás után , mellynek egyikében 
sem volt Schmidt jelén , a' mennyiben a' vezér' nyilván 
felszólítása nélkül magát a' dologba elegyíteni nem aka-
rá , jó válaszszal ereszté vissza a nádor követét, a' do-
log jó kimenetét igen óhajtó Murtéza, ki Bethlennel 
együtt nem csak szavát adta már előre a' portának, de 
azt értesítette is az iránt, hogy mindent elvégzett, kiDa-
masdot is csak azért adatta vissza, hogy így a' biztosok 

*) „Qu i resterebbe ch' io dessi conto d'ogni successo , 
m a percbe ció contiene par t ico la r i , et considerationi 
che malvolontieri commetto á le t tere , et cosi me la 
raccommandato il Signore L u s t r i e r , lo tralasciero sin 
al mio ar r ivo costa. Ii Sign. d 'Asquier al quale scrivo 
in ziffera alcune cose te , ne dará notitia a Vostra Ec-
cellenza." Schmidt lev. 
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mind előbbi összejövetelét eszközölje, *) s ez által 
eleve érdemeket szerezzen magának a r r a , liogy tőle 
a' teljes hatalom vissza ne vétessék, söt kiről azt is be-
szélték , nem fogja a' hódolt faluk kérdését sem nagyon 
sürgetni, csak azt megnyerhesse, hogy a' portára Ferdi-
nándtól követség küldessék. Azonban a' mufti, ki szinte 
egy volt a' kinevezett török biztosok közül, nem nagy 
reménye lévén a' czélba vett béke jó kimenetele felöl, 
nyilván kezde Schmidtnek panaszkodni, ,,hogy ö örömest 
kihúzná magát az egész dologból, mert annak semmi jó-
végét nem látja, még a' Ferdinand biztosai közé a' né-
metek is meg nem érkeznek, söt maga gróf Altban le 
nem jő ismét az alkudozásra, így lévén pedig már a' 
dolog, olly zavarban vagyon, nem tudja mit tegyen, ha 
egy ugrásra Konstantinápolyban lehetne, tudna magán se-
séteni, 's tudná mit mondjon felsöbbségének." Elöhozá 
azt i s ; „hogy ö nyilván megmondta a' vezérnek, nem 
lehet semmi a' békéből a' német urak nélkül," és kéré 
Sclunidtet írna Altlian grófnak, ne sajnálja magát még 
egyszer belé avatni a' dologba. A' dolog illy helyzeté-
ben i s , hogy a' Budán lévő főbb törökök az ohajtott 
útra vezérlendik Murtézát, 's nemcsak meg hiúitand-
ják Bethlennek minden ellenmüködéseit , de egye-
nesen a' németek tanácsát követendik , annál bizonyosb-
ban Ilivé Schmidt, mert a' mufti azt is felfedezé előtte : 
,,hogy mint nekíe írták némelly barátai a' portáról, ha 
a' béke annak idejében végre nem. liajtatík, a' vezér 
nemcsak hivatalától, de éltétől ís meg fog fosztatni, söt 
ö maga is remeg azér t , mert a' többi budai főbb törö-
kökkel együtt hamis tanútételekkel menté ki a' portán 
Murtezát az előbb történitek iránt, mikből Bethlen is ha-
sonlóan menteté ki magát mások által." **) 

*) Engel azt állítja (455 1.) hogy Toldalaghi vette r á Mur-
tezát Damasd visszaadására. 

**) Schmidt lev. gr . Althanhoz. maj . 30-ról 1627. 
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Ez alatt nagy híré futamodék Budán, hogy Kénán 
hasa, és az Ali Pogácsa fia Nándorfejérvárra érkezének, 
mint némellyek mondák nem akarván a' r.agy úr paran-
csaínak engedelmeskedni, ellene hadat gyűjtendők, má-
sok szerint pedig egészen eltitkolt irányhói; 's hogy 
még néhány kapuesik is jövendnek a' nagy úrtól , ki-
ket számos hadak fognak követni, azonban mind ezek 
iránt Schmidtnek meghagyá Mnríéza; irja meg az illető 
helyekre , ne legyen semmi félelem, hogy az említett ha-
dak talán valamelly károkat fognának elkövetni, mert 
ha kétszáz ezeren volnának is , ö azokat olly zaholán 
fogja tudni tar tani , 's annyira foglalatoskodtatni, hogy 
nem lesz szükség csak egy arasznyira is visszahátrál-
tatni. Bethlenhez a' timár defterdárt kiildé ugyan ekkor 
a' vezér, azon kaftánnal, mellyet már előbb hozatott 
számára a' portáról, egy mással, melly a Mansfeld hadai 
vezérének vala szánva. *) 

Míg ezek Budán így folynak, alákiildeték a' török 
biztosok számára a' hátorság levél, miről Ferdinand biz-
tosai, május 5röl költ felirátukban emlékezetet tönnek, 
de a' benne előforduló czímben Murtéza gáncsot találván; 
követeit küldé ezekhez Komáromba, azon kéréssel: ne 
vennék neki rosz nevén, ha azzal meg nem elégedhetik, 
söt a' szent béke előmozdítása tekintetéből, mellyre ö 
annyira hajlandó , eszközölnék annak azon alakban kia-
datását , mellyben az ezennel kezűkhez szolgáltatott, vi-
szon bátorság levél készülve vagyon az ő számukra. 
Május 25dikén fogadák el a ' császári biztosok, névsze-
rint: Clebel J. Eszterházy Dániel, és Cziráky Mózses, ki-
telhető tisztességgel Murtéza küldötteit, 's ezeket miután 
a' szokott tisztelkedési szertartások mellett, megbízatásuk 

#)~„11 Vesir mando al Bethlem il T imar Tef tedar i con il 
C a f t a n o , che fece p o r t a r per auanti dalia porta pe r es-
so B e t h l e m , et ancora un ' altro caftano pe r il capo 
del l 'essercito delli ribelli ch' erano venuti con il Conte 
di M a n s r e t e . " Schmidt lev. 
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tartalmát a Bethlen Gábor Budán múlató követe levelével 
együtt barátságosan elöadák, mindazért mert egy más le-
véllel a nádorhoz sietének , mind pedig mivel a' magyar 
kanczellárt bizonyos környiilmények Bécsbe híván, ez biz-
tos társainak semmi utasítást hátra nem hagyott, azon 
nyilatkozásuk mellett, hogy a' szent béke iránt ök is ha-
sonló hajlandósággal viseltetnek , útjokra bocsáták, nem 
mulaszták el azonban másnap, az az május 26dikánkölt 
levelükben Sennyey Istvánt is felszólítani, hogy vagy siet-
tesse visszatérését, vagy eszközöljön bizonyos tanúságot 
e' részben a' királyi felségtől. *) 

Junius elején a' kívánt alakban megérkezvén a? bá-
torság levél, azt Eöry Zsigmond által azonnal kézhez 
juttaták a' császári biztosok, barátságos iratuk mellett, 
Murtézanak, mit ez , a' Bethlen követével Toldalaghi 
Mihállal, és Mohairen szolnoki béggel közlés után hely-
ben hagyván , azonnal útnak indítá mind ezt, mind amazt 
a' többi török biztosokhoz, azon utasítással, siessenek 
minél előbb mindnyájan Szönybe, mint a' nádor helyben 
hagyásával a' béke alkudozásokra közösen kitűzött he-
lyen megjelenni , értesité egyszersmind ez iránt junius 
12dikén költ levelében Ferdinand biztosait is; azon meg-

jegyzéssel, hogy ezentúl a' béke dolgát tárgyazó minden 
kérdésekben azon teljes tanúsággal felruházott török biz-
tosokat találják meg, 's azokkal végezzék kölcsönösen, 
mik annak előmozdítását illetik. Levele szóról szóra ez: 
„Mi vezér Murtéza pasa , istennek kigyelmességébiil 
a' hatalmas és győzhetetlen császárnak a' tengeren in-
jetl lévő országinak gondja viselöjö, hadainak igazga-
tó szerdárja, Budán, a' hozzá tartozandó országában 
helytartója. Tekintetes és nagyságos urak , mine-
künk jó akaró szomszéd úri barátink! Sok köszönetink-
nek és minden mi hozzánk illendő dolgokban való ked-
ves jó akaratunknak ajánlása után, ístentiil nagyságtok-

*) A' biztosok deák leveléből Sennye jhez . a' felül említett 
napról . 
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nak mintlen jókat kívánunk. A' nagyságtok levelét, együtt 
a' római csáesár ö felsége a' mi részünkrül való com-
missariusinknak bátorságos úti járásokrul való levelével, 
a' nagyságtok becsületes emberétül Eöry Sigmondtúl 
bölcsülettel elvetted (tük helyett), a' mi commissariusink-
nak is egyike szolnaki Moharim bék, és az erdélyi fe-
jedelem ö fölsége mi kedves atyánkfiának embere is To-
dalagi Mihály itt mellettünk lévén, a' római császár ö 
fölsége levelét elegedendönek itéltek" 

„Hogy nagyságtok is a' szent békeségnek tractájá-
nak elkezdésében melly szorgalmatos legyen, levelébül 
és mindennek a' császár ö fölsége levelének megküldésé-
bül megértetne/-, mellyet nagyságtok mint békeség szere-
tő eszes úri emberek cselekeszi, mi is hasomló jó aka-
ratunkat Ígérjük, annakokáértMohareni bék Imiinket és Tó-
dalagi Mihály jó akarónkat itt nem akar/oZ- (luk helyett) 
késlelnie, a' több commissariusokhoz f ö l b o c s á t o t t , meg-
hagyván hogy a' megnevezett, és immár pallotinus ő 
nagysága és mi közöttünk elvégezett helyre Sziünybe 
a tractára, késedelmet nem tévén, illendőképen fölmenje-
nek , kinek napjárul nagyságtokkal végezzenek, szóval is 
nagyságtok a' mit izent, azt is m e g é r t e t i , kiriil mi is 
szóval izentünk, mind azokrül és egyebekrül is a' tractá-
hoz illendő dolgokbul, ezután immár nagyságtok a' mi 
részünkrül való commissaríusinkat találja meg, és ve-
lek végezzen. mivel mi tiiliink mindenekrül tanúságok 
*) vagyon, ha mit mi nekünk értésünkre köll adni, azok 
mi nekünk tudásunkra adják. Isten tartsa jó egészség-
ben nagyságtokat. íratott Budánjunii die 12. 1627.nagy-
ságtok jó akarója : Vezér Murtéza pasa." 

A' császári biztosoknak Komáromban, hol már Sen-
nyey István is jelen volt, junius 14dikén adaték meg 
e' levél, mellyet azon hó 1 Sdikán a' török biztosoknak, 
névszerint; Isza Effendi budai mufti, Mellemet egri basa, 

*) Ma ; utasj'tiís. 
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Aclmiet esztergomi bég , Moharrem szolnoki bég , és 
Dzsiha budai azabok agájának Szönyben megjelenése kö-
vetett. Azt lehete gondolni, az előkészületek ekkénti 
meghaladása után már , idő haladék nélkül létre jutand 
a ' béke , mit mind a' két rész annyira oliajta, ámde 
mindjárt a ' derék tárgyaltatás kezdetében egészen más 
alakot ölte magára a' dolog, 's olly nehézkes események 
gördülőnek elé , mik csak egy hajszálon függött , hogy 
béke helyett ismét a' liarcz viharát nem önték a' meg-
epedett hazára. A' császári biztosok ugyan is , részint 
hogy közülök némellyek másokkal, jelesbben; Clebel ? 

Questenberggel; Criráky Mózses pedig Koháry Péter re l , 
váltatának f e l , részint hogy a' béke megkötését magok 
részéről nagyon siirgetösnek ne mutassák , a' szembenlét 
után halaszták egy két nap a' derék kérdésekbe eresz-
kedést , a ' törökök pedig, kik mohón megragadának 
minden alkalmat , hogy a' békének (alán nem sükerülte 
minden okait amazokra vethessék, azonnal panaszt tön-
nek a ' budai hasánál , 's ez nem volt késedelmes csaú-
zát mindjárt útnak indítani, mind a' császári biztosok-
hoz , mind pedig a' nádorhoz intézett leveleivel. A' 
csaúznak Szönybe megérkeztével tüstént siirgeték az el-
határozó választ a' török biztosok amazoktól az iránt : 
kívánnak-e vagy nem valódiabban fogni a' dologhoz, 
mint ezt junius 21dikén eredetileg török nyelven köl t , 
's a' császári biztosság által magyarra fordított kővetke-
ző levelök bizonyítja : ,,A' fölsiges római császár résző-
rol rendöl te^ fő commissarius uraknak minden illendő 
dolgokban ajánljuk barátságunkat. Minekutánna mi, min-
den jó szívvel és szeretettel a' szent békésig szerzésnek 
okáért ide Szünyre jővén , és immár negyed napja hogy 
itt talál tatunk, azt reményiettük va la , hogy másod nap 
nagyságtokkal jó szívvel szemben lévén , s egymással 
barátsághoz illendő szeretetünket és jó akaratunkat mu-
t a s s u k egymásnak, a ' mellyre mi bizonyára készek vol-
tunk, de mivelhogy olly véletlenéi nem lön a' mi aka-
ratunk , és immár másod napja , hogy nagyságtoktúl ini 
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nekünk semmi választ nem jö t t , kiért ml nem tudhatjuk 
mihen áll a' dolog, melly dologról a' vezirt is megért-
tettük, mellyre a' vezir im nagyságtoknak és a' nagy-
ságos palatínus úrnak is emberit levelekkel fölbocsátott, 
mellyböl nagyságtok mindeneket megértvén gondolkodjék 
nagyságtok a' dologrúl úgy, hogy nagyságtok is a'szent 
békesígliez és barátsághoz illendő jó kedvét és szere-
tetét mutassa, és ne olly igen hideg szívvel legyen nagy-
ságtok ; és ha mi közöttünk és nagyságtok között eli-
gazodhatik és megalkothatunk ezen a' dolgon, tollát *) 
nem leszen sziiksíg a' csaúznak palatínus urunkhoz való 
menése, hanem térjen vissza , lia penig nem alkliatunk 
magunk közt a' dolgon, tollát mindjárást felköldjú'n nagy-
ságtok a' csaúzt, hogy ne késleltessék a' dolog közöt-
tünk, mi bizonyára igaz szívvel volnánk a' szent béke-
sígnek elkezdésére. Ezzel isten áldja nagyságtokat mind 
fejenként minden javaival. Mufíti Isza Effendi. Mellemet 
egri pasa. Alimét esztergami bég. Muharemb szolnaki 
bég. Csilia aga , budai azabok agája." 

Komolyabban kezdék venni a' császári biztosok a' 
törökök ezen nyilatkozását, és siettek junius 22dikén 
deákúl szerkezeit hit levelök mellett, küldötteiket elég 
tanúsággal ereszteni liozzájok , hogy ezek, levelök egész 
tartalmára élő szóval felelnének, kérvén egyszersmind 
őket: adnának nem csak teljes hitelt mind azoknak, mi-
ket nevökben előterjesztendenek, de egyenes viszon vá-
laszukat is. Azonban egy újabb neliezség még hátrább 
taszitá a' dolgot. Valamint ugyanis a' gyarmathi egyez-
kedés alkalmával a' közel vidéken katona csoportok szál-
Iítattak le , úgy most i s , részint a' biztosok bátorsága, 
részint a' törökök illendő elfogadása tekintetéből, felesebb 
katonaság telepítetett meg Szöny körül a' császár ré-
széről , és bár a' kölcsönös egyezés szerint annak na-
gyobb része már másfelé útasítatott, néhány száz mégis 

*) A' becsi es münchen i magyar codcxekbcn is igy f o r -
dul elő c' sző mindenkor . 
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az esztergomi érsekséghez tartozó Mocsa nevii hely-
ségben vesztegle. Fenn hangon kezdének a' törökök pa-
naszkodni, hogy az említett előleges egyezés szerint egyik 
résznek sem lévén szabad az alkudozások folyamata 
alatt hadakat tartani a' szegénységen, ők a' magokét 
mihelyt felérkeztek azonnal visszaereszték, a' császári-
ak mégis számos katonaságot tartanak a' rokon helysé-
gekben , név szerint Mocsán, melly minden eleséget an-
nyira elemészt, hogy még ők magok is pénzért sem kap-
hatnak legkevesbet ís. Az oliajtott kedvező válasz helyett 
tehát a' következő napon, melly junius 23dika volt , je-
len , fenyegetéssel párosult panaszos levelét kiildé az 
egri Mellemet basa a' császári biztosság elnökéhez Sen-
nyey Istvánhoz: , ,Mi Meniliet pasa , a' hatalmas és 
győzhetetlen török császárnak fő begler békje, és Egren 
fő helytartója. Minden hozzánk illendő tisztességes kö-
szönetünknek és magunk ajánlásának utánna, isteniül 
jó egészséget kévánunk nagyságodnak. Tekintetes nagy-
ságos ú r , szomszéd barátunk! nagyságodat e' felől kel-
leték tudósítanunk: mivel mind a' két pártiul el vagyon 
végezve, hogy a' szegínysígnek könyebsígeírt, míglen 
az előttünk való szent békesignek tractájában foglala-
tosok leszünk, hadakat sem a' mi pártunkrul, sem a' 
nagyságtok pártjárul a' szegénységen ne tartsunk. Mi is 
arra nézve valami kísérő hadainkkal ide feljöttünk, a' 
szegénységnek könyebsígeírt minden hadainkat, és ide 
kísírő vitézinket visszabocsátottuk, egyedül csak a' ma-
gunk udvarunk népével itten maradtunk. A' nagyságtok 
pártjárul nem tudhatjuk mi okokbul és mire nézve, nagy-
ságtok egynéhány vég-várbeli vitézit a' környül való 
falukban tart ja, úgymint Macsán is harmadfél száz vi-
tézi vágynák nagyságtoknak, a' mellyek mi nekünk min-
den ide hozandó élésünket, a' kik a' szegénység közül 
pénzünkre ide hoznak i s , semmi élést nem hozhatnak, 

#) Komárom vármegyében , a' gesztesi járásban. 
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mivel mostani takarodásnak közel lételiben a' szegény-
ség a' nélkül is igen megszűkölködeít mindenbül, hogy 
a' hová ö nekik parancsolják mind a' két részre eleget 
nem tehetnek; hanem nagyságodtul kévántatik, hogy 
nagyságod azokat a' Macsán való vitézeket, és a' kik 
itten a' közel való szomszédságban volnának , onnét el-
szállítsa , hogy a' szegénységnek nehezséget ne szerez-
zenek,, mivel minden esztendőt által való élléseknek ta-
karodások mostan rajtok vagyon, mert hála istennek, mos-
tan mi ide azért nem jöttünk, hogy egymással hadak 
állal vigezzük a" két hatalmas császárok között való re-
ánk bizatatott dolgokat, hanem szomszédságbeli barátsá-
gosképen egymással minden dolgok felöl vigezziink. Ez-
zel isten áldja nagyságodat, és választ várunk. Datum 
in Szíiny, 16 27. die 23-a junii. Nagyságod úr barát ja: 
idem qui ut supra." 

,,P. S. Hogyha nagyságtok azokat onnét el nem 
szállítja, mi tülünk is kévántatik, hogy a' közel való 
végházakbul vitézinket a' közel való szomszédságba« 
szállajtjuk, a' melly a' szeginységnek nagy nehezségére 
leszen." 

De Sennyey István igen jól látván e' kötekedések 
irányát, szinte nem kíméllé tollát a' válasz Írásban. 
Sok eredetiség, erő , és bátor szellem ömlik el , junius 
24dikén saját kezével feltett válaszán, mellyben nem 
csak szemére veti a törököknek, hogy ök magok evez-
nek a' lében, mellyet másokra kívánnak hárítani, sőt 
nyilván kijelenté azt is , mi szerint ö illyetén fenyegeté-
seiktől pap létére is meg nem ijed. Szóról szóra ekként 
szólt az egész; ,,Mi Sennyey István püspök , a hatal-
mas és győzhetetlen római császárnak, magyarok ki-
rályának tanácsa, és cancelláriusa Magyarországban. 
Minden hozzánk illendő tisztességes köszönetünknek, és 
magunk ajánlásának utána istentől jó egészséget kévá-
nunk nagyságodnak. Tekintetes és nagyságos ú r , szom-
széd barátunk! Elvöttük a' nagyságod levelét, mellyben pa-
naszolkotlik, hogy Macsán lévő keves vitézlő nép miatt 
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a' nagyságtok élése megfogyatkozik , és liogy ~ a ' közöt-
tünk való végezés azt tartaná, hogy a' vitézlő rendet 
haza bocsátottuk volna, kire való képest a' nagyságtok 
részéről immár mind elbocsátattak volna, azért kíván-
tatnék , hogy mi is megliagynók, hogy azok elmennének 
a' szegénységnek könnyebségeért Tudom nagyságod szin-
tén ollyan jól tudja, hogy a' kiket azért hivattunk volt 
is , hogy midőn isten nagyságtokat ide hozza, illendő 
becsülettel fogadjuk, régen elbocsátottuk, hogy penig 
Macsán még az egynéhány lovas vo l t , nagyságtoknak 
semmi akadékjára nem tudom hogy lött volna. De ha 
nagyságtok a' szegénységet ollyan igen szánná, és a' 
mint írja. kevesed magával volna, nem tudjuk mire való 
az a' sok ezer kenyér, sok vágó marha , és egyéb élés, 
a ' mellyet a ' szegénységre felvetett nagyságtok, elhisz-
sziik, nein azért kell a' szegénységnek adni, hogy Szőny-
nél a' Dunába hányják, hanem sok embernek kell ollyan 
sokat megenni. Vétessen számot nagyságod a' gondvise-
lőktől , hány falura, és mennyi élést vetet tek, abból 
megtanólhatni, mennyi embernek legyen az szükséges. 
Ez előtt nagyságtok úgy adta értésünkre, hogy a' nagy-
ságtok részéről valók pénzen fognak élni , de úgy vesz-
sziik eszünkbe, hogy nem igen fogja meg£azdagítani *) 
a ' szegénységet a' nagyságtók kevesen való léte. Igen 
könnyű végére menni, kinek vagyon több népe, és az 
után panaszolhatni; a' hol penig írja nagyságod, hogy 
többen is kell jönni a' nagyságtok részéről , annál job-
ban épülhet a ' szegénység. ^ mit penig nagyságod 
nálunk véghez akar vinni , nem kell azt fenyegetés-
sel cselekedni , mert az nem barátsághoz való dolog, 
és ha pap vagyunk is, embernek tartjuk magunkat. 
A' miből tudunk penig, igen örömest is kedveskedünk 
jó akaróinknak, minthogy Macsát is mi inkább akarjuk 
oltalmazni hogysem mint a ' magunk jószágá t , mert az 

*) Ezen szó is igy jő elé a' bécsi és müncheni magyar co -
dexekben. 
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olly apánk úré , a' kit inkább szeretünk magunknál. *) 
Azzal nagyságodnak magát fárasztani , és fejét fájlalni 
szükséges nem lött volna. Ezzel isten áldja meg nagy-
ságodat , és adjon minden jókat. Komáromban, a' mi szá-
munk szerint 24dik napján juniusnak. Nagyságod úr ba-
rát ja : idem qui supra." 

Szükségesnek láták ezen felül még a' császári biz-
tosok , a' budai basát is megtalálni külön levelükben az 
iránt, utasítaná oda a' török biztosokat, mutatnának va-
lódibb készséget a' béke végrehajtásához, 's ne húz-
nák halasztanák hasztalan gáncsoskodásokkal a' dolgot. 
Murtéza, bár a' végvárakbeli basáknak és szárdzsák-
bégeknek már kiadá a' parancsot, hogy a' Rákosra gyü-
lekezzenek, a' szultántól csak épen ekkor kapott ke-
mény , feddő parancs miatt , inellyben számadás alá vé-
tetik : mi lehet oka, hogy a' béke megkötésében ennyire 
késedelmes, egyszersmind az is tudtára adatik; ha éle-
tének örül, az általa és Bethlen által adott igéret sze-
rint azt, ha a' türük udvar kárával is minél előbb vég-
rehajtsa , megváltoztatá kitűzött tervét, 's a ' béke lehe-
tő gyorsabb előmozdítását azonnal meghagyá a' tőrük 
biztosoknak, kérvén egyszersmind Ferdinándéit is, iigye-
keznének ők is tetleges készséggel járúlni, a' mind két 
részről óhajtóit czél sükerítéséhez. Levele, mellyet junius 
26kán török nyelven intézett ezekhez, azon kori ma-
gyar fordításban szóról szóra igy szól: „A' feláéges ró-
mai császár részéről szent békeség szerzísire rendelte-
tett és teljes hatalom adatatott tekintetes fő nagyságos 
commissarius urak' mint nekünk bülcsületes úr barátink-
nak , tisztesség és barátsághoz illendő jó kedvönknek és 
szeretetünknek ajánlása után. A' mi állapatunk felöl há-
la istennek a' mi császárunk kegyelmes hatalma alatt 
jó egészségben, a' szegénységnek jovára való igaz szív-
vel és igyekezettel lévén, érkezék a' nagyságtok leve-
le , kit mi nagy bölcsölettel vévén és continentiáját meg-

*) Érti Pázmány Péter t . 



214 J! szó'nyi béke. 1627. 

értvén. Becsületes úr baratink! tudja az isten, hogy mi 
a' mi nekönk adatatott teljes hatalomnak rendi szerint 
a' szegénységnek jovára való békességszerzéshez nagy 
szeretetes jó igyekezettel lévén , a' mi böcsöletes com-
missarius urainkat immár alkalmatos ideje hogy elkül-
dettük, a' mint most is ö nagyságoknak a' mi akaratun-
kat levelünk által megjelentettük. Kérjük annakokáért 
nagyságtokat is a' szegénységhez való jó akaratjokat igye-
kezettel megmutatván, a' békeséghez illendő jó dolgok-
ban accommodálván és hozzákezdetvén, coníirmáltassék 
meg a' szent békeség, mellyért a' szegénység mind a' 
mi hatalmas, 's mind penig a' fölséges római császárnak, 
azonképen az urakért is, a' kik szent békeségszerzésben 
forgolódnak, hálaadók lévén, isten imádók legyenek. 
Ezzel isten áldja Nagyságtokat hoszú élettel és jó sze-
rencsákkal. Datae Budae, újság szerint 11a die jul i i , 
anno 1036. Vezér Murtezan basa." 

A' császári biztosok mind ezen, mind a' még junius 
1 4kén a' csaúz által küldött levelére Murtezának, egy-
szerre válaszoltak azon hó 3 0dikán, ismét olly értelem-
ben , hogy ö rajtok a' béke megkötése épen nem múlik, 
csak a' tőrük biztosok tiltassanak el a' hasztalan gán-
csoskodásoktól. Válaszuk következő volt; „Tekintetes és 
nagyságos vezér, szomszéd úr barátunk ! Minden hozzánk 
illendő dolgokban jó akaratunkat ajánlván, istentől min-
den jót kívánunk nagyságodnak. Két rendbeli levelét vöt-
tök nagyságodnak illendő becsülettel és tisztességgel , 
egyiket a' nagyságod fő csauza ál tal , másikat a' nagy-
ságos urak, fö commissaríusok által, melly mind a5 ket-
tő szeretettel és jó akarattal volt teljes, vesszők is 
eszönkben nagyságodnak a' szent békeséghez való jó 
akaratját. Minthogy azért azt istenes dolognak látjuk len-
ni , a' hatalmas császároknak is akaratjokat úgy ismer-
jük , a' nagyságod szép intése a ' mi szívönkbe behatott, 
látván a' szegény megnyomorodott küzségnek minden-
ütt való nagy mondhatatlan romlását és pusztulását. 
Nagyságod' is azért szeretettel kérjük, a ' nagyságos 
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commissariusoknak adjon elegendő tanúságot, hogy a' 
miben a' közönséges igazságot látják, annak felépétésé-
hen mi velünk együtt legyenek jó fáradozók , és liéaban 
való dologgal egymás fejét ne fájlaljuk, és ne is fárasz-
szuk. Nagyságod azt mi bennünk valóságosan megta-
pasztalja , hogy az egy igazságnál egyebet nem követönk. 
Ézek után istentől nagyságodnak lioszú életet és jó sze-
rencséket kívánunk. Datum 30. junii 1627." 

A' budai basához Konstantinápolyból érkezett sür-
gető parancs előbb kezdé hatását mutogatni, mint gon-
dolható vala. Már junius 2 7kén átkiildék a' török biz-
tosok Betyir agát a' császáriakhoz, tudakozódni ezek-
nek akaratjok iránt, s az ez által vett izenetliez ké-
pest még azon nap írt levelükben értésökre adák, hogy 
ők más nap bár mellyik órában , készek Mohairem bé-
get és Dzsihán agát hozzájok ereszteni, kikkel az egyez-
kedés dolgaiban értekezni lehessen. Azon kori magyar 
fordításban így szólott levelük: ,,A' fölséges római csá-
szár részéről szent békeség tractálására rendeltetett te-
kintetes és nagyságos fö commissarius uraknak, mint 
höcsöletes úr baratinknak, illendő szeretetünknek és 
kedves barátságunknak ajánlása után. A 'mi höcsöletes 
emberinktiil úgymint Betyir aga által, a' nagyságtok be-
csületes izenetit mi is, nagy kedves becsülettel vévén, 
megértettük, és a ' nagyságtok kedves akaratjok szerint 
mi a5 mi commissarius uraink közöl nagyságos Muliar-
remb béget, úgymint szolnaki fő száncsák bég, és a' 
budai gyalogság fő agájok Csillán agát, isten engedel-
méböl holnap , valamelly órára nagyságtoktúl megizen-
tetik , tahát nagyságtokhoz köldjiik, hogy egynéhány do-
log felöl a' mi izenetönket beszélgethessenek és minden 
jót végezhessenek. Isten tartsa nagyságtokat sok esz-
tendeig jó egészségben. Kiilt Szűnben, az újság sze-
rint julius havának 12dik napján. Nagyságtokhoz igaz 
szeretettel lévő commissarius baráti." 

így hát valahára már elkezdeték a' derék bekeal-
kudozás. A' megyék küldöttei is megérkeztek a pana-

T[J I )OI \ IÁXYT. Ú J . F . IV . K. I I . F . 1 5 
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szok és kártetelek összeirataival. Hazánk történetei né-
mi kiegészítésére nem lesz talán érdektelen egy illy ösz-
szeiratból, mellyet 'Nógrád vármegye rendel május 26-
dikán (feria secunda proxima post Dominicain Exaudi) 
Losonczon tartott törvényszékükből utasításul adtak ki 
e' békealkiulozásökra küldött követöknek, közre bocsá-
tanom itt azokat, mik e' megye nehezségeit s panaszait 
tevék részletesen. „A' törököknek , (mondának az emlí-
tett megye rendei ezen összeirat deák előszavában), mint 
az egész keresztyénség természeti ellenségének, gonosz, 
undok állliatatlanságát, különböző rablásaik sokféle ne-
meit , és alattomos ember - s gyermek-lopásait alig l e -
het eléggé összeírni, mindazáltal azok, miket a' szögyé-
ni vár alatt 162 5ben történt egyezkedés után a ' íilekí 
erőség mellett és körött fekvő falukon elkövettek, ek-
ként soroztathatnak el. 

