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Monroe s a Monroe-elv. 
— Az amerikai és angol viszály alkalmából. — 

(Első közlemény.) 

Az a büszke izenet, melyet Cleveland, az éjszak-amerikai 
Egyesült-Államok elnöke a venezuelai halárok kérdésében a múlt 
évi deczemberben Angliához küldött, újból emlékezetbe hozta Monroe 
hatalmas elvét, melynek röviden az a foglalata, hogy: Amerika 
az amerikaiaké. A mi lapjaink jobbadán angol szempontból ítélik 
meg azt az elvet s így magának Clevelandnek föllépését is; tehát 
ha nem egyenesen igazságtalanok, legalább is egyoldalúak. Pedig 
az a körülmény, hogy hazánkon kivűl a nagy világban sehol sem 
él együtt annyi magyar, mint az Egyesült-Államok területén, mert 
az ottan elszórtan lakó magyarok száma közeljár a félmillióhoz, 
kívánatossá tenné, hogy önálló felfogásunk legyen ebben a kérdés
ben. S a Monroe-elvről szólva, az látszik legegyszerűbbnek, hogy 
megismerkedjünk magával Monroeval, kit az Egyesült-Államok 
1817-ben választctták Madison elnök utódává. Életének, de külö
nösen elnökségének főbb mozzanatai mindenesetre nagyobb világos
ságba helyezik most annyifélekép megítélt nagy elvét. 

Azon nagy államférfiak közül, kiket a függetlenségi harcz di
csőséges napjaiban Virginia nevelt a hazának, az új elnök, James 
Monroe volt az utolsó. Mintha csak szabályban állapították volna 
meg, hány esztendősnek kell lennie a kormány vezetőjének : az ed
digi elnökök, a valamivel idősebb Adamsot kivéve, mind 57 esz
tendős korukban kezdetlék meg működésüket. Ebben a korban volt 
Monroe is. 1758 ápril 28-án Virginia egyik falujában született. Már 
mint joghallgató részt vett a függetlenségi háborúban, hol ezredes-
ségig vitte s ifjan, 1782-ben tagja lett Virginia törvényhozó testü
letének, a rákövetkező esztendőben pedig magának a kongresszus
nak is. Mivel az 1780. évi határozat értelmében 3 évnél tovább 
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egy huzamban nem lehetett törvényhozó, a cyklus leteltével vissza
vonult falusi jószágára és csak 1790-ben lépett ismét közpályára, 
a midőn Virginia a senatusba küldte. 1794—96 közt Franciaor
szágban képviselte a köztársaságot, de oly kevés sikerrel, hogy 
visszahívatása után külön röpiratban, a diplomatiai okiratok egész 
tömegének közlésével kellett védekeznie az erélytelenség vádja ellen. 
Midőn személyes és politikai barátja, Jefferson lett az elnök, Monroe 
is átvette (1799—1802.) Virginia kormányát; majd 1803-ban Parisba 
és Londonba, 1804-ben Madridba, 1806-ban Londonba küldték kö
vetül s Európában maradt 1808-ig. 1811-ben ismét Virginia kor
mányzója s még abban az esztendőben Madison államtitkára lett. 
Az 1812—15. évi háború végén, Armstrong visszavételével, a had
ügyek vezetését vette át s az utolsó hónapok sikereit jórészben 
neki lehetett köszönni. A háború után, a helyreállítás nehéz munká
jában, újra mint államtitkár szerzett érdemeket s főíeladatáúl a jó 
egyetértést tűzte ki és a pártvillongások megszűntetését; 1817-ben 
tekintélyes többséggel választották meg az Egyesűit Államok elnö-. 
kéül; s a férfiú, ki nagy tehetségek híjján is köztiszteletben állt rend
kívüli szorgalma, férfias komolysága és nemeslelkűsége miatt, 1817 
márcz. 4-én valóban átvette hazája ügyeinek vezetését. 

1817-ben — kissé talán Washingtont utánozva — az éjszaki 
s 1818-ban a déli államokat utazta be, mindenütt keresve a párt
emberekkel való érintkezést s mindenütt felhasználván befolyását, 
hogy csillapítsa a zaklatott kedélyeket. Egy bostoni lap már 1817 
július 12-én a jó egyetértés korszakának nevezte elnöksége 
idejét. Nem kevés dicsősége Monroenak, hogy az előlegezett dicsé
retet meg is érdemelte. Útjában szigorú vizsgálat alá vette az elnök 
a Bemard tábornok tervei szerint készült parterősítéseket; mert 
ha ez időben még oly jó barátságban élt is Amerika Európával s 
ha az ifjabb Adams, a külügyek új államtitkára s Európa viszo
nyainak legjobb ismerője, még oly békés politikára határozta is el 
magát, a múltkorihoz hasonló meglepetésnek nem volt szabad ki
tenni a köztársaságot. Spanyolországgal valóban mind teszűltebbek 
lettek a viszonyok. 1813 óta lázban égett egész Dél-Amerika s a 
gyarmatok — Braziliát és Guyanát kivéve — egymásután kikiál
tották függetlenségüket. Madison kormánya ezt Spanyolország s a 
gyarmatok belügyének tekintvén, szoros semlegességre határozta el 
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magát, mindamellett, hogy maguk a köztársaságiak, élükön Jackson-
nal, a legteljesebb rokonszenvvel viseltettek a fölkelők iránt. 

Monroe már régebben úgy gondolkozott, hogy Amerika csak 
az európai befolyás teljes kiszorításával lehet igazán nagy. Nem 
sokat törődve tehát a spanyolok washingtoni követének, Don Onis-
nak azokkal a panaszaival, hogy a fölkelők még az éjszak-amerikai 
vizeken is kalózkodnak a spanyolok ellen, a kongresszus megkér
dezése nélkül, három hajón Bodneyi, Grahamoi és Blandot 
küldte Dél-Amerikába, hogy teljes meggyőződést szerezzenek, van-e 
valami biztosítéka az ottan most alakúit államok tartósságának s 
lehetne-e némi alapja a velük való szövetkezésnek. 1818 elején 
pedig néhány hajót egyenesen a Mexicoi-öböl partján garázdálkodó 
kalózok kiirtására rendelt. Mint hajdan Rómának, most Amerikának 
is a kalózok adtak alkalmat az első tartomány megszerzésére. 

Rossz néven sem lehetett venni a köztársaságtól, ha akkor, 
midőn ezekkel a kalózokkal szemben Spanyolország teljesen erőt
lennek mutatkozott, saját biztosságáról gondoskodni akart. Epén 
1817 ben történt, hogy ott, hol Georgia és Florida a Georgiai-öből 
partján összetalálkozik, egy Aury nevű kalandor 150 emberből 
álló kalóztelepet rendezett be és csempészetfel, rabszolgákkal való 
kereskedése által nemcsak a spanyoloknak, hanem a köztársasá
giaknak is alkalmatlankodott. Egy másik ilyen banda Texas déli 
részén, a Galveston-öböl tájékán szervezkedett s innen is, onnan is 
csak nevette a spanyolokat, kik Floridából semmit sem árthattak 
nekik, mert csupán Pensacolában és St.-Augustineben, a félsziget 
éjszaknyugati és éjszakkeleti pontjain volt némi őrségük. Magában 
Floridában gazdátlannak látszott a mocsaras terűlet; a szeminola 
(vándor) indiánokon kivűl máshonnan menekült indiánok és négerek 
verődtek ott össze s bosszút esküdve a »sápadt emberek* ellen, 
folytonos beütéseikkel háborgatták Georgia űltetvényeseit. 

Amott a üibasztierek köztársaságának visszaállítását, emitt 
az indián- és néger-elem folytonos erősödését csakugyan nem tűr
hették az Egyesült-Államok. »Tudassa velem, — írta a megzabolá-
zásukra küldött Jackson az elnökhöz, — hogy az Egyesült-Álla
moknak szükségük van Floridára s 60 nap alatt a miénk lesz;;* A 
beteg elnöknek ugyan meg sem mutatták ezt a levelet, Jackson 
azonban 1818 márcziusában úgy fogott a hadjárathoz, mintha csak-

1* 
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ugyan megbízták volna Florida meghódításával. 3300 főnyi seregé
nek élén nyers szigorral járt el a kezei közé jutott indiánok és né
gerek, sőt a spanyolok ellen is, kiknek egyik erősségét, Pensacolát 
olyan ürügy alatt, hogy szállást ad a menekülőknek s őket még 
fegyverrel és élelemmel is segíti, hamarosan bevette, amerikai őr
séggel megrakta, a spanyol kormányzót pedig elmozdította. Egész 
Angliát magára zúdította azzal, hogy két angolt kivégeztetett mind
amellett, hogy a haditörvényszék az egyiket csak megkorbácsolásra 
és egy esztendei fogságra ítélte. Az emberiesség érzületét sértette 
azzal, hogy barátság ürügye alatt hajójára csalt s ott felakasztatott 
néhány indián-főnököt. Mivel .lackson már St.-Augustinet is el akarta 
foglalni, a spanyol kormány nem ámította magát többé olyasmivel, 
hogy a félszigetet megtarthatja. Az amerikai kormánynak Don Onis 
okt. 24-én átadta a két Florida átengedésére vonatkozó szerződés 
tervezetét, mire okt. 31-én Adams államtitkár kijelentette, hogy 
viszont az Egyesült-Államok sem indítnak keresetet a kereskedésük
ben idáig esett károk miatt. Monroe 250 ívrétű lapon kinyomatta 
s a nov. 17-én megnyílt kongresszus elé terjesztette az ide vonat
kozó leveleket. 

Megnyitó beszédében kijelentette, hogy mind Spanyolországra, 
mind Amerikára nézve igen fontos feladat az egyetértés fentartása. 
Mindenki előre láthatta a Floridában történteket; Amerika nem 
tűrhetett határain flibusztiereket és Spanyolország elkerülhette volna 
a kellemetlenségeket, ha átengedi ezt a tartományt Amerikának. 
Pensacolát s a floridai indiánok fékentartására szolgáló Szent-Márk 
erősséget Amerika hajlandó visszaadni, de csak akkor, ha spanyol 
tiszt vezetése alatt elegendő őrséget küldenek bele. Adams állam
titkár külön jegyzékben is ügyekezett meggyőzni Pizarro spanyol 
külügyminisztert, hogy Florida ügyében valóságos kényszerhelyzetbe 
jutottak az amerikaiak; a Times, Courier s a többi angol lap azon
ban hevesen kikelt eljárásuk ellen, a nélkül, hogy nyílt tiltakozásra 
bírhatták volna a kormányt. Hosszas alkudozások után — mialatt 
Don Onis maga is kifakadt a spanyol államférfiak korlátolt felfogása 
ellen, — a szerződés szövegét Onis és Monroe csakugyan megál
lapították és pedig — főbb pontjaiban — olykép, hogy az Egyesült-
Államok kárhoztatják Jacksonnak Floridába való beütését s hogy a 
két Florida átengedése árán Spanyolországgal szemben Amerika le
mond minden követeléséről. 
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Jackson, ki első felindulásában párbajra akarta kihívni a 
washigtoni politikusok egy részét, nem tartozott a könnyen elejthető 
emberek közé. Népszerűsége védte. A déliek annyira szerették, hogy 
mikor pl. november elején Huntsvilleben (Alabama éjszaki részében) 
résztvett egy árverésen, a többi vevő azonnal visszalépett s a kivánt 
földet ráhagyták holdanként 2 dollárjával; pedig rosszabb földért is 
szivesen adlak 83 dollárt. Őt, a háborúskodás megkezdőjét, jelölte 
kormányzóul a közvélemény azonnal, a mint értesült, hogy 1819 
február 2'<2-én mind a két kormány megállapodott abban, hogy Spa
nyolország Floridát átengedi, Amerika pedig ennek fejében megfizeti 
helyette azt az 5 millió dollárt, melyet kártérítés fejében követelnek 
tőle a yankee-kereskedők. 

Az amerikai sajtó diadalmas hangja azonban gondolkodóba 
ejtette az európai diplomatiát, mely most aprólékos fogásokkal tar
tóztatta a spanyol királyt a szerződések végleges megerősítésében. 
A lapoknak az a híre, hogy Texast is megszerezte volna Amerika, 
valótlanságon alapúit,1 mert ez az esemény csak 1845-ben követ
kezett be. Ép ilyen kacsának bizonyult az az állítás is, hogy ezzel 
egyidőben Svédországtól Barthelémy-szigetet is magához váltotta 
volna az Unió. De így is meg lehettek elégedve az amerikaiak. 
Floridával egyszerre a fél-Magyarország nagyságával fölérő terűletet 
ny;rtek. »Most már — írta 1819 február 27-én a New-York Ad-
vertiser — déli határaink egészen ki vannak kerekítve. Nincs azokon 
belül idegen terűlet s így kevesebb okunk lesz ezentúl az európai 
hatalmasságokkal való viszálykodásra. Nem tartozik reánk, mi okból 
mondott le Spanyolország ezekről a tartományokról. Nekünk elég, 
hogy Florida a mienk s hogy elrablott vagyonaikért kereskedőink 
elégtételt nyertek. Ha kormányunk szelíden s igazságosan bánik az 
indiánokkal, remélhetjük, hogy végük szakad azoknak a gyakran 
ismétlődő vérontásoknak, melyek idáig mind a két részt annyiszor 
szomorították s hogy az indiánok maradékai oly szerencsések lesz
nek, a mint csak állapotaik engedik. Nincsen már egyéb szomszé-

1 Texasnak csupán a Trinidad-íolyó mellett levő azt a részét kapta meg 
Amerika, hol a francziák — köztük a Lallemand-testvérek és a csempésze
téről híres Lafíte — a Chainp d' Asyle nevű telepet alapították. A franczia 
telepnek feloszlatását, mint a személyes szabadság megsértését, méltán rótták 
meg az amerikai lapok. 
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dunk, mint Canadában az angol. Talán ez is észreveszi, hogy hely
zete napról-napra gyöngül. Talán eljön egykor az az idő, mikor 
Éjszak-Amerikának földe köröskörül független lesz s hogy a Szent-
Lőrincz-íolyam ép úgy hatalmunk alá jut, mint most a Mississippi 
és Mobile.« Valóban eleiétől félt a Times is és nagy lármát ütött, 
hogy ha két hatalmasság ilyenformán csereberélheti tartományait, 
könnyen megbomlik az egyensúly s hogy Floridából az amerikaiak 
tönkretehetik az angolok nyugat-indiai kereskedését. 

Egy gyei több ok arra, hogy végre-valahára szabályozzák már 
ezeket a kereskedelmi viszonyokat s hogy Canada felől egész pon
tosan kijelöljék a határokat. Az angol és amerikai megbízottak 1818 
okt. 12-én csakugyan megállapították a kereskedelmi szerződés 
föltételeit, melyeket Monroe 1819 jan. 30-án alá is írt. Az angolok 
megengedték, hogy az amerikaiak New-Foundlandnél és Labradornál 
ismét halászhassanak s hogy a partokon megszáríthassák halaikat. 
Mivel a Laké of the Woods-tól (az Erdők-tavától) nyugatra Ca
nada déli s az Egyesült-Államok éjszaki részén nem volt olyan jó 
természetes határ, mint attól keletre, most a nevezett tótól nyugatra 
egészen a Roucky-Mountains-ig az éjszaki szélesség 49-ik fokát 
ismerték el határul s kijelentették, hogy az azon túl, a hegység és 
a Csendes-Oczeán közt levő területen még tíz esztendeig mind az 
angolok, mind az amerikaiak szabadon járhatnak, kelhetnek s ke
reskedhetnek. A matrózok erőszakos fogdosása ellenében ugyan ez a 
szerződés sem adott orvoslást, az eredmény azonban mégis aggasz
totta az angolokat, kivált mikor híre járt, hogy az éjszaki szélesség 
56-ik fokáig az oroszok is lemondtak Amerika éjszak-nyugati részei
hez való jogaikról. »Senecaként tűrni vagyunk kénytelenek — szólt 
a Morning Chronicle 1 — a mit meg nem változtathatunk. Az éjszak
amerikai nép kezdettől fogva a maga jövendőbeli nagy hatalmáról 
s uralmáról álmodozik s hadi hajóit évekint szaporítja, hogy az 
Anglia ellen való hadakozásra készen álljon. Az amerikaiak oly 
nagyravágyók lévén, mint a rómaiak, épen olyan keményszivűek s 
érzéketlenek is. Éjszak-Amerika államférfiai nagyon felülmúlják a 
mieinket. Nagyon jó volna tudnunk, melyik iskolában tanulták ezt 
a tudományt? A f'ranczia forradalom, Louisiánának megszerzése s 

1 idézi Nemzeti Újság 1819., 27.6—7. 
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az utolsó hadakozás eredményei olyan lökést adtak az Egyesült-
Államoknak, hogy egy ugrással száz esztendőt haladtak és ha még 
azt is megengedjük nekik, hogy a délamerikai független államokkal 
hamarább lépjenek barátságos kötésre, mint mi, úgy önmagunk 
toljuk még száz esztendővel előbbre.« Pedig ez is bekövetkezett. S 
a mellett épen akkor futott híre, hogy Amerika a Mexicoi-öböl vé
delmére még abban az esztendőben 4 s a Chesapeak-öbölben 5 
erősséget készül építtetni közel 6 millió dollár költséggel s hogy 
Monroe elnök Jackson-nal 1819 márcz. 30-án hadi tanulmányi 
útra indult. »A hol megjelenik, — írták az amerikai lapok — min
den visszavonás és ellenkezés úgy elenyészik, mint harmat a nap 
előtt.« Az amerikai lapok a nyáron is háborúval fenyegetőztek 
Anglia ellen ; azonban becstelenségnek tartották volna azt a gyönge 
Spanyolországgal szemben mindamellett is, hogy ennek királya tény
leg még mindig nem adta át Floridát. Halogatásának oka nem az 
volt, mintha attól léit volna, hogy az éjszakiak elismerik, hanem 
az, hogy egyúttal meg is segítik a délamerikaiakat. Természetes, 
hogy az amerikaiak az angolokat okozták a halogatásért s hogy 
egy angol-spanyol brazíliai szövetséget Florida megtartása érdekében 
nagyon is közel állónak képzeltek. El is rendelték már Perry 
vezetése alatt a hajóhad mozgósítását s ha a zsoldos katonaság 
száma 1814 óta nem ment is többre 10,000 embernél, nem minden 
tüntetés nélkül emlegették, hogy az 1816. évi népszámlálás szerint 
18—45 év között 745,556 fegyverfogható férfijük van.1 Monroe 
azonban egyelőre beérte azzal, hogy az 1819 decz. 7-én megnyílt 
kongresszuson tárgyias előterjesztést tegyen Spanyolország szűkkeblű 
eljárásáról. Jelentését decz. 9 én kinyomatni s a külföldi követeknek 
is megküldeni rendelte a kongresszus. 