„Csak az egri zsidó Memhet pasának idejében , a' 
Mátra környül való tartományban, a' hódoltságból negy-
ven gyermeknél többet loptanak el az egriek, hatvaniak, 
és budaiak , kik közül a' keserves atyák a' pasáknak, 
fö embereknek liátok megett, találtanak meg , szintén 
magánál is az előtt való vezérnél, de csak egyet is ki 
nem szerezhettük, mert szintén úgy gyüiték mint a' mé-
nest , s a portára vivén azzal keresnek magoknak kedvet 
és tisztet" stb. „Ugyan ezen zsidó egri pasának idejé-
ben a' hajnácsköi drabantok a ' falukon kenyeret ké-
regetvén magoknak. Sárvári István nevö tizedest 
nyolczad magával levágták. Szintén a' szügyéni tra-
cta alatt egy Kis János nevö fileki legént a ' siro-
kiak a' faluról elvittenek, és ím csak mostansággal •> 
sarczon bocsátták el. Ugyan akkor azon sirokiak és egri-
ek Somoskönél lesben állván, a ' porkoláb fegyver 

*) Ezen túl magyar nyelven van szóról szóra mint kö-
vetkezik. 

**) Ma káplárnak mond juk . 
***) Ma várnagy. 
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nélkül , bizván a békeséghez, kinn sétálván, megragad-
t á k , és a' jámbor fő embert a' fához kötezvén egy*, er-
dőben, kegyetlenéi lekonczolták. A' sirokiak a tarjáni 
tó-gátnál lesben állván, a' füleki gyalog legényekre üt-
vén , kettőt lekonczolták bennek nagy véletlenol a' bé-
keség a la t t , hatvaniak penig ím nem régen a' békeség 
alatt fi'ileki egy igen vitéz lalauz le-gént *) Kecske-
métlii Jánost másod magával Hasznos nevö faluban, mi-
kor semmit nem félne , az istálóban levágták. Ez elmúlt 
nyárban, a' Bethlen fejedelemnek indulatjának előtte, 
az egriek pani-daróczi pásztorokra ó'tvén, a' lovakban 
elvittek, a' gyermekekben kettőt levágtak, kettőt el-
vittenek, kiket immár fel is borotváltánál volt , de a' 
pasa nem tehete egyebet benne, a' két gyermeket kibo-
csá t ta , de a' lovak ugyan oda maradának. Ez előtt 
is , másfél holnappal az után hogy Murtéza vezér pasa 
a' fagyos törökekkel haza ment Budára , az új induciák 
a l a t t , a' sirokiak nélia megizenték a' bíráktól, hogy ők 
a' mostani békeséghez tartják magokot, azért ne félje-
nek semmit a' hajnácskőiek, más felöl megállották útjo-
k a t , és reájok ó'tvén, a liajnácsköiekben egynéhányát 
megsebesítették, a' ketteit darabokra vagdalták." 

„A' Bethlen fejedelem iiulúlatja alatt mennyi kárt 
tettek, mennyi falukot elégettenek, mennyit kóborlotta-
n a k , ki tudná megbecsiilleni és megszámlálni! Hanem 
mostan az induciák alatt, a' mikor semmi hódoltatásnak 
és fenyegetésnek helye nem volna ha hitetlenek nem 
volnának, ö maga az egri pasa minemö levelet kiildett 
az erdélyi fejedelem levele mellett, meg fog ott bizonyo-
sodni , azért méltó hogy szemire vettessék mivel hogy ö 
maga is ott leszen. 

„Igen méltó és szükséges arról is panaszt tenni, 
hogy mivel az elmúlt üsszel, mikor a' török ellenségké-
pen Bethlennel együtt táborban volna, a' füleki katonák 

*) Ma szárnyas legény. 
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találtanak volt valami török-olasz áros törökeket felver-
ni , f a kik a' gyöngyesi kalastromba szaladtak volt, mi-
vel a ' város megellenzette volt nekik, hogy félelmes 
volna dolgok, -mert most békeség nem volna, és a' fiile-
kiek igen csatáznának; ezért a' dologért a' mostani Mur-
téza vezér pasa a' gyöngyesieknek az e le jé t , és a' ba-
rátokban is kettőt Budára vitetet t , és reájok fogta nagy 
szemtelenül, hogy ö magok a' gyöngyesíek verték fel 
az árosokat, és a' barátokot ís azon árosok árolták e l , 
maga a' szegény harátok, életjeket is megtartották el-
bujtatván őket, marhájolnak #) is jobb részét a' ba-
rátok röjtegették e l , az után ö magok szegények késér-
tették Szeged felé , a' mezőben is reájok találtanak a' 
katonák, és mivelhogy a' barátok velek voltak, békével 
bocsátották el őket ; és ím mégis ez a' vezér mind a9 

birdkot bardtokot, nagy méltatlan, karóba akarta 
vonyatni. A' barátokot, kiket ennyi sok esztendőtől fog-
vást nagy békeséggel oltalmaztanak meg sok hatalmas 
császárok, hatalmas, becsületes, nagy török urak 's 
vezérek tisztességben és oltalmok alatt tartottanak , a ' 
mostani vezér pasa nem tekéntvén és becsölvén a' csá-
szárok, vezérek, és maga csak az előtt egynéhány nap-
pal adott levelét is , a' szegény koldos barátokot a ' jan-
csárokkal lmrczoltatott (így) veretett , taszigáltatott, és 
h a a ' pest i bék mellettek nem támadt volna , gya -

lázatosan meg akarta öletni őket. Végtére mégis azon. 
koldos barátokot, kiket az előtt való törökök segétet-
t ek , tizenöt száz tallérra sarczoltatta, kiért az egyházi 

*) az az por teká jóknak. 
**) Kedvelt szóllásmód volt ez az e lődöknél , e' he lyet t : 

mind a bírákat mind a ba rá toka t . 
Előfordul ezen szóllásmód már az 1-sfí La jos király 

(leeretuina után lévő eskü f o r m á b a n : Szűz Mária mel-
letted te vég napodon szent Fiának előtte úgy támad-
jon ; mennyivel szebb ez , a ' latin intercedere szóból 
fordí tot t közbenjánii-nál; 's mi k á r , hogy egészen ki -
halt mostani nyelvünkből! 
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marhát kellett zálogosétani. E' vezérnek méltatlan és 
minden ok nélkül való dolgot nem kellett volna csele-
kedni , mert ő tartoznék másoktól is a' hamis és törvény-
telen cselekedetet megtiltani. Ezt nagyon kölly exag-
gerálni követ uramnak." 

„A' portán is el vagyon végezve, hogy a' lioldolt-
ság sem magyart sem törökét ne tartozzék oltalmazni, 
hanem egybetévén kezeket veszteg legyenek , a' ki kar-
dot hordoz magát oltalmazza, most pedig mihelyen *) 
leszál lováról, a' paraszt ember kezibe adja lovát, hogy 
lássa őrizze, ha azokban (már ekkor is w-nel írák) el-
vesz , a' falun veszi meg lova árrát. A' csatázok vítkei-
ért a ' parasztságot büntetik. Azért vígezésnek kölly róla 
lenni." 

,,Némelly iszpaják kegyetlenó'l és törvénytelenül 
bánnak a jobbágyokkal, képtelen' sarczoltatják ököt, a ' 
mikor írnak mellettek, kegyetlenül megverik a' szegény-
séget hogy panaszolkodnak és injuriájokot megmondják. 
Abban azért módot kölly találni és rendelni, a' mikor 
a' féle injuriákot forgatni kezdenek, promoveální kölly, 
hogy ha a' jobbágyok magyar uroknak vagy kapítán-
joknak panaszolkodnak, ne bánják, és ne sanyargassák 
a ' szegény embert, söt igazságot szolgáltassanak." 

,,A' melly falukot a' mostani fordólásokban megé-
gettenek magok a' törökök a' németek i s , és azon ki-
völ némellyek el is pusztúltanak, megkevesedtenek, mar-
liájok is elveszett, a' féléknek semmiben engedelemmel 
lenni nem akarnak a ' törökök, hanem fizetést, szolgá-
latot , egészen vagy feljebb ís kívánnak annál a' mint 
az előtt volt. Azért arról is végezni, kölly, hogy sza-
badságot, könnyebbséget és engedelmességet is adjanak 
a' törökök, mert egynéhány falu haza sem akar szálla-
ni ez okokért." 

,,Illy csalárdságok is vagyon a' törököknek, hogy 
vagy táborba való szekeret, vagy élésért , avagy más 

*) Ezért: mihelyt. 
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név alatt, ha nein szükség i s , annyi szekeret kéjván 
(igy) a' ki képtelen, és azonban ha egyet kettőt viszen 
el , a' többit mind sarczon engedi meg." 

„Bosnyák uram ö nagysága ellen sok panaszolko-
dások lészen a ' pogányoknak, főképen hogy zsindelt , 
deszkát kopját , zsindel - és lécz-szeget, kévánságok sze-
rint bevitetni és hordatni nem engedte , kinek ezek 
voltak az okai ; elsőbben, hogy a' paraszfség hasznos 
kereskedésnek okáért neki édesedett volna, ide fel az 
országot megszükétették és eldrágitották volna. A' tö-
rök is példát vévén a' kereskedésben, némelly jobbágyát 
elfogyatta és elfárasztatta a' sok zsindel, deszka, v a s , 
és szögek hortlatásával, Szegedre, Pes t re , Budára ke-
reskedtenek vele. IIa penig néha a' szegény ember meg-
fogyatkozott 's nem vihetett, nyúzták, ver ték, fosztották, 
fogva tartották érette, s azért volt megtiltva; de a' ki 
emberségesen megtalált és ké r t , békeségönk helyben lé-
vén, meg volt engedve. Ha penig a' juhok és barom 
elliajtását, 's azon kivöl való csatázásokot fiileJcieknek 
fogják előhozni, azok in octobri et novembri voltanak, 
olly időben hogy ök sem kedveztek nekünk, és akkori 
időben, ha lehetett volna, nem csak marhájokot, hanem 
inagokot is mind elvesztették volna." 

„Hatvani törököknek főképen olly szokások vagyon, 
hogy a' mikor Gyöngyesröl, Patáról , és onnét alól bort 
hoznak ide fel tömlőkkel megállják az ú taka t , és úgy 
csapolják a' liordókot, a' mellyeket szintén szeretnek ha 
tömlője nincsen , mégis megveszi a' borpénzt" 

„A' mikor bort hoznak ide fel urnák *) avagy ne-
mes embernek , egyaránt mint szintén a ' paraszt embe-
rét megharminczadolják és vámolják, a ' harminczadját 
penig annál a' mint szokás volt sokkal feljebb verték, és 
sok szokatlan sarczolásokot szerzöttenek. Azon kölly 
lenni, hogy a ' mikor urak vagy nemesek számára hol-

*) Úrnak csak az országnagyot nevezték a' régiek. 
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mit vásárolnak , nem harminczadolnák sem vámolnák 
meg." 

„Az sem volt szokás hogy a' mikor dézsma bort, 
búzát és egyéb a' félét a' magyar úrnak föllioztanak , 
hogy azt is megharminczadolják és megvámolják, azt is 
csak most kezdték. A mikor és aJ holdolt helyen vagy 
magyarnak avagy töröknek majorsága volt, a ' félét sem 
török sem magyar meg nem dézsmálta, a' minthogy most 
is a' magyarok meg nem dézsmálják, de a' török a' 
magyar majorságát megdézsmálja." 

„Egy Ágos igen régi puszta vár vagyon a' Mátrá-
ban, a' kinek határában egy Hasznos nevű falu vagyon. 
Egy rosz egri török nem tudott mit egyebet megkérni, 
hanem gondolta azt , hogy a' várnak talán magán való 
határa vagyon, azért ha övé leszen, a' mennyi faluk 
arról az Ágosvár vagy Hasznos határát élik , ha mind 
fizetnek neki , jövedelme egy faluval vetekedik. Kit meg-
kérvén , a' Hasznos nevö falut, többeket is kik ott kö-
rül vadnak igen háborgatni kezdte, és küleinb határt 
akarna csinálni, Annyira vagyon immár annak az ö dol-
ga , hogy háborgatása és nyughatatlansága miatt sok fa-
luk kezdének volt pusztulni. Hasznosiak török urak, ka-
diák elejébe kiildtenek, és sok falubeliekkel megybizo-
nytétották, hogy azon Ágasvárnak Hasznostól soha kii-
leinb határa nem volt, és így megnyerték törvénnyel, 
kiről töriik levelek is vagyon, de változván a' török 
urak, a' pöres török megint háborgatni kezdett, és mint-
hogy egy török úr a' másik levelét, fogadását, tör-
vényét , örömest meg nem állja , e' dologban is hátra 
vetették a' bizonyság- és törvény-leveleket; azért em-
lékezni kölly , hogy ne tökéletlenkedjenek, hanem a'mit 
egyszer végeztenek megtartsák, és ne engedjenek a'tö-
rök urak háborgatni, mert egynéhány falunak romlá-
sára leszen." 

Az egész megye által vallott 181.432 frt kárból, 
e^en összeirat szerint következő mennyiség esett min-
den egyes helységre. A' Liberesey Mihály főszolgabíró 
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járásában, hogy a ' török az Osztrocskán átment, Losoncz-
nál meghálván a ' Losoncz-tugari házakat mind elhor-
datta tűzre, a ' kár 1500 írtra becsültetett, Losoncz 
városáé 2OOO-re, Kisfaludé 400 . Parucsdé 95. Za-
voddé 23 5 , Hartyáné 3 00. Alsó-Sztregováé hol a' 
szentegyház felveretett, két oltár lerontatott, két ha-
rang elvitetett, egy összetöretett, mintegy 3000-re. 
Nagy-Libercse 1000 . Brezova hol 9. ház és 19. paj-
ta minden takarmánnyal e léget t , és egész csorda el-
hajtatott 2 0 0 0 , Szenna 1 0 0 0 . Priboj 200 . Nagy-
Lam 1000. Borosznoh 800 . Süle 500. Felsö-Sztre-
gova , hol a' szentegyház felveretvén az oltár szinte ösz-
szetöretett 2 0 0 0 . Lesth, hol Viszocsányi János és Ben-
kovics András főnemes személyek, három szécsényi ka-
tonával és két szolga legénnyel együtt megölettek 's a' 
szentegyház felveretett, 4 0 0 0 . Ráros - Mulad 1600 . 
Turopolya 25 0 frt kárt szenvedtek, ugyan itt az el-
lenség az egyházat is felvervén az abban volt szép papi 
öltözeteket is mind elragadta, továbbá Veres 10 0. Nye-
lest e 40« Madacska 30. Abel-Lehola az egyház fel-
veretésén kívül 200 . Poliehna 70. Dévén-Tugar 95. 
Buda-Lehota 3 000 . Dévénallya 3 5 0. Kochman-Le-
hota 25. Vámosfalu 40. Lónyabánya 3 00. Lentvora 
5 0, Dobrocz hol az egyház hasonlókép' feltöretett 15 0. 
Poderesánban 3. csűrt minden takarmány nyal előbb a* 
németek égettek fe l , ezek példáját követve a ' török egy 
házat felgyújtott, 's a ' táborból visszatérőben még egy 
csűrt ismét felégetett , a' kár 15 00 frtra becsültetett, 
Udornyáé, hol a ' török 9. zsindel fedeles csűrt tett 

hamuvá, Bethlen népe pedig két házat, 1000-re , Tha-
másié hol 4. házat égetett el a ' török 200. Pani-Da-
róczé 3 00. Maskfalváé 5 00. Lehócskáé 4 0 0 . Gálosé 
(Gács) hol a' német egy házat megégetett 8 0. Jelsöczé 
hol a ' német egy házat hamvasztott el 1000 . Thörin-
csé 1000. Lupóczé 300 , Prágáé 250. Rőthéé 400 
(itt is felegéttek a' németek egy házat) Gergelyfalváó 
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317 . Miksié 800. az egész j á r á s é , lehúzván a ' néme-
tek és Bethlen népe által okozottakat, 3 2.6 77 fira. 

Jelícsics Horváth György fö szolgabíró já rásában: 
Kis- Újfalu 2000. Teresle azon kiviil hogy a' török 
midőn Nógrád alatt volt, két házat kivévén, egészen por-
rá égette, csak takarmányban és életljen 2000. Szelő 
ííieIlynek Kékkő alól 334. darab szarvas marháját haj-
tott el a' török, ruhában és gabonában 25 97. Felső-
Esztergár 9000. Szelcz 2000. Alsó-Vadkert 8 00. 
Szécsén-Kovácsi 1000. Nagy-Sztráczin, mellynek 137. 
darab marhája elhajtatott , ruhában és takarmányban 
29 5 0, Galdbocz 2 000. Csalárd, honnan a' török egy 
harangott is elvitt 2000. Nagy-Szelő 10.000 Thol-
mács 5 00. Bir)u 298. Szente 35 0. Óvár 4 .000. Nán-
dor 400 . Muhara 200. Hugyak 800. Varbó , hol csak 
3 ház maradt épen 2 5 00. Szentpéter 2000. Sihlev-
nik 700 . Kis-Sztráczin 2 200. Horpács 400. Rétságh 
5 00. Felső-Vadkert 5 00. Jenő 210 0. Vejtár hol 
szinte csak 3 ház maradt meg, s Kékkő alól marhájo-
kat is elhajtotta a' török. 1000. Ebeczk, mellynek mar-
hája Kékkő alól hasonlóan elhajtatott, 's Palánk kasté-
lya hol minden takarmánya volt elhamvasztatott, két 
leány belőle fogságra vitetett 's egyike még ekkor is Vá-
czon tartatott , 200 tallér sarczon megváltandó, 5 000 . 
Nagy-Kürtös 15 00 , Busa, mellyben 10. ház, minden 
takarmány' 's élet elégett 15 00. Oroszfalu 1800. Nő-
tincs 3 00. Kékkőalja 700. Felső-Petén 800. Patak 
15 00. Alsó-Petén 400 . Rád 100. Alsó - Esztergár, 
hol az egyház felveretett, lerontatott, és minden egy-
házi öltözetektől megfosztatott, mindenféle marhában és 
takarmányban 15.000. Verőcze 609 . Köd 400. Szá-
lát na 1000 . frt kárt vallott. Ezen felül, Szécsény alatt 
lévén táborban a' török, Petliőfalvát is egészen el-
pusztította , s malmát porrá égette, szinte mint Ipoly-
kért honnan nem csak elhordaíía a' házakat és épülete-
ke t , de még később sem szűnt meg a' lakosokat budai 
Rezmán iszpaja által hasonlóval rettengetni. Ezen já-
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rás legtöbbet szenvedett, kára öszvesen 80 .345 . írtra 
ment. 

Madács György fö szolgabíró járásában Perse hely-
sége a' sok kárvallás miatt csaknem egészen elpusz-
tul t , 's csak két lakosa maradt. Vidafalva 5 00. 
Nitra 3 0 0 0 . Bolik 3000 . Nagy falu, honnan a' mar-
talócz törökök két gyermeket is elvittek, 5 00 . Pincz 
honnan szinte, két zsellér embert elvittek, 1 5 0 0 . Tho-
soncza 300 . Galsa 3 000. Svinyabdnya (ntOstíSzinobá-
nya) 15 00. Mulad, mellynek török birtokosa, Eger-
ben lakó Hajdár csauz, adóját elviselhetlenül felemelte, 
a' rendszerint fizetni szokott 10. szeker széna , 10. fo-
r in t , 10. kila búza , 10. icze va j , 10. kíla zab , 10. 
kila árpa helyet mindegyikből 25-öt követelvén, 1 00. 
Terheled 1000 . Berzencze 100 . Zelenne honnan a* * 
törökök egy férjfit is elvittek kit 75. írton kellet meg-
váltani 200 . Felsö-Poltár 15 0. Mlagyo 200 . Ková-
csi 3000. Kazár 1000. Lehota 200. Apád-falu 1500. 
Ozdin 5 00. Kaim 2000. Salgó-Tarján 300 . Karancs-
alja 15 0. Apátfalva 1000 . Memthi 5 0 0 , írt kár t 
vallott. Panaszkodtak ezen felül a' szelelek, hogy török 
urok Hoszmán, egy húzómban egy hónapig 's tovább is 
szolgáltat ve lek , mit az előtt csak nyolez napra terjesz-
tett k i , a' fülek-püspökiek, hogy azért mert a' Pribék 
Jakab Egerből megszökését észrevett 's ezért utánna 
eredt törökökből a' segedelemre jövő lileki katonák az 
ö határakban kettőt levágtak, 40. irtot kellett íizetniek, 
továbbá hogy Szinán basa idejében még csak hétszere-
sen adóztak , most pedig már tízszeresen kényszeríttet-
nek , a ' szénaért az előtt 3 0. frtot fizettek, most már 
33-mat kényteleníttetnek, ennek előtte szekeret rajtok 
soha nem követtek, mostan már azt is kell adniok, 's 
minapában hogy a ' szekeres ember elszökött 20, írt bír-
ságot vettek rajtok. Hasonló panaszokkal állottak elő 
a' salgó-tarjániak a' hatvani bég ellen, a' karancs-alyi-
ak pedig hogy 8. napi szolgálatjokat 16. napira emel-
ték , a' lapuitöiek, hogy török uroknak 2 5. írt helyett 
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95-töt kénytelenek fizetni, vég re , a' homok-terenyeiek 
hogy tövök urok , a' Pesten lakó Kara Ozmán iszpaja 
most a' sze«ker hért is megvette rajtok 3 2. ír tban, s 
húzájokat is minden éven megkilenczedeli, s a' mem-
thiek, hogy ez előtt két esztendővel egy gyermeket el-
loptak falujokljól. Ezen j á rás összes kára 27 .450. írtban 
állapíttatott meg. 

Voksics Horváth István fő szolgabíró járásában 
Szakait elégették, a' marhákat mind elhajtották, a' tö-
rökök , Megyeren 1 7 . házat minden takarmánnyal ha-
muba borítottak, amannak kára 4000 . ennek 8000 . írtra 
becsültetett, Sós-Hartyáné 8 0 0 . N a g y - B á r k á n é 2000 . 
Sámsonházáé 600. Varsáné 2000. Kis-Géczé 100. 
Lipta Geregyéé 1000 . Sipeké 1000. Surányé 2000 . 
Szőlősé 15 0. Nagy-Csiláré 5 0. Keszié 400 . Szanda-
Kéré és Terjéné 15 0. Nagy-Berczelé 200. Pestyéné 
4 0 0 . Ecseké 400 . Herencséné 3 00. Élesé 300. Ság-
hé 15 00. Pili né 2500. Marczalé 1000. Báthkáé 100. 
Sághújfalué 5 00. Csécséé 400. Lőrinczié 200. Pa-
lotásé 15 0. Kiirthé 3 00. Jobbágyié 100. Kökényesé 
300. az egész járásé 34-960. írtra. 

Különös panaszaik voltak ezeken, kívül még a' 
megyerieknek; hogy mióta hódúinak, a' törökök 4. gyer-
meket vittek el falujokból, egy szegény koldust pedig 
levágtak ; a' szécsényieknek : hogy a' török, midőn va-
rosakra ütött 11. gyermeket 's némbert vitt e l , a' si-
pekiek a ' Bethlen első kijövetele óta falujokból elvitt 
gyermekek számát 3-ra határozták, kiknek egyike Eger-
ből kiszökött, ketteje oda maradt, a' szölösiek panasz-
Iák hogy szentegyházok felveretett, minden marhájok el-
hajtatott , ailojokat a' törökök minden évben felebb rúg-
tatják , 's a' keletben lévő pénzt tölök el nem fogadják, 
hanem régi ó pénzt, különösen pedig Mátyás királyét , 
követelnek raj tok; a' verebélyiek hogy a' tölök elvitt 
3. gyermekek egyike oda maradt, s kettejét pénzen kel-
le megváltaniok, a ' nagy-csitáriak, ecsekieh ?s kállóiaky 

hogy tölök két k é t , a' sághiak , báthkaiak, és ság-
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háj falusiak, hogy egy egy, 's a' kökény esi ek hogy négy 
gyermeket vittek e l ; a' kesziek hogy atlújokat minden 
esztendőben felehh ver ik , a' felső- vadkertiek, drége-
liek és hídvégiek, hogy a' török nagy kegyetlensége mi-
att pusztán hagyták faluikat , az alsó-vadkertiek , hu-
gyagiak és tornócziak is elviselhetlennek nyilatkoztaink 
terheltetésöket;' végre a' gedeiek Muszin iszpaja urok 
ellen azon panaszt hozták fe l , hogy ez másoknak szol-
gáltat velek pénzért , jelesen zsindelt 's deszkákat hor-
dat kereskedésre. A' fileki és szécsényi vidékről az egri, 
hatvani , és budai törökök által elvitt vagy ellopott gyer-
mekek és meglett korú emberek száma 7 0 - r e , a' levá-
gott nemes, katona, és paraszt személyeké 2 5-rement. 

Hogy nem csak Nógrád, de több megyék is jelen 
voltak e' béke alkudozásokon, világos e' jelen utasítás 
következő szavaiból; ,,A' követ uram ez irást gyakran 
megolvasván, instructiojának kívölette is több követ ura-
immal egy értelemben lévén, azokhoz accommodálja ma-
gát , és teljes authoritása legyen mindenekről, kik a* 
romlott hazánknak javára szolgálnának tractálni és vé-
gezni , főképen békeségnek consolidálásaért és liazánk-
megmaradásaért hasznosan munkálódjék követ uram." 

Minden szükséges előkészületekkel el lévén már 
látva a' császári biztosok , elöterjeszték a' törököknek, 
miképen a' Zsitvatoroknál kötött , s később Bécsben és 
Komáromban, útolszor pedig Szögyénnél vagyis Köliíd-
Gyannathnál megerősített béke általok általán fogva an-
nyira megsértetett, hogy egy új szerződés létre hozatala 
lön immár szükségessé, mert annak 3-dik czikkelye el-
lenére a ' tatárok Lengyelországban nagy károkat tettek, 
sőt magok a' törökök is, mit a' 4-dik czikkely nyilván 
tilt , nemcsak Magyarországot, de a morva, tóth, és 
ausztriai tartományokat is ellenséges hadadakkal borítot-
ták e l , nem hajtván az 5-dik czikkely tartalmára, szerte 
csatáztak, rablottak, a' 6dík ellenére Váczot megszál-
ván elfoglalták, a' 7dik szerint megkívántató követ- 's 
tisztes ajándék-küldést eímulaszták, végre a' köz béke 
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ellenére a' gyöngyösi barátokkal, bár ártatlanokkal il-
letlenül s jogtalanul bántak, kívánák tehát , mindezen 
sérelmek orvosoltassanak meg egy új szerződés által, 
Vácz adassék vissza, a' hódolt faluk maradjanak előb-
bi állapotjokban s nagyobb adófizetésre ne kényszerites-
senek, a' foglyok sarcz nélkül szabadon bocsátassanak, 
's a hódoltságon lakó nemesek ne adóztassonak. 

Mint a gyarmalhi alkudozásokkor, úgy most is ta-
gadó választ adtak mind ezekre a' törökök, julius 7kén 
átküldött, s itt szóról szóra következő irakukban : ,,A' 
felséges római cszászár' Komáromban lévő commíssáriu-
sitúl. a hatalmas török császár ö felsége coniinissáriu-
sinak adatatott articulusoknak megfelelések." 

,,Zsitva, Bécs, Komárom, Szögűiben lévő vígezé-
sek kik voltanak, ezekből ez tetszik ki: a' melly il-
lendő és kelendő articulosok , azokat kiválasztván, újon-
nan jó kötést, békeséget, a' melly sokáig állandó lé-
gyen , és mellyet isten engedjen hogy sokáig emléke-
zetben légyen. A' melly articulosokban való dolgok meg-
bántattanak mi felölünk, és kívántuk mi , hogy ezeket 
leírván mi nekünk küldjék, de a' mi kívánságunk sze-
rint nem azt kívántuk, hogy a' jó békeség míképen leszen 
és legyen. Nagyságtoknak mi akaraljok ? A mellybül 
jó békeség legyen mi nekünk az adassék. Az illyen 
nagyságtok mi nekünk adatott írási mi nekünk nem tet-
szenek." 

1.) „Az ö nagyságok articulossa ez: Hogy a' Zsit-
vatorkon lévő végezéskor való végezés ellen a' tatárok 
Lengyel országban sok károkat töttenek légyen. De azon 
végezésekben csak az vagyon, hogy egyedül római csá-
szár ö felsége országi vadnak emlékezetben. Mi penig 
úgy értjük, hogy kiilöm király vagyon Lengyelországban, 
a' melly azoknak gondokat viseli. A' mit penig ö nekiek 
a' tatárok cselekedtenek, nem csak annyit, hanem még 
többet is érdemlettek volna, mert a' lengyeleknek semmi 
közök nem lévín a' fekete tengerhez, ki hatalmas csá-
szárunké , mindazonáltal a' fekete tengeren a' kozákok 
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által sok károkat töttenek, melly cselekedettel mintha 
ugyan vonták volna magokra hatalmas császárunknak 
méltó haragját. De mind azokrul hatalmas császárunk-
nak a' lengyel királlyal szava vagyon; az nem ide va-
ló dolog." 

2.) ,,Az ö nagyságok articulossa ez: hogy a' Zsit-
vatorkon való vígezésekben való 4dik articulus ezt tart-
ja : hogy a' két hatalmas császárok között való béke-
ség allandó légyen, de magyar, morva, tóth, ausztria 
országok ezbiil megbántattanak hadakkal. Az (t) jelenti 
nagyságtok. Az a' végezés igaz való dolog. A' mi ha-
talmas császárunk hadaitól mód nélkül egy articulos 
is meg nem sértődéit, legelöszer mindenekre a' római 
császár ö felsége részérül okok adatattanak , minthogy 
a' melly dolog legelsőbben római császár ö felsége ré-
szérül megsértüdett, mi is nem tartozunk azt megtartani, 
és eget , földet, mindent teremtő istennél semmi elrejtve 
nincsen minden nyilván vagyon, és ha kévántatik , min-
deneket bizonyságokkal meg is bizonyíthatjuk. Ti nagy-
ságtok, barátink! velünk szemtiil szemben lévén, a' melly 
barátsághoz való dolog ollyan illendő választ nem ad-
tanak nagyságtok, mi penig azt gondoltuk hogy a' meg-
lőtt dolgok emlékezetben is ne legyenek, a' melly el-
múlt dolgokrul mi nem is emlékezünk, de ha kívántatok 
mindent megírhatunk, csak hogy az üdő haladékjával 
leszen." 