1820 márcz. 8-án Adams törvényjavaslatot terjesztett a 
kongresszus elé, mely szerint az elnök fölhatalmazást nyer Florida 
elfoglalására s az összes floridai hivatalok betöltésére, a személy-

1 1924-ben volt a tengeren a a tavakon az Egyesült-Államoknak 7 drb. 
74 ágyús sorhajója, 5 drb. 44, 3 drb. 3fi, 2 drb. 24, 4 drb. 18, 1 drb. 14 és 5 
drb. 12 ágyús hajója. 1815-ben épült első gőzfregátja, melyhez azóta még 4 
kisebb járult. A kalózok ellen 15 bárka és salup működött; a tavakon 27 na
gyobb hajó és 14 ágyúsalup járt. Ebben' az esztendőben még 5 sorhajót és 5 
fregátot készítettek. 
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és vagyonbíztosság s a vallásszabadság oltalmazására s az Egyesült-
Államok törvényeinek életbeléptetésére. 16-án már 400 katonát in
dítottak Florida felé s odarendelték a Havannában állomásozó 3000 
embert is. Mivel azonban a franczia, angol és orosz kormányok 
felajánlották a spanyol udvarnál való közbenjárásukat, az ameri
kaiak is felfüggesztették az ellenségeskedés megkezdését. Csak ilyen 
fenyegetések és bonyodalmak után szánta rá magát, a spanyol kor
mány, hogy végre-valahára, 18^1 márcz. 3-án teljesítse több mint 
két évre felvállalt kötelezettségét s átadja Floridát, melynek kormá
nyát most. valóban átvehette Jackson; de csak azért, hogy néhány 
hónap múlva, miközben százféleképen bosszantotta a washingtoni 
urakat, daczosan és duzzogva vonuljon vissza. Jellemzi a yankee-
szellemet, hogy az átvétet megtörténtével, július 14-én St.-Augustin-
ban azonnal megindult egy angol hírlap. 

Florida elfoglalását nemcsak a kalózkodás megszűntetése vé
gett, hanem a miatt is követelték a déli államok, hogy megszökő 
rabszolgáiknak ne szolgálhasson menedékül. Ha még úgy húzó
dozott is ettől a gondolattól Monroe kormánya, a valóságban mégis 
a rabszolgatartók kedvében járt, mikor annyit (áradozott Florida 
megszerzésében. Egy más körülmény még határozottabban napirendre 
hozta a rabszolga-kérdést. 1818 végéig 22-re szaporodott már 
az államok száma, még pedig véletlenül olyanformán, hogy a mikor 
a rabszolgatartó Kentucky, Mississippi vagy Alabama kérte az 
államok közé való felvételét, ugyanakkor hasonló kérelemmel fordult 
a kongresszushoz a rabszolgaellenes Vermont, Indiana vagy Illinois 
is. így maradt meg a pártok közt való egyensúly. Mikor azonban 
Indiana délnyugoti szomszédja, Missouri-terűlet is államiságért folya
modott, egyszerre heves vita támadt, meg lehet-e ottan engedni a 
rabszolgaságot, vagy sem. Ekkortájban azonban már kezdték ész
revenni, kivált az éjszakiak, hogy kissé furcsa világításban állhat
nak a külföld előtt, midőn míg egyrészről az ember jogait hirdetik, 
másrészt állatok módjára bánnak színes embertársaikkal. Eleintén a 
társadalom mozdult meg. A quákerek már 90 esztendővel azelőtt, 
1727-ben sürgették a rabszolgaság eltörlését s 1751 ben nemcsak 
szabadon bocsátották négereiket, hanem taníttatásukról és letelepí
tésükről is gondoskodtak, 1780-ban pedig kieszközölték, hogy Penn
sylvania, majd New-York-állam szabadoknak jelentette ki mind
azokat a néger rabszolgákat, kik a függetlenségi nyilatkozat meg-
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tétele után területén születtek. Ugyanúgy határozott New-York is 
az 1799 július 4. után születettekről. Ezzel a néger mindenesetre 
vesztett értékéből, mert az eladásnál már csak saját személyét vet
ték tekintetbe, holott árát azelőtt a családjától remélt szolgálatokhoz 
szabták. Különben is rossz úlra tévedt a philanthropia; mert az lett 
belőle, hogy a pennsylvaniai vagy new-yorki gazda a nyakán veszett 
öregebb négert, ki nem versenyezhetett a fehér ember munkájával, 
eladta valamelyik déli államba, hol a gyapot- és czukornádíöldeken 
még a töpörödött aggastyánokat is használhatták, — hol a teher 
ember csak felügyelt, de nem dolgozott s így nem is versenyzett a 
négernek munkájával és a hol — mindezek következtében — töb
bet is adtak a négerért, ki tehát, az emberszeretet dicsőséges ne
vében, csak gazdát cserélt, S nem járt jobban szabadnak született 
fia sem, mert a társadalom megvonta tőle azokat a jogokat, a mi
ket maga az állam adott. 

A Philadelphiában 1787. tartott konvent a rabszolgák beho
zatalát csak 1808-ig engedte meg. Mivel azonban a rabszolga-
szállílókkal nem bántak úgy, mint közönséges kalózokkal, azzal 
mocskolták be az időközben köztörvénynyé lett határozatot, hogy 
1804-1808 közt Dél-Carolinába egymagába 50,000 négert engedtek 
beszáUíltatni. Az angolok példájára — talán szégyenletükben — 
1838-tól az amerikaiak is eltörölték a rabszolgakereskedést. Azon
ban épenséggel nem gátolták a csempészetet. Még 1819-ben is 14,000 
főre tették a rabszolgák behozatalát. 1820-ban csupán Maine, New-
Hampshire, Vermonl, Massachussets, Ohio s Michigan nem ismerte 
a rabszolgaság intézményét; 300 on alul volt a rabszolgák száma 
Rhode-Island, Connecticut, Pennsylvania s Indiana államokban is. 
Legnagyobb tömegben (425,153) laktak a szabadság vezérállamában, 
Virginiában, hol a népességnek csaknem 40%-át tették. 

Néhány statisztikai adat eléggé megvilágítja ezt a helyzetet. 
Az Egyesült-Államoknak volt l 
1790-ben 3.929,827 lakosa ; ebből 097,897 rabszolga =-= 17.7% 
1800-ban 5.305,925 » » 893,041 » = 16.8 » 
1810-ben 7.239,814 » » 1.191,364 » = 16.4 » 
1820-ban 9.638,131 » » 1.538,064 » = 15.3 » 

Átlag 6.556,428 lakosa; ebből 1.080,091 rabszolga = 16.7% 
1 Számításaimat a Haraszty által (Utazás Éj szak-Amerikában, 97—98, 

lapun) közlött statisztikai adatok alapján tettem meg. 
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Missouri-terület, mely most az államok közzé való fölvételét 
kérte, még az 1820 évi állagon is alul maradt, a mennyiben ott 
15.4°/0 rabszolga volt; igaz, hogy ez tíz év alatt 33 és '20 év alatt 
100% növekedést jelentett. Figyelmet érdemel, hogy míg — az egész 
köztársaságban — az első húsz esztendőben átlag 3 % , addig az 
utolsó tíz esztendőben már nem egészen 3%-ra ment éveukint való 
gyarapodásuk, a mi nem a születés, hanem a behozatal csökkené
sét jelenti. Randolph, CJa,y, Grawíord stb. lelkes beszédeket mond
tak egyszer-másszor a rabszolgák érdekében; szónoklataik hatását 
azonban nem kevéssé ronthatta, hogy csak rájuk kellett tekintenie 
annak, a ki rabszolga-tulajdonost akart ismerni; s hogy csak a 
kongresszus palotájának ablakain kellett kipillantania, a ki rabszolga
vásárt akart látni. 