3.) ,,A' zsitvatorki ötedik articulusnak summája ez: 
hogy csaták mind a' két pártiul ne járjanak , a' melly 
igaz dolog; de hogy a' mi hatalmas császárunk részérül 
ez megtartassik, a' római csázsár ö felsége részérül 
penig minden csaták folytában járjanak, az articulus azt 
nem tartja , hanem úgy vagyon hogy mind a' két párt-
ról csaták ne járjanak sem (se) egy, sem (se) más felöl, 
sőt a' mi részünkriil nem öt avagy tiz ember ok nélkül 
semmit nem cselekedett, de a' római császár ö felsé-
ge részérül elsöbVen várak alá iitöttenek, sok számú 
marhát elhajtottanak, sok embereket vágíanak , békékét 
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és több sok embereket elevenen fogtanak, és nagy sar-
czokon visszabocsátották. Illyen dolgok lévén a' római 
császár ő felsége részérül elsőbben. A' melly dolgok a ' 
föld kerekségén való embereknél és istennél nyilván vá-
gyott , s nagyságtoknál is az egy istenség, szentek , és 
szent írások mind ez s mind a más világon valók, és 
ítélet napja is jelen vagyon nyilván. A' melly minden 
dolgok nagyságtoknál nyilván lévén, a' szentbékeségnek 
felbontásának okait nagyságtok mi reánk akarván vetni , 
azt nagyságtoktúl nem reméllettiik volna, mivel minden 
okok nagyságtoktúl estenek a' békeségnek felbontására. 
Sőt a' földet, mennyet teremtett isten is azt nem javalja, 
hogy ennek előtte tizenöt esztendővel Forgács Miklós 
Kassán királyképeiévén, Nagy Lukács 2000 . hajdúval, 
megeresztett zászlókkal, az egri vitézeknek othon nem 
létekbén Eger alá iitöttenek, két ezernél több marhát 
hajtotfanak, és sok embereket levágtanak, elevenen el-
víttenek. E nélkül Kovács Péter, Nagy Lukácscsal 
együtt, másfél ezer gyaloggal, megeresztett zászlókkal 
a' Tiszán túl Szolnok alá iitöttenek , ezernél több mar-
h á t , és 2 000. juhot , sok ménes lovakat elhajtottanak, 
Egren lakozó , hatalmas császár Muftercsika Demir agát 
elevenen elfogták másfél ezer forinton sarczon Szentim-
re nevű falubúi azon útokban kezesség alatt visszabocsá-
tották, azon kivöl sok nemes urakat, kit levágtanak, kit 
elevenen elvittenek. A' melly dolog felöl római császár 
ö felsége gondviselöinak sokszor irtanak , de minden írá-
sok haszontalanok löttenek. Szegeden és több végvárak-
ban sok illyen dolgok löttenek, hogy egynéhány ló-te-
reh papírosra is felírni el nem térne (így) ha mind meg-
írattatnék. Szegedi száncsák-béket Ibraim békét Gyarmat-
búi sok sarczon eresztették e l , koppányi Ibraim békét, 
és mohácsi bék Mamut békét Nagy-Györbül nagy vált-
ságon bocsátották k i , mellyet mind az országok tud-
nak." 

*) Kivül helyett. 
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4.) ,,A' zsitvatoroki liatoflik articulus ellen Váczot 
megszállván megvötték. Ennek oka is a római császár 
pártjáról lőtt, A' mi pártunkról ok semmi háborúságra 
nem lévén, a' római császár részérül sok megeresztett 
zászlókkal, hadakkal, menvén Bolondvár alá , ostrommal 
megvötték , megégették , az ágyúkat belőle kivitték , a' 
benne való népet kit levágtanak, kit elevenen elvitte-
nek minden jószágokkal együtt. Ezt a ' dolgot, római 
császár Mathiás császárnak, megírván hatalmas, isten-
ben elnyugodott császárunk , szultán Amethánnak levelet 
adtanak arrúl, hogy Bolondvár helyibe Váczot elbontsák. 
Az erdélyi fejedelem Bethlen Gábor ö felsége Posony-
ban lételekor, Magyarország követe Dóczy András és 
Rimay János, Mátyás király levelire nézve Váczot meg-
adták hatalmas császárunknak, ennek oka ez hogy ez 
a' dolog így lö t t , a' gyarmati végezésben is ugyan ezen-
ben maradott, a' visszaadás soha nem lehet, sőt nem 
is reméllettiik volna , hogy csak emlékezetben is le-
gyen." 

5.) ,,A' zsitvatorki végezésnek 6-dik articulusában 
nyilván vagyon: a' római császár ö felsége részérül , 
követek egynéhányszor tisztességes ajándékokkal hatal-
mas császárunk pártjára mentenek, a' mi hatalmas csá-
szárunk részérül is kívántatnék, hogy követ szép aján-
dékokkal a' római császárhoz menne, a' nagyságtok írá-
sa és kívánsága szerint. Zsitvatorki végezésben nyilván 
irva vagyon, hogy a' két hatalmas császárok egymásnak 
tisztességes ajándékokat követek által küldjenek, azt a' 
végezést meg is becsüllöttük, semmiben meg nem sértet-
tük ; felséges római császár részérül egyszer Hermann 
Steiner j ö t t , másodszor Cernil, harmadszor Monardi 
János, negyedszer Kurtz jött követségben hatalmas csá-
szárunkhoz ; a' mi hatalmas császárunk részérül penig el-
sőbben szegedi bék Zulfflcár pasa ment, másodszor 
Amelh t i ha ja , harmadszor ugyan azon Ameth t i l iaja, 
negyedszer a' megholt Ameth basa és Gratian Gáspár, 
ötödszer ugyan azon Ameth pasa. Ezbiil kitetszik, hogy 
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hatalmas császárunk részérül követ a' római császárhoz 
ötszer ment, a' római császártól penig a* mi hatalmas 
császárunkhoz négyszer jött. De több közönséges követ-
ségben mennyi csauz, Nigron András és többek, mind 
a ' két pártról ha megszámlálnék mennyit já r tanak , so-
kat tenne. Tavalyi esztendőben penig hatalmas csá-
szárunkhoz követ nem jüvén, a5 végezés és semmi egyéb 
dolog állandó nem leliete , hanem minden közöttünk való 
háborúság azbúl következe, *) a' melly mostan kíván-
ta t ik , és tetszik hogy felséges római császártól hatal-
mas császárunkhoz követ menjen , hogy a' sok egymás 
között való ziir zavar megcsendesedjék és közöttünk való 
barátság, szeretet , több légyen, Mi akaratunk ez." 

,, 6-dik kévánságban a Vácznak állapatja felöl Írat-
tatott , a' mellynek válaszát, miképen kellett , igazán , 
felyiil megírtuk." 

„7-dik kévánságban a' faluknak állapatjok felöl 
mindeneket megértettünk , ezen írásunkban megírtuk. 
Ennek előtte, istenben elnyugodt szultán Szulemán ide-
iben adózó és fizető faluknak az urai a' gondviselőknek 
panaszolván, hogy ezek a' faluk bejártanak, értésekre 
adták. Melly faluk felöl nagyságtok emlékezetett tött, 
ezek löttenek okai. És hogy ezek a faluk be holdéi-
n a k , sem a' nagyságtok pár t jára , sem a' mi pártunkra, 
sem a' szegénységnek semmi kárát nem irányzuk, mi-
vel a' melly juhoknak két pásztora vagyon, azokat a' 
juhokat inkább kártúl megoltalmazhatják (!). Itten fe-
lyiil is megírtuk hogy a' békeségnek felbomlása a' ró-
mai császár ő felsége részérül lő t t , a' melly igy lévén, 
a ' falukot arra nézve holdoltatták be , és nyilván való 
dolog, hogy a' melly derekas dolog egyben megbomol 
az ép nem lehet, a' többi is épen nem maradhat. Ez 
okkal, hatalmas császárunk registromában lévő jobbágyi, 
a' kik holdultanak, most is azt kévánjuk, és a' kik 

*) Ha itt nem a' « m a r a d t el, nagy ri tkaság ez, az elődök 
által annyira figyelemben tar tot t ik- se igék' szabálya ellen. 
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mostan bejárnak , holilulnak, azoknak ha felettéb való 
suinmájok avagy valami más nehezségek vagyon, azt 
igazán eligazítsuk (így). De a ' magyar párt iul a' sze-
génységnek több és nagy egynéhány insége vagyon, a' 
mellyet szükség eligazítani nagyságtoknak. És azután 
a ' szegénységnek ha valami nagy ínsége leszen , ennek 
a ' szent békeségnek tractájának végben v i te le után, em-
bereket végezvén re já j? , könnyű eligazítani a' miképen 
gyarmatin végezés is azt tartja. E' között a ' mennyi rabok, 
azok felöl nagyságtokkal szemtül szemben beszéllettünk , 
hogy a' ki feltaláltatik, kit fejet fejért szabadítsanak, 
kit penig illendő sarczon elbocsáttassanak , a' melly 
dologra mind a' két pártrúi embereket rendelvén ezzel a ' 
szent békeségnek végezése hátra ne maradjon, a ' miké-
pen a* gyarmati végezésben az is úgy volt elvégezve. A' 
melly dolgok penig meglöttenek és elmúltanak, azt le-
hetetlen megtéríteni, és lehetetlen a' holtat megele-
veníteni , az, egyedül istentiil lehet és nem mi túlünk. 
Nekünk jó akaró úr barátink ! ha nagyságtoknak a' jó 
végezés barátságosan tetszik, üdöt ne mulasszunk; rneg-
lehetetlen dolgokkal egymást ne terheljük. A' nemesség 
dolgát is az előtt nagyságtoknak írásainkkal eleikbe 
adtuk , miképen a' zsitvatorkon elvégezvén vagyon: mel-
lyik jobbágyos nemes , az ollyan nemes az ö maga 
házátúl és vetésétül dézmát tüle ne vegyenek, és sem-
miben nem háborgattatjuk, de mellyek csak a' nemes 
nevet viselik iratos jobbágyok, és némellyek (et) a 'ma-
gyar u rak , adójok, szolgálatjok miatt pénzzel megneme-
sítteték , azok nem szabados nemesek, adófizetéstül nem 
menthetid magokat. Némelly falu penig egészlen is ne-
mes , a' ki hatalmas császár jobbágyi, az ollyan , adó-
búi szolgálatbúi magát nem mentheti. Mostan Eger felé 
ha kiáltottak, az illyenekért kiáltottak." 

8.) „Nyolczadík írásiban nagyságtok a ' gyöngyösi 
barátok felöl emlékezik. Az az articulus igaz a ' bécsi vége-
zésben , de mind a ' városnak "s mind a' barátoknak vét-
kek találtatott. Az illyen bűnösöknek még több bün-
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tetés is kellene. Azokat a' barátokat ezben a' dologban 
megkéméllették, csakhogy a' melly marhát eltolvajlotta-
nak a' görögektül, törvény nélkiil megalkudtanak a' gö-
rögekkel, és azoknak íizettenek, de mennyit nagyság-
tok ir nem annyit. Áznak a' dolognak kitetszése nagy-
ságtok kezében vagyon. A' békeség alatt kijáró áros né-
peket hogy illendő háborgatni? és jószágokat marhájokat 
elprédálni hogy lehet? A' bécsi articulusban is meg va-
gyon irva, hogy az áros népeknek szabad kijárások le-
gyen mind á' két felöl. De ez így lévén , Gyöngyösön 
fiilekí tolvajok cselekedték, azok a barátok mind tudják 
kik voltanak. Az áros emberek' és szegénység' károkat 
azokkal a' tolvajokkal kell hátra megadatni, mert Fü-
lek felöl semmi barátságra való dolog nem következik. 
Bosnyák Tamás szomszédunk, a' melly keves dolog, még 
csak zsindelt, deszkát is nem enged országunkba hozni. Er-
re tekintve mi közülünk is nem kelletik semmit nagyság-
tok pártjára kibocsátani. De az illyen dologbúi semmi 
barátság nem tetszik." 

„A felséges római császár részéiül a' mostani szent 
békeségnek tractájára rendeltetett commissárius urak' 
barátinknak kívánságokat megfordítván és megértvén , 
illendő és képes válaszit megírtuk, nagyságtoknak ezen 
Írásunkban eleikbe adtuk. Nagyságtok is szép engedel-
mes gondolattal jó választ adjon. Nagyságtok Írásiban 
semmi barátsághoz illendőt semmit nem irányozunk. Nagy-
ságtok melly panaszok felöl, avagy ínség felöl registro-
mot adott volt mi nekünk, azoknak az elmúlt napokban 
mindeneknek válaszát adtuk, és némelly dolgokat ez 
után is eligazíthatunk. A' mi kívánságunk szerint a' bé-
keség és közöttünk való barátság mivel légyen, minden 
beszédünk' kötésünk' és akaratunkat nagyságtoknak ez 
után értésekre adjuk , mondottuk volt. De nagyságtoknak 
ez a' mostani írása más dolgok. De ez kívántatnék nagy-
ságtoktúl, hogy az illyeneket hátra vetvén az illyen per 
patvar dolgait külöm hagynók , hanem a' két hatalmas 
császárok között a' szent békeségre hogyha nagyságtok-

1 6 * 
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nak jó kívánsága vagyon, a' szegénység mind a' két 
pártról nyughassék, egy nappal elébb vigezzitnk." 

Mind ezekből keves reménnyel kecsegtethetvén ma-
gokat Ferdinand biztosai az ohajtott béke jó kimenetele 
felől , czélírányosbnak láták egyenesen magával a' bu-
dai basával ereszkedni alkudozásba. E' végett julius 9kén 
Liptay Imrét és Nagy Pált kiildék bizonyos utasítással, 
's következő levelükkel Budára; ,,Tekintetes és Nagysá-
gos Vezér! Minden hozzánk illendő dolgokban való jó 
akaratú szolgálatunkat ajánlván , istentől nagyságodnak 
minrZ (t) szomszéd jó akaró úr barátunknak, minden jót 
kívánunk magadatni." 

,,A' közönséges jót és a' nagyságod becsületes úri 
állapatját ís szemönk előtt viselvén, reménylvén is azt, 
hogy nagyságod mindeneket bölcs ítéletivel úgy fog meg-
fontolni, hogy megértvén a' dolgoknak valóságát, a' sze-
gény megromlott községnek javára fogja rendelni; akar-
tuk becsületes fő renden való atyánfiait Liptay Imrét és 
Nagy Pal uráimékat nagyságodhoz köldeni, a* kiktől min-
den dolgokról hűségesen izentönk. Kérjük azért nagysá-
godat szeretettel, adjon a' mi nevönkkel való mondandó 
beszédeknek hitelt, és békeségben, mentől hamaréb le-
het, bocsássa hozzánk. Nagyságodnak istentől jó egész-
séget és boldogságos állapotot kévánunk. Datum Coma-
VOnii 9-a Julii 16 27 . " 

Azonban itt sem érhettek czélt, mert hirtelen töbh 
ollyatén újabb környülmények fejlődtek ki egymás után, 
ismét, mellyek a' békének vég félben szakadásával fenye-
gettek minden pillanatban. Első alkalmat adott erre né-
melly szécsényi várbelieknek az ottani kapitány tudta 's 
engedelme nélkül a' török birtokokon Irsaszögnél elkö-
vetett rablása, mit a' török biztosok az alkudozások alat-
ti csendes létnek a' császáriak részéről elkövetett nyil-
vános csatázások általi szántszándékos megháborításaúl 
nem csak tekintének, de fen hangon panasziának is mind 
a' mellet, hogy a' szécsényi kapitány Voksics-Horváth 
György, Csáffer hatvahi béghez tüstént írott leveleiben 
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elég világosan kijelenté, hogy az említett rablást elkö-
vető csavargókat, kik a' szécsényi örsereghez épen nem 
tartoznak, űzőbe vétetvén, közülök Rácz Jánost már el 
is fogatta , 's érdeme szerinti büntetés végett a' királyi 
biztosokhoz Komáromba felküldötte. Utóbbi levele, melly 
julius 19kén költ, szóról szóra ez volt, „Minden hoz-
zám illendő dolgokban való szomszédságos barátságos 
szolgálatomat ajánlom nagyságodnak, mint vitéz szom-
széd úr barátomnak. A' mint ennek előtte való levelem-
ben irtani volt a' nagyságod panasz levelire, Irsa-Szög-
nél minemö dolog történt legyen , arra én szorgalmato-
san vigyázván , egy azon latorságban löledezett latrot, 
Rácz János nevőt megfogattam , és egy gyermeket, azok 
közül a ' kiket elhoztanak, nálla találván , nem akarván 
eltitkolnom semmiképen, hogy a' szent békeség ellen ne 
láttassam véteni. Melly csavargó lator Rácz János, más 
ollyan kilsö csavargó lator tá ra iva l cselekedvén ez dol-
got , el nem szenvedem, hanem im a gyermekkel együtt 
a' mit nálla találtanak az uraknak felküldtem, ott fen 
lássák az urak, a' mint akarják úgy büntessék. Ez pe-
nig lator csavargó Rácz János onnan közülietek szökett 
volt ide, ott is csavargó volt, itt is az mostan is. A' 
latornak felesége gyermeke Pesten vagyon. Elhidje nagy-
ságod , a' mint ennek előtte is megírtam, azután is an-
nál inkább én tiilem és az én alattamvalóimtúl semmi ok 
nem adatik a' háborúságra. Ennek több lator társairul 
is irtani mindenfelé, a ' hol kaphatják kergessék és fog-
ják őket ; de bizonyoson elhidje nagyságod, hogy ennél 
több ide való nem volt, ez is egy nap itt volt, más 
nap másutt csavargott, de isten most kezembe adta, nem 
cselekszik tudom több latorságot. Isten éltesse nagysá-
godat. Datum Szécsény 19. Julii 1627. Nagyságod-
nak, illendő dologban, mint vitéz úr barátjának szol-
gál : Voxitth Horváth György Szécsényi kapitány." 

De míg ezek Hatvan és Szécsény táján ekként tör-
téntének , a' komáromi kapitány ellen még inkább felkez-
dett a ' török biztosok haragja gerjedni, kinek több rend-
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beli nem sok egyetértésre 's barátságra mutató cselekede-
teit, egyenesen a1 császári biztosok ellenséges indulata jele-
iül kivánák magyarázni. Nehézségükét találák abban, hogy 
az ő vagy más főbb török tisztviselők, követeik a ' ko-
máromi réven szabadon át nem vitetnek , a' kapitány elé-
be nem bocsátatnak, leveleikre választ nem kapnak , 
's az előleges egyezések ellenére az önként átszököttek 
vagy tévedésből átjutottak vissza nem adatnak. Mind 
ezeknél fogva nyilván panasziák, hogy a' császári biz-
tosoknak épen nem volna semmi valódi szándékuk a ' bé-
ke megkötésére. Panaszaik Mehemet egri basának Sen-
nyey Istvánhoz julius 2 Okán irt kővetkező levelében egye-
sültek: ,,Mi egri Mehemet basa, a* hatalmas és győz-
hetetlen török császárnak fő beglerbékje , és Egren fő 
helytartója. Minden hozzánk illendő tisztességes úri kö-
szönetünknek és barátságunknak ajánlásának utánna, is-
tentül jó egésséget kívánunk nagyságodnak. Tekintetes 

• Nagyságos úr , szomszédunk! E' felöl akarók nagyságo-
dat ez írásunk által megtalálnunk: hogy mi istennek 
akaratjábúl, győzhetetlen császárunk és vezérünk pa-
rancsolatjából ide e' helyre nem egyébbre, hanem min-
den barátságra és közöttünk való szép egyességre bo-
csáttattunk , hogy nagyságtokkal minden barátságoson és 
jó módjával minden egyenetlenségnek eligazétása felöl 
vígezziink ; a' melly barátság és jó akarat mi tülünk ez 
ideig mindenekben igazán megtartatott, de nagyságtok-
ban semmi jó akaratra sem barátságra valót nem ismer-
tünk , hanem leginkább a' mi minden idegenségre való, 
és a' jó akarat barátság ellen vagyon, úgy annyira, 
hogy miolta ennyi iidötiil fogván e' faluban jöttünk, nagy-
ságtoknak semmi egy minket köszöntő izenetit, sein le-
veleit nem vöttiik, söt hogyha valamelly emberinket 
nagyságtok köziben valami szükséges dolgokért bekiild-
jük, sem a ' rívbe^ őket nem bocsátani akar ják, ha 
komáromi kapitánynak ö kegyelmének (szóló) leveliink 
kezekben vágynák, a' kapitány eleiben nem bocsátják, 
hanem a' levelet kezekbül kivévén a' kapitánynak ha 
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viszik, még csak válaszunk is nem adatik; a ' miképen 
a' tegnapi napon is esztergomi fö száncsák béknek ö 
nagyságának Ainetli béknek levelivel emberi be akarván 
menni egy szegény rab asszonynak a' sarczát vévén meg, 
a' rév felé is nem akarták őket bocsátani, mindazon-
által végtére által menvén , a' kapitánynak eleiben nem 
bocsátották, lianem a' külső városban alá 's fel hurczol-
ván őket , még levelére is Anieth béknek semmi válasz 
nem adatott , söt a' melly legnagyobb dolog, a ' l ege lső 
szembenlételünkkor i s , nagyságtokkal a' felöl végez-
tünk , hogy ha nagyságtok közül, valamelly latorságírt 
a k a r , más , jó akaratjából mi közinkbe/i jüni hitünkre, 
be nem fogadjuk, hanem visszaadattassék , és ha mi tii-
liink is valaki nagyságtok köziben menne, azon szerint 
be ne fogadtassék, hanem visszaküldessék közinkben, a ' 
melly ezen végezet mi tiiliink igazán megtartatott, mert 
két rendbeli is nagyságtok közül mi hozzánk jött hitünk-
nek felvételire, de mi a ' végezésre nézve be nem fo-
gadtuk , hanem a' falubelieknek kezekbe/z adtuk és erő-
vel vissza küldöttük; a ' melly végezés nagyságtoktúl meg 
nem tartatott , hanem mindenképen felbontatott úgy an-
nyira, hogy Muharem béknek szolnoki fö száncsák-bék-
nek ő nagyságának az elmúlt napokban egy inasa innét 
elfutván, nagyságtok közibe« ment, a' melly felöl nagy-
ságtoknak szólottunk, de nagyságtok helyt nem adván 
szónknak , vissza nem szolgáltatott az elfutott inas: má-
sik ez , hogy tegnapi napon váczi száncso/béknelt Bal-
lyi béknek egy szolgája itten megrészegedvén, azon 
részegségében felnyargalt , és a' palánkba/z ment, a' mi 
embereink visszakívánván a' palánkbeliektiil, azt felelték 
„az nem mi dolgunk, hanem az uraké.i< De liogynagy-
ságtoknak barátságát és jó akaratját megérthessük az 
egyességre , kívánjuk hogy nagyságtok mind lovastól, 
rajta való ruhástól, fegyverestül, visszaküldje és ide 
szolgáltassa, a' mellyet ha nagyságtok meg nem csele-
kedik , azbúl megismerjük, hogy nagyságtoknak minden 
dolga csak merő idegenség , és semmi jó akaratra és 
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közönséges barátságra sem egylriü sem másbúi semmire aka-
ratja nincsen nagyságtoknak, és a' melly végezés egy-
szer elvégeztetik közöttünk, mi tülünk megtartatik, de 
nagyságtoktúl semmiben elő nem vétetik. Mind ezeknek 
utána istennek ajánljuk nagyságodat és választ várunk nagy-
ságodtól. Datnm ín Szüny, 16 27. die 20. Julii. Nagysá-
godnak úr szomszéd barátja: Idem qui ut supra." 

Ez alatt keleten az új nagy-vezér Clialil, ki mind-
járt kineveztetése harmad napján kiindult Konstanti-
nápolyból Skutari felé, hogy a' nagy-úr seregén a' Ha-
fisz vezérsége alatt a' perzsa által ejtett nagy gyaláza-
tot megboszúlja, Koniában átvévén a' fökamarástúl az 
ország pecsétét, az 1627-ki martius 24kén Adanában 
állott meg, s aprilisben tartván bemenetét Hálebbe, in-
nen julius elején már minden órán kiindúlandó vala a' 
perzsa ellen. **) A' dolog illy helyzetében nem sokat ag-
gódtak a' császári biztosok a' töröknek ezen gáncsosko-
dásain, mert hogy a' franczía, hollandi, velenczei és ki-
vált az angol követnek azon sürgetése ellenére i s , mi-
szerint a' szultán , adott szavához képest , a' zsitvator-
ki békét ne másként újítsa meg Ferdinánddal, csak ha 
az újabb szerződésbe, a' portával barátságban lévő ha-
talmasságok , és Németország vallásbeli szabadsága is 
befoglaltatnék, már Bethlen is czélba kezdé venni 
a' béke megkötésének részéről is a' lehetőségig előmoz-
dítását, s hogy továbbá a' perzsa háborúnak már már 
elkezdése miatt Murtézanak feje vesztése alatt is meg 
van parancsolva az egyességnek, ha a' porta kárával is 
létre juttatása, idejekorán hírül vevék Sennyey István 
már említettem török meghittjének itt kővetkező titkos le-
veléből : ,,Szent-Iván nap előtt való vasárnap érközött 
emböre a' török császárnak Konstantinápolyból levéllel 
a' budai vezérhöz Murtezán pasához, möllyben írja hogy 

*) 4. decemb. 1626. 
**) H a m m e r , 60-dik 1. 
***) H a m m e r , 75. 1. 
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„mi lőhet az oka, hogy a mint annakelőtte is mögir-
tam vala, hogy te ne gondolj sömmit az én károm-
mal , ha szintén fölöttébb nagy kárunkra lészön is a 
mit kívánnak a némöt és magyar nemzetség, végezz 
velők. Mog ne keményítsed magadat , mórt mönnél 
tovább halad, nekünk ide alá annál sulyosbban lészön 
dolgunk. Maholnap ismét megütközik d kezölbas az 
én hadammal. Még nagyobb más vagyon előttünk; 
a tatároknak nagyobb részi pártot ütött tülünk, ha 
onnét fölyül is reánk támadnak, én sömmi segét-
séggel ti nektök nőm lehetők, sőt hogy ha tudsz va-
la valami jót végezni , onnét is alá köll vala mellém 
jünötök. JÍ mit neköm Jogadott vala Bötlehem y hogy 
jó módjával elvégezi én közöttem és Ferdinand csá-
szár között a békösségöt, abban d mint látom fölöt-
tébb késödelmes ü is , sőt inkább ide alá neköm ked-
vem ellen való dolgot ir mastan: hogy ha mastan 
Ferdinand császárral jó módjával nöm végezök bár 
magyar országtúl búcsúmat vögyem ennekutána csak 
három esztendő múlva is, mört fölöttébb nagy ha-
dai mind készön vannak talpon állnak, én abban bi-
zonyos vagyok úgymond, mindeneknek végéri mön-
teni. Azért sömmit ne mulass vele te Muriazán pa-
sa! ha életednek örülsz , hanem haladék nélkül jó vé-
gekés alatt engedj az ü akaratoknak, ne halogasd 
mind napról napra, mört mind inkább hévül mindön 

felöl d mi ellenségünk nem hogy fogyna, és t-égy hírt 
mént lészön állapattunk onnét is tűletökAzt is ír-
hatom bizonyosan, hogy ük igön késziilgetnek a' tábor-
hoz , mört Muriazán pasa mindön végházakba/z erös pa-
rancsolatot küldött a' pasáknak , száncságbéköknek, hogy 
föl száljanak a' Rákos mezejére." 

Miután tehá t , egy részről a' török biztosoknak ma-
kacssága , másról pedig a' császáriaknak a' dologgal 
nem sokat gondolása miatt , a ' czélba vett béke-alkudo-
zások végre csak kölcsönös viszálkodásokká, érzelem 
lázító szemrehányásokká, 's a' kitűzött czéltól mind tá-
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volabb lökő egyenetlenségekké változtak által annyira, 
liogy a' törökök, kivált Sennyey Istvánnal m á r , l)ár mí 
érintkezésbe is jöni magokat vonogatnák, Ferdinand 
biztosai pedig Komáromból végképen eloszlani kiszölné-
nek , a' nagy feladat végrehajtását az átható itéletü 
's nemcsak hazafiai de a' török előtt is nagy tekintetű, 
magától Bethlentől is rettegett nádor vevé magára , tel-
jes hatalmánál fogva. E' végett Tasi Gáspárt és Ré-
vayt kiildé sietve Budára a' vezérhez az egyesség pontjai 
javallatával. A' budai basa nem mutatá ugyan magát 
egészen idegennek, de nem teljesen késznek is a ! vég 
egyességhez. Mert a' nádori küldöttek megérkezte után 
Ibrahir« csaózt útnak ereszté bár a' nádorhoz, de ettől 
csak azt izené , hogy ö az előterjesztett kivánatponíok' 
két elsőbbjére, mellyeknek egyikében Vácz visszaadása, 
másikában pedig előbb a' szultán küldendő követek ' s 
ajándékok megajánlása sürgetetett, teljességgel rá nem 
ál lhat , a ' többiekre adandó válaszát pedig a' Tasi és 
Révay visszamenetelére halasztja. Ibrahim csauztól 
nem csak a' nádor de maga Ferdinand is külde levelet 
Murtezának , mellyeket ez vévén , kanczellarja 's tolmá-
csa által azonnal a' nádori követekhez külde, azon 
izenettel „hogy valamint az előtt a választ az em-
lített két pontra megmondotta, most is csak szintén 
azt mondhatja , mert Ö neki hatalma nincsen a meg-
adására Vácznak, de vagyon arra , hogy ha ugyan 
különben meg nem lehet a békeség, hanem egyálta-
lában kardra kell érette kelni, hirré tegye a portá-
nak.11 Ezek azon válasszal bocsáták el magoktól a' tö-
rököket, hogy igen akarták miképen a ' vezér hozta előbb 
emlékezetbe e' tárgyat , 's örömest szemben lennének 
iránta ő nagyságával. Mielőtt azonban ez iránt nyilvá-
nítását vették volna Murtezának, egy varatlan környiil-
mény elébb rugtatá a' dolgot. Alig liagyák el ugyanis 
a vezér emberei a' nádoriakat, midőn hirtelen nagy siet-
séggel érkezék meg a' mufti Szönyböl, 's Murtezának 
azon izenetet hozá Toldalaghitól,. hogy a ' magyar kan-
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czellár neki azt i r t a , mi szerint a' császári biztosok 
csak arra várnak , míg a' nádor követei Budáról visz-
szatérnek, 's harmad nap alatt eloszlanak ők is Komá-
romból. Mi ugyan akkor a' nádoriaknak is hivatalosan 
értésére jutván nem csak, de az is hogy a' nádor a ' 
hadak egybegyűjtése iránt is rendeléseket te t t , más nap 
hívatlan is megjelentek a' vezérnél, 's előadván miképen 
ők is hasonló utasítást kaptak kiildöjöktöl , egyszer-
smind a' hadak állapotjának mi karban létét is kijelen-
ték , azon egyenes nyilatkoztatással, hogy ha Váczot 
csakugyan vissza nem akarja adni teljességgel, tegyen 
jelentést az egészről a' portának. A' vezér, kinek a' 
béke meg vagy nem kötése életben állott, a' dolog e' 
nem várt fordulata, de kivált a' nádori követek illy ha-
tározott nyilatkozata által nem kévéssé meglepetvén, több 
fogatkozások után csak azt felelte, „ h o g y o nem te-
heti hirré a portára is, mert onnan azt felelnék ne-
ki , hogy mi te neked mind a békeség dolgában a 
mik lehetségesek 's mind a' hadakozásban hatalmat 
adtunky 's ez előtt azt irt ad, hogy száz napból egyet 
tesztek és mind jó leszen d dolog, 's most pedig kü-
lönbet irsz , 's illy késő pedig ? Ez okáért meg kel-
lene nekem halnom érette. Hiszem , jobb azért tisz-
tességemre életemet a ' mezőn fogyatnomEz utcán 
a ' jelen lévő mufti kivévén a' vezér szájából a' szót , 
szinte ügyekezett hihetővé tenni a' nádoriaknak „ h o g y 
haszontalan e dolgot a portára küldeni , mert hi-
szen Ő is egyik igazgatója az ő hiteknek , de az nem 
lehetséges hogy Váczot megadják, sőt ha császár akarná 
sem hagynák megadni, mert az ő hitek ellen lenne 
fegyver nélkül valamelly erősséget megadni*) 

Míg ezen kölcsönös vitatkozások hosszasbban tar-
tának a vezérnél, a' városnak duna-melletti része a ' 
Szent-Gellért hegye felé meggyulada, 's így a' vezér 
oda sietvén e l ; a' nádori követekkel egyedül maradt 

*) Tasi Gáspár lev. a' nádorhoz. Aug. 2. 1627. 
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mufti ismét azt ál l í tá: „hogy ha a vezér a póridra 
ezt megjelenti, sententiát mondanak a fejére; hanem 
azon kell" mond lennünk, mi módon annak ne kelles-
sék cl portára hírré adatni kéré azért a ' követeket, 
a' következő éjszakán gondolkodjanak e' dologról, ha-
sonlót ígérvén magok részéről is. Azonban ezek jól lát-
ván azt; miképen a' törökök semmitől sem irtóznak in-
kább mint a' dolognak a ' portára feljelentésétől, csak 
keves szavakban, igen hidegen, sürgetek ismét az ez 
alatt visszatért vezért, adná utolsó válaszát , mert ne-
kik már egyebet nincs mit moiulaniok. A ' hüledező ve-
zéren segéte a' be állót alkonyat, 's igy Í̂ Z idő eljárta 
ürügye alatt más napra halasztá a' választételt. A' be-
következett napnak, melly augustus l j e v a l a , reggelén 
azonban, a' Dunaszigetbe gyűjtvén minden főbb török 
tisztviselőit, azokkal tartott tanácskozás u tán , nehogy 
a5 Toldalaghi izenete, miszerint a' nádori követek vissza-
tértével a ' császári biztosok is azonnal eloszlanának Ko-
máromból, beteljesedjék, elhatározá, 's est felé a ' t o l -
mácsától meg is ízené a követeknek, hogy Őket most 
még el nem bocsáthatja, hanem különös embereit szán-
dékozván küldeni a' nádorhoz, kedvesen veendi ha azok-
tól ők is küldenek levelet, 's megírják a' nádornak, 
hogy magok tetszéséből, nem pedig az ö parancsára ma-
radtak még tovább ís Budán. Kedveellenebi) hírt alig 
vehete ennél Tas i , kinek legfőbb oliajtasa vala már bu-
dai lakásának végét láthatni; ez ükért más nap , az az 
augustus 2dikán felment a' vezérhez, ' s elég hosszas, 
néha kevesb feleselgetések közöttadá ér tésére: ,,ó' ne-
ki nincs annyi feje, hogy magától ott merjen ma-
radni , hasznát is pedig nem látja, mert ha ö ott 

* lesz is , eloszolhatnak" a' biztosok Komáromból, „de 
nem is hiszi azt hogy a kanczellarius azt írta volna 
Toldalcighinak. Minthogy pedig ö nagysága (a' ve-
zér) is azt mondja hogy írjon, de ne irja hogy ő 
nagysága, akaratja ellen tartóztatja , ezt hogy cse-
lekedhesse, annyival inkább magától hogy ott marad-
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jon ? nincs neki annyi fejeA'vezér , ezen nyilat-
kozás után eleinte csak javallóképen, bár ollykor ke-
ményei)!) hangon is akará Tasit ra birni az ott mara-
dásra , említvén: „hogy ha ö mondaná is hogy ne 
maradjon , nála volna az értelme hogy mivel a com-
missariusok közt meg kezdett a tracta hidegülni hol-
mi veszekedés és illetlen szó miatt egymás ellene ne 
hidegülne ö és a' nádor között is meg, a szegény-
ségnek megmaradására nézve, a kit ö igen szán, 
és kéri is istent szilből, ne adassék azok romlására 
ok az ő idejében a' császáriaktól,<c miután azonban lá-
tá hogy Tasi semmikép nem akar hajlani kérésére, pa-
rancsolólag mondá : „mikor ö követit a' nádorhoz kül-
di , a' nádor akaratján járnak azok , azért ök is 
most az övén járjanak, és vagy bánják az urak 
vagy nem, de ő azt akarja hogy megvárja Tasi 
a ' nádorhoz küldendő csaúz visszatértét, " ígérvén 
hogy azután főkövetét bocsátja vele a' nádorhoz „« ' 
kanczelláriusát, ha olaj-bég nem leszen , vagy 
annál is főbbeket. Nem veszi-e" úgy mond „eszébe, 
hogy ö neki a szegénységért kedve vagyon a békeség— 
hez, holott az előtti vezérekhez mennyi sok nagy 
urak jöttek követségbe, s ha egyszer szemben voltak 
velek vagy kétszer, ugyan sok volt, 's nagy dolog-
nak tartották $ ő pedig azoknál a vezéreknél különb , 
mert azoknak ritkán, vagy soha nem irt császár , ö 
vele pedig minden harmad nap beszélget inkább leve-
le állal ? mivel ö 30. esztendeig volt Szolnok alatt, 
és ott nevekedettMiután pedig ezen szavai után , es-
küjével is pecsételte „hogy csalárdság nincsen benne, 
s ha nem tudom mennyi had lenne is, de hitét meg 

nem sértenétl a' felbőszült basának nem mere tovább 
Tasi ellene szegülni, hanem kedve ellen is megégéré 
hogy a' csaúz visszajötteig Budán maradand, csupán 
azon egyet kérvén ki magának, mehessen vissza Révay 
ez alkalommal a' csaúzzal együtt. Nem nagy örömmel 
hallá ugyan a' vezér ezen kérelmet sem, ezt azonban 
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már nem akará megtagadni, söt hogy Tasinak kedvét 
megnyerje , öt sok szép dolgok elbeszélésével kezdé mu-
lattatni , 's ajánJá neki azt Is, hogy minden mulatságait 
megmutogatja, 's vagy lovon vagy hintón kívánja , min-
denüvé elviteti. Azt kezdé ezután sürgetni a' vezér , 
hogy a' csaúz Komáromot elkerülvén egyenesen csak 
Györ felé vegye ú t já t , így akarván elejét venni annak, 
nehogy a biztosok megtudják Révaynak visszamenetelét, 
mindazáltal a' Tasi kérelmére ezen akaratjától is elál- " 
lott, söt végre még maga is irt Ferdinand biztosainak. 
Tasi mind ezekről híven tudósitá a nádort, még azon 
napon költ 's a' csauztól küldött levelében, mellyben 
egyszersmind azt is értésül adá, hogy a' törökök bosznai 
hada csekély, 's Budán is a' mi kevés van , udvarokon, 
puszta házakban, 's némely szorosb helyeken rejtegettetik 
a ' vezértől a külső - s az úgy nevezett Czigányváros-
ban ; hogy továbbá a' békét mind ezen környülmények 
mellett is nagyon óhajtják , s a' kérdéses két ponton 
kívül igen könnyű is volna megalkudni velek; nein tar-
tóztathatván magát vissza, hogy Budán maradásából szár-
mazott fájdalmát fel ne fedezze a 'nádornak e' szavakban: 
,,JÉs így nagyságos uram ! ha cancellarius uram irta 
azt To Ida Lag h inak , ő nagyságának köszönöm budai 
lakásomattovábbá : „Ezeke t akarám most nagyságod-
nak megirnom kedvem ellen, mert örömestben magam 
beszelletem volna meg nagyságodnak 

Mielőtt Révay más nap a' csaúzzal útnak indult 
volna , levele érkezék a' nádornak , követeihez , melly-
ben újobban is értésökre adá, hogy haVáczot seimniké-
pen sem akarná a' vezér visszaereszteni , a' dolognak 
a ' portára feljelentését sürgessék, a' követ és ajándék 
küldésre nézve pedig azon közép útat j ava l lá , mi sze-
rint mind a ' két udvar egyszerre indítaná meg követeit, 
megemlítvén egyszersmind azt i s , hogy az eddig tartott 
fegyvernyugvás meghosszabbítása, 's az illető biztosító-
levél kiadatása felől, ha czélszeriinek látják egyezked-
jenek. Miként hagyta ott a ' csaúz Révayt már előre ki-
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csinált terv szerint, 's miként atla a* vezér a' két kér-
déses pontok iránt ismét tagadó választ ? az ugyan az 
nap kifejlett, s az egész egyezkedésnek csaknem vég el-
multát magával hozó környiilményekkel egyetemben , bő-
ven kifejti maga Tasi a nádorhoz augustus 4dikén irott 
's Révaytól küldött következő igen érdekes levelében: 
„Tegnap Révay uram nem meliete el Izmáéi csauzzal , 
mert a' vezér kiment volt reggel, és én addig inig a' 
nagyságod levelét nem értette volna , tartóztattam volna 
örömest a' csaúzt, de ugyan ex composito lett azért, hogy 
elmenjen. De az annyi mint az. Ma valánk audientián, 
és ím elöl küldöm Révay uramat nagyságodhoz. Ex duo-
bus primis punctis nem akar semmit remittálni. Yácz 
felöl azt mondja , hogy készebb meghalni hogysem azt 
a' portára megírni. A' követküldésben, a' nagyságod 
találmánya szerint noha tetszik mind a' két császárnak 
egyenlő méltósága megtartásaért, de olly difficultást ta-
lál , hogy nem tudná az ö ura micsoda levéllel 's aján-
dékkal mennének innen az ö felsége követi hogy ahoz 
tudná alkalmaztatni ö is emberit és ajándékát, hanem ö 
azért küldené innen az ö téhaját vagy a' kit kívánnánk, 
azt penig 4 0 — 5 0ned magával és ajándékokkal is,mind 
ö felségéhez Js mind az uraknak, s akár mi azt zálog-
nak s akár követnek tartanók, ö azzal nem gondolna. 
Én catliegorice megmondottam neki, hogy soha császár 
arra nem megyen, hogy elsőbben küldje követit a' portá-
ra. Dúl fúl igen, s akármint állassuk a' császár méltó-
ságát ebben, de ő azt érteni nem akarja. A több pun-
ctumokról is eleget agaltunk, kit nagyságod ezután meg-
ért. Kívántam azért, hogy most Révay uramot elbocsát-
ván ö nagysága, egykét nap alatt írassa meg a' vá-
laszt , 's bocsásson el engemet is. Megmondám neki, 
hogy nagyságod a' békeséghez való szeretettért agalta 
igy külön a' dolgot ö nagyságával, de mivel ö nagysá-
ga nem akar semmit a' két első punctoinon remittálni, 
nagyságod is a' commisarius urakra hagyja ismeg a' 
dolgot. Kire ö azt mondá „hogy soha cancellarius uram-
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inal azt végbe nem vihetni, mert ő nagysága ahoz nem 
tud 's akaratos ember, becstelenül emlékezik mind a' 
vezérekről, mind penig császár neve emlékezetire is 
csak föl sem emelkedik, (sokat szólott felöle efféléket, 
Révay uram megmondhatja) ha nagyságodat említik és 
hogy nagyságoddal mit végeztek, ö azt hallani sem akar-
j a , azt mondja, hogy nem nagyságod küldötte ötet óda, 
ö is ember, s nagyságod neki nem parancsol, (ezeket 
én nagyságodnak azért írom, hogy tartozom vele, noha 
én elhittem : hogy szintén ennyire nem volt a' mondás és 
a' dolog cancellarius uramtól ö nagyságától) hanem, úgy 
mond, ha magunk lennénk szemben egymással, s úgy 
ha igazíthatnók el." Én mondám, hogy megírom nagy-
ságodnak ezt is. Azt mondá nagy haraggal, hogy nagy-
ságod és én leszünk sok veszedelemnek okai. Mondok, 
én szolga vagyok, 's azt mondon a' mit az uram izen, 
az uram pedig azt kívánja a' mi méltó és igazság, és 
a' végezések szerint való ? Úgy ítélem, 's azt mondja 
is , hogy felküldi velem a' szolnoki olai-béget. Kérem 
is nagyságod' irjon csak azért is neki , hogy fölkiildje, 
hogy én is kimehessek innen vele, s irjon , magának is 
a' vezérnek én felölem, hogy ne tartóztasson, mert ad-
dig míg Izmáéi meg nem j í i , engem el nem bocsát. Ha 
pedig nagyságod ugyan illyen caíhegorice ad most is vá-
laszt neki , és arra sem ajánlja magát hogy szemben le-
szen vele, talám nem ártana Izmáéit addig Komáromban 
tartóztatni, míglen innen engemet is közhelyre oda nem 
küld, 's hiszem nagyságod is megküldheti ide egy szol-
gájától a' választ, úgy mint a' vezér oda nagyságodnak. 
Immár a' vezér is titok jelengetésre ment, és megmon-
dá előttem a' tolmácsának, hogy szállásomra jüvén, 
hosszú beszéddel mind elömbe adja, mint volt és vagyon 
dolgok nekik mind Bethlennel, s mind a' confoederatusok-
ka l , és micsoda módjok vagyon most is a' mi velünk ha-
dakozásban. In summa nagyságos uram! mi is bízunk, 
ők is bíznak, de látom hogy igen nem örömest megyen 
a' hadakozásra , 's mind csak a' szegénység romlását 
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hányja, tle azért én úgy hallom, hogy igen szorgalmaz-
tatják a' portárol, hogy a' népre oda is szükség volna. 
Nagyságodnak ezeket akaráin most értésére adnom. Az 
assecuratioról való emlékezet még nem illett, mivel an-
nak úgy kellene lenni, ha ö a' portára küldene a' két 
punctom felöl, azt ö pedig meg nem meri cselekedni, 
a' mint nagyságodnak maga is megírta, hogy ö véréhe 
aprítaná kenyerét; ha pedig nagyságtok szeinhen leszen, 
avagy a' követek tovább tractálják, az magával hozza az 
induciát, ha pedig azokkal semmiképen tractálni nem akar, 
és rnpturát denunciál, úgy kell az assecuratioról emlékeze-
tet tenni, ha nagyságod parancsolja. Interim azért nagysá-
god is készüljön , s kérem nagyságodat Izmáelvel maga 
szolgáját bocsátván, a' ki nekem a' nagyságod levelét 
meghozza a' kit nagyságod ír, mindenekről írjon. Éltesse 
isten nagyságodat sokáig jó egészségben. Datum Budae 
4. augusti 16 27. Illustrissimae Celsitudinis Vestrae hu-
milis servitor: Caspar Tasi m. p." 

Míg a' nádor és a' budai basa közöt az alkudozá-
sok imigy folytanak, 's a ' félbenszakadáshoz így siette-
nek, Komáromban 's Szönyben a' biztosok még mind 
egyre folytaták ízetlenségeíket. Eléggé bizonyítja ezt Fer-
dinándéinak a' törökökhöz augustus 26-kán küldött 
következő levele • , ,Mi, a' hatalmas és győzhetetlen ró-
mai császár részéről a' mostani szent békeségnek iractá-
lására rendeltetett commíssáriusok, a' hatalmas török 
császár coinmissáriusinak minden barátságos kedveskedő 
jó akaratunk után istentől minden jót] kívánunk. Tekintetes 
és Nagyságos urak! Találtatott volt e' napokban a 'nagy-
ságos egri pasa, hogy a' minemö szolgájának avagy 
alattavalónak lova Szönyön elveszett, hatalmas császá-
runk jobbágyát azért a' kárért ne nyomorgattatta volna, 
holott a' szegény polgár nem érkezik a r ra , hogy urá-
nak is gyöjtsen, marháját is őrizze; de arra semmi 
válaszunk nem is lévén, más elszökött szolgáknak elvitt 
marhájókért olt való szegény emberek háborgattatnak, 
a' kiket ötven török látott mikor eljöttek, és azt a mit 
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ötvenen avagy többen meg nem oltalmazhatott (így) im-
már azt szegény tudatlan embertől akarják kivenni a' 
ki akkor otlion sem volt. Azért kérjük nagyságtokat, a' 
szegény embereknek igazság szolgáltatván békeség adas-
sék, ne köllessék efféle dolgokról a' nagyságos vezért 
megtalálnunk, és magunk között is nagyobb Egyenetlen-
ségre ok ne adassék. A' mint megígértetett volt e' 
napokban, hogy megküldetik a' gyermek mellyet a' csa-
vargók eltaláltak volt fogni, *) im most megküldettők, 
szónknak és köztünk való végezésnek igazat akarván 
teniy , kívánjuk azért látni, mint teszen nagyságtok is 
szavaknak igazat, holott mi immár tíz rendbeli dolgokról 
is megtalálván nagyságtokat, semmi igazítást nem lát-
tunk egy dologban is. Ezeknek utánna, istentől nagy-
ságtoknak minden jót kívánunk. Datum Comaromii 6. 
Augusti 1627. nagyságtoknak jó akaró szomszéd úr 
baráti." 

Nem sokra boldogúlhata a ' nádor még következő 
hetekben sem > minden működése mellett i s , a' nagy vá-
lalatban, miért is felbosszonkodván, nem csak a' hada-
kat kezdé szorgalmasában egybegyűjteni, de némelly 
olly fenyegető szavakat is ejtett , mellyek csak a' haza 
iszonyú romlását liozhaták elő, ha egy láthatatlan erő 
csodálatosan nem segített volna, a' sok csapás zúzta 
magyar reménytelen ügyén. Mert a' mind ezekről ideje 
korán értesített budai vezér épen nem volt rest a' por-
ta jóváhagyásával a' tatárok kliámját azonnal f< lszó-
lítani, hogy második izenete vételével 40 .000 ember-
rel tüstént rontson be Magyarországra , a' julíus köze-
pén Hálebböl csakugyan kiindult nagy vezér pedig Diar-
bekr előtt augustus 7-kén felütött táborában **) moz-
dúlatlan várta az itteni dolgok kétes kimenetelét. A' 
hont fenyegető borzasztó veszedelmeket tetézék még Beth-
lennek elliirjedt újabb mozgásai, ki a' svecus és dán 

*) Rácz János Irsaszögnél. 
**) H a m m e r , p. 60. 
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követségekkel ismét alattomos mimkálódásokat kezde foly-
tatni ; ám de ö is magába szállva elvégre, gátot kivána 
vetni a' végtelen romlás árjának, mellynek záporait ö 
hozá alá utolsó kirohanása alkalmával a' szegény hazára. 
Nehez volt ugyan helyzete miatt segíthetnie a' dolgon, 
hol két roppant hatalmú császárok széles birodalmai kö-
zé szorúlva annyi nemzetre, annyi vallásra , s annyi 
nép osztályra szakadt bérezés kis tartományával, egyik 
szomszédja előtt már teljesen elveszté hitelét, másiknak 
pedig kinek kényétől függött fejdelmi széke, tetleges 
hódolast vala kénytelen bizonyítni vagy legalább színlel-
ni. Győzött azonban még is e' pillanatban nála a' fe-
jedelmi érdekeken a' nemzeti vonzalom, a' messze vágó 
politicai nézetekén a' honhoz szító rokon érzelem. Mi-
helyt a' török czéljairól, és igy az ország felett tornyo-
sodó terhes fellegekről értesítést veliete a' keleten kém-
lödö emberei által , siete azonnal titoknokát küldeni 
Ferdinándhoz, egyszersmind Pázmány Pétert is , kivel 
ez utóbbi időben bizodalom tele barátságot kezde kötni, 
Gyulafej érváron august. 29-kén költ levelében részint tu-
dósítani mind ezekről, részint leverni a ' róla szárnya-
ló hírek elhiteléröl. Érdekes pedig e' levelet is áttekin-
tenünk , nem csak a' dolgok menetelének rende miatt, de 
azért is mert itt, nem a' fejdelein Bethlen Gábor szól, 
az esztergomi érsek Pázmány Péterhez, hanem a' nem-
zetiségre annyit tartó, mindig résen őrködő magyar 
Bethlen Gábor, a' köz gondokba olly nagy befolyású, szívvel 
lélekkel magyar Pázmány Péterhez. 

„Ámbár nekem" így kezdi levelét, „sem hitelem 
sem becsületem már az ö felsége udvarában, söt mi több, 
az ö felsége emberei, ki akaratjából ? most arról szó-
lani nem kívánok, mind a' portán, mind Budán, nem 
másként törekednek személyem 's fejdelemségem ellen 
mintha még most is ellenség volnék, ma egy titoknoko-
mat eresztém útnak ö felségéhez, öt mind ezek iránt 
illendően megkeresendő. Ezen tekintetből tehát talám 
nem is illenék magamat illy dolgokba vegyíteni, de az 

17 * 
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ö felsége 's nemzetem iránti igaz hajlandóságom nem 
engedi elmellöznöm, meg nem inteni ö felségét kegyel-
med által , a' fenyegető veszedelmek felöl." 

„Tudom ugyan , ö felsége minden környiilmények-
röl értesitetik minden felöl, de a' budai dolgokról 's 
irányokról talám nem épen úgy mint valóban vágynák. 
A' vezér » a' nádor fenyegetőzésein , hogy német sere-
geket kíván ellene hozni, szerfelett felbőszült. Mint 
bizonyost írhatom kegyelmednek, hogy Ramadán szánd-
zsák béget küldötte postán a' tatár kliámhoz kinek erő-
sen meghagyatott a' porta részéről, mi szerint a' budai 
vezérrel, ennek felszólítására, azonnal egyesítse erejét. 
Komolyan irt a' vezér , hogy Sain Girai szultánt azonnal 
indítsa meg Budára , mert a' keresztyének császárja nem 
a' békét ügyekszik megkötni, de erejét a ' török birtokok 
ellen fordítani; 40 .000 tatárt kér a' khámtól. Ezen-
kívül van egy Kantamir nevű basa , ki Neszterfejérvár 
vidékén mintegy 10.00 0 tatárral táboroz, *) ennek él-
te vesztése alatt parancsolja, hogy nem várván a' na-
gyobb tatár eröt, éjjel nappal siessen hozzá. í r t a' ten-
geri fő vezérnek is; ki most a' Borisztenes martján Ozi 
nevü rég' elpusztult várat újra építette, és augustus 10-
dike táján elvégezte. Saját emberünk, ki ott jelen 
volt, 9 3. három evezős - és 117. másféle hajót látott. 
Ennek is megparancsolta, a' lovasságot, melly a' marto-
kon vele volt, hozzá küldje. Nekem is ír kéröleg, ezen 
seregeknek engednék szabad átmenetelt országomon, söt 
a' magaméit ís egyesíteném velek, mert nádor uram 
Nagyszombat mellett táborba fog szállani, Nádasdy ura-
mat már Palota mellett Vadkertre szállította, és a' né-
met seregeket ís sietve hívogatja, így tehát neki is gon-
doskodnia kell maga dolgairól." 

„Én másként ezen állapotokról semmit sem hallot-
tam , hanem a' vezér sebes hírnöke, érkezvén hozzám 

*) „ Q u i circa Nester Albam, circiter cum 10.000 T a r t a -
r o r u m versatur ." 
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tegnap előtt, tegnap vele beszélettem, 's így a ' hozott 
levelböl és izenetekhöl értettem meg, a' miket irtain, 
s kegyelmed által ö felségének is tudtára juttatni akar-

tam, Bár tudom , ö felségének elég hadai Yagynak, 
mellyekkel ö nekiek ellentállhatna, de ez Magyarország 
romlása és pusztulása nélkül meg nem történhetik; és 
így , kegyelmetek eszközölje azt, hogy ö felsége a ' n e -
liezségeket, mik nem olly nagyok, egyenlítesse ki; ne 
engedjék ezen dolgot fegyverrel elhatároztatni, miből Ma-
gyarországnak végveszedelme következhetnék. A török 
császár erejét, legnagyobb romlással tapasztalta már gyak-
ran , a mi szegény hazánk ! kegyelmed jó tudja a' mi 
nemzetünk állását! *) Igaz szavamat adom, mihelyt a ' 
német sereg belép Magyarországra, a' török azonnal meg-
köti a' békét a' perzsával, mert ez azt még most is sür-
geti , és épen ezért állott meg a' nagyvezér Diárbekir-
ben Mesopotamiában , hol telelni ís fog. De ezek mind 
távolabb vágynák/ Én az istenre kérem kegyelmed ál-
tal ö felségét, vegye elejét hogy a' tatárok meg ne jö-
jenek, mi csak úgy törtenhetik meg, ha az alkudozások 
siettetni fognak, 's a' béke megköttetik. Mert ha a' 
tatárok megjönek , sem a' vezér, sem semmi keresztyén 
sereg meg nem fogja akadályoztathatni, hogy fel ne dúl-
ják , ki ne rabolják az országot. Nyilván példánk van 
midőn Huszt mellett berontottak; virágjában volt akkor 
Mágyarország, hatalmas mezei hadai voltak, Rudolf csá-
szárnak, 's még is feldúlták az országot. így, midőn 
Várad vívatott, egész Magyar- és Erdélyország táborban 
volt Basta mellett, és még is mindent feldúlt a' tatár.1' 

*) „Vires Imperatoris Turc ic i saepius maxima cum clade 
experta est misera patria nos t ra ; bene experta est Ve-
stra Dominat io statum nostrae Nat ionis ." 

**) „Florens erat Vngar ia , potentissimi campestres exer-
citus erant Rudolphi Caesaris , et tarnen vastarunt Vn-
g a r i a m . " 
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vezér felöl bizonyosan írhatom, hajlandó a' bé-
kéhez, mert az neki a' portáról is meg van parancsolva. 
Ámbár pedig a' porta a' keresztyén fejdelmeket is be 
akarta foglalni e' jelen egyezkedésbe , úgy hogy most 
azokkal is kötné meg ö felsége a' békét, de én magam 
levertem róla , elébe terjesztvén: hogy így azt bizonyo-
san végre nem hajtandja, mert a' római császár készebb 
lesz talán országainak nagy részét elveszteni, mint azok-
nak ügyét ezzel egybefoglalni, hanem csak végezze ö 
most a' maga dolgait, 's amazok is mikor istennek úgy 
fog tetszeni igazítsák el kiilön villongásaikat. Ezen ta-
nácsomért nehezteltek rám a' portán iilö keresztyén kö-
vetek , 's különbféleképen becstelenítettek is , de én ne-
kik úgy írtam miből megérthessék , hogy én ő tölök sem-
mit nem várok." *) 

„Ha tehát a' tatárok meglőnek, nem a ' vezér lesz 
oka hanem nádor uram fenyegetései, mert a ' török nem 
érti úgy a' tréfát mint kegyelmetek. A' vezér heves em-
ber és bosszújában hatalmas. Az olai-bég azokat 
miket a ' nádortól hallott megírta neki, 's ez azonnal út-
nak indította postán Ramadán béget, egy más fő embe-
rét pedig a' portára küldötte; és így a' két császár kö-
zött, minden dolgok rútúl felzavartatnak." 

„Nagyon szükséges ezért, hogy kegyelmetek minél 
elébb jól végezzen, mert a legbizonyosbban írhatom ke-
gyelmednek , hogy a' khátn, Sain Giraival együtt még 
most is ott múlat, hol a' várat épéttették; mert gondolák, 
a' lengyelek ezen építést nem fogják megengedni, de sem 
ök , sem a' kozákok közül senki is meg nem jelenvén, 

*) „ P r o p t e r hoc m e u m Consilium Oratores Christiani in 
P o r t a , indignati sunt , et m e varié d i f famarunt , ad 
quos ita sc r ips i , u t intelligant me nihil ab illis exspe-
c t a r e . " 

**) » Q u i a Turca non ita intelligit subtilitates, s icut Vestrae 
Dominationes. Vezirius est h o m o vehemens , et in suis 
apprehensionibus po tens . " 
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így a' tatárok sein küldöttek ö ellenek dúlókat. Ha a' 
tatárok, mit isten távoztasson ! megindulnak, nekem is 
elég gondot s nyugtalanságot fognak okozni, mert én 
ugyan országomon keresztül semmiképen sem engedek 
nekik útat , 's e' mint tudom felgerjedem! ellenen liarag-
jok, öt vagy hat napi járó földet fog kelleni kerülniük, 
átmenvén elébb az egész Havasalföldén, Kralova, Or-
sóvá, Mutana felé , Titelnél kelvén át a'Tiszán, 's így 
Bácsmegyének s Pestnek véve útjokat, *) de még 
ezen kerülés mellett is 18. vagy 20. nap alatt Budán 
lesznek, söt Kantamir elébb í s , minthogy 4 napi járó 
földdel közelebb van." 

„Én ma írok a' vezérnek, ezen dolgot nem csak 
hogy helyben nem hagyom, de öt érette meg is korho-
lom. **) Magam Váradra megyek ki , hogy a' posták 
közelebb találhassanak. Ha melly dologban az én szol-
gálatom fog kívántatni, igaz őszinteséggel és örömest 
szolgálok ö felségének. Kegyelmetek könnyen jól végre 
hajthatja a' dolgot, csak ne késedelmeskedjék, mert va-
lóban , kár forog a' késedelemben. Isten tartsa meg ke-
gyelmedet jó egészségben. Gyulafejérvár. Augustus 29. 
1627. Jó akaró öcscse: Gábriel." 