Philanthropok, a kiknek a szíve elfacsarodott, mikor jajgatott 
a lány, kit apjától, — a feleség, kit férjétől, — az anya, kit gyer
mekétől szakítottak el, 1816. decz. 31. Washingtonban gyarmattár-
súlatot alapítottak a végből, hogy a szabad négereket Afrikába 
telepítsék vissza. Iskolázott négereket akartak szállítani oda, a sötét 
földrészbe, kik azután majd az amerikai és európai lölvilágosodást 
és műveltséget terjeszszék fajrokonaik közt. 1820 ban tették az első 
kísérletet, mikor 30 néger-családot szállítottak Sherbro-szigetére, 
(Sierra Leona pártjaival szemben). Mikor ezek csakhamar elpusz
tultak, 1821-ben a Gap Mesuradonái alapítottak egy új telepet, 
melyet a köztársaság elnökének tiszteletére Monrovíának keresz
teltek el, s ezt tették a Libériának nevezett köztársaság fővárosává. 
Talán javára is vált a mozgalomnak, hogy ekkor még nem tudták, 
milyen csekélységgé fog összezsugorodni az olyan vérmes reménye
ket keltő kísérlet. Az első 15 esztendőben mindössze is csak 809 
négert vittek, oda vissza s ezekről a négerekről nagyon igaznak 
bizonyult, a féltudás mennyivel veszedelmesebb a csupa tiszta os
tobaságnál. Mert a négerek egykori tanítóiknak inkább rossz tulaj
donságait honosították meg újra föltalált hazájukban s jó tulajdon
ságaikat is csak majmolták, — nem követték. Azonban, ha még 
úgy gúnyolják is egyesek ezeknek a néger-barátoknak vállalkozását 
s ha még úgy kétségbe vonják is szándékaik tisztaságát, az a moz
galom valamivel mindamellett is közelebb vitte megoldásához a 
néger-kérdést, ép úgy, mint azok a lapok és könyvek, melyek a 
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legridegebb természetességgel rajzolták a rabszolga-élet tölháborító 
jeleneteit. 

A kongresszus 1819 ben törvényt hozott, melyben kalózko
dásnak bélyegezte a rabszolga-kereskedést. Igaz, hogy csak léi-
rendszabály volt ez, mert a senatus törölte belőle azt a pontot, 
mely halállal bünteti a rabszolgával kereskedő amerikai polgárt. 
De mikor épen akkortájban irták a lapok, hogy New-Yerseyből parti
kalózok számos fölszabadult négert megint rabszolgának hurczoltak 
el, — ennek a törvénynek a közvéleményre mégis csak kellett 
hatnia. A szökött rabszolgák visszahozataiáról szóló szigorú tör
vényjavaslatot már tárgyalni sem akarta a kongresszus; a mi által 
élénk elégületlenséget keltett a déli államokban. 

Délen mindenütt nagybirtokok voltak, éjszakon csak kisebbek ; 
sőt nem is volt általános a földmívelés, mert a lakosságnak egy 
jelentékeny része ipart űzött. Amott minden emberre körülbelül 
80 hold szántóföld jutott s így mindenesetre több, mint a mennyit 
megmivelhetett. Innen van, hogy a rabszolgatartás szokása 90°/0-ban 
a déli államok bűne lett s hogy a latíf'undialis gazdálkodás itt is 
ép úgy az emberiesség rovására történt, mint valaha Rómában s 
mint mindenütt, a hol ennek a rendszernek hódoltak. Igaz, hogy 
Éjszak szabadelvű iparosai és farmerei négyannyi forgalmat csinál
tak, mint a déliek; de az is igaz, hogy ez a kisebb jövedelem csu
pán néhány nagyúr közt oszlott meg s hogy a tőkepénzes semmit 
sem juttatott a munkásnak, a rabszolgának, míg az éjszaki kisbir
tokos és iparos drága pénzen fizette a napszámot A Grassusok és 
a Lucullusok rabszolgarendszere nemcsak az ókorban nyomta el a 
szabadkeresetet. A szabad munkásnak sinyienie kellett az ingyen 
dolgozó rabszolga mellett. 

Épenséggel nem volt tehát közönyös kérdés egyik félre sem, 
megengedjék-e a rabszolgatartást az államiságért most folyamodó 
Missourinak? Voltakép nemcsak Missouri forgott szóban, hanem 
valamennyi terűlet, mely ezentúl hasonló kérelemmel fordulna az 
egyesülethez. Tehát elvi fontosságú határozatot kellett hozni. Mis
souriban 1810-ben 8000, s 1820-ban már 10,000 rabszolgát írtak 
össze ; az arány körűlbelől ugyanaz maradt; a rabszolgák a szabad 
népességnek azelőtt is, most is körűlbelől hetedrészét tették. Csak 
a római történetet kellett valamennyire ismerniök, hogy elképzel-
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hessék az amerikaiak, milyen veszélyekkel fenyegeti őket a rab
szolgatartás. A régieknél a rabszolga is ahhoz a fajhoz tartozott, 
mint az úr maga s a rabszolga ott gyakran műveltebb volt uránál, 
úgy, hogy a szabadság megadásával egy-két nemzedék után eltűnt 
az úr és a szolga közt való társadalmi különbség. De ha még így 
is rettenetesek voltak a Spartaeusok, mitől kellett tartani iit Ame
rikában, hol fajra, műveltségre oly óriási különbség mutatkozott 
gazda és rabszolga közt ? S ha kimondanák is a négerek egyen
jogúságát, a miről különben ekkor még csak költői lelkületű em
berek álmodoztak, akkor sem lehetne megakadályozni, hogy a 
yankee-társadalom, mint idegent, le ne nézze a négert. Ha már a 
római patrícius is csak gúnynyal tudott tekinteni a plebeiusra, az 
1789. után élt íranczia arisztokrata pedig a polgárra, kivel külön
ben jogait megosztotta, mit lehetett várni a négerek emancipatiójá-
tól ? Pennsylvania fölszabadítván a rabszolgát, csak következetesen, 
járt el, ha választójogod adott neki; de életével játszott mégis az 
a néger, ki valóban gyakorolni akarta a jogát; s nem tartották 
illendőnek, hogy még a templomban is oda üljön a lehér ember 
mellé a fekete. Ohio-állam eltörölte a rabszolgaságot; de a szabad 
négert is kitiltotta a maga területéről; igaz, hogy hasonlíthatatlanul 
jobban is felvirágzott, mint pl. a vele szomszédos Kentucky, mely
ben a munkát rabszolgák, tehát olyanok végezték, kik átkozták a 
göröngyöt, melyet vetés aiá kellett fölszántaniuk. Csak a szabad 
munka nemesit; s őket korbácscsal kergették dologra! De már 
ekkor kezdtek rájönni, hogy a megmunkáltatásra váró terűletek 
folytonos szaporodása annyira fölveri a rabszolgák árát, hogy immel-
ámmal végezett munkájuk voltaképpen többe kerül, mint a szabad 
napszámos fáradozása. Hiszen Louisianában ekkor átlag 584, Alaba-
mában, Caroliná.ban és Georgiában 390 s Marylandben, Virginiában 
stb. 280 dollárra becsültek egy rabszolgát, 

Mentől több földet szerezlek maguknak az Blgyesűlt-Államok, 
annál jobban szétszóródtak a területükön élő rabszolgák, mivel a 
határokon belől bárhová el lehetett őket adni. A Mississippi völ
gyében feltört új terűletek az addigiaknál még alkalmasabbak voltak 
czukornád- és gyapot-ültetvényekre. Már pedig ha e végből óriási 
árakat ígértek pl. Louisianában egy-egy jól megtermett rabszolgáért, 
fölment a négerek ára Kentuckyben, meg egyebütt is és így min-
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denesetre válságosabb helyzetbe jutott a mezei gazdaság. Hiszen ha 
pl. a világpiaezon a dohány ára, a növekvő verseny következtében 
csökkent, a rabszolga ára pedig ugyanaz maradt, sőt emelkedett, — 
természetes, hogy Virginia, mely a nagy embereken kívül, kik Ame
rika szabadságát megalapították, termelt egyúttal dohányt is, a 
mihez épen a rabszolgák értettek legjobban,—egyszerre úgy találta, 
hogy vagy a dohánytermesztésről, vagy a rabszolgaságról, de az 
egyikről mindenesetre le kell mondania. S mivel kiszámította, hogy 
a dohány a napszámos munka mellett sem drágulna meg, ha nem 
is lelkesedett, okoskodni kezdett a rabszolgaság eltörlése érdekében. 
A rabszolgákat pótolhatnák az európai bevándorlók, kik annál 
olcsóbban kénytelenek dolgozni, mentől tömegesebben érkeznek; s 
így sokat lehetne nyerni a dohányon. Másrészt azonban a né
gerek oly tömegesen laktak Virginiában, hogy egyszerre való felsza
badításuk nemcsak gazdasági, hanem társadalmi, sőt — igen köny-
nyen — állami válságot is okozhatott volna. A mit, csekély száma 
miatt, éjszakon törni kénytelen, délen — hol nagy tömegben él 
együtt, — nem törné el a felszabadított néger. Jefferson már előre 
látta, hogy a négert (öl kell szabadítni; de nemcsak könyvekben, 
hanem élőszóval még ekkor is hirdette, a Monroe idejében, hogy 
ez a néger azután nem él meg egy államban a yankeevel, hanem 
külön államot fog alapítani. 