Azonban már Bethlennek ezen tudósításai előtt né-
hány nappal, kedvezőbbre fordult a' béke ügye, melly-
nek végrehajtása ismét a' biztosságokra utasíttatott. Au-
gustus 24-dikén Ferdinand biztosai barátságosan meg-
keresték az egy darab időr^ már széllyeloszlott, de is-
mét egybegyűlt törököket, ne sajnálanák a' szemben 
létre fáradságukat, s egyenlítenék el végre szép szeré-
vel a' még fenforgó nehézségeket. A' törökök készsé-
güket jelenték azonnal, miként ezt Mellemet basának 
Sennyey Istvánhoz augustus 25-kén írott leveléből kitet-
szik, melly szóról szóra igy hangzott: „Mi Mellemet 

*) „ P e r Baezmegye et Pest iter faciendo." 
**) „Fac tum hoc non solum disvadebo , sed etiam repre -

hent lam." 
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pasa, a' hatalmas és győzhetetlen török császárnak fö 
begler hékje, és Egren fö helytartója. Minden hozzánk 
illendő úri köszönetünknek és jó akaratunknak ajánlásá-
nak utána, isteniül jó egészséget, minilen kivánata szerint 
való jókat kívánunk nagyságodnak. Tekintetes nagysá-
gos , minekünk jó akaró úr szomszéd barátunk! A' nagy-
ságod mi nekünk tegnapi napon küldött levelit vöttiik 
tisztességgel, annak minden értelmit megértettük , hogy 
isten segétségével holnapi napon, úgymint csöterteken 
nagyságtokkal szemben lételünk lehet; minekünk is azon 
jó akaratunk vagyon, és kívántuk volna, hogy az üdöt 
ennyi ideig héjában ne mulattuk volna, hanem a' két ha-
talmas császároktól reánk bízattatott nagy dolgokat ré-
gen jó móddal végben vihettük volna , a ' melly sem ha-
talmas császárinknak méltóságok , sem mi tisztességink-
nek ellene nem esett volna, hanem a' szegénységnek meg-
maradására és csendességére lőtt volna ; és kérjük azon 
a' teremtő istent, hogy holnapi napon való szemben lé-
telünk , minden szent dolgoknak és a' közönséges jóra 
való hasznos dolog légyen. Ezzel istennek ajánljuk nagy-
ságodat. Datum in Szüny. 1627. die 25. Augusti. Nagy-
ságod úr barátja : ídem qui supra." 

Más nap még bizonyosbbat akarának tudni a' tö-
rök biztosok, az egybejövetel órájáról, következő le-
velökben : ,,A' hatalmas és fölséges római császár ré-
szérül, a' két hatálmas császárok között való mostani 
szent békeségnek tractájára* elrendeltetett commissarius úr 
barátinknak, minden hozzánk illendő tisztességes úri kö-
szönetünknek és jó akaratunknak ajánlásának utána, is-
tentiil s o k j ó t , é s j ó egészséget is kívánunk. Tekintetes 
és nagyságos úr barátink! Tegnapi napon tisztességes 
követink által nagyságtokkal elvégeztük volt, hogy e' mai 
napon , úgymint csötertek; n , isten segétsége velünk lé-
vén , nagyságtokkal az elrendelt helyen, a hol öszve 
szoktunk gyűlni, szemben legyünk, és a mi közönséges 
jóra nézendő , hasznos és szent dolog, azok felöl nagy-
ságtokkal barátságoson beszélgessünk. Mivel azért is-
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ten bennünket mindnyájunkat tegnapi napon öszveliozott 
mind fejenként, készek vagyunk a' szemben léteire, és 
csak nagyságloktúl akarunk érteni, melly órában légyen 
e' mai napon a' szemben létei, a mellynek okáért bö-
csiiletes követinket bocsátottuk nagyságtokhoz, hogy nagy-
ságtok azok által minket informáljon , hány órakor kel-
lessék innét az elrendelt helyre indulnunk. Kívánjuk 
penig a' teremtő isteniül, hogy ez mi mai szemben léte-
lünk légyen hasznos, és ennyi sok lieában való üdö mu-
latásink ne legyenek haszontalanok, hanem elsőbben 
légyen istennek tisztességére . a' mi hatalmas császárink 
becsületekre, és minekünk örök emlékezetünkre. Ezzel 
isten tartsa meg nagyságtokat, Datum in Szuny 162 7. 
die 26. Augusti. Nagyságtoknak jó akaró úr barát i : a ' 
hatalmas győzhetetlen török császárnak a ' mostani két 
hatalmas császárok között való szent békeségre elren-
deltetett fö commissáriusi." 

Ezen szembenlét után már olly gyorsan halada 
előre a 'béke dolga, hogy September 6-díkán, midőn Beth-
len titoknoka , említett levelével Pázmány Péterhez Sel-
lyére érkezett, már egy két nap alatti bevégeztetését re-
ménylék. Egy kévéssé még az veté hátra , hogy Fer-
dinand biztosai a' főbb pontok iránt magoktól semmi el-
határozó feleletet nem adhatván, minden előforduló eset-
ben a' teljes hatalommal felruházott nádorhoz kelle kül-
deniük. Épen egy illy követségben útazék a' nevezett 
napon Eszterházi Dániel Sellyén keresztül, a' nádorhoz, 
s betérvén az érsekhez, ez Bethlen levelét azon utasí-

tassal adá át neki: mutassa meg bátyjának, s adja ér-
tésére , vígyazóbban bánjék a' törökkel, mert h a b á r 
nem nagy hitelt lehet is mindig adni Bethlen írásainak, 
azok mégis miket a ' tatárról í r , figyelmet gerjeszthetnek. 
Bethlen hírnökét, hidegebb válaszszal bocsátá el az érsek 
mint talán ö reménylheté. „Nem kell csodálkoznia" úgy-
mond „hogy ismét gyanúk gerjedtek újabb mozgásai fe-
löl , mert a' dán és svecus követségjárások méltó okot 
szolgáltathattak azokra, 's a' korább évek eseményei inéi-
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tó aggodalmat szülhettek a' jövendőről. Ha magát jól 
viselendí, jobban fognak iránta érezni, róla szólani. Mi-
ket felöle jogtalanul beszélnek, nem az ö felsége aka-
ratjából beszélik. Egyébb iránt a' törökkel a' béke már 
már megköttetett, úgy hogy két vagy három nap alatt 
annak teljes bevégzését reménylhetni." *). 

September 12-dike volt aJ nap, melly ennyi sok köl-
csönös vitatkozásoknak, egyenetlenségeknek , és fárad-
ságos alkudozásóknak valahára véget vetett. A' zsitva-
torki, bécsi, komáromi, és gyarmathi békekötések na-
gyobb részint ez alkalommal is megerősíttettek ; Yácz dol-
ga ismét újabb követség útjára halasztatott: a ' Horváth-
országban épített palánkok lerontása, a' gyarmathi 3dik 
czikkely értelmében egy részről Frangepán Miklós gróf-
ra , másról Mellemet egri basára bízatott, a ' következő 
1628diki januar. 12-kén foganatba veendő; a ' k é t csá-
szár részéről kölcsönösen küldendő követség 's ajándék 
dolgában azon átalút találtatott, hogy jelenleg, mind két 
császár egymást, a' békekötés helyéről bizonyos főbb 
emberek által a' biztosok aláírása alatt kiadandó szer-
ződési pontok megküldése mellett, kölcsönösen tudósít-
s a , az így megküldött pontokat mindegyik császár maga 
pecsétével erősítse meg, és ajándékok bár ha nem is 
nagyok küldése mellett adja a' főköveteknek, ezután pe-
dig négy hónapok lefolyása alatt küldessenek meg az íín-
nepíes követségek által a' béke pontokat megerősítő csá-
szári oklevelek, még pedig úgy, hogy karácson napra 
a török követ Esztergomba, Ferdinándé pedig Komárom-
ba szálván , innen kölcsönös tudósítás után 1628-ki ja-
nuár. 2-kán ez Szönybe , amaz pedig Almásra jöjön , 
és a' két helység között, egyenlő köz helyen egyszerre 
változva, illendő ajándékokkal indúljanak rendeltetési 
helyeikre; a' hódolt faluk és ott lakó nemesek dolga a' 
zsitvatorki 16-dik és 17-dik, a' bécsi 3-dík , és gyar-
mathi 4-dik czikkely értelmében ismét biztosságokra ha-

*) Pázmány Péter levele. Selliae 6. Sept . 1627. 
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lasztatott; a' nádor és a' budai basa közt létre jött utób-
bi fegyver szünet ideje alatt elfogottak ingyen, a ' töb-
biek tűrhető sarczon rendeltetének viszszaadatni; a' csatá-
zások ismét keményen eltíltattak, az ellen vétők szigo-
rú megbüntetésére egy részről a' nádor , másról a' bu-
dai vezér hatalmaztaték meg; végre , a' hadak egybe 
csapásai ellen is óvás téteték, 's az eddigi, bár minemű 
kölcsönös kártételekre, feledés leple húzaték. Nevezetes 
ezen békekötésben, hogy Murtezának, kinek abba be-
folyását Fendinand eleinte annyira gá t l á , hivatalában 
sokáig megmaradása iránt egy különös czikkely hozaték. 
Azon kérdés, melly igen lényeges részét tevé ezen egyez-
kedésnek, hány évekre terjesztessék ki a' béke, még a ' 
czikkelyek szerkesztésekor is nagyobb vitatkozásokra 
adott alkalmat. A' török biztosok minél többre, vagy leg-
alább 25-re kívánák, nyilván azért , mert Abaza basa, 
's a' perzsák Erzeruin mellett ismét tönkre tevék az el-
lenek küldött jancsár hadakat, *) Ferdinándéi pedig épen 
ezért nem akarák magokat, legalább még most sok időre 
előre lekötelezni; ezen tekintetből, minthogy e' köz ér-
telemmel megállapított egyesség pontok iránti oklevelek, 
az eddig divatozó szokás szerint, az azokra befolyással 
volt illető három nemzet részére, római, magyar , és 
török nyelven szerkezteiének, a' latin szerkezetbe e' sza-
vakat kívánák világosan betétetni: ,,ut pax ad 25. azi-
nös extendatur, piaceret quidem Dominis Commis-
sariis" mit a törökök határozva akarának igy: piacúit 
Dominis Commissariis" , azon okot vetvén, hogy a ' tö-
rök igéknek nem lévén azon idő határozatai , mellyek a ' 
latinnak, azt az ő nyelveken másképen lehetetlen is vol-
na kifejezni. Miután maga akaratjától egyik rész sem 
távozék semmit is , az egésznek elhatározását a' két csá-
szár jóváhagyására halaszták , s a' Ferdinándéi a' latin 
szerkezetben meg tárták ezt : „piaceret quidem Domi-
nis Commissariis" , de az egyesség tekintetéből nem 

*) Hammer, 60. 61. 62. 1. 



258 A' szonyi béke. 1627. 

ellenzék , hogy a' törökök magok nyelvén határozva ne 
tegyék így : piacúit Dominis CommissariisA' 
magyar szerkezet , mint Gévay Antal is már igen helye-
sen gyanítá, #*) csak fordítása lévén a ' latinnak, ab-
ban is a' , , tetszenék" szó tartaték meg. 

Elhárítatván így végre minden nehézségek, Septem-
ber I3dikán a ' Szöny és Komárom közötti mezon, az 
illető három nyelven készült oklevelek a ' biztosok által 
aláírattak, 's megpecsételtettek, kiköttetvén ez alkalom-
mal az i s , hogy a' budai vezér , ki e ' j e l en egyezkedé-
sen személyesen jelen nem lehete, azoknak jóváhagyá-
sát 's megerősítését rövid időn megküldje Ferdinándnak. 
Mind a' három nyelvbeli szerkezetnek jeles példányát 

*) „Alsz man zue SŐn mit den Türggen verwichenen Jah-
ren circa negotium pacis s a m b k o m e n , v n d die Articu-
los Sithwa Torokianos revidirt, ist neben andern da -
malsz fürgefal lenen incidenten daruon g e r e d t w o r d e n : 
We i l en v igore articulorum die praefigirte Zeit der in-
duciarum nit wei t von I h r e r endtschaíft w a r , ob's nit 
villeicht ba ider thail armen Vnderthanen vnd Leuthen 
zue guetem w u r d t komén , da man den geschlossenen 
f r iden noch auf etliche Jar the t extendiereri, wie es dau 
die türkben I h r e r seits hefft iger u rg ie r t , dan wie a n 
vnserem or th enthlich ist dahin bechlossen vnd ein a r -
tieul formiert, ut pax ad 25. annos extendatur , place-
ret quidem D. D. Commissariis, die Türggen aber w e i -
ten durebausz , w i r solten im exemplari sezen : piacúit 
Dnis Commissariis; weil w i r aber hieezue - - - nit so 
absolute geuolmechtigt , haben w i r so weit vnsz nit ein-
lassen wol len , sondern sein de r be . . . verbl iben vnd 
gelassen w o r d e n ; vnd haben w i r gesezt in vn-
serm diplomate vnd recess. placeret quidem D. D. Com-
missariis etc. die T ü r k e n haben in ihrem e x e m p l a r i . . . . 
in der Türk i schen sprach aufgesezt piacúit etc. ausz 
vrsachen . . . . w i e man f ü r g e b e n , dasz es sieb in der 
sprach nit so accurate lasse distingvieren, vnd die sprach 
nit solche tempóra hab wie die Lateinische." s tb . A' 
biztosok tudósít. 1628. 

**) Az 1627-dik e'vi sept. 13-dikán köl t szonyi belcekö-
ttís czikkelyei , d e á k u l , magyaru l , e's törökül . Bécsben. 
1837. IV. lap. 

I 
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közié már tavai Gévay, betűről betűre úgy mint azt a ' 
bécsi es. k. titkos levéltárban lévő eredetiekben ta lá lá; 
a' magyar t , mostani Írásmóddal, még 1836-ban szer-
zett azon kori másolatomból még egyszer közre bocsáta-
ni i t t , e' békekötési irományok kiegészétése teszi szük-
ségessé. Következő az szóról szóra : 

„Minthogy az idötül fogván, miolta az ennekelöt-
te való végezések , úgymint sítva-toroki, bécsi, komáro-
mi, és utolszor gyarmathi, a' két hatalmas császár között 
lettenek, sok külömb külömbféle ellenközö dolgok történté-
nek mind a' két részről, mellyekkel a' megnevezett bé-
keségek megbántódtanak. Látván a' két hatalmas császár 
a' szegény megnyomorodott községnek Ínségét, könyö-
röletességekböl indétattanak a r ra , hogy a ' megnevezett 
végezések újobban helyekre állattassanak , és azok ellen 
történt dolgok eligazéttassanak. Annakokáért bizonyos 
föcommissáriusokat, minket rendeltek mind a' két rész-
ről ö „Hatalmasságok, a' kik ez dolgot jó **) végben 
vigyük, úgymint a' hatalmas ***) Ferdinand római csá-
szár , német, magyar , cseh, dalmatia, horváth , tóth 
etc. országoknak királya ö Felsége részéről a' Nagysá-
gos Sennyey Istvánt váczi püspökét ****) római császár 
ö Felsége tanácsát, és Magyarországban udvari Cancel-
lariusát, a 'Nagyságos Gerardus Questenibergert, szabad 
urat, a) és azon Fölséges római császárnak hadakozó 
tanácsát, a' Nagyságos Galanthaí Eszterhasy Dánielt, 
szabad ura t , és azon római Császárnak ö Felségének c), 
tanácsát, és a' Nagyságos, Koliári Pétert , szabad urat, 

*) Az eredet iben, Ge'vay szer int : időtől. 
**) Ugyanott : jól. 
***) U. o. Második Ferdinand. 
****) U. o. püspököt. 

á) A' deák szerkezetben. Liberum Baronem. 
b) Az eredet iben: Eszterhas. 
c) U. o. Császár ö Felsége. 
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és mégis tigyan azon római Császárnak ö Felségének a), 
tanácsát , és a' Dunántúl való végházainak vicegeralisát. 
A' hatalmas török császár Szultán Murát Hán , Mekka, 
Medina, és Jérusálem és sok több országoknak császá-
ra részéről , parancsolatjából, és telyeshatalom adásá-
ból, a' tengeren innét való hadainak föszerdárját és ked-
ves vezérét , Budának helytartóját, és ennek a ' szent 
békeségnek tractájának hatalmas császár képebeli föcom-
missariusát a' Tekintetes és Nagyságos vezér Murtéza pa-
sát , kinek itt jelen nem létében, ugyan azon telyes ha-
talommal lévő ö Hatalmassága Commissariusit, a' Nagy-
ságos budai mufti Issa Effendit, a' Nagyságos egri Me-
llemet pasá t , a' Nagyságos Amliet esztergami béget, a' 
Nagyságos Muharéin szolnaki béget, és a' becsületes Dzsi-
lián budai azap a g á t , a 'Felséges erdélyi fejedelem em-
berének a'Nemzetes Toldalaghi Mihálynak, Marus szék-
nek király birájának jelen létében. A' kik egybegyűlvén 
a' szönyi mezőben , ezer hatszáz és huszonhét esztendő-
ben, Szent-Mihály havában, sok tanácskozásuk és fárad-
ságok u tán , a' következendő articulusokra léptünk, és 
azokon megnyugodtunk." 

E l s ő A r t i c u I u s. 

,,Minden rendbeli, a' szent békeségre nézendő vé-
gezések, és azoknak articulusi, tudniillik, sitvatoroki, bé-
csi , komáromi, és gyarmathi, a 'mellyek ennekelötte el-
végeztettenek, és mostan másképen nem csináltattanak, 
vagy meg nem újétattanak, minden részeiben, czikke-
lyiben, és punctjaiban, megmaradjanak, és erössen, föl-
bomolliatatlanól, mind a' két részről megtartassanak." 

M á s o d i k A r t i c u l u s . 

„Minthogy mi közöttünk commissariusok között , bi-
zonyos okokból mostan Vácz dolga el nem végezödhe-

a) U. o. császár ö Fölsége. 
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tett, főképen penig Bolondvár miatt, úgy alkudtnnk meg 
arról, hogy ez a dolog a' mostani fökövetségek által a' 
hatalmas császárok portáin végeztessék el , és ha szintén 
akkor végijenmenetele nein lehetne is, mind addig a' szent 
hékeség széntől íuegíartassék mind a' két részről, és 
Vácz is ezen állapatban maradjon, valamíg a' hatalmas 
Császárok magok e' dologról végezést nem tesznek, a' 
mint a' gyarmatin végezés is magával hozza." 

H a r m a d i k A r t i c u 1 u s. 

,,A' Horváthország határiban mind a' két részről 
újonnan épéttetött palánkoknak elvonyása felöl, mel-
lyeket a' végezések ellen csináltak, megeröséttetik ar-
ról a' gyarmatin harmadik articulus, úgy hogy a' kö-
vetségnek változása után tizedik nappal, úgymintjanua-
riusnak, a' követközendö ezer hat száz huszonnyolcz 
esztendöbelinek , tizenkettödik napján , mindjárást kezd-
jenek hozzá, és el is végezzék a' két részről arra ren-
deltetett urak, úgymint a' hatalmas római császár ö Fel-
sége részéről a' Tekintetes és Nagyságos Gróf Tersacz-
ki Miklós, ***) és a' hatalmas török császár részéről a' 
Tekintetes és Nagyságos vezér Murtéza pasa rendelésé-
ből a' Nagyságos Mellemet egri pasa. Hogyha pedig 
ezeknek valami akadékjok lenne, mások arra rendeltetve 
lesznek alkolmatosak mind a5 két részről." 

N e g y e d i k A r t i c u l u s . 

„Hogy a' szent békeséget végbenvivén a' commis-
sarius urak a ' k é t hatalmas császárok között, ö Hatal-
masságok neve alatt bizonyos és úri renden való elöljá-
ró követek által, ugyan ezen tractának helyéről, a' Com-
missariusoknak jelenlétekben, tudósítsák egymást róla , 

*) Az e rede t iben : épéttetett. 
**) U. o. Januarius havának. 
***) U. o. Trsachki Miklós. 
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elküldvén a Commissariusok pecsétes végezéseket, hogy 
mind a' két hatalmas császár hasonlóképen erösétse meg, 
mellyet ó Hatalmasságok pecséti alatt a' fökövetek ke-
zekhez adjanak, és mind a' két részről egyenlő ajándék 
küldessék, melly ne legyen bátor derekas, azután négy 
holnap alatt küldessenek el a derekas követségek a' fe-
lyöl *) megírt és megerősétetett frigy-levelekkel , úgy 
hogy a' jövendü í,i:;) karácson napjára a' hatalmas török 
császár követi ***) jüjenek Esztergambarc, és a' hatal-
mas római császár követi Comárombarc, és onnét egy-
mást tudósétván, januariuS havának második napján ezer 
hat száz liuszonyolcz esztendőben , a' hatalmas római 
császár részéről való követ Szönyberc szálljon, a hatal-
mas török császár részéről való követ penig Almásra , 
a' két falu között egyenlő köz helyen egyszersmind vál-
tozván, a' hatalmas török császár fököveti a' hatalmas 
római császárhoz jöjenek becsületes ajándékokkal, és a' 
hatalmas római császár részéről való követek hasonló 
ajándékokkal menjenek a' fényes portára." 

Ö t ö d i k A r t i c u l u s . 

,,A' mi penig a' holdúlt falukat, azoknak panaszit, 
sok rendbeli inségit és summáit, és újonnan erőszakkal, 
vagy akármi módon a' végezések után és azok ellen el-
foglalt és holdúlásra 's adózásra erőltetett ****) faluk, 
és a' békeség ellen mind a' két részről épéttetött *****) 
palánkok, és a' holdúltságban lakozó nemesek dolgát 
illeti, mind a' két részről, azok az elöbbeni végezések, 
tudniillik a' sitvatorokinak tizenhatodik és tizenhetedik, 
a' bécsinek harmadik, a' gyarmatidnak negyedik, és a' 

*) U. o. föllyöl. 
**) U . o. jövendő. 
***) A' deák szerkezetben csak egyes számban ál l : Le-

gátus. 
****) Az erede teben: erőltetött. 
*****) U. o. epettetet. 
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komárominak is continentiája és artículusí szerint igazít-
tassanak e l , úgy hogy a' hatalmas római császár két 
arra való alkolmatos főúri embereket rendeltessen, kik-
nek egyike a' Dunántúl való földre, a ' másika peniglen 
a' Dunán innét valóra legyen, a' hatalmas török császár 
részéről is két kapucsi pasa küldessék a' portáról, egyik 
a' Dunán túl való földre, másik a' Dunán innét és ezek 
bizonyosan *) köz helyen egyövé gyűlvén a ' magokkal 
leendőkkel, a' kiket a' magyarországi palatínus, és a ' 
budai vezér ö nagyságok melliek rendelnek, minden-
nemű dolgot igazítsanak el és vigyenek jó végben, úgy 
hogy mind a' két résznek az ő igaza meglegyen- A' hol-
dúlt faluknak penig summájukat, se adójokat feljebb ne 
verjék add ig , a' míg az elrendeltetött ***) commissariu-
sok egybercgyülvén azokat eligazétják , és annak eliga-
zétására az elrendeltetött ****) u r a k , mind a' két rész-
ről a' jövendő ezer hatszáz huszonnyolcz esztendőben , 
tizenkettödik januarii hozzá kezdjenek." 

H a t o d i k A r t i c u l u s . 

,,A' rabok dolgán úgy alkudtunk meg, hogy a' melly 
rabok a ' mostani inducíák alat t , mellyek a' nagyságos 
Magyarország palatínusa és a' nagyságos budai vezér 
között lettenek, elvitettenek, azok mind a' két részről 
ingyen bocsáttassanak el minden sarcz nélkül. A' 
mellyek peníg azokon kivöl találtatnak, azokat egyik ra-
bot a' másikért adják viszket. A ' kiknek penig 
sarezon kölletik kiszabadólni, az tűrhetőképen legyen, 

*) Az eredet iben: bizonyos. 
**) U. o. melléjek. 
***) U. o. elrendeltetett. 
****) ü . o. elrendeltetett. 
*****) U. o. nélköl. 
******) A' müncheni codexben is mindig így xratik e ' szó -7 

az e rede t iben : vissza. 

T Ü D O M Á N Y T . Ú . F . IV. K. I I . F. 1 8 
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melly dolgot a' magyarországi palatínus és a ' budai vezér 
ö nagyságok igazétsanak el." 

H e t e d i k A r t i c u l u s . 

„Minthogy az elöbbeni szent hékeségnek idejében 
csak kilencz esztendő vagyon h á t r a , a ' megromlott sze-
génységnek épületire tetszenék a commissarius urak-
nak hogy bátor húszon, öt esztendeig tartatnék meg 
mind a ' két hatalmas császárok részéről a ' békeség, mind-
azonáltal a ' hatalmas császárok végezzék el a ' mostani 
fököveíség ál tal , ha annyi , több, avagy kevesebb esz-
tendőkre akarják megtartani, és azt írassák be magok 
ő hatalmasságok hitlevelekbe^.'* 

N y o l c z a d i k A r t i c u l u s . 

„A* csatázásoknak titalmáról, és a ' keresködöknek 
szabados útjokról, hogy mind a' két részről a ' hatalmas 
császárok országi békével maradjanak, megerőssétetnek 
az elöbbeni azokról való articulusok minden részeiben, 
a' kik penig azok ellen vétnek, azokat a' generálisok, 
pasák és bégek mind a* két részről büntessék m e g , ha 
azok penig nem büntethetnék, a* hatalmas római csá-
szár részéről Magyarország palatínusa ő nagysága , a' ha-
talmas török császár részéről penig a 'budai vezér ö nagy-
sága , engedelem nélkül *) büntessék meg, azokot 
is, a' kiknek akaratjokból efféle békeség ellen való dol-
gok történnek/ ' 

K i l e n c z e d i k A r t i c u l u s . 
/ 

„Minthogy a' tiszteknek gyakor változások, a ' szent 
békeségben akadályt szerezhetnek, a ' vég várakban ol-
lyan kapitányok, pasák és bégek, és gondviselők tartas-
sanak mind a' két részről , a' kik békesség szeretők, ós 

*) Az eredetiben : nélköl: 
**) U. o. azokat. 
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szegénység oltalmazók legyenek ; azuk penig az ö tisz-
tekben és liivataljokban sokáig meg maradjanak , és ezt 
a' szent békeséget, niellynek végben vitelében most is 
fáradozott a' nagyságos Murtéza pasa budai vezér ö nagy-
sága megtartván és oltalmazván, az ö tisztiben és liíva-
taljában sokáig megtartassák." 

T i z e d i k A r t i c u l u s . 

„Hatalmas török császár ö felségének, a' tengeren 
avagy szárazon lévő minden országainak, a felséges ró-
mai császár részéről és hadaitól semmi hántások ne le-
gyen , és az felséges római császárnak, avagy ten-
geren avagy szárazon lévő minden országinak, azon ha-
talmas török császár részéről, sem hadaitól, semmi hán-
tások ne legyen. 

T i z e n e g y e d i k A r t i c u l u s . 

„A* megnevezőit dolgok kivöl, mindennemű 
kártételek, és ellenkezések, mind a' két részről, a* 
sitvatoroki, bécsi , és a' több végezések' ellen, a' mos-
tani frigynek idejéig a' kik lettenek , bizonyos okokért 
mind a' két részről azok elnyomattak legyenek, és elfe-
lejtve. A' mostani végezések penig mind a' két részről, 
mindennemű részeiben széntől és minden fogyatkozás 
nélkül, minden rendektől megtartassanak. Mind ezeknek 
nagyobb bizonyságára, mi a' felől ****) megnevezett 
telyes hatalommal lévő commissariusok, ugyan ezen szo-
nyi mezőben, ezeket az articulusokat, kezünk irása alá-
vetésével , és pecsétünkkel megerősítettünk. •****) Mivel 
penig a' nagyságos vezér, maga jelen nem lehetett 

*) Az eredet iben: azon. 
**) U. o. megnevezett. 
***) U. o. ellenközések. 
****') U. o. föllyül. 
****) U. ő. megerössétöttük : 

1 8 * 
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végeztünk *) az t , hogy ö nagysága is , a ' római csá-
szár ö felsége részéről való commissariusoknak, ezek-
nek megerösétését megküldje mentől hamaréhh. Actum 
in cainpo Szöniensi, die 13. mensis Septembris Anno 
1627 . " 

Stephanus Sennyey Daniel Eszterliásy m. p. 
Eppus Vacien. m. p. (P. H.) 

A5 biztosok által aláirt ezen béke-levélnek kölcsö-
nős kézhez szolgáltatása, a' 4-dik czikkely értelmében 
az egyezkedés helyéről, Ferdinand részéről Balogh Ist-
ván, a' török részről pedig Mohammed bég által esz-
közölteték, mint Hammer megjegyzi 2) még az 162 7-ki 
év vége előtt , Kazy szerint pedig 3) mintegy november 
18-dika táján. A' török követ , 7. paripából, 's né-
melly drágább öltözetből álló ajándékot is vive Ferdi-
nándnak, ki ekkor Prágában épen fiának cseh királylyá 
koronáztatása ünnepét ülé; 's mint ugyancsak Kazy ál-
lítja , nemcsak a' szultán nagy fájdalmát jelenté ki előtte 
a' miatt , hogy neheztelését a ' Bethlennek szolgáltatott 
segétségért magára vonta, de annak nevében ígéretet is tett, 
mi szerint a' megboszontott csásár barátságát, szolgálatai 
által fog iigyekezni ismét megnyerhetni, a' legnagyobb 
alázatossággal és meghunyászkodással könyörögvén 
egyszersmind , a' kétes hadba bonyolodott szultánt liagy-

*) Az erediben : végeztük. 
1) A' török aláírásokat 's pecséteket szépen magyarázza 

Gévay, említett közlésében. 
2) 76. lap. 
3) 233. lap. 

(P. H.) 
Gerardus Questembergh m. p. 

(P. H.) ' 
Koháry Péter. m. p. 

(P .H. ) 

Öt török aláírás 's ugyan annyi pecsét helye. 
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iici bátorságban; de a' töröknek e' béke alkudozások 
egész folyamata alatt kitüntetett magaviselete végig 
pillantása után, illyes mit elhinni alig ha lehet ? A'szul-
tán azonnal megerősíté a' béke levelet, 's különös okle-
velébe foglalván, Balogh Istvánnal visszatérő fökövete 
Redzsep basa által kiildé meg Ferdinándnak. Török 
nyelven szerkezeit oklevele kővetkező vala : 

,,Az Őrök és halhatatlan istennek, az elöszámlál-
liatatlan minden dolgok igazságos és mindenható terem-
tőjének kegyelme, az ö legkisebb prófétájának Melie-
metnek, ki barátja istennek , dicsősége az emberi nem-
zetnek , s kinek kedvéért terenité az isteni felség ezen 
mindenséget, csodatételei kedvezése és bövsége , úgy a' 
Mahomet törvényei boldogságos négy magyarázóinak, 's 
minden szenteknek és országaink, tartományaink védői-
nek közbenjárása által! kiknek mindnyájan örök áldás 
legyen'' ! 

Ez után következik, a' nagy úr czémét magában 
foglaló jegy , melly ez : Szultán Murát Hán , a min-
dig győzedelmes Ahmet Hán szultán fia. Utána az 
oklevél így folytatik; 

, ,Mi , kik vagyunk a' kelet és nyugot császárja, a ' 
világ egyedül igazgatója , Europa, Ázsia és Afrika ural-
kodója , a ' hajdani caesarok és a' régi hires perzsa ki-
rály Gem utódja, a ' föld minden királya koronájának 
ajándékozója, a ' mindenható isten árnyéka , második 
nagy Sándor, a' mokkái és medinai felséges két ház 
szolgája , a' kelet városa ékessége , a' világ lakosai fe-
libe emelt , szent Jeruzsálem védője, a3 zsarnokok meg-
alázója , a' fehér és fekete tenger egyedül uralkodója, 
Egyiptomnak és egész Arábiának, az Abyssinok, Negban, 
Jemen , Aden, Sanan, Aleppó , Daniaszk, Tripolis, Zul-
chádria , Anatólki, Karamánia , Szivas, Acliair, Trabi-
zonda, Mezopotámia, Ninive , Aicha Serezul, a' geor-

*) Gévay közlése III. 1. Hammer. 76. 1. 
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giánok, kurdok, oláhok, Bogdánia, a' tatárok, Kaflfa, 
Krim, a' kipcliari mező, Dagisztán , a' császári város 
Konstántinápoly , mellyet, a' föld minden más városai 
irigyelnek, a' harczfiai laka Algir, Jos , Tunis , Tripo-
lis , Barbaria , Cyprus , Rhodus , Caesaria , Amasissa , 
Basra, Taliia, az üdv laka Babilónia, Rumilia, Bosznia, 
Buda , Eger , Temesvár, Kanizsa , és más számtalan vi-
dékek , országok és tartományok szultánja, szultán-fi Mu-
rát Hán Szultán, Murát l ián szultánnak, Szelin Hán 
szultán fiának, Szulejmán szultán onokájának fia." 

,,A' Jézus hitén lévő nagy lelkű és dicsőséges fe j -
delemnek , a' messiás vallásabeli minden hatalmasságok 
választottjának, a ' keresztyén népek közötti perlekedé-
sek közbírájának, a' dicsőséggel és felséggel felru-
házott, nagyság és szerencse urának Ferdinándnak, 
a' rómaiak uralkodójának, Német, Cseh, Magyar , 
Tóth, Horváth országok, Austria, Allemannia és más ha-
sonló vidékek s tartományok császárjának! kinek vége 
boldog legyen, és teljesedjenek be óhajtásai." 

„Miután a' mi részünkről és rendelésünkből, Mur-
téza basa kedves , hü , vezérünk, titkos tanácsosunk, 
és az ottani véghelyeink generálisa, az általunk neki 
adatott hatóság is teljes hatalomnál fogva , 's más ki-
nevezett, alább megírt biztosaink, úgymint a' bölcs Isza 
budai mufti, igen becsületes Meheinet egri basa , becsü-
letes Alimét esztergomi bég, szinte becsületes Muharrem 
szolnoki bég, és a' vitézlő Dzsilián budai arabok a g á j a / ' 

,,A' ti részetekről kinevezett biztosokkal, a ' keresz-
tyén urak között dicsőséges Sennyey István Váczi püs-
pök és magyarországi kanczellárral, Questeinberg Ge-
rald szabad úr és liadi tanácsossal, Galanthai Eszterliází 
Dániel szabad úrra l , és Kohári Péter szinte szabad úr 's 
a' dunáninneni véghelyek algenerálisával; kiknek végök 
boldog legyen! a' dicsőséges erdélyi fejdelem Bethlen 
emberének Toldalagki Mihálynak jelenlétében, összejöt-
tek." 
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„És mind két részröli biztosok meggondolták volna: 
miképen a' zsitvatoroki, bécsi, komáromi és gyarmathi bé-
kekötésekben némelly nehezségek maradtak, mik nem 
keves károkat s csapásokat hoztak mind a két resz alatt-
valóira ; az említett biztosok Szöny helységben , a' mi 
prófétánk 103 7-dik éve muharrem holdjának 15-dikén, 
a' Jézus születésének pedig, kin örök áldás maradjon! 
162 7-dik éve September 1 2-dikén egybegyűlvén, 11. ál-
talok elfogadott "és megpecsételt czikkelyeket végeztek , 
és állapítottak meg , inellyeknek követek által kelle köl-
csönösen, megerősítés és jóváhagyás végett , mindkét 
részre megkiildetniek; *) tudósítván továbbá bennünket 
a' felöl, hogy ezen békekötést ti is elfogadtátok és jóvá 
hagytátok, esedeztek, mi szerint az, a' mi részünkről is 
erősíttetnék még hasonlóképen, és íratnék szóról szóra 
császári szerződés-levelűnkbe." **) 

„Mi tehát, kik a' mi felséges portánkkal igaz jó ba-
rátságot tartó hatalmasságok akaratjának teljes őszin-
teséggel szoktunk megfelelni, meggondolván, hogy Fer-
dinand császár levele, kinek vége boldog legyen! és a' 
mind két részröli biztosok által végezett 's megpecsételt 
szerződések , a' mi császári méltóságunkhoz, és hírünk-
höz nevünkhöz illendők, az említett egyezkedést, jelen 
saját császári kezűnkkel aláírt határozatunk és szerző-
dés-levelünk kiadásával megerösséteííük 's jóváhagy-
tuk." 

„Értésül adjuk annak okáért, liogy a' Szönyben, 
mind két rész biztosai által, kölcsönös egyetértéssel vé-
gezett czikkelyek következő tartalmúak:" 

*) Az deák fo rd í t á s így szól ugyan : „Qui debuissent pe r 
reeiprocos Internuncios ut r iusque part is confirmari el 
r a t i f i c a r i " , de a ' hitelesebb olasz igy : „Che dovevano 
con ree iprochi internuncii esser mandat i ad ambe le 
p a r t i , pe r esser ivi confermati e rat if icat i ." 

**) „ C h e dalia par te nostra fosse par imente eonfermata et 
inserta di verbo ad verbum , nella Imperiale nostra Ca-
p i t u l a t i o n e / ' 
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Itt következnek a ' már felebb előadott czikkelyek 
szóról szóra. 

„Melly aláirt és megpecsételt 11. czikkelyek ál-
talunk elfogadtatnak és helyben hagyatnak; parancsol-
ván , hogy őszintén megtartassanak, 's ellenek semmi el 
ne követtessék mind addig, míg a' római császár Fer-
dinand részéről, kinek vége boldog legyen ! kölcsönö-
sen megtartatnak minden pontjaikban. Én esküszöm az 
örök istenre, ki semmiből teremtette a' mennyet és föl -
det , 's a' mi nagy prófétánkra , hogy sem a' mi császá-
ri részünkről, sem a' mi liaínk, ottani véghelyeinket ol-
talmazó fővezéreink , sem a' mi győzedelmes seregeink 
beglerbégeí és bégéi, sem végre a 'mi felséges portánk 
keresztyén hűbérnökei részéről a' romai császár birtokai, 
kinek vége boldog legyen! várai , erősségei, és alattva-
lói nyugtalanítatni nem fognak, hanem e' jelen békekö-
tés és egyesség pontosan s őszintén megfog tartatni. Költ 
a' mi császári székes helyünkben Konstantinápolyban Re-
biul-evvel havának utolsó napján 103 7-ben." *) 

Ezen megerősítő oklevelen kívül, még egy más kü-
lön levelet is lioza Redzsep beglerbég, ekkor már kine-
vezett kanizsai basa, a' szultántól Ferdinándnak, melly-
ben a' nagy úr e' bekének, a' szerződések 7-dik czikke-
lye szerint a' biztosok által császári jóváhagyásra halasz-
tott 25. évekre kiterjesztését megerősíti. Mennyire az 
idő viszontagságai miatt megrongyollott, azonkori olasz 
fordításból kivehetni, tartalma következő volt: ,, A' 
Jézus törvényén lévő fejdelmek legdicsöségesbjének , a ' 
messiásban hivő népek minden nagyai felettinek, a' ke-
resztyén nemzetek közötti perlekedések közbirájának , a ' 
dicsőség és felség magasztos palastjával felruházott-

*) A' deák fordí tásban, valamint az olaszban is még u tá -
na van vetve ez : „ I d est anno Domini 1628." de G é -
vay a ' kelés idejét 1627-diki november 30-d ika és d e -
cember 9-clika közé helyezi. 
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siak, a' nagyság és szerencse birtokosának, Ferdinand 
római császárnak, a' mi barátunknak , kinek isten adjon 
boldog véget"! *) 

„Ezen császári jelünknél fogva tudva legyen, miké-
pen a' mi felséges portánkra , melly az isteni kegyelem, 
és a' mi nagy prófétánk Mellemet Musztafa csodatéte-
leinek bősége ál tal , a' világ egyedül uralkodóinak me-
nedéke , és a' föld legnagyobb hatalmasságaitól is tisz-
teltetik , küldött követek, a' becsületes Balogh István ál-
tal barátságos leveletek megadaték, és hogy az , az ot-
tománok császárja' módja és szokása szerint lefordítat-
ván , s vezéreink és föországláraink által császári szé-
künk elébe terjesztetvén , a' benne foglaltatott barátsá-
gos dolgokat megértettük; a ' többek között pedig azt is, 
mifeépen a' szonyi mezőn, mind két rész biztosai egy-
Jiejövén , és látván, hogy az elöbbeni békekötés czikke-
lyeiben több olly bonyolodott dolgok maradtanak, mel-
lyekböl több ízetlenségek keletkeztek ; jónak ítélték a' 
békét a' szegénység haszna tekintetéből újabb tárgyalás 
alá venni, és a' következő 25. évekre bizonyos czikke-
lyekben ismét megkötni, mikről egymásnak pecsétes le-
veleket és téritvényeket is adtak kölcsönösen, **) mel-

*) „Rivestito del superbo manto di glória et Maiesta, et 
possessore dí grandezza et p rosper i t a , Ferd inando Im-
pera tore Romano, nost ro amico, ä cui Dio concedi f e -
liee fine." 

**) Itt az i romány nagyon hibás, értelmét még is nagyobb 
részint ki lehet venni. „ E t in ö l t re , eome li Commis-
sarii d 'am . . . le par t i essendo eonvenuti insieme nel-
le campagne di Sun, havendo visto eome i a l -
euni articoli della pace conclusa per il passa to , erano 
mol te cose intr icate, dal quali sariano suc-
cesse multe r o t t u r e , haveriano giudicato a' proposi to 
per q et beneficio delli poveri sudditi di t r a t -
tar di n u o v o , et eoneluder la Pace A r -
ticoli per 25. anni venturi , deiche s isar iano date scam-
bievolmente ser et riversi sigillati." stb. 
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lyeket kedvességed átnézvén és helyben hagyván, egyet 
belőlük, említett követe által azért kiilde császári zsá-
molyunkhoz , liogy azt részünkről is helyben hagyván 
és megerősítvén , császári szerződés-levelünkbe foglalnék. 
Miután pedig mi az említett irást jól átnéztük és meg-
fontoltuk volna , tekintetbe vévén, hogy a' mi dicsősé-
ges elődeinknek mindenkor szokások volt a' kegyelem 
kapuját mindennek kitárni, 's kegyelmes ajakkal fordul-
ni az egész világ felé , barátságot mutatva azok iránt 
kik azt a' felséges portával fentartani óhajt ják, 's ellen-
ségeskedest azok ellen, kik azt akarnák, 's hogy ma-
gokat annál könnyebben engedék megkérlelni, minél in-
kább czélozott a ' siiker a' szegény alattvalók javára s 
nyugalmára , mi is a' megkötött békeséget és barátságot, 
a ' megállapított 2 5. esztendőre elfogadjuk, helyben hagy-
juk , és a' biztosok által megpecsételt czikkelyek és szer-
ződések megújítására császári megegyezésünket adjuk. 
Mihezképest egy , a' mi császári kezünkkel írott hatá-
rozatban már meg is parancsoltuk, hogy a ' mi felséges 
jelünkkel megerősített császári szerződés-leveliinknél fog-
va , mellyet a' mi császári palotánkban növekedett, im-
már kanizsai basává nevezett Méltóságos Redzsep basa 
beglérbégünktöl elkiildöttünk, az ö megérkeztével azon 
szerződés-levél értelmében, a'megkötött békeczikkelyei 
őszintén teljesedésbe vétessenek, és a' katonák féken 
tartassanak; kötelességéve tévén a' véghélyek kormány-
zóinak i s , miszerint azon békét az úrnak segedelmével 
megőrizzék, 's ellene , a' mi szerződés-leveliink sérelmé-
vel senki is cselekedni ne merészeljen, a' merészlök pedig 
megfenyítessenek és büntettessenek, söt buzdítsanak min-
denkit napról napra e' mi barátságunkra, miszerint a' mi 
részünkről, séma nemzetes bölcs vezérünk és szerdárunk 
a' budai basa, sem más beglerbégek , bégek, véghelyek 
kapitányai és keresztyén szolgáink a' béke ellen vala-
mit el ne kövessenek, hanem a' mi barátságunknak jó 
siikere legyen , és a ' szegény alattvalók az úrnak se-
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gedelmével végre nyugodalmat találhassanak. *) Rövi-
deden tehát , a' mi részünkről a' beke ellen semmi nem 
fog törtenni, az elvégzett dolgok sérelmére semmi el nem 
követtetni, de méltó hogy azt kedvességed is őszintén 
megtartsa, s megtartani másoknak is minél gyakrabban 
parancsolja, mi szerint igy a barátság naponként üreg-
bedhessék." 

,,Költ Konstántinápoly császári városunkban, Rebi-
ulacliir holdnak elején 103 7." **) 

Ferdinand részéiül KueíFstein János Lajos báró al-
só-ausztriai kormányszéki elnök küldeték fökövetíil, \ 0.000 
tallérnál többet érő arany és ezüst készületekből álló 
ajandékokkal Konstantinápolyija, de ennek a' lobogó zász-
lóval és kivont karddal bemenetel, mit a' rendkívüli kö-
vetek közül eddig elő még csak Czernin báró nyerhete 
meg a' törököktől, meg nem engedteték, s az ennél-
fogva Redzsep basának is megtagadtaték Bécsben. A' 
követek Bécsben, s Konstantinápolyban naponként 110. 
tallért kaptak. Az 1628-déki nyáron, mind Redzsep, 
mind KueíFstein báró, miután ennek a' ferenezesek és a' 
jesuiták által kieszközlött azon utasítása melleti buzgol-
kodása i s , hogy amazoknak Újlakon a' görügük kezébe 
jutott sz. Capistranus János testét kiadatná; ezeknek pe-

*) Itt ismét hiányos e' levél , „Comroandando alli Gover-
nator i delle nostre f ron t ie re , aceio con l 'ajuto del Sig-
no re Conserv la predetta pace , et nissuno ardi-
r e di far cosa in pregiuditio della nostra Capito 
et siano puniti et castigati eoloro che lo volessero fa -
r é , applicandosi tutt i cli far di giorno in gior-
no questa nostra amicit ia, accio dalia par te nos t r a , si 
il Generoso et p r nostro Vesir et Serdar Bassa 
di B u d a , come anco gli altri Beglerbei, Begh, et Capi 

f r on t e r e , ct Christiani nostri s e rv i , non 
faccino cosa contra la P a c e , maturo quelli 
che lo voranno fare, accio da questa nostra amicitia r i -
sulti il bene spera re , et Ii poveri sudditi con 
l 'ajuto del Signore ne conseguischino il de . . . . r iposo ." 

Itt is utána vet tet ik: „Cioe li deli' Anno 1628." 
de úgy látszik szinte hibásan. 
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dig a* török birodalomba szerződés szerint bevételüket 
kieszközölné, siiker nélkül marada , visszatért. Fer-
dinand csak az 16 28-ki semptember 10-kén adá ki e' 
békekötést megerősítő oklevelét. 

Ennyiből á l l , mit e' nevezetes békekötés felől, ré-
szint egybeszedheték , részint felfedezheték, s hazámfiai-
val közleni annál szükségesbnek tar ték, minél inkább 
tudom e' szerzödesnek a hon azon kétes állásakor 's 
gondtele viszonyai közötti fontosságát, mellyek csak 
hamar ennek létre jutása után, az 1629-ki november 
15-kén bekövetkezett Bethlen Gábor halála miatt , s 
az erdélyi fejdelmi széknek az erötelen brandenburgi 
Katára, ettől pedig ügyes fortéllyal I-sö Rákóczi György 
kezei közé jutása alkalmával előállottak, 's minél in-
kább csodálkozom , hogy mégis történetíróink csak 
emlékét is alig ítélek egy két szóban fentartani érde-
mesnek , a király 's a ' nemzet sok farádsága, töreke-
dése 's gondja általi alakulásáról pedig mélyen lialgatnak. 

*) H a m m e r , 76. 77. 1. 
**) Ge'vay közlése I l l -d ik 1. 

JÁSZ.4V PÁIj . 



VIII. 

Kalendáriomi magyar régiségek. 

1. §. 

M i d ő n a ' Tudománytár ú j folyamatu Illdik köteté-
nek Ildik füzetében a' 3 28 — 344. lapon olvasható „ K a -
lendáriomi magyar régiségek'e czímü értekezésem nyo-
matnék , akadtam az eléadattakon kivül több oklevélre 
is , mellyek az ó és új kalendáriomnak , még az 15 8 8-ki 
törvény 2 8ilik ágazatának alkottatása után is vegyesen 
használtatását megbizonyítják, de nem lehetvén többé 
azokat értekezésem közé szönöm, pótoló toldalék gya-
nánt íme itt közlöm: 

2. §. 

I. 

Bácsmegyei Bálás deák ügyvéd 

levele, 

K á r o l y M i h á l y h o z . 

Egerből 1589-ki ÍJöjtelő hava 7-ik napjáról. 

Bácsinegyei Bálás irja ebben Károly Mihálynak: 
hogy levelét ma, böjtelö havának 7-ik napján az új kalen-
dáriom szerint, ó szerint pedig boldog asszony hava 
2 8-ik napján adá meg neki Bálás deák István, és az , 
igen jókor érkezett. A' mit a' törvényszak betöltével 
bizonyítottak a' felperes asszonyok, annak hamarság-
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gal párját vet ték, és megkiildötték, gondolkodjék Ká-
roly Mihály felette ; a' dologhoz semmi sincs benne , mert 
Káthayné vallomásának több oknál fogva nem lészen 
helye, minthogy ö is egyenlökép osztozott. A' vallomást 
azon nyilatkoztatással adták be aJ felperesek, hogy 
ha ez nem elegendő, többet is fognak bizonyítani ; majd 
elválik mint lészen a' dolog ennek u tána , ha szük-
ség lészen , ök is törvényszeres határidőt fognak kér-
ni. De most húshagyóval a' törvényszék is meg szűnt, 
ha niegindíttatik: majd a ' pörben bővebb kifogásokkal 
fognak előállni a' tanuk ellen. Az átküldéssel sietni nem 
kell , mert még a' pör első útján vágynák. Ha békésé-
get akar kötni , arról nem inti: mert Gyula császár 
mondása szerint, a' legigazságosabb háborúnál is jobb 
a' béke. De inkább hiszi, hogy gondolkodóba esnek a' 
felperesek, ha a' végintézet ügye ingani kezd , mint-
hogy meg is osztoztak. 

Foglalata a' levélnek, egyenesen az eredetiről véve, 
szóról szóra ez : 

Kívül. 

,,Generoso ac Egregio domino Michaeli de Karoly: 
Sac. Caesar. Regettis familiar. etc, Dno Dno ac pa-

trono obseruan. Karoly. 

(A' zöld viaszra nyomva volt pecsétnek, melly a' félivre 
irott levelet elzárta, helye). 

Belül. 

„Generose ac Egregie domine, patroné de nie opti-
mé meritissíme, Seruitjorum meorum paratam semper 
Comnién. Az Vristentull The. kegdnek. kewanunk, ez 
w y eztendöben, zerelmes haza nepewell egiethömben 
io egesseggel walo hozzu eletet, Az kegd leuelet Bá-
lás Deák Istwan Vram, ma 7 february Juxta Vetus 
(nóvum). 28. Juxta Vetus Jan var y ada inegh. kit bizony 
nagy ioll kor kewldött kegd. Completo tennino az 
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actrix azzoniok a' mit bizonittotak mi hamarsaggal a ' 
pariat ky wöttök kegdnek keöltók kegd — ndolkoggiek 
felőle, ad rem nihil e s t , mért Kathayne azzonjom fas-
soianak multis rationibus nem lezen lielie, mért egen-
lökeppenis rezt wöt t cum ea protestatione attakbe hogy 
ha ez nem elegh lezón töhhet bizonjtanak, my megli 
latiíuk, mjnt lezőn a' dologh ennek vtlianna mys ha 
ziiksegs lezón legális terminust kerwnk. De most a ' zék 
in carnis priuio cessalt. ha mouealtatik, in lihello fu-
sius contra testes excipialunk. az Transmissiowall nem 
kell s ie tny, merth megh in prima instantia wagiunk. Az 
bekeseget. kegd. lassa , az a the-kegd. arhitríom iaban 
wagion, arrull nem intlióm kegdet hogy ne legien mért 
Julius Chazar mondasa zerent, et interiustissimum hél-
ium melior est pax. De inkah hizőm liogy gondolliak azt 
hogy ha nem kezd stalny az testamentum mint iarnak 
hogy mégis oztoztak. Az Vristen tarcza megh kegdet io 
egessegben. Agriae 7 February JuxtaNouum. Ao 15 89 
Tlie. kegd. zegeny zolgaia. Batsmegey Balas De~ 
ah mk." 

4 f. 56. ered. 

3. §. 

II. 

D e r s f f y M i k l ó s 

levele, 

K a r o l y M i h á l y h o z . 

Sztrecsenböl 15 90-ki böjtelö hava 10-k napjáról. 

Értesiti sógorát Károly Mihályt ön egésségiik-
rü l , és gyermekeik gyakori betegeskedéséröl. Hoz-
zá küldött levele következésében válaszul ad ja , hogy az 
új kalendáriom szerint szent Gergel pápa napja előtt 
Nagyitián lesz , és ha a' pénz készen lenne, a ' jószá-
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got kezébe bocsátaná, 's a ' dolgot csak azért sem halaszt-
j a tovább , hogy az idö kinyiiván, vetésnek minek visel-
né gondját; azonban válaszát várja. Károlynénak , fele • 
ségével szolgálatját ajánlja. 

Maga a' levél eredetiről átvéve, igy hangzik: 

Kívül. 
„Generoso ac Egregio domino Micchaeli Kaaroly etc. 

Domino et ajfini observandissimo 

A' levél fenálló fél iven i rva , n é g y hasábra, azután is-
mét egyszer összehajtva, és keresztül húzott hártyára 

tett veres viaszra nyomott pecséttel volt elzárva. 

JB elül. 

„Generose ac Egregie domine et affinís obseruan-
dissime Salutem, et Seruitiorum comen. Istentiil k y w a -
nok keg. minden testy Lelky Jókat. k. megli a d a t n y , 
magunk iol wolnank de giermekynk giakorta betegesked-
nek , Vram az. k. Leweletli wettern, kyt 21. Januar v. 
yr t apatibol, kiben kywannia erteny az en ala mene-
semet Nagydara. azért minden okwetetlen ha Isten eges-
segemeth a g g y á , zent gergel papa nap eleot w y Ca-
lendariom szerent oth alat lezek N a g y d a n , es ha. k„ 
az korra az penzel kezen lenne, az Jozagot knek ke-
zebe bochyatanam , az Wdüys ky nj ' l ik es k. wetesnek 
mynek wyse lneye gongya t , azért az. k. lewelehez ke-
pést thowab sem hallaztom az dolgoth kegttiil bizonios 
walazt warok. twggiam mihez magamat tartanom Tar-
chia megh Isten. k. io egessegbe. Azzoniomnak az en 
attiamíia velem egetembe zolgolatiat aianlia. Datum ex 
Strechien 10. feb. 159-0 Servitor et affinis NDersífy 
mpria. 

61 f. 22. ered. 
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4. §. 

III. 

Kubiny Kristóf (ügyvéd) 

levele, 

K a r o l i K a r o l y M i h á l y h o z . 

Trencsinhöl 15 93-ki kisasszony h. 2káról. 

í r j a Knhinyi hogy ö onnét közös végezésük következ-
tébei) az uj kálendariom szerint szent Jakah napjára elin-
dult volt Lelesz fe lé , és már szent Miklósig jutott, de 
a' gonosz út és idö miatt kénytelen volt visszatér-
n i , d e , isten hozzá segítvén, a ' j ö v ö pénteken, melly 
lészen ú j szerint úr színe változásá, ismét indul; azért 
is előre küldötte levelével szolgáját Batizba, meghagy-
ván nek i , hogy a ' leveleket Apátin hagy ja , ö maga 
i s , mint í r á , indul utána. -Immár az kívántatik hozzá , 
hogy értse meg a' napot, mellyen Karoly Leleszen le-
het a ' pénzzel , annakokáért , hogy útját megért-
se , imigy rendelte e l : hogy kisasszony hava 10-k 
vagy 11-ik napján új szerint Pályiban Beniczki uram há-
zánál , avagy ott a' tájban legyen; igen kéri tehát Ká-
rolyt : í r ja meg mentül hamarább bizonyos emberétől 
és a ' levelet küldje Beniczki uram házához, mikor le-
gyenek Leleszt egymással szemben ? ö neki haladék nél-
kül ismét vissza kell térnie, azért k ívánná, hogy Ká-
roly kisasszony hava 12-k vagy 13-k napjára ú j 
szerint oda jöhetne Leleszre; mert tovább nem késhetik 
oda, kéri tehát, hogy akkorra oda jö jön , és neki bi-
zonyost irjon Pá ly iba , hogy hiába nefáradjon. Azon ís 
kéri Károlyt: a 'pénzben 5 00. tallért hozzon; mert a ' 
kinek a pénzt kell adnia , ollyat kiván; ö Karolynak 
jó módjával adja a' jószágot, és a'minemiipénzt ad Ka-
roly ollyant kell megtérítenie. Az alatt gondolkodjék 
a' féltételekröl, ós ö azok mellett köti le a ' jószágot, ö 

T U D O M Á N Y T . U J F . I V . K. 1 9 
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immár ezekhez tartja magát , és bizonyosság miatt pari-
pákon akar Szepesböl Pály felé menni. 

Tartalma közvetetlen az eredetiről vett levélnek igy 
vagyon: 

Kivül. 

,,Generoso domino Michaeli Karo Ii de eadem 
etc. tori meo Semper cito cito cito. 

Az ürességbe megkívántató szavak , a* zöldviasz fölé 
pecsét alá tett zár papiroson voltak irva, de az le szakit-

tatott alkalmasint még a* levél felbontásakor. 

Belül. 

„Generose domine et patroné confidentisshne S. ') 
ac perpetuorum seruitiorum meorum dedmam a) commen-
dationem. Az Vristenthul kegnek s) minden Jókat adatli-
ni kewanok, Towabba, Az my keozetunk w a l o wege-
zeswnk szerent en Innét Lelez fele Z. 4) Jakab napiara 
iuxta nouum el indultliam wol t , es Imar Z. Miklossik 
menthem w o l t , de az gonoz vtnak, es Idewnek méatha 
megent szalon wyzza kellet thernem, de mind azon 
althal lm ez J u w e w pentheken megenthen, lia az Aor-
isten lioza seget, k y lezen iuxta nouum dies Transíig. 
Dnj 5 ) , elindulok, Ezokert kulthem eleól ez lewel w y -
w e w szolgamat Ba tyzba , es megh hattam hogí ez le-
welehket 6 ) Apatyn hagia, En magamis amint feleol megh 

1) Salutem. 
2) deditissimam. 
3) kegyelmednek. 
4) Zent . 
5) Transíígurationis Dominl * kisasszony hava 6 - k n a p -

ján pénteken. 
6) A' b . betű előtt t v o l t , de azt az i ró k i tö rö l t e , a ' I*. 

megmaradván. 
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Irtham Isten segetsigewel uthana balagok, Imar az ke-
wanthatik lioza, liogi a napiat ínykorra Jühetel' Lele-
ze keg az penzel erchem megh kegtul , Annak okaert 
az en uthamot, liogi megh erche keg, Imyg rendelthem 
e l , hogi art x Awagi xi Augusti iuxta nouuin Polyba 
Beniczki Yram hazanal Awagi ott a' thaiba legiek, kertet 
vgian Igen kerem I r y a megh menthul hamareb hizonios 
emberethuí, es az lewelet. kulgie Beniczki Yram haza-
hoz, mikorra légiünk L el ezt szembe egimassal Énnekem 
megent halartek nekuí megh kelletyk thernem, kewan-
nain azért hogi the keg ad xii Awagi 13 Augusti iux-
ta nouuin oda Juhetne Leiezre, mert Yram thowab nem 
keslietnem oda, kértet mint bizodalmas Vramat Igen ke-
rem hogi azkorra oda J e w y e n , es en nekem bizonioson 
Polyba Iryon feleole, hogi heaba oda ne faragiak, Azon 
is kerem kedet hogi az penzbe 5 00 tallért hozon k e g , 
mert az kinek kelletyk az pénzt adnom olliat kewan , 
En kegnek Jo mogiawal adom az Jozagot, es az mine-
meo pénzt ad keg Juuendüre olleat kellethik megh the-
retheni kegnek, Interim gondokogiek keg walami nemeo 
conditiokal kewania az Jozagot Inscriptioba keg , a' sze-
rent es vgy wegezek kegwel hogi walami nehezsegere 
ne essek kegnek En Imar ezekhez tarthom maganiot, es 
kegtul bizonios walazt warok , En az althalon paripakon 
akarok Zepesbul Po ly fele mennem. Tarcha meg az vris-
ten kértet minden Jawaiwal . Datum Trincliiny 2 Aug. 
1 5 9 3 G. do : vrae Stor addictiss. Cli. kubini 2)m. k. 

1) Generosae dominationis vestrae serví tor addict iss i -
mus. 

2) Chistophorus Kubini . 
27 f. 75. eredeti. 

1 9 * 
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5. §. 

IV. J 

ölcsvaápátiban 1 5 9 — ( 5 . ) piink. h. 14-kén új kalen-
(láriom szerint. 

Vítkay Tamás, immáron»Karolj Mihály szolgája, 
levelet ád magáról , hogy Szathmár vármegyei szolga-
birák előtt boldog asszony hava 29kén adott elöbbeni 
levele szerint, sem Lonyai Istvánnal, sem más pere-
sivei , Karoly Mihály híre és akarata nélkül megnein bé-
kél , és a' mi részjószágát Karoly Mihály segítsége 
után a' zálogságból megválthatja , Karoly Mihálynál 
hagyja , sőt ezután is , ha mi zálogost szerezhet mástól , 
vagy kénytelenittetnék zálogba vetni , megkínálván előbb 
az atyafiakat vele , másnak ne adhassa addig i s , míg 
visszaválthatja, mint Károlynak. Adván pecsétes leve-
lét Helmeczy Ambrus, Boothi Péter és Beszprémj Gábor 
előtt. 