Oly államban, hol a íiú, kinek apja teher, anyja fekete volt, 
rabszolgája saját édes apjának s kitéve annak, hogy eladás 
végett vásárról-vásárra hurczolják, — egészen máskép ítéltek a rab
szolgaságról, mint a hogy azt az éjszakiak, vagy az európaiak 
szerették volna s a négerek érdekénél előbbvalónak tekintették a 
maguk érdekét. Kétségkívül hatásos jelenet lehetett, mikor a kon
gresszusban Missouri kérelmének tárgyalásakor a newyorki Tal-
ma,dge egy harminezéves férfiú tüzével szónokolván a mellett, 
hogy ebben az új államban már ne engedjék meg a rabszolgaságot, 
épen akkor hallgatott el, mikor odalenn lánczait csörgetve vonult 
el egy rabszolga-csapat, melyet néhány fehér káromkodva, kor
bácsütések közt nógatott gyorsabb haladásra. A kongresszus ugyan 
elnapolta üléseit, mielőtt Missouri ügyében határozott volna, — a 
sajtó és a társadalom azonban megmozdult s a déliek nagy bosszú
ságára, ha nem is mindjárt a rabszolgaság eltörlését, legalább ter-
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jedésének akadályozását s az 1787. évi törvénynek a Mississippitől 
nyugatra eső területen való életbeléptetését követelte. A vitát csak
hamar a kongresszusnak újabban megnyílt ülésszakaszában folytatták. 
A georgiai Cobb megjósolta, hogy ezzel a kérdéssel olyan tüzet 
gyújtottak, melyet az Oczeán minden vizével sem olthatnak el, mert 
ehhez vérfolyam kell. Clay azzal ijesztgetett, hogy az egyesület öt 
év múlva már három (egy keleti, egy nyugati s egy déli) államcso
portra válik külön és Jefferson is aggódott az egyesület fönmara-
dása miatt. Monroe elnök maga azonban az alkalmazkodás politi
káját űzve, egyezkedésre intette a pártokat. 

Jó czím volt erre, hogy Massachussets keleti része Maine név 
alatt külön állammá akart alakulni. Az éjszaki új állam fölvétele 
egy időre megint helyreállította volna az egyensúlyt a rabszolga
tartó s a rabszolga-ellenes államok közt, mi különben csak a kérdés 
megoldásának elhalasztását jelentette. A taktikusok kivitték, hogy 
egy biliben javasolták a két állam, Missouri és Maine fölvételét; 
s hogy ezt a bilit azután 1820. márcz. 3-án el is fogadta a kon
gresszus. E szerint elejtették azt a kívánságot, hogy Missouri ne 
tűrje a rabszolgaságot s minden löltétel nélkül vették föl az egye
sület kötelékébe. Azt azonban mégis kimondták, hogy Louisiana 
többi részében az éjszaki szélesség 36°30'-étől éjszakra a rabszol
gaságot végkép eltörlik így akarták elejét venni a rabszolga 
kérdésben minden újabb vitának; vagyis kimondották eleve, hogy 
ettől a vonaltól éjszakra nem engedik meg a rabszolgatartást egy 
területnek sem. mely államiságért folyamodik ; ellenben attól délre 
nolle-velle bele kell nyugodnia a rabszolgatartásba minden új állam
nak, így tehát még közjogilag is választóvonal lett a 36°30' s va
lóban két csoportra, két ellenséges táborra osztotta az egyesületet. 
Két ellenséges táborra, mely 1861-ben évtizedek óta fölhalmozott 
gyűlölettel tört egymásra, hogy karddal oldja meg azt a kérdést, 
a mit parlamenti vitákkal megoldani most nem sikerűit. 

Dn. MÁRKI SÁNDOR. 



Gritti egri püspöksége. 
Szederkényi Nándor szerint »1530. évben, midőn Gritti Lajos 

az ország kormányzatát János király nevében, mint helytartó, kezé
hez ragadta, magát egyideig egri választott püspöknek is czímezte. 
E czímen írt Vasmegye rendéihez okt. 11 én fölhívást, hogy János 
királynak engedelmeskedjenek és még pecsétjén is a püspöki czímert 
használta. Később elhagyta a czímezést. Ugy látszik, első föllépésé
nél tekintélye növelésére ruházta föl magát e czímmel, melyről ké
sőbb önként lemondott.*1 

Mindennek bizonyítására azonban csak egyetlen okmányt közöl2 

és más forrást nem idéz a szerző. Az illető okirat, melyben Gritti 
»Electus Agriensis, Summás Tbesaurarius Regius«-nak czímezi ma
gát, »Budae feria tercia proxima post festum Sacti Dionisii« kelt 
s azért alkalmasint, már 1530. április 12-én állíttatott ki. 

Az idézett passus elolvasásánál azonban az a gondolat rög-
zötte meg magát tejemben, hogy ha Grittinek más jogczíme nem 
volt volna az »egri választott püspök* czíméhez, mint saját 
szeszélye, úgy tekintélyének növelése helyett ép oly módon tette 
volna magát nevetségessé, mint a pávatollakkal ékeskedő mesebeli 
tarvarjú és a magyaroknak ép úgy nem imponált volna, mint állat
társainak az oroszlánbőrbe bújt mesebeli szamár. Azért utána kutat
tam, a dolognak, mely kutatásnak eredménye érdekelni fogja külö
nösen az erdélyi olvasót s azért itt közlöm. 

Hogy Grittit a Konstantinápolyban tett jó szolgálataiért János 
király több ízben kitűntette, az ismeretes dolog. Így pl. Szerémi 
György elbeszél egy epizódot a Rogendoríék által megszállott Buda
vára ostromából és azután hozzáveti, hogy »mox rex (Joannes) 

1 Hevesvármegye története II. 25. 
* ü . o. II. 431. 
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fecit Dominum Gritti Ludovicum in gubernátoréra Hungáriáé in 
inense veris Marcii«, hol a »tavasz« szó tautológia ugyan, de a 
jelen esetben hasznos.3 Nemsokára ezután még a napot is meg
nevezi ily módon »et dominus Gritti jam erat gubernátor Anno 
1531 in mense Marcii in die divi Gregorii pape«A Gergely pápa 
napja csakugyan márcziusra, még pedig e hó 12-ére esik. Szerémi 
azonban bizonyára nem azt érti, hogy Grittit az említett napon ne
vezték ki, hanem, hogy akkor már kormányzó vala. Püspökké való 
kineveztetéséről azonban mitsem említ. 

% Pray5 közli János király levelét is > dátum Budae 1530« íva-
lami másoló röstségéből így megrövidítve), melyben János »domi
num Ludovicum Gritti. supremum thesaurarium et consiliarum 
nostrum« kinevezi »in gubernalorem nostrum, ac regni nostri Hun
gáriáé* s ilyképen okadatolja a kitüntetést »quare habito ratione 
virtutum etc. domini Gritti . . . quae ipse antea quoque, tum verő 
in proxima obsidione civitatis nostrae Budensis, quam una nobis-
cum pro conservatione hujus regni . . . pertuliU stb. A levél keltét 
illetőleg Pray azt a véleményt koczkáztatja, hogy alkalmasint deczem
ber havában kelt, még pedig Rogendorfnak elvonulása után az 
általa sikeretlenűl ostromolt Budavára alól. Az ostrom, mint Szerémi 
írja, deczember 23-án lett beszüntetve.6 Püspöknek e levélben sincs 
czímezve Gritti. De ha Bethlen Farkasnak hitelt adhatunk. János 
király már ekkor tudta, hogy VII. Kelemen pápa őt kiközösíteni 
készült az egyházból és azért fukarkodott a püspöki czímzésekkel.7 

3 Mon. Hang. Hist. Scriptorea. I. 296. 
4 U. o. I. "297. — Szádeczky szerint — Wenzel hibásan »1530«-ra vál

toztatta az évszámot. Az eredeti kéziratban szintén tévesen »1537« áll. L. 
Szerémi emlékirata, kiadásának hiányai. Akad. értek. 1892. 34 1. és Sze-
rémy György élete. U. o. 68 1. Az emlékírat szerzője chronologicus botorká-
lásaiban következetes, mert pl. az ostromot is 1536-ra teszi. 