A' levél eredetiről közölve igy hangzik: 

„En Vithhaj Thomas adom az en leuelemet, az 
Vitezleo Karolj Mihalj Vramnak, miníh hogj w k g m e 
szolgaia vagiok Immár, vgian azon elebj leuelemnek ere-
ie es tartasza szerint, kit w kegnek Szatlimar varmegiej 
szolga birak eleot attain 29. die Januar j , Hogj szem 
Lojijaj Istuannal , szem egieb pereszimuel, ualakik 
uolnanakpereszim w k g m e híre es akaratija nelkwl megh 
nem bekellem. 

Es az mj rez foszagim uagj It Szathmar fiarme-
gieben vagj mas vannegiekben zalagban uolnanak ha 
megh ualthatom az W kgme szegitsege utan w kgnel 
hagiom szeót ez utanis ha mi szalogost szerezhetek masz-
tul , uagj magam ha zalagban kenszeritetnem ualamj 
szuksigemmerth uethnem inasnak ne adhasszam, sze uethe-
szem, az attiafiakat meg kynalu^an velle, hanem \ v kgnek, 

» 
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addigh mígh megh ualthato w kgnel legien, kjnek bí-
zonjsagara atíain ez en petsetes leuelemeth : Heljmetsi 
Ambrus, eleót Boothi Peter eleót, Boszprimj Gab — 
eleöt. Költ Oltsoua Apatiban 14 die maj nouj kalend, 
A. 159 — 

Alsó vége felhajtva, 's alája tett »öld viaszra egy 
kis pecsét nyomva. 30 f 64. 

6. §. 

V. 

Karoliban 15 96-ki böjtelö hava 14-kén új kalendá-
riom szerint. 

Eerendi János menedék levelet, (nyugtatványt) ád 
az ángyának özvegy Karoly Mihályné Peréni Erzsébet 
asszonynak, hogy a' minémii ezüst és egyéb ingó bingó 
marhát, a' nényje Csaholy Ferenczné Karolá Frusina asz-
szony, végintézet által neki hagyott, 's mellyeket Ka-
roly Mihály kezéhez vett volt, azokat annak holta után 
Peréni Erzsébet, Dengelegi Miklóssal megkerestetve, 
jámbor szolgái: Kaza Miklós, Pápai András, Ilerczeg 
Pál és Pál deák által megadatta neki , és azokat min-
denekről megelégítette. 

Magának az eredeti levélnek szavai ezek: 

,,En Berendi János Adom emlekezetre mindenek-
nek az kiknek illik hogi az minemw Ezwst és egieb 
ingp bingo marhat az en Nenem Chaholi Ferenczne Ka-
roli Frusinna Azzoni ennekem liagíot úolt Testamen-
tomba , kit az en io emlekezetw Batiam Karolj Mi-
halj kezehez úöt Volt eltehen, en arról Holta útan 
megh talaluan , Dengelgi Miklós Vram altal Azzonio-
mat Angiomat Pereni Eorsebet azzont W kegelme en-
gemet azokról mindenekrwl meg elegitet es igazat tott , 
Jámbor Zolgai altal tudni illik Kaza Miklós Papai An-
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dras Herczeg Pal es Pal deák altal k i rwl attam 
kegmenek ez en Ieúelemet kezm irasaúal es peczetemel 
menedkwl Zabat akaratoinbol úgian azon zemeliek e lö t , 
úgi liogi mindenwt Valahol elö ke lne , helie es ereie 
lehessen Actum in Karoli 14 Die febrúary Noúi Calén. 
Anno 15 96 . 

Zöld viasz fölibe tett négyszegű papirosra nyo-
mott kis pecsét 4 f 6 1 2 . ered. 

r. §. 
VI. 

K u b i n í K r i s t ó f levele' , 

Ozv. Karoli Mihálynéhoz, Nagyidai Peréni Erzsébet 
asszonyhoz. 

Bychen (Bistén?) 1596-ki pünk. hava 2-kánúj kalendá-
rioin szerint. 

Irt vala e' napokban kevés joszágocskája fe-
löl , mellyet üdvezült Karoly Mihálynak tizenhárom 
szás forintban zálogba vetett volt, hogy a' pénzt leté-
vén , megakarná váltani; nem tudván meg adták-e le-
velét ? újonnan ir a' felöl özvegy Károly Mihálynénak, 
és kér i : nevezzen oda közelben Kassa felé valami he-
lyet , hova? és napot, mikorra? akarná , hogy a ' 
pénzt megvinné, vagy küldené , ne kelljen a' pénz-
zel szinte oda Karóiba fáradnia. 

A' levélnek tulajdon, az eredetiről irott szavai 
ezek: 1 
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Kívül. 

>.Generosae dominae Eli s ab et Pr i ti i de Nagi. 
Ida, Generosi olirn Dni Michaelis Kar oli 
Relictae vidua etc. dtiae mihi reuerenter colendissimae 

Más Lezzel: „Hoztak megh Karóiban 23 may novj cäl 

Anno 96. 

(A' fenálló , 's szokás szerint összehajtva volt fél iv papiros 
közibe tett veres viasz pecsétnek maradványa). 

Belül. 

„Generosa domina mihi omni obseruantia colendis-
sima salutem ac seruitíorum meorum perpetuorum prae-
missa commendatione. Az Vristentul kegnek minden 
Jókat adatni kewanok. írtam wala kegnek e napokban 
az en kewes Jozagoclikam feleol, kyt azzegen üdwezwtl 
Karoli Vramnak , nekem igen byzodalmas Vramnak, za-
logban vgi mint tyzenharom zaz forintban wethettem wolt, 
liogi az pénzt le tliewen kegtul meg akarnam waltanom. 
Nem tliudom ha meg attaké eddyg kegnek az en lewe-
lemet, Mind az altal lm megenten vyonan akartam a 
feleol írnom kegnek , Tudom hogi penzet üremest fel 
wezy keg , es Jozagomat meg e rez ty , de azon kernem 
kedet , hogi az penzel ne kellessek zinte oda Karóiban 
far adnom , newezen keg Ide keozeiben Kassa fele wa-
lamy hel t , es napot my korban es howa akarna , hogi 
az pénzt meg wvnnem awagi meg küldenem kegnek, 
Igiekezem megent meg zolgalnom azt kegnek. Walaz t 
warok kegtul. Tarcha meg az Vristen kegdet. Datum 
Eychen 2 May iuxta nouum, Ao Dnj 15 96. G. Do, Vrae 
Ster addictiss. Christophkubini. 27 f 78. ered. 
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8. §. 
VII. 

Salánkon 1598. ó szerint sz. András h. 16-kán, új sze-
r int : szent András hava 27-k napján. 

Búcsúban Bereg vármegyében lakozó Bolczy Far-
kas , és János, Rosályi Kwn Gáspártól egyszer is másszor 
is fel vettek Bereg vármegyei kövesdi két egész ház 
jobbágyukra , melly házhelynek egyikében Muczián Bá-
lás , másikában Orosz Máté laktak, és egy puszta ház-
helyükre , melly ugyanazon faluban az orosz pap háza 
mellett minden épség nélkül (minden épület nélkül) va-

, gyon, száz hatvanhárom magyar forintot, mostan pedig 
a' sok hadak , és egyéb sok szükségeiknek eltávoztatása 
okáért ismét kértek, és adott ötven hét magyar forintot, 
illyenképen: hogy azon részjószágot töle vagy mara-
dékitöl, ö k , vagy maradéki magoknak, és maguk pén-
zén megválthatják, és Kwn Gáspár vagy maradéki tar-
tozzanak minden perpatvar nélkül kibocsátani; a' meg 
váltásnak napjáig pedig tartozzanak Kwn Gáspárt azon 
jószág birtokában megoltalmazni. 

Maga az oklevél eredetiéről másolva igy szól : 

, ,My Bolczy Farkas es Bolczy János, Ygian 
Bolczyeban lakok Beregh varmegyeben lakok. A g v w k 
mindeneknek thwdasara Jelen valóknak es Jeowendeok-
nek ez M y leweleonknek rendvben. Hogli my az Vy-
tezleo Rosaly Kwn Gaspdr Vrunkthwl kertheonk wolth 
ennek elötthe való Ideokben kwleomb kwleomb Ideok-
ben, Byzonios es el thawoztattliathatlan zwksegeonkerth 
zaz liathwan liarom magiar forintott, az my Keowesdy 
keíh Éghez haz Jobbagy wnkra , mely liaz helynek Egy-
képen (egyikében) Mwczyan Balas es Masykaban Oroz 
Mathe laknak es egh pwztha haz lielyeonkre mely 
Vgian azon falwban az fa lw rendyben az orosz paphaza 
inelíeth vagion ky Epsegnelkw'l vagion mindenestliwl fog-
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wan , Mely Keowesd ezen megh Irth Beregh warme-
gyben vagion , Mosthanpenigh Ismegh az sok hadak és 
egyel) sok zwsegeynknek el thawozthatliasanak okayerth, 
kerthwnk vgian eo kglmetkeel Kwn Gctspar Vrunkthwl 
keolczyeon, vgian azon Megh Irtli rez Jozagwnkra eoth-
wen heth ínagiar forintotth, Mely Imar ínindenestlieol 
fogwan thezen keth zaz es hwz Magiar forintotth melly eth 
Éppen mynekeonk eo kglme megh adoth, Iltyen keppen 
es móddal, hogh my eo kglmetheol wagh maradekithwl 
megh valthhattywk vagh maradekink magwnknak es ma-
gwnk penzen thartozzek eo kglme es inaradeky nekeonk 
es maradekynknak mynden perpathwarkodas nelkwl 
meg hoczjathnya, az megh walchagnak napyaighpenygh 
my es maradekynk Kwn Gaspar Vrunkath es marade-
kyth thartozzwnk minden perpathwar kodok Ellen ol-
thalmaznwnk, Ennek ez my Leweleonknek penigh na-
gioh erossegere Attwk my vgian ezen my leweleon-
keoth kezeonk írassa es peczyetlieonk alath. Datum et 
actum in possessione Salank 16 die mensis Nouemhr. 
Juxta cursum veteris calendar. Anno domini 1 5 9 8 . 

Barna viasz fölibe tett liosszu papiros szeletre 
kétszer nyomott ugyanazon pecsét, mellynek vérté-
hen egy nyillal átszúrt ökölbe szorított k a r , fö-
lötte : B. P. látszanak. 

A' pecsétektől balra: „ Idem qui supra Wlphgangus 
Buczy mappia Johanes Bocy mapp. 

Az eredeti 24 f. 53. 

9. §. 

Találtam még ezeknél többeket i s , nevezetesen 
15 95-k évről , mellyekben az 6 , meg az új kalenda-
riomi idövetés használtatik; de azokat, mivel az idö 
számításnál nagyobb nevezetességet foglalnak maguk-
ban, utóbb szándékozom közre bocsátani. 
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10. 

Meg nem állhatom, hogy végül említést ne tegyek 
azon újítás fonákságáról , mellynél fogva némellyek, a' 
hónapok régi magyar nevezeteit, vagy azért , mertliosz-
szúk; vagy azér t , mert az ünnepek, mellyektöl vették 
nevezetüket, beléjük nem esnek, megváltoztatni aján-
l á k , 's azok helyett inkább deák neveiket használtatni, 
vagy azokat más ujdon ujakkal felcseréltetni, vagy pe-
dig a ' hónapokat az esztenilö négy szakaszától elnevez-
tetni , vagy végre ; azokat folyó számokkal jeleltetni kí-
vánják. 

11. 

Fonákságnak nevezéin azon újítást; mert benne 
semmi czélszeriiséget nem látok, vizsgáljuk bár a ' régi el-
nevezések ellen, és az ujak mellett felhordott okokat. 
Mondatik ugyan i s : 

12. §. 

Hosszúk a* hónapoknak magyar neve ik , ollyano-
kat kell felvenni, mellyek rövidebbek, az illyesek szeb-
bek í s , díszesebbek is; úgy de , minekutána magyarban 
csak az egy búdog vagy boldog asszony havának 
neve áll négy szófogásbol vagy szótagbol, hété három, 
és négyé két szófogásból; deák nevezetei közül csak 
egy találtatik két tagu, úgy mint május , kilencz há-
rom, kettő pedig épen öt szófogásu; a' számmal jelelt 
hónapoknak csak egy ikeké t szófogásu, úgy mint: el-
ső , nyolcz három , egy négy, és kettő szinte ött tagu — 
a' többi ajánlottakról, mint önként elenyésztekröl, vagy 
pedig ollyanokról, mellyek ellen még más nyomos kifo-
gások is té tethetnek, szántszándékkal hallgatván — 
mondhatjuk-e okkal : hogy a' hónapoknak régi magyar 
neveik hosszabbak a' javaslatba hozott nevezeteik-
nél ? 
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13. §. 

A' mi pedig az irás köztti rövidítéseket illeti: vall-
jon jobb-e, czélszeriibb-e ? valljon mindenkor világosabb-e 
a' rövidítés ? én ugyan az utókorra is figyelmezve, 
inkább óhajtanám, hogy minden rövidítések elmaradnának; 
mert azok akar tulajdon, akar más mellék nevekben, 
akar szavakban, és számokban történjenek, homályt és 
kétkedést, felderítésük pedig idö vesztegetést okoznak. 
Tapasztaljuk ezt némelly régi felírásoknál, látjuk a' 
Vl-k szám alatti levél vétele korának feljegyzésénél, ho-
lott az 1596. év helyett csak 96. áll ; mellyet ugyan 
másnak, mint 1596-nak magyarázni nem lehet; mert 
maga a' levél kétségtelenül azzá teszi; de hátha az okle-
vélen más felderítő évszám nincs, meghatározhatjuk-e 
pontosan az oklevél korát ? főkép ha benne semmi je-
les , és más tudva lévő tárgy, semmi nevezetes személy, 
kinek kora, határozott idejű más oklevelekből nyilván 
van , nem találtatik; nem fog-e a' búvár századokat is 
téveszteni hirlelenkedése , vagy értetlensége által ? és 
azér t , mind a ' megtévedés, mind a' hamisítás el-
mellöztetése tekintetéből, igen bölcs szokása volt az 
őseinknek , melly szerint, az utókorra is értékét ter-
jesztő oklevélben, mind a' tulajdon neveket, mind ki-
vált az év és napok számait hetükkel irták k i , tapasz-
taláson épiilt czélszerii rendelése volt az jelen korunk-
nak , melly keresztlevelekben, az év és napok számát, 
szinte úgy, hetükkel feljegyeztetni parancsolja. 

14. §. 

Illyetén intézkedés mellett ritkán történnek téve-
dések, de történnek még i s ; élö példa erre a' Fejér 
György kiadta úgy nevezett Codex Diplomaticus Hun-
gáriáé , czimü könyv , mellynek V-k kötetében a' 
harmadik szakasz 140 — 145. lapján olvasható ok-
levél, melly , ámbár benne az ezer kétszáz nyolczvan 
egyedik és nyolczvan kettedik év , betűkkel ki írva szem-
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léltetik, egy századdal hátrább taszítva, Ismét hetükkel 
kiirott évszám alatt, és ugyan; az 1 2 3 1 - k i , ezer há-
romszáz nyolczvan egyedikre, a' IX kötet V-k szaka-
szának 549. 5 5 0. lapján; az 1282-ki pedig; ezer há-
romszáz nyolczvan kettödik évre , ugyanott a ' 6 1 4 — 
617 . lapon , ujontan adatik. *) 

15. §. 

Mindazáltal, ha még ís rövidíteni kell nem le-
het-e a' hónapok régi magyar neveit megrövidíteni i gy : 
b. a. h. b. e. h. b. m. h, sz. Gy. h. p. 1l sz. Iv. ü. 
sz. J . h. k. h. sz. M. h. nidsz. h. sz. A. h. kar. h ? 
mivel szebb , vagy rövidebb ennél r j a n , febr . , mart . , 
ap r . , maj . , jun. , jul. , aug. , sep., oct . , nov., dec. ? 
rövidebben pedig nem Írhatni: mert ha csak egy be-
tűje iratík ki a ' hónapnak, az esztendő még le sem 
foly , és már januarius, juníus , és julius ; a' martius, 
és május; az április és augustus, nem lesznek meg-
különböztethetők egymástól. De értelmet zavar még 
azis ; hogy a5 hónapok nevei , tulajdon nevek is egy-
szersmind , min t : Januarius , Julius, Augustus, holott 
magyarban a7 név elébe tett sz. betű minden kétsé-
get megszüntet ; de megszünteti a' két magyar ha-
zában létező szentek"; nevéről hivatott számos helysé-
gek neveivel való felcseréltetést is a* h. = hava 
szó , mellyet egyébiránt deák nevezetéhez is tesznek 
ugyan, de legközönségesebben csak pusztán a ' hónap 
nevét szokták feljegyezni, 's a ' nap számát deakosan elé-
be írni , a' mi pedig nagy h iba : mert más a ' 16-k april, 

# ) Ezen oklevél háromszor f o r d u l e lö : 1 - szö r T o m . V. 
vol III. a' 141—145. lapon az 12824c évi levelek so r á -
ban , kevés — 2-szor T o m . I X . vol V. az 549. 50. l a -
p o n 1381-ki 614—617. l apon 1382-ki oklevelek között 
több, és 3 -szor Tom. VII. vol IV. a' 183- 184. lapon 
1281-k 's a' 184—187. lapon 1282. é v r e , legtöbb hi-
bákkal. 
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holott egy esztendőben csak egy hó van Illy nevezettel, 
és más az april 16-k napja. 

16. §. 

Nyelvünknek decik szavakkal tarkitása divat volt 
egykor, és ezen divat mint ragadvány, annyira megka-
pá a' nemzetet, hogy ínég most sem tud belőle ki tisztulni, 
soknál gyökeret vervén azon megrögzött balítélet , 
hogy nyelvünk akkor tündöklőbb, ha idegen rongyok csil-
lognak ra j t a ; csak maga ezen körülmény, a' nyelvnek 
tisztón tartása is elegendő inditó ok lenne a r r a , hogy 
magyar iratainkban, a' hónapok decik neveinek haszná-
lásával felhagyjunk, ' s használjuk a' magyarokat ú g y , 
mint azokat eleink, és minden idegen , ki nyelvünkön 
írt valaha, volt az keresztény vagy pogány, használta. 
Mondják továbbá: 

17. §. 

Helytelen az elnevezés; mert a' hónapnak nevet 
adott ünnep, vagy vallási szertartás, nem esnek azon hó-
napra , melly róluk neveztetik; je lesül : boldog asszony 
havában semmi ünnepe a' boldog asszonynak; böjtelö 
havában, böjtmás havában, a' böjt kezdete, vagy fo-
lyama, pünköst havában a' pünköst nem mindenkor 
v a n ; kis asszony ünnepe kis aszszony havába, min-
den szentek ünnepe mindszent havába soha sem esik, 
mellyek pedig azon ünnepekről neveztettek úgy, ha-
nem amaz sz. Mihály, emez pedig sz. András havában 
ünnepeltetik. 

18. §. 

Hogy az ünnepek, nevezetesen az álló ünnepek, 
nem esnek a' nekik tulajdonított hóba , az igaz; de nem 
kell felednünk, hogy azoknak keresztény őseink adák 
azon nevezeteket, és alkalmasint még akkor, midőn az 
esztendőt keresztényi módon, az az : Krisztus fogantatá-
s a , vagy is gyümölcs oltó boldog asszony ünnepétől, 
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avagy Krisztus születése, vagy is karácson ünnepétől, 
úgy mint böjtmás hava 25-k vagy karácson hava 25-k 
napjától számitgaták , igy pedig bele esik boldog asz-
szony havába a' boldog asszony az az : gyertya szen-
telő boldog asszony, kis asszony havába a' kis asz-
szony, és mindszent havába a' minden szentek ünnepe. 

19. §. 

A' mi pedig a ' böjtöt , és piinköst változó ünnepét 
illeti, ezeket a' húsvét határozza meg, húsvét Krisztus 
születése 3 00-k évétől 2000-k esztendejéig számítva, 
1700. év alatt ezer száz hétszer esik böjtmás, és sz. 
György havába, amannak 22-k napjától emennek 11-k 
napjáig, ekkor pedig a' böjt kezdete büjtelö havában, 
a' böjt böjtmás havában, és piinköst havában, kö-
vetkezőleg a' böjt szinte, mint piinköst, ezer hét száz 
év alatt ezer száz hétszer esnek a' nevet adott hónapok-
ba ; a' minél nagyobb többséget nem kívánhatni az ün-
nepektől, és vallási szertartásoktól való elnevezés helyes-
ségére nézve. 

20. §. 

Hogy pedig jelenkorban nem esik az ünnep a' tő-
le neveztetett hónapba, az semmit sem tesz; kereszt 
neve az a' hónapnak, mellyen századok óta nevezi azt 
a' magyar, meg is szokta, illendőbb i s , díszesebb is : 
mint akar a' francziás hajdani barmoktól kölcsönözött ne-
vek, akar pedig az újonnan koholt: zuzoros , enylieges, 
olvános, nyilános stb. vagy : hideglió, olvasztó hó , 
fü vagy bimbólió stb. stb. 

21. §. 

Bizonytalanabb ennél az esztendő négy részéről el-
nevezése a' hónapoknak, tle még inkább a* napoknak; 
mert például: az ösz kezdődik sz. Mihály hava 23-k 
napján; igen: de a ' nyár is abban végződik; és a'melly 
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igazzal nevezem ezen hónapot öszelö hónak, még na-
gyobb igazzal nevezhetem nyárutó hónak, következéské-
pen : csak akkor állhatna meg az esztendő négy részé-
től elnevezése a' hónapoknak; ha az esztendő is , sza-
kaszainak valamellyikével kezdődnék; igy pedig Őrökké 
bizonytalan marad az elnevezés, bizonytalan a' nap 
is; mert hogy példával éljek; sz. Mihály hava 30-k 
napja , természet szerint, nem 3 ( H , hanem 8-k napja 
az őszelő hónak. 

22. §. 

Van még egy módja a' hónapok Írásbeli megrö-
vidítésének, melly talán czelarányosb lenne egyebeknél, 
ha tudniillik a' hónapok folyó szám rende szerint szá-
mittatnának , mint a' napok; 's megkülönböztetés oká-
ért : amazok római, ezek pedig arab számmal írat-
nának, ámbár igen könnyen megtörténhetik a' római 
számoknak, egy vagy több jelek kihagyásával, az igaz-
ságtól eltávozása; de itt is azon nehézség forduland elő 
idővel: hogy a' melly hónap polgári számítás szerint 
első , ugyan az katonai számítás szerint harmadik leend, 
's örökös figyelemben kell tartani: polgári, vagy hadi 
embertől származott-e az iromány? illy tekintetben, más 
országoknál, más társulatoknál, különbözni fognak a' 
hónapokat jelelő számok, ezek keletkezéséhez, azok szo-
kásához képest; a' mi pedig a' tulajdon neven nevezés-
nél meg nem történik. Egyébiránt: 

2 3 . § . 

IIa nem volt dísztelen a' mivelt görög nemzetre 
nézve: vállásos tárgyakról, szertartásokról, és ünne-
pekről nevezni el a ' hónapokat, ha illőnek tartjuk a' 
szentek neveit minnen magunkon viselnünk, nem láthat-
ni át miért lenne dísztelen , és kárliozatos keresztény ma-
gyaroknak , ünnepektől vallásos szertartásokról és szen-
tekről elnevezett, és régtől fogva divatozó hónap nevek-
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kel élniük a'közbeszédben , és írásban ? hiszem tehát és 
reményiem: hogy nemzetünk, melly eddig elé nem 
vala hajlandó a' javaslóit több rendű czéltalan újításo-
kat minden inditó ok nélkül elfogadni, jövendőben sem 
fog ahhoz ragaszkodni, a' mi nyelvének tisztaságát féke-
zi , vagy a' czélnak meg nem felel. 

4 

W A L T H E R R L Á S Z L Ó . 



IX. 
OKLEVELES TOLDALÉK. 

XV. 

Széchi Miklós országbírónak a győri káptalanhoz 
1372-ben intézett, több biróikép megvizsgált, értel-
mileg átírt, és nevezetes történeti adatokkal teljes 

oklevelet magában foglaló , köztanúval látási 
parancsolata. 

A m i c i s suis reu er eil (Iis Capitulo ecclesie Iauriensis Co-
mes Nicolaus de Zeech Iudex Curie doiiiiui Lodouici 
dei gracia Regis Hungarie, amiciciam paratam cum lio-
nore , Noueritis quod Dominicus filius Ladislai pro 
magistro lohanne diclo Chuz condam regnorum Dalmacie 
et Croacie Bano Petro et Nicolcio fllys eiusdem cum pro-
curatoriis litteris regalibus iuxta continenciam priorum 
literarum liostrarum prorogatoriarum in octavis festi Epi-
phanyarum domini in anno eiusdem proxime transacto 
preteritis in figura nostrí Iudicy conparendo, contra Ste-
phanum et Nicolaum filios Andree de Tyak *) quas-
dam literas Capituli Castriferrei formám possessionarie 
introduccionis contradictorieque inhibicionis et citacionis 
in se ileclarantes dominoque nostro regi ad nostram ami-
cabilem peticionem literatoriam rescriptas tenoremque li-
terarum nostrarum eidem Capitulo directarum verbaliter 
in se liabentes, asserens accionem eoruindein contineri 
litteris in eisdem noliis presentarat declarantes interce-
t e ra , quod cum idem magister Johannes et fily sui ac-
ceptis Paulo de TVlche regio et magistro Michaele 

*) Jak? 
TUDOMÁNYT. Ú . F . IV. K. 2 0 
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socio et concanonico dicti Capituli Castriferrei hominibus 
feria quinta videlicet in vigilia festi omnium sanctoruni 
proxime preteri ta , ad facies quarumdam terrarum et pos-
sessionum Kaal et superior Lybnyh vocatarum necnon 
vinearum Curiarum, fundoruin fenilium ac quarumlibet 
terrarum arabilium in villa Kedhel vocata et eins districtu 
habitarum vicinisetconmetaneis earuiii legittime inibi con-
uocatis accedendo per eosdem regium et dicti Capituli homi-
nes se in dominium eanimdem introduci et easdem sibi eo 
Iure quo eis dinosscerentur pertinere perpetuo statuifacere 
voluissent Stephanus filius Qogcin de Bazth, statucioni 
possessionis Lybnyh superioris necnon vinearum Curiarum 
fundorum fenilium ac quarumlibet terrarum arabilium in 
villa Kelhel vocata et eins districtu liabitarum Item Ste-

phanus et Nicolaus fdy Andree de Tyah inibi persona-
liter adherentes statucioni possessionis Kaal ipsi magi-
stro lohanni et filys suis fiendis contradixissent, pro-
hibendo, ob quam prohibicionem ydem perpredictos regium 
et annotati Capituli liomines contra annotatum magistruin 
Johannem et filios suos ad quindenas festi omnium san-
ctorum proxime tunc venturi regiam in presenciam citati 
extitissent, quibusquidem litteris exhibitis prefatus procu-
rator dictorum actorum racionem premisse contradictorie 
inhibicionis assignari postularat, per nobiles in causam 
atractos prenotatos, quo percepto Mychael filius Dyoni-
sii pro prefatis Stephano et Nicoiao filys Andree cum 
procuratoriis litteris dicti Capituli Castriferrei in nostram 
v e n i e n d o presenciam responderat eomodo, quod dicta pos-
sessio Kaal ipsis filys Andree vigore Instruinentorum 
pertineret, que instrumenta non adtunc sed intermino 
vlteriori per nos sibi dando exhibere prompti essent et 
parati vnde nos auditis premissis vna cum regni nobilibus 
nobiscum in Iudicio consedentibus ludicantes conmisera-
mus, eomodo , vt ydem Stephanus et Nicolaus fily An-
dree vniversa eorum literalia Instrumenta si que in pre-
missis haberent confecta contra predictum magistruin lo-
hannem et filios suos prenotatos in octavis festi beati 
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Georgy martíris tunc venturi exliibere tenerentur coram 
nobis, quibus visis Iudicium et Iustíciam facere valere-
ínus inter partes in premissis dictante Iuris equitate, a 
quibus quidem octavis festi beati Georgy martiris dum ex-
liibieio premissorum Instrumentorum inter easdem partes 
quibusdam prorogacionum cantelis et terminis interaenien-
tibus iuxta continenciam literarum nostrarum prorogatoria-
rum, ad presentes octavas festi beati Iacobi apostoli pro-
rogatiue deuenta extitísset, Tandem ipsis octavis occur-
rentibus Demetrius de Somlyo propredictis magistro /0-
hanne et fdys suis cum procuratoriís litteris regalibus ab 
vna parte vero exaltera prelibatis Stephano et Nicolao 
íilys Andree personaliter in nostram venientibus presen-
ciam predictus Demetrius procurator dictorum actorum 
quasdam duas litteras predictí domini nostri regis ambas 
patenter emanatas nobis presentauit inquarum prima sub 
anno domini Mm 0 CCCm0 LXX"10 Bude in octauís díei Cy-
neruni emanata intercetera reperiebatur quod predictus 
dominus noster lex vniuersas possessiones et posséssiona-
rias porciones et alia quelibet Iura possessionaria condam 
Petri fily Fridlini de Kaal hominis sicut dictum fuisset 
sine berede decessi prelibato magistro Iohanni dicto Chuz 
condam Bano necnon Petro et Nicolao íilys suis pro 
multiinodís fidelitatibus et fidelium obsequioruin in mensis 
seruicys et multíplicibus meritis eiusdem, magistri Iohan-
nis quil)us ydem in cunctis suis et regni sui negocys pro-
speris et aduersis cum sumpma díligencia, studio lauda-
bilium operum studuissent conplacere cum omnibus earum 
vtilitatibus noue sue regie donacionis titulo dedisset do-
nasset et contulisset Iure perpetuo et inreuocabiliter possi-
dendas tenendas et liabendas In secunda vero earumdem 
literarum regalium anno ín eodem in Gyosgyur (így) sab-
bato proximo ante dominicam oculi confecta adinuenimus 
manifeste, quod quamuis condam Petrus filius Frydul 
de Supronio eo in huaianis agente, quasdam terras seu 
possessiones regales Castrenses et Iuri regio spectantes 
videlícet Kaal Lybnyk et Horsondorf vocatas ín Comi-