» Epistolae Procerum II. 367. A raguzai köztársasághoz írt levelében 
(u. o. 370) János király szintén említi (Budae 8. mensis Januarii 1531), hogy 
Grittit »pro suo eximiis et praeolaris virtutibus« Magyarhon kormányzójává 
nevezte ki. 

a Id. m. 293. 
' A keresdi kiadás 55. lapján. — Közli János királynak egy igen csípős 

hangon írt levelát a pápához ily kelettel »Alba-regali 15. Nov. 1529.« Katona 
nem fogadja el e levelet valódinak, mert János király Budán volt »Sabbato 
post festtim b. Martini Kp. 1529« (tehát nov. 13-án) és u. a. év Miklós napján. 
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Kiközösítése az ugyanazon év deczember 22-én Bolognában tar
tott consistoriumban lett elhatározva 8 

Annak bebizonyítására azonban, hogy János király Grittit csak
ugyan kinevezte egri püspöknek, legújabban Óváry Lipót közölt egy 
adatot. Kivonatát adja9 a velenczei signoriának 1530. július 20-áról 
Ez utóbbi dátum azonban semmit sem bizonyít és az előbbi sem sokat, mert 
két nap alatt János király Fehérvárra mehetett és különben is Bethlen dátuma 
tollhiba lehet. Katona azonkívül még avval okadatolja kételyét a levél valódi
ságában mivel »ille tam acerbis stilus non congniit characteri Zápolyae, sed 
potius Bruti, eujus virulentus in pontiflces calamus omnibus satis notus est.« 
História Critica,~KX. 525. Csakhogy a levél nines meg Brutusnál, vagy leg
alább én nem találtam meg. A Toldy ígérte index-xel pedig adósa maradt az 
akadémia a történet kedvelő olvasó közönségnek; pedig hát éppen Brutusra 
férne rá az index. Ez utóbbi II. kötetének 287. lapján csacsog valamit arról, 
hogy a pápa János királyt fenyegette, a következő lapon már »Joannes jactan-
dus«-ról szól; még a 297. és köv. lapokon is úgy látszik ugyanazt a szalmát 
csépeli, inig végre a 302. lapon van egy »nagy hézag« melyen túl nyomát veszt
jük a tárgynak. — A Bethlen közölte levél csípős ugyan, borsót tör a pápa 
orra alá, de azért valódi lehet. 

8 Az Óváry közölte regesta szerint »János király excommunicatiója a 
consistoriumban a béke megkötése előtt egy nappal lett elhatározva.« Aka
démia Oklevél másolatai II . 86. »A béke« alatt a Bolognában 1529. deczem
ber 23-án kötött véd- és dacz-szövétséget kell értenünk, a melyről kiállított ok
iratot Dumont közli. Tome IV, part. II . pp. 53—58. — Az Óváry közölte re-
gestát dr. Pr. Dittrích is közli Regesten und Briefe des Cardinals Gasparo 
Contarini czímű munkájában (Braunsberg 1881. p„ 48). Tudatlanságból Kómá
ból 1529. feb. 17-éről keltezi a, levelet. — Hogy azonban csakugyan Bologná
ban nem pedig Rómában lett János király kiközösítve, azt VIII . Henrik angol 
király egy leveléből is tudjuk. Mon Hnng. Hist. Diplomát. V. 174. »Alterum ; 

quod (Pontifex in Brevi illó quod ad nos dedit) contra omne jus fasque, et in 
Caesaris dumtaxat gratiam, Johannem Hungáriáé Bégem indefensun et inau-
ditum a regia dignitate exuerit, et extra Eclessiae communionem, sua sententia, 
quam Bononiae túlit, ejocerit.« — Hogy pedig nem 1529 elején történt, azt 
Jean Joachim Seigneur de Vaux leveléből is tudjuk (I Ferencz franczia király
hoz) »London CLV (el V?) Marzo 1530« czímű kelettel, melyben a levélíró 
tudatja királyával, hogy az angol király egy audientia alkalmával közölte vele 
a hírt, hogy a pápa »hallomás szerint*, kiközösítette János magyar királyt. 
Lásd Letters and Papers . . . Henry VIII a dátum alatt. Tehát Bologná
ból Londonba ép oly gyorsan jutott el a hír, mint Velenczébe. — Minden kö
rülmény arra mutat, hogy János király ldközösíttetését hangos dobra nem igen 
verték a Bolognában összegyűlt jó keresztények. — Óváry szerint (id. m. 37) 
a bulla szövege Budára 1530 elején az országgyűlés folyama alatt érkezett meg, 

9 Idézett müvében II. 38. — Óváry módszerét a regesták közlésében 
Erdélyi Múzeum XIII. 2 
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kelt levelének a császár és Ferdinánd udvaránál idéző követjükhöz, 
melyben a János király részéről egri püspöknek kijelölt Gritti Ala
jos «-ról10 van említés téve. 

Történetíróink figyelmét eddig azonban elkerülte az Albéri ré
széről már régebben közölt11 azon adat, mely szerint magának Gritti-
nek egy levelét már 1529. október havának 18-án olvasták föl a 
velenczei tanács ülésében, melyben tudtul adja, hogy Budán van és 
János király nagy kegyében áll, a ki kinevezte őt egri püspöknek, 
mely méltósággal évenkinti 22 ezer arany jövedelem jár; továbbá, 
hogy nem sokára ezen kitüntetés után ki nevezte a király legfőbb 
biztosának, s Magyarhon kincstartójának és katonai főparancsnoká
nak. A signoria november 2-án felelt leveleire s megküldötte neki 
szerencsekivánatait előléptetéséhez. Ez adatok hitelességéhez alig 
férhet kétely. 

Nincsen azonban adatunk arra nézve, hogy a pápa Gritti ki-
neveztetését valaha megerősítette volna. VIT. Kelemen és az üj püs-

remélem nem fogják utánozni történetíróink. Hogy példában mutassam be 
módszereit, ő Grittire nézve számos regestét közöl, de egy szóval sem árulja 
el, hogy az eredeti teljes szöveget éppen maga az Akadémia történelmi bizott
sága lltí lapon közölte a Magyar Történelmi Tár 3. kötetében. Ha pedig 
az ebben közölt szöveget összevetjük az Óváry közölte kivonatokkal, úgy azon 
tanakodunk, hogy ennek a crambe bis repetita-m\k tulajdonképen mi a 
raison d'étre-je. Annak a kutatónak kinek nincs tudomása a már közlött szö
vegről, a kivonat nem ad helyes, de még megközelítőleg sem teljes fogalmat 
az eredeti okirat tartalmáról. Annak pedig, ki ismeri a szöveget az Akadémia 
előbbi közléséből, a kivonat teljesen fölösleges. Egy-két levél kivonatát pedig 
nem közli. Elvesztek-e ezek azóta, hogy nyomtatásban megjelentek ? 

10 Grittinek keresztneve Alvise volt. Némelykor »Alouise«-nek is írják. 
Ő magát latinul »Ludovicus«-nak nevezi. Mások őt »Aloisiq«- és »Luigi«-nak 
hívják s ezért történetíróink is majd »Lajos«-nak majd »Alajos«-nak neve
zik őt. 

11 »Alle ventisei die ottobre (1529) . . . ei fuono appresso lettere die M. 
Alvise Gritti, figliuolo del serenissimo prineipe, date in Ungheria . . . Di po'i 
avvisa (Alvise), lui ritrovarsi in Buda in ottima grazia del Vaivoda re Giovanni 
di Ungheria il qnale l'aveva ereato vesoovo di Agria; per il qual grado avria 
ventidue mila ducati all' anno di entrata; ehe appresso era Stato eletto sommo 
suo commissario e tesoriero di quel regno, e luogotenente generale«. L. Eug. 
Alberi Belazioni degli ambasciatori Veneti Ser. II. vol. III. p. 150. — No
vember 2-án pedig »la Signoria si congratula con messer Alvise deli' elezione 
sua al vescovato d'Agria« stb. U. o. 160 1. 



GRITTI EGRI BÜSPÖKSEGK. 19 

pökjelölt atyja, Gritti András, a velenczei dogé ép ez idő tájt nagyon 
jó barátok voltak, de a pápa egyszersmind hajhászta V. Károly 
császár barátságát is s e miatt »János vajdá«-nak még nevét sem 
emlegették a fölötte ingerlékeny császár jelenlétében. VIT. Kelemen 
éppen 1829. október 24-én érkezett Bolognába 25 biboros és az 
összes »court ecclesiastique« kíséretében, hogy ott bevárja és meg
koronázza a lombardi vas koronával új szövetségesét, V. Károlyt.12 

Már pedig a pápa megerősítése okvetlenül szükséges volt Gritti 
püspökségének beteljesedéséhez. A mit Pietro della Valle regél róla, 
hogy t. i. Gritti Szulejmán szultán jóváhagyásáért, is folyamodott 
volna és hogy a szultán ezt neki meg is küldötte, sí non e verő, 
legalább tréfának ben trovato.xi 

A meddig pedig a pápai jóváhagyás meg nem érkezett, János 
király püspök jelöltjei mint pl. Grittin kivűl Laszki János, Fráter 
György stb. püspökökké nem lehettek. Laszki 1536. táján protes
tánssá lett, Grittit pedig a fölháborodott erdélyiek 1534. őszén lefe
jeztették. Fráter Györgynek azonban kedvezett a szerencse s azért, 
midőn a váradi békében János király kiengesztelődött Ferdinánddal 
és ennek bátyjával s ezek révén valószínűleg a pápával is, György 
barát már nem írja alá magát >Electus Varadiensis«-nek hanem 
Episcopus Varadiensisnek.1* 

Érdekes volna megtudni, hogy Szederkényi honnan tudja azt, 
hogy Gritti »önként mondott le« püspöki, czíméről. Vagy talán ezen 

12 Gachard Voyages des Souverains des Paye-Bas. II. 85 és kör. 11. 
13 »Re (Giovanni d'Ongaria) con il consiglio de suoi bánni l'elesse gover-

natore de tutt' il Eegno d'Ongaria facendolo Conte di gran Oontado di Mar-
marus . . . (Engli anche?) l'elesse Vescovo d'Agria die valsuta (valsente?) l'ho-
nore (il qual honore?) non volse egli accetare se da Solimano non fosse con-
firmato, la qual eonfirmatione gli fu da esso largainj (largamente ?) concessa , ..« 
Magyar Történelmi Tár III, 21. A másoló vagy szedő ugyancsak megviselte 
az eredeti szöveget. 

14 Hogy meddig maradt János király kiátkozott, nem tudjuk. Raynaldus 
szerint 1534. július havában a pápa nem akarta meghallgatni kérelmét a luthe
ránusok ellen tervezett intézkedései ügyében, mert állítólag a király még nem 
folyamodott volt, hogy a pápa őt az átok alól föloldja. Annales Eccles. XIII. 
103. — Tudtommal Fráter György legutoljára 1539. márczius 26-án írja 
magát alá »Electusnak« és III. Pál már maga is váradi püspöknek czímezi őt 
1540. okt. 3-án. L. Károlyi Codex Epistolaris 39. I. és 342. 11. — VII. 
Kelemen 1534. szeptember havában halt meg. 

2* 
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állítása is csupán conjectura ? Mert Pietro della Valle, hű kísérőjé
nek, állítása nyomán fölötte valószínű, hogy haláláig egri »püspök« 
maradt Gritti16. Scepper Kornéltól pedig azt tudjuk meg, hogy az 
egri püspökséget egyik fia számára tartogatta, kinek ezenkívül még 
Erdély uralmát is szánta volt.16 

Grittiről épp ugy mint collegájáról a püspökjelöltségben, Laszki 
Jánosról s ennek fivéréről, Jeromosról, lassankint az a hír terjedt 
el, hogy az új »eretnekség« tanaival egyetértenek. Ezért ő jónak 
látta a német császárhoz levelet írni és a szállongó hírt részéről 
megczáfolni.1' 

15 »Io . . . deliberai di seriver una lettera a Monsignor Arciveseovo di 
Collocia, et Vescovo d'Agria, perche doppo la morte del mio Signore (Luigi 
Gritti) il Ke Giovanni haveva conferito a su Signoria Erna quel veseovato 
d'Agria« Id. köt. 56 1. — Szederkényi szerint »János király tényleges birtoká
ban lévén Hevesmegyének és az egri várnak is, (az) 1536. év folyamán, való
színűen nemsokára, (Szalaházy) Tamás halála, után. egri püspökké Frange-
pán Ferencz kalocsai érseket nevezte ki.« (Id. m. II. 81.) Mintha bizony 
János király törődött volna egy rézbatkát avval, hogy ellenfelének püspök
jelöltje életben volt-e vagy nem, midőn Gritti halálával János fölfogása szerint 
az egri szék megürült. Hogy példát idézzek, János király 1527. aug. 16-án 
András plocki püspöknek 500 frtnyi évi díjat adományozott és ugyanaz nap írt 
VII. Kelemen pápának, tudtul adván neki az adományozást és beleegyezését 
kérvén, hogy az említett évdíjat a »megürült« veszprémi püspökség javadal
maiból fizethesse ki a megnevezett lengyel főpapnak. Ez a püspökség pedig 
azért ürült meg János király véleményében, mert éppen Szalaházy Tamás 
akkoron veszprémi püspök Ferdinánd trónigényei mellett kardoskodott. Fer
dinánd viszont osztogatta a püspöki székeket tekintet nélkül arra, hogy váljon 
János királynak volt-e jelöltje reájuk, vagy nem. így pl. koronázása alkalmá
val az egrit Szalaházynak, az erdélyi püspökséget pedig Gerendy Miklósnak 
ajánlotta föl. A belháború forgandó szerencséjétől függött, hogy ki élvezendi 
majd a jövedelmet, mert János király a fönnebb mondott napon az üresedésben 
levő erdélyi püspökség jövedelmeiből ezer frtra rúgó évdíjat Tomicki Péter 
krakkai püspöknek adományozott s ehhez is kérte a pápa beleegyezését. L. 
Acta Tomiciana IX. 251. 253 és Mon. Hung. ffist Diplom. XXV. 273. 
•»Beati possidentes« volt akkor is a mottó. — Egy Ováry közölte (id. m. 
II. 66) regesta szerint Frangepán Ferencz 1535. márcz. 12-én már egri püs
pök volt. 

16 »Nam jussi sünt illi (Ludovico Gritti) subesse Sanchsachi omnes, et 
efferato, tam ob acceptam ignominiam, quam ob Gritti junioris caedem filii, 
cui parabat praeter episcopatum Agriensem dominium Transilvaniae.« Mon. 
Hung. Hist. Diplom. XXV. 525. 

17 »Quelcque faulse opinion de ma foy envers la religion chrestienne.« 
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Egykorú forrásokból tudjuk, hogy Gritti tolyvást törökösen öl
tözködött. Nagy Iván szerint18 életnagyságú arczképe Velenczében 
a Ste. Ermagora e Fortuna, overo San Marcuolo városrészben a 
Gritti-családnak régi palotájában, a többi ősök képei közt még 1857-
ben is ott díszeit, teljesen török jelmezben turbánnal. A szerző 
hallgatagságából azt gyanítom, hogy pásztorbotos és püspöksüveges 
czímere nem fordul elő az arczképen. 

London, (43. Cromford Road Wandsworth S. W.) 1895. nov 

így említi az »álhírt« a császárhoz írt és Budáról 1530. decz. 23-án kelt leve
lében. Lanz, Correspondenz d. Kaisers Kari V. I. 411. 

« Bt. Tört. Tár. III. 4. 
KROPF LAJOS.* 

* Londonbau élő derék honfitársunkban, (ki mérnöki hivatása mellett 
nagy előszeretettel foglalkozik történeti tanulmányokkal, s a magyar történet-
íráanak eddig is kitűnő szolgálatokat tett, úgy hogy neve a szakkörökben rég
óta köztiszteletnek örvend) igen jeles új munkatársat nyert folyóiratunk. ígé
retét bírjuk, hogy nemsokára az aversai gyilkosságról (Endre királyfi meg-
öletéséről Nápolyi Johanna által) ír egy tanulmányt új adatok alapj'án az 
»Erdélyi Múzeum« számára. Szerk. 



A „Kurjácska gredai" ősemberi telep Kécsán 
(Torontál vm.) 

(Első közlemény.) 

I. 

Előszó . 
(Felolvastatott a szakosztály nov. ülésén.) 

T. Szakosztály! Az itt bemutatott dolgozat szerzője Orosz 
Endre néptanító. Már maga ez a jellemzés magyarázat nélkül is 
kifejezi, hogy szerény állású, szegény ember, de nemes törekvésű, 
mert a népoktatás szolgálatába szegődött, a mely se lenyes állásra, 
se gazdag jutalomra se nyújt reményt és kilátást. Szerencsés csil
lagzata még mint nagyon fiatal embert érintkezésbe hozta a Szamos-
Újvárt élő Orenstein nyűg. őrnagy úrral, a ki szenvedélyes dilettáns 
archeológus és itt kapott tudvágyó elméje kedvet a régészethez. 
Mint oly ember, a kinek anyagi viszonyai nem engedték, hogy sok 
évi tanulmányt és sok pénzt igénylő egyetemi u. n. tudományos 
pályára lépjen ; megelégedett azzal a tudással, a melyet a néptanító
képző intézet nyújt és a mely neki épen elegendő előképzést adott 
arra, hogy önképzés útján egészítse ki a maga tudása hiányait, a 
melyeket saját szerénysége legjobban érzett. Ezt meg is "tette mohó 
tudvágygyal és kitartó vasszorgalommal. Azt is megérthetjük ebből, 
hogy miért adta magát tüzetesen épen az u. n. történelemelőtti, 
vagy helyesebben mondva őskori régészetre. Itt folyton éber, kiváló 
figyelő tehetsége, élesen látó szeme és különösen iigyszerető buz
galma arra ösztönözte, hogy mindenütt, a hol bármi czélbói meg
fordult, leste és figyelemmel kísérte az esetleges leleteket, a hol ős
kori telepet sejtett, kutatott és gyűjtött, a hol bármi czélbói folyó 
földmunkáról vagy ásatásról értesült, ha csak lehetett, ott termett, 
megforgatott és szétmorzsolt minden göröngyöt és minden apró tár
gyat, bármi kevés jelentőségűnek látszott is, gondosan felgyújtott, 
apróra tanulmányozott és utána járt. A sok látás gyakorlati nagy 
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tapasztalaton alapuló helyes ítélőtehetséget fejlesztett benne és mint
hogy ezen a téren a nála hiányzott eruditiora ugy sem volt szük
sége, hogy szakmunkákban tehessen tanulmányokat, szorgalmasan 
olvasott mindazokban a könyvekben és folyóiratokban, a melyek az 
ősrégészetre vonatkoztak és a melyekhez hozzáférhetett. Kutatásai 
közben csakhamar felfedezővé is lett és első fúrathatott fél oly he
lyeket, a hol azelőtt nem is sejtettek őskori telepet. így sikerült 
neki évek során át oly nagy és érdekes gyűjteményt összeszerezni, 
hogy ma már ez a gyűjtemény kiszorítja szerény lakásából. 

A mikor íráshoz fogott, nem vezette se írói dicsőség hajhá-
szata, se feltűnésre vágyás. Hasznos akart lenni és ismertetni hason
irányú törekvőkkel a maga tapasztalatait és észleleteit. Ilyen ismer
tető leírás ez a dolgozat is, a melyben a torontálmegyei Kécsa köz
ség határán (elfedezett őskori telepről gyűjtött tárgyakat leírja a 
maga egyszerű és természetes modorában, minden tudós követelőd-
zés nélkül. 

A mondottak után két okom van, a miért óhajtom, hogy e 
dolgozat helyet kapjon a mi kiadványunkban. Egyik az, hogy mu
tasson példát arra, mit bír kivinni és létrehozni a nemes tudás
vágy és az önzetlen szorgalom szerény eszközökkel, csendben mun
kálva, minden dob- és trombitaszó nélkül és kevés, de nagyon ke
vés anyagi móddal. A másik az, hogy csináljunk propagandát egy 
régi kedvencz eszmémnek. Sokat érintkeztem szomszédainkkal, a szász 
atyánkfiaival, a kik, ha politikailag alkalmatlan szomszédok is. közelebbi 
megismerkedés után igen rokonszenves és szeretetreméltó embereknek 
mutatják magukat és mindamellett, hogy nagymérvű segélyforrások
ról nem rendelkeznek, nagyon számot tevő tudományos munkás
ságot fejtenek ki és általános elismerést kivívott eredményeket mu
tatnak fel a tudomány minden ágában. Ezt pedig annak köszönhe
tik, hogy köztük minden iskolázott ember, le a legszerényebb falusi 
papig és tanítóig, a maga hivatásszerű és kenyeretadó teendői mel
lett, szabad idejében tud időt és alkalmat szakasztani valami tudo
mány-ág szerény művelésére. Nem all be mindjárt tudósnak, írónak ; 
nem jár akadémikusság után, hanem beéri azzal, hogy szerény nap
számosa legyen a tudománynak, a ki anyag- és adatgyűjtéssel 
szolgál azoknak, a kik állásuknál és készültségüknél fogva hivatot
tak a feldolgozásra. íme ez a mi emberünk mutatja, hogy ily 
hangyamunka nálunk is lehetséges és azért adjuk ki ezt a dolgo
zatot, a mely ha irodalmi formájában nem is mintaképe a tökély
nek, de mintaképűi szolgálhat sok, nagyon sok embernek, a kik 
most oly kevés vagy épen semmi hasznát sem veszik szabad
idejüknek. 

FINÁLY HENRIK. 
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II. 

Az 1892. nov. 20-án Kécsa helység határán tartott excursióm 
alkalmával egy eddig teljesen ismeretlen ősemberi telepet figyelhettem 
meg a szántóföldek telszínén szétszórtan heverő cserépedénytöredékek 
és kovaszilánkok előfordulása alapján. 

Egy éven át végzett tüzetes tanulmányaim által a telep őskori 
tárgyait s ezek eljöveteli, valamint az őslelep mindennemű viszo
nyait képes voltam nem csekély fáradságot és időáldozatot követelő 
munka árán annyira összegyűjtheti]!, illetőleg megismerhetni, hogy 
ezen észleleteim eredményét a földtani-régészeti tudományszak által 
megkívánt részletes kidolgozásban egy terjedelmesebb közleménynyé 
állíthattam össze, mit a következőkben adok elő : . 

Kécsa nagyközség l az éjsz. szél. 45° 44' és 46' között, s a 
kel. hossz. (Ferrótól) 38° 29' és 31' között Torontál vm. észak
keleti részében fekszik. Vidéke horizontális fekvésíí, beláthatatlan 
alföldi rónaság, 80 méter tengerszín feletti magassággal. A terület 
geológiai képződményei a legfiatalabb korúak. A felszínt 0 5—1-5 
m. vastagságú új-alluvialis, zsíros, fekete televényföld (humus) al
kotja, melyben szárazföldi csigahéjak gyakoriak. A humus alatt 1-5 
méternél vastagabb, márgaconcretiós sárga agyag-üledék következik, 
s ennek különösen felső szintjében igen sűrűn, javarészben mocsa
rainkban még most is élő apróbb édesvízi molluscatajok héjai fe
hérlenek, nevezetesen: Planorbis corneus, Pl. marginatus, Lyrnnaea 
pallustris, Lyrnnaea auriculata, mélyebb szintben a Pisidium pusillum, 
Planorbis septemgyratus Gyclas corneus stb., melyekhez néhány 
szárazföldi, a füveken élő faj is társul, jelesen Helix hispida, Cio-
nella lubrica, Bulimus tridens, Papa muscorum. Vitraea, Oausilia sp. 

Mindezen zárványok alapján kétségtelen, miszerint a sárga 
agyag vízi képződmény, mely a geológiai értelemben vett legújabb 
korban, az új-alluviumban egy jókora terűletet elborító, állandó 
és hatalmas mocsárból rakódott le, melynek ezen üledékeit a Te
mesvár—Csatád—Zsombolya és Újvár helységek közti területen sza
kadatlanul mindenütt észlelhettem.2 Az új-alluvialis, fekete televény
földben Délmagyarországon igen gyakoriak a történelem előtti ember 
eszközei, edénycserepei és konyhahulladékai. Egy ily gazdag és érde
kes leihely a jelen alkalommal ismertetendő, u. n. «Kurjácska gredai» 
őstelep. 

1 Közigazgatásilag a különváltál) élő nemzetiségek szerint Román- és 
Horvát-Kécsa létezik, azonban topographiailag ezek egy helységet képeznek. 

2 Halaváts Gyula in. kii*, osztálygeologus úrnak földtan ilag útbaigazító 
szíves adataiért itten nyilvánosan is köszönettel tartozom. 
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A most nevezett telep Kacsától délkeletre a Dellimánics és 
Cordier (olv. Korgyé) hodája ( = tanya) között elvezető szekérúton 
menve, a 3/4 óra járásnyira tekvő «Kurjácska greda» nevű határon 
fekszik.1 Az említett szekérút kettéágazásánál a jobbra forduló út
vonal balfelén egy feltűnő nagy, mesterséges ÍÓldhalom (tumulus, 
kunhalom) látható, melytől d. délkeletre 350 lépés távolban a ter
vezett párkány—csenej—kécsa—zsombolyai helyi érdekű vasútvonal 
baloldalán lévő szántóföldeken alacsony, köralakú kis földhalmok 
vonják magukra a kutató figyelmét. Nagyságuk különböző; jelen 
elterült állapotukban a legnagyobb domb átmérője 50 lépés, mig a 
legkisebb csak 15 lépés. Az utóbbi oly lapos, hogy csak jól meg
figyelve vehető észre, holott az előbbi 70 cm. re is kiemelkedik lapos 
környezetéből.2 

Körülbelül 8—10 Q hm. területen m. e. 15 ily kis földhalmot 
számítottam meg szétszórt fekvésben, melyek a köztük levő térrel 
együtt alkotják az ősemberi telepet. 

A telep Csenej felőli részén egy ősfolyó, valószínűleg az Ó-Béga 
történelemelőtti már beszántott s igy alig-alig észrevehető meder 
nyoma kanyarog eltűnve a szántók földjében és a meder partjainak 
közvetlen mellékein több szabálytalan alakú kisebb horpadástól, mint 
azon ősfolyó parti kiöntéséből keletkezelt ősmocsarak, lápok, ingo-
ványok mélyedéseinek hova-tovább eltünedező maradványaitól kör
nyékezve. A meder és az ártér mélyedményei körül lakott az ős
ember azon kis halmokon és még számos egyenetlen alakú emel
kedésén a talajnak, melyek azon időben víztől védettebbek valának. 
Az ősteleptől délre 4 km. távolságban a délnyugat felé húzódó 
Ó-Béga folyó «lecsapolási csatorna »-jának néhány évtizeddel ezelőtt 
történt készíttetése által a legnagyobbrészt eltűntek azon partmenti 
terjedelmes mocsarak, melyek alatt az Ó-Béga ártere még az utóbbi 
évtizedek folyamán is állott. Mig