20 * 
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* tatu Suproniensi habitas tanta veriíate pro se vsurpauerit 
ac in ipsius domini nostri regis preiudicium tamqnaiu 
eiusdem Iuris celator occulíe et indebite tenuerit et ipsis 
apud manus suas existentibus Ipsas eiusdem domini nostri 
regis et vestro hominibus reambulari et ab aliorum Iuri-
bus possessionariis separari reambulatasque et separatas 
sibi statuifacere perpetualiter procuraverit demum autem 
possessiones easdem quibusdain consobrinis et cognatis 
suis diuidendo dederit et contulerit, tanien idem dominus 
nosíer rex pretactum Ius suum regium sic fraudulenter 
celatum fore agnoscens ne ydem Petrus et sui successo-
res de tanta fraudulencia coramodum reportare viderentur 
emnem alienacionem dictarum possessionum et terrarum 
suarum regalium quandocunque qualitercunque et quibus-
cunque hominibus perprefatum Petruni factam cassans 
simulcum litteris exinde confectis reuocasset et eas viribus 
reliquisset, destitutas, attendens itaque fidelia seruicia 
et seruiciorum merita strenui viri magistri Johannis dieti 
Chuz condam Bani dilecti et fidelis suí que idem in va-
riís et plerisque suis regys et regni sui negocys prosperis 
et aduersis laudabiliter inpendisset se pro sui regiminis 
ac reipublice augmento locis et temporibus oportunis for-
tune casibus submittendo laboribus eciam et expensis non 
parceiulo, predictas possessiones seu terras suas regales 
Castrenses Kaal ^Lyhnyk et Harsandorf (itt így) vocatas 
cum omnibus earum vtilitatibus et pertinencys suli eisdem 
metis antiquis quibus habi te extitissent et possesse, eideni 

magistro lohanni diclo Chuz Item Petro et Nicolao fi-D ) 
lys suis pereosque eorum heredibus noue sue regié do-
nacionis titulo dedisset donasset, perpetuo et irreuoca-
biliter possidendas tenendas pariter et liabendas saluo 
Ilire alieno quibus exliibitis eodem Dometrio procuratore 
dictorum actorum premissa Instrumenta per ipsos filios 
Andree exhibere assumpta per eosdem corain nobis exhi-
beri postulante annotati Stephanus et Nicolaus vt pre-
mittitur personaliter coram nobis adherendo propremissis 
exlubere assumptis Instrumentis, primo quasdam duas 
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litteras vnam vestram et alíam predicti domini nostri re-
gis nobis presentarunt in qiiarum prima videlieet vestra 
sub anno domini Mm 0 CCCm0 L"10 Nono priuilegialiter 
emanata adinnenimus seriöse quod nobilis vir magister Pe-
trus íilius Fridlini de Kai Conűtatus Snproniensis eo-
ram vobis personaliter constitutus confessns fuisset mini-
síerio viueuocis quod ipse memoratam possessionem seu 
villáin suain Kaal vocatam acquisiticiain inuenticiam et 
obtentam adomino Karolo condam Illustri rege hungarie 
felicis recordacionis cum Omnibus suis vtilitatibus et per-
tinencys quibuscunque nominibus censitis et vocitatis spe-
cialiter cum ecclesia lapidea in honorem beati Petri a-
postoli in eadem fundata et patronatu eiusdem ecclesie 
sub dsdem inetis et terminis metalibus quibus ipse pos-
sedisset et tenuisset vendidisset et dedisset nobilibus vi-
ris Nieolao Stephano et Renoldo íiiys Andree fily Re-
noldi de generacione Tyak lieredibusque suis ac heredum 
posteritatibus pro dueentis mar eis latorum denariorum 
'vyennensium, marcam quamlibei cum decem pensis 
conputatis Quam quidem pecuniam ducentarum marca-
rum plenarie retulissent ab eisdem recepisse perpetuo et 
irreuocabiliter heredum per heredes possidendam tenen-
dam et haliendain nullo dominio nulloque proprietatis ami-
niculo sibi et suis posteritatibus in eadem possessione 
Kai reseruatis, In ipsa vero secunda litera videlieet 
d id i domini nostri regis in anno domini Mm o CCCln0 LX ,n0 

octauo Bude in dominica Esto miclii patenter emanata 
tenorem quarumdam literaruin vestrarum anno domini 
Mm o CCClno LXm o septimo quarto die ferie tercie proxi-
me post festum pentliecostes emanatarum eitlem domino 
nostro regi ad suum regium literatorium preceptum re-
seriptarum de uerbo ad uerbum ín se transsumptiue ha-
benti et confirmanti intercetera conperiebatur, quod pre-
dicti Nico laus et Stephanus fily Andree de Tyak ac-
ceptis Pelro de Pathy homine domini nostri regis et 
magistro Paulo socio et concanonico veStro neenon suc-
centore ecclesie vestre per vos adinfrascriptam posses-
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sionariam síatucionem vigore dictarum literaruin regalimn 
in testimonium transmisso in predicta feria tercia proxi-
ma post festum penthecostes in dicto anno domini Mm 0 

CCCm0 LXm0 septimo transactuin, ad faciem prelibate pos-
sessionis Kai in dicto Coiniíatu Suproniensi existentis 
vicinis et conmetaneis suis vniuersis inibi legittime con-
uocatis et presentibus accedendo eandem possessionein 
ipsis per eosdem regíuin et vestruin liomines statui ac se 
in dominium eiusdeni introduci fecissent eo Iure quo ip-
sis pertinere dinossceretur perpetuo possidendam nullo 
contradictore inibi existente Ipse itaque dominus noster 
rex visis premissis lítteris vestris statucionalibus per eos-
dem Nicolaum et Stephojium filios Andree sue regie 
maiestati exbibitis, easdem liíeras vestras sanas et omni 
suspicionis yicio carentes in dictas suas l i teras legales 
-deuerbo aduerbum transscribi et transsumpini faciendo si-
mul cum possessionaria statucione prenotata eatenus qua-
tenus eedem rite et legittime extitissent emanate et prout 
vires earum suffragarentur, veritati pro eisdem nobilibus 
apposicione sigilli sui regy noui fecisset confirmari vbe-
riorem ad cautelain, dehinc idem Nicolaus, et Stepha-
nies quasdam duas litteras vnam domini Andree olym 
regiinen huius regni feliciter importantis, anno abincar-
nacione domini Mm 0 , CCIno, duodecimo priuilegialiter 
emanatam, aliam verő prelibati Capituli ecclesie Ca-
striferrei in predicto anno domini M ino CCCmo L , n o septimo 
feria tercia proxima ante festum beati Georgy martiris pa-
tenter emanatam nostro Iudiciario conspectui curarunt 
exhibere, Inquarumquidem literaruin priuilegialium clicti 
domini Andree regis continencia exprimebatur quod tem-
pore regis sanc.ti Stephani aui scilicet eiusdeni domini 
Andree regis cum Kesla regina hungarie christianis-
sima de instrinsecis partibus Alamanie fuisset trans-
ducta , quidam Kactl nomine homo libere condicionis ter-
ram liberum consumpsisset *) et omnis seruitutis expers 

*) assumpsisset? 
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predecessor fidelis clerici eiusdem domini Andree regis 
Stephanl nomine in officio eiusdem domine regine persi-
stens Hungáriám intrasset, et quia teaiporis rarus liabeba-
tur ín Cald (így) in Comitatu Castri Suproniensis Uh ere et 
absque alieuius condicione terram et locum cohabitan-
duin elegisset, tandem lierentem multo temporis curri-
culo tempore pie recordacionis Geysse legis cum Law 
rencius Collies Conti latus Gast riferrei et Sup rvri iensem 
possedisset *), Iobagiones eiusdem castri inuidia ducti 
atramite veritatis deuiantespatrem fidelis clerici, dicti 
domini Andree regis Slephani Alykon nomine calumpnias 
et falsa alloquentes Iobagiones Castri et quod vnwu 
ex ipsis socium in presencia Laurencii Comitis fore 
asseruissent vt per hoc ipsius titulum infringerent li~ 
bertatis, videns autem fulelis clericus eiusdem domini 
Andree regis Stephanus et Lampertus suus frater vteri-
nus quod libertás eortiin per eosdem maliciosos Iobagiones 
prefati castri fuisset, annulata tempore felicis recordacio-
nis Emerici regis fratris eiusdem Andree regis cum ipse 
clucatum tenuisset, ad ipsius scilicet domini Andree regis 
accedentes presenciam se penitus seruicio eiusdem subdi-
dissent et prout decuisset clientes üdeliter seruire cepissent 
vnde et in illo conßictu quam (igy) in valle Racl**) idem 
dominus Andreas rex aduersus dictum fratrem suum 
Emiricum regem liabuisset Lampertus frater fidelis dicti 
Stephani clerici ibidem usque ad sanguinis effusionem ob 
suinpme iidelitatis amorem mortem sustinuisset nec lioc 
eidem fideli clerico sufficiens vna mortem fratris sui tra-
dens obliuioni post eumdem conflictum cum eodem dorni-
no Andrea rege in teutoniam exiens ibique multo an-
lielancius cepisset seruire, tarnen intercetera sue iitleli-
tatis opera quomodo et qualiter Iobagiones prefati Castri 
Übeltätern ipsorum infregissent, eidem doniino Andree 

*) Ndha ké t vmegyének egy fú'ispánja • néha pedig két 
főispánnak egy vmegyéje volt. 

**) Hol lehetett ez a' Rád vö lgye? 
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regi sepius intimasset, Ipse igitur dominus Andreas rex 
postniodum diuina favente clemencia successissel ad regni 
gubernacula multitudinis fidelis dicíí Stephani clerici sui 
seruiciorum tum propter fratris eiusdem mortem tum eci-
am propter ipsius fidelitatem ipsum seilicet Stephanum 
clericum in pristinum libertatis tiiulum restituens in do-
mum suam regiam recepisset, vt tam ipse, quam abeo, 
descendentes de domo et familia regia decetero conputa-
biles liaberentur et de propria terra ipsorum Kyal (igy) 
nomine ad quinque aratra sufficiente sibi et suis posteris 
sua regia auetoritate fecisset restitui, quam roborasset, 
terram circumquaque cum metis Cuiusquidem, possessionis 
mete quodammodo in eo priuilegio continentur, Continen-
cia siquidem literarum ipsius Capituli Castriferrei decan-
tabat quod Dyonisius filius Pauli Iacobus et Stephanus 
fily eiusdem Dyonisii de Kaal Suprvniensis Comitatus 
abuna parte vero ab altera magister Petrus filius Fre-
drici similiter de Kaal de eodem Comitatu Suprvniensi 
corain dicto Capitulo Castriferrei personaliter constituti 
per eosdem Dyonisium filium Pauli Iacobum et Sie-
phanum filios eiusdem oraculo viueuocis confessum exti-
tisset pariter et relatum vt ipsi totam possessionem seu 
possessionariam porcionem eorum predictam Kai (igy) vo-
catam vigore literarum priuilegialium serenissimi prin-
cipis domini Andree felicis recordacionis olym regis Hun-
garie per eosdem Dyonisium et filios suos in specie ei-
dem Capitulo ostensarum et demonstratarum ipsos pro-
prie contingentem cum omnibus suis vtilitatibus et vtilita-
tum eiusdem integritatibus ac quibusuis attinencys prefa-
to magistro Petro lilio Fredrici pro duodecim, marcis 
promptorum denariorum grauis ponderis per eundem co-
ram eodem Capitulo ipsis plene persolutis vendidissent 
tradidissent et contulissent, in filios filiorum et heredum 
per lieredes Iure perpetuo ac irreuocabiliter possidere te-
nere pariter et habere nulluni Ius nullumque dominium vel 
dominy proprietatem sibi ipsis in eadem reseruando sed 
omne Ius seu dominium eiusdem in ipsum magistrum 
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Petrum et suos successores penitüs íransferendlj literas 
eciam premissas dicti domini Andree regis ad: manus 
eiusdem magistri Petri ad visum ipsius Capituli dedis-
sent et assignassent Quarumquidein omniuin premissarum 
literarum per vtrasqne partes coram nobis exhibitarum 
reuisis continencys prelibati Nicolaus et Step kartus as-
seruerunt eomodo, quod predictus Petrus filius Fridel 
eo tempore quo premissam possessiouem suam Kaal ipsis 
vendidisset lilium liabuisset superstitem idemque filius su-
lis tamdem dudum post premissam vendicionem abhac In-
ce decessisset Instrumentaque quilms mediantibus ipse 
Petrus prelibatám possessiouem Kaal a domiuo Karolo 
rege obtinuisset, simul cum omnibus bonis et rebus ac 
alys possessionibus eiusdem Petri ad manus ipsius magi-
stri loliannis Chuz Bani ileuenissent, predicti vero Dyo-
nisius filius Pauli ac Iacobus et Stephanus fily sui 
qui vt premittitur totam possessionem seu possessiona-
riam porcionein eorum Kaal vocatam dicto Pelro propre-
missis duodecim marcis denariorum vendidissent succes-
sores prelibati Stephani clerici in tenore priuilegy ipsius 
domini Andree regis nominati existerent et super liys se 
ad veridicam attestacionem vicinoruin et conmetaneorum 
comprouincialiumque Comitatuum Suproniensis et Castri-
ferrei nobilium conmüni Inquisicione mediante fiendam, 
submittere presto essent et parati , quibus perceptis quia 
predictus Demetrius procurator eorundem actorum pre-
libatum Petrum filium Fredel eo tempore quo vt premit-
titur premissam possessionem Kaal ipsis fdiis Andree 
vendidissent filium superstitem non habuisse premissaque 
Instrumenta quibus mediantibus idem Petrus ipsam pos-
sessionem a dicto doiiiino Karolo rege dinossceretur opti-
nuisse ad manus ipsius magistri Johannis non deuinisse 
nec apud manus eiusdem existere, predictos eciam Dio-
nisium et filios suos successores predicti condam Stepha-
ni clerici non esse sed eundem Stephanum abliac luce 
absque heredibus vtriusque sexus decessisse et ex eo 
ipsurn Stephanum clericum successorem ac superstites 
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non habere et sie eantlem possessionem regie collacioní 
pertinere debere asserebat et super hys Omnibus eosdeni 
magistrum Iohanncm et fiilios suos modo simili ad at-
testacionem vicinorum et conmetaneorum conprovincia-
liumque suorum nobilium predictorum Comitatuum benivo-
le comittebat nosque ad resciendam veritatem premisso-
rum inter easdem partes regios et vestros homiues trans-
mitti consuetudo regni conmendabat, pro eo, vesrram 
amiciciam presentibus petimus diligenter, quatenus, ve-
stros detis homines pro utrisque partibus pro testimonys 
fitjeilignos, quibus presentibus, Paulus de PFilche vei 
Iohannes filius eiusdem , aut Iohannes filius Sandur de 
Ladon seu Paulus de Domyania sine Nicolaus filius 
Laurencii de Byk sin Vinchlou de eadem pro parte di-
ctoruni actorum, Item Iohannes filius Alexandri de «Sy-
rak vel Iohannes filius Boda de Gench aut Petrus de 
Paty seil Nicolaus filius Sander de Byk siue Michael 
filius Iohannis de eadem sin Konya de Kuchk, pro par-
te predictorum in causam attractorum alys absentibus ho-
mines regy in quindenis festi beati Myehaelis arcliangeli 
proxime venturi ad faciem prelibate possessionis Kaal vi-
cinis et conmetaneis suis universis legittime inibi conuo-
catis et partibus uel earum legittiinis procuratoribus pre-
sentibus accedendo primo ab eisdem uicinis et conmeta-
neis dicte possessionis, demum vero a nobilibus conpro-
uincialibus ac ab alys cuiusuis status et condicionis ilicto-
rum duorum Comitatuum liominibus per partes illuc con-
uocandis et congregandis ad fidem eorum deo debitam fi-
delitatemque doniino nostro regi et suo sacro dyademati 
conseruandam, amore fauore et odio cuiuslibet partis 
posttergatis deuni habendo pre oculis abseile scrupulo cu-
iuslibet falsitatis super eo utrum prefatus Petrus eo tem-
pore quo ipse premissam possessionem Kaal ipsis filys 
Andree vendiilisset filium liabuerit superstitem idemque 
filius suus tandem dudum post premissam vendicionem di-
cte possessionis ab hac luce decesserit. Instrumentaque 
quibus mediantibus iam dictus Petrus predictam posses-
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sioneni a diclo domino Karolo rege obtinuisset, ad ma-
nus dicti magistri Johannis deuenerint dicti eciam Dyo-
nisius et fdy sui successores prelibati Stephani clerici 
extiterint, aut prescriptus Petrus filius Fredel eo tem-
pore quo premissam possessionem Kaal ipsis filys Andree 
vendidisset íilium non liahuerit superstitem dictaque Instru-
menta quibus mediantibus dictus Petrus ipsam possessio-
nem ab ipso domino Karolo rege obtinuisset, ad manus 
dicti magistri lohannis non deuenerint, ydem eciam Dyo-
nisius et íily sui successores prelibati Stephani clerici 
non extiterint, sed idem Stephanus dudum ab liac Ince 
absque lieredibus vtriusque sexus decesserit et sic ipsa 
possessio Kaal de Iure regie collationi spectare et per-
tinere debeat sciant et inquiraut meráni et omnimodam 
ueritatem et post bee ipsius communis Inquisicionis se-
riem vt fuerit expediens ad octauas festi beati Martini 
confessoris similiter nunc affuturi domino nostro regi füle-
liter reseribatis, Datum in Vyssegrad duodeeimo die 
termini prenotati anno domini Mm 0 CCCm0 LXXí^ secun-
do: quia autem prefati fily Andree iudicium trium mar-
carum dupplataruin nunc nobis et parti adverse persol-
vere debentes non persoluerunt, Ideo in eísdem octauis 
cum dupplo persoluere teneantur, dátum ut supra." 

Iróliártyán zárott alkatban hitelesen költ Czech Já-
nos példányából. A' felnyitásakor elmetszett hártyakö-
telék hasadékaival együtt most is megvannak; de a' pe-
csét' mekkoraságát, homályos nyoma után meg nem ha-
tározhatni. Széchi Miklós országbíró' azon pecsétével 
lehetett lepecsételve, melly TV agner Károly munkájá-
ban (Collectanea Genealogico Historica. Posonii, Pesti-
n i , et Lipsiae, 1802. 8. Dec. II. fig. 10.) látható. 

Kiviil irója kezével íme' hátirat á l l : ,Amicis suis 
reuerendis Capitulo ecclesie Iauriensis , pro Nicoiao et 
Stephano filys Andree de Tyak, contra magistruin /o -
Jiannem dictum Chuz condam Banum et filios suos super 
quadam communi Inquisicione in quindenis festi beati 
Mychaelis archangeli in facie possessionis Kaal per Re-
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gios et vestros homines modo intrascripto fienda et in 
octauis festi Ijeati Martini confessoris ad ludicem.' 

E' feletti nagy érdekű oklevélnek bővebb magyará-
zatába jelenleg nem bocsátkozhatom; mert ez külön ér-
tekezést kíván. 

L U C Z E N B A C H E K J Á N O S . 
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208. 209. 
Morál 27. 
Muft i Isza Effendi 209. 
Mugleni Henr ik ' k róniká ja 162. 
Murád basa 175. 
Murtéza basa , budai he ly ta r -

tó 180. 191. 192. parancsa 
195. levele Pá l fy Istvánhoz 
195. becsülte a' magyaroka t 
203. levele Ferd inand b iz -
tosaihoz 206. 213. ezelc' vá-
lasza 214. újabb felelete 241. 
felszólítá a' t a t á rok ' k h a m -
ját 248. 

IV. 

Nagy Pál . 234. 
Nemzetek mondái a ' közön-

séges vízárról 93. 
Nero 126. 
Nógrád vára 184. 192. v m e -

gye panasza i , utasításul a ' 
sz őny i békealkud ozás okra 
küldöt t követnek 216. egyes 
helységeire esett k á r m e n y -
nyiség felvetése 221. némelly 
helységeinek különös pana -
szai 225. 

S í y . 

Nyelv beszédbe önti gondola-
tainkat 1. annak ph i loso-
phiá ja 9. 

Nyi t ra vmcgve falui 189. 

o 
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o. 
Octavius megsemisíté a' sza-

badságot 124. 125. 
Osztrosics 177. 
O t t ó 1 2 6 . 

1». 

Palacky Ferencz véleménye 
74. ellenvetesei 76. 

Pálfy István közlése 175 .177. 
195. János 184. 

Pannóniában püspöltszékekö 1. 
a' kereszténység állapotja53. 

Pápák e l fe le j tek , hogy az e -
vangeliom humanitás a lkot-
mánya 147c 

Pázmán Pé te r 177. válasza 
Bethlen Gáborhoz 255. 

Pecsétnyomók kőre metszet-
tek 64. a lakja 66. 

Pogány polgárisodás a' lialál 
elvét r e j t é -e magában? és 
a' keresztény polgárisodás-
ban élet elve vol t -e? 129. 

Polgárisodás történetírása 122. 
Praxis és theoria 3. 
P ray véleménye 161. 

a. 
Questenberg Gerard 208. 

II . 

Récsey Bálint követsége 169. 
171. 

Redzsep basa 175. 180. k a j -
makám 192. 194. levele F e r -
dinándhoz 200. kanizsai b a -
sa 270. 

Reinhokl megjegyzése a' sza-
bad akara t ró l 26. 

Rendre h iába in t e t ik , kinek 
nincs a r ró l fogalma 145. 
T U D O M Á N Y T . l í j F. IV. K. 

Révay Budára küldetek 240. 
R ó m a ' ura lkodása E u r ó p á t 

elöljasítva polgárosítá 125. 
megszűntével Konstantiná 
polyba menekedet t a' Cae-
sarok politicai vénsége 136. 
végső' ideje 139. 

Római hatalom alá esett né-
pek elveszték törvényeiket , 
szokásaikat , nemzetiségö-
ke t és nevöket 123. név' 
félelme 124. b i rodalom á r -
verésre bocsáta t ik 127. asz-
szonyok' zabolátlun fényű-
zése 128. 

Római b i roda lomra népségek 
nyomulnak 137. az csak fe -
lényit é r , mint a' földére 
települt b a r b á r , szabadsá-
ga elleni vétek két ha rmad-
dal csekélyebb, mint aJ va-
dászkutyalopás 149. 

Rosz szív , rosz lélek helyet t 
használtatik 2. 

Roux-Fe r rand munkája 122. 
előadása 135. 

S* 

Schiller állítása 28. 
Schmidt Rudolf János 191. b i -

zonyságtétele 192 .193 . 194. 
Budára érkezik 202. muf t i 
panaszkodik előtte 204. 

Sennyey István 169. váczi püs -
pök és magyar kancellár 
Betblen menyasszonyával 
szökelletre kerekedék 174. 
elnöksége alatt Komáromba 
gyülekeztek a' biztosok 197. 
207. ismeretlentől tudósítás 
érkezik hozzá 197. válasza 
Mehemed basához 211. ah-
hoz érkezett tudósítás 238. 

Stilich o 137. 
Schulze állítása 29. 

21 
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Sylla polgárok telkeivel jutal-
mazá a' ka tonáka t , kik a* 
haza szabadságát megse'r-
tet ték 124. 

Sa. 

Szabad aka ra t , főke'rdes a ' f e -
nyí tő törvényekben és e r -
kö lcs tudományban ; mit kell 
alatta érteni ? 2. mit teszen 
fel 2. 17. honnan ered 20. 
25. 

Szabadság felül áll minden bi-
tor láson 16. az és erőszak 
19. valamint kénytelenség 
23. azok ' charaetere 24 .25. 

Széchy Miklós országbíró ne-
vezetes köztanuvallatási pa-
rancsolata 295. 

Széchenyi Ferencz 49. 
Személyesség a' külvilággal 

van összefűzve 4. 
Szívesség jó akarat helyett 

használtat ik 2. 
Szofi Mohammed buda i vezér 

175. Szőny körű i felesebb 
katonaság telepítetett meg 
209. 

Szőnyi béke 167. a lkudozá-
sain több megye követei 
voltak jelen 226. a' császári-
biztosok ' eló'terjesztése 226. 
e r r e felelnek a' t ö rök b iz-
tosok 227. a' császári b iz-
tosok követséget kü ldenek 
Budára 234. ú jabb akadá-
lyai 234. alkudozásai kö l -
csönös szemrehányásokká 
változnak 240. a' császári 
biztosok levele 254. tá rgya 
vizsgáltatik 256. az á r ró l 
készült oklevél h á r o m nyel-
ven köl t 258. magyar czik-
kelyei 259. azok' a' török 5 

részéről megerősítése 267. 

Ferdinand ' azokat megerő-
sítő oklevele későbbi 274. 

T. 

Tapasztalati t udományok va-
lósága 5. 

T á r g y a k saját megkülönböz-
tető' jegyekkel b i rnak 5. 

Társaságok morál is szerkeze-
te 15. törvényei miről gon-
doskodnak 25. 

T a s y Gáspár küldet ik Budára 
240. levele a' n ádo rhoz 245. 

Telekes i István 173. 
Theodos ius H. 137. 
T h e o r i a és praxis 3. * 
T ibe r ius 126. 
Toldalaghi Mihál 175. 206. 
T h o m a s Roe, Bethlen gyámo-

la 172. 
T ö r ö k biztosok nyilatkozása 

208. 215. császár czíme 267. 
levele Ferdinándhoz 270. 

Tör téne t i tanúság kincse a' bö l -
cselkedésnek 11. 

Tör téne t tudomány a ' kényte-
lenség és szabadság ál lapot-
já t ad ja elő 26. 

T u d o m á n y azt k e r e s i , a' mi 
igaz 27. 

V. 

Vallás 29. érzete különbözik 
az igaz , jó és szép érzésé-
től 29. 

Vétkek a ' császári küszöbtől 
sugároztak szét 127. 

Vetvár hol lehetet t? 57. 58. 
jelentése 59. 60. 

Vetvári püspökség alapítása 56. 
VilágerŐ munkásságának végét 

soha nem érheti 95. 



Vílágtestek lehető származata 
79. 

Vitel) ius 126. 
Vitkay T a m á s ' magyar levele 

282. 
Vízözön előtt nehezen élt e in-

her 93. 

IV. 

Wallens te in 184. visszavonult 
189. 

t 

W a t t i c h e r , kamra i tisztvise-
lő 184. 

K. 

Zrínyi György 184. 194. 

25s. 

Zslbrik Pál komáromi a 1 ka -
pitány 197. levele a' hudai 
hasához 199. 

313 



A' Tudománytár' ú j folyamának III-ik kötetéhen a' 3 28— 
344 's IV-ik kötetéhen a' 275 — 294 lapon foglaltató 

értekezésemben elé forduló nevezetesb 

hibák igy igazitandóit: 

I I I . kitt. 329. lapon. 

a' negyedik sor a' többihez ha-
sonló betűkkel lett volna 

nyomtatandó. 
2 2 

5 sor: kedg kegd 
14 „ : 

332 l. 

5 „ 34-diki 34d* 

333 l. 

25 ,, Gejzae Geyzae 

334 l. 

1 „ aondam condam 
22 „ MDCXI MDCXCI 
32 ,, a' mit a' min 

335 l. 

1 ,, karnak kornak 

337 l. 

12 ,, szerin szerent 
13 ,, Preposwary Prepostwary 
14 ,, Iswan lstwan 
15 ,, Leveleónk- leweleőnkben 

ben 
— „ Wytezlew wytezlew 
17 liech Bech 
19 ,, Myvel Mywel 
20 „ ew e\v 
29 ,, Grepoeio Gregorio 
30 ,, invcnto inventai 
31 „ reciperatm- reciperetur 

hibát: igy igazitandók: 

337 l. 

32sor:nobilientis nobilitatis 
33 ,, miuime minimé 
34 „ comitiis Comitiis non 

amplius 

338 l. 

2 ,, few few 
11 „ Georgy Georgy 

339 l. 
» 

7 ,, Peposwary Prepostwary 
10 ,, azon at- az en attjam-

taymfjay f jay 
11 ,, irasaval irasaual 
— ,, pecheteuel pechetemuei 
— ,, Zanhay Zanhai 
12 „ Bechki Bechki Gergi 
— ,, vegevesenek vegezesenek 
19 „ más már 
27 „ 45 45dik 

340 l. 

7 ,, bazafiai Haza' fiai 
32 ,, Octavum Tertium 

341 l. 

15 „ vetekezése- vetekedéseket 
ket 

16 ,, vizsgálója- vizsgálójinak 
nak 

342 l. 

20 ,, Attraxere At traxerc 
29 Svetia Svecia 



hibák így igazítandók: 

281 l. 

13 „ Leiezre Lelezze 

283 1. 

2 „ kgnel kgnel 
19 „ Miklóssal Miklóstol 
21 ,, azokat azokrol 

284 /. 

19 ,, 8zás száz 
20 „ tudván tudván: 

285 

13 „ kegnek kegnek 
15 ,, üdwezwtl vdwezwlt 

286 /. 

24 ,, Bolczyeban Bolczyobaa 
32 „ Egyke'pen Egykepen 
34 „ orosz oroz 

287 l. 

3 „ warmegyben warmegyebeu 
4 „ zwsegeynk- zwksegeynk-

nek nek 
9 „ Iltyen Illyen 

14 ,, boczjathnyaboczyathnya 
19 „ peczyethe- peczyetheonk 

onk 
27 „ mäpp mppa ( manu 

propria, vo-
násaiban ki 
nem nyomat-
ható) 

289 
17 „ más már 
34 „ 140. 141. 

290 l . 

3 „ 1231-ki 1281-ki 
a* 11 és 12. sorban, a' b. a. h . , 

b. e. h. 'stb (értsd: Boldog 
Asszony' hava, bőjt-elő' hava 
stb) közé: i (comrna) teendő. 

2 2 

hibák igy igazitandók'. 

343 /. 

1 sor:fogattatott fogadtatott 
3 ,, késedelmes- késedelmes-

kednek kedtek 
4 ,, százatban században 

343 l. 

8 „ tiz t iz tiz , 
14 ,, napján napjára 
18 ,, előzzük előztük 

IV. köt. 275 's köv. lapokan. 

a* K á r o l y név mindenütt így 
Í randó: K a r o l y 

276 l. 

34 sor: Janvary Jamary 
35 ,, kewldött kewldütt 

277 l. 

3 „ bizonittotak bizonithothak 
g " j fassoianak fassioianak 

— ,, lezen lezön 
6 ,, wöt t wöt t . 
8 „ latüuk lattiuk 
9 „ züksegs zwksegh 

10 „ libello lebello 
^ " | fusius fiusius 
14 ,, mért mert 
22 „ 50 565 

278 í. 

26 „ kegttül kegtül 

279 I. 

8 „ Kubinyi Kubinyi : 
13 tt voltozásá változása 

280 l. 

3 „ Pály Pályi 
8 „ etc. etc. — 

— ,, semper semper — 
19 „ utuak uthnak 



hibák igy igazítandók: 

292 /. 

15 sor: a' bojt a 'boj t folyama 
— ,, és piinkÖst és pünküst 

piinköst 
17 ,, a' nevet a- a' tüllük nevet 

dott kapott 

hibák így igazitandók : 

293 t. 

9 sor: 30-i 30-ik 
34 ,, ünnepek- ünnepekről, 

töl 

Waltherr László. 
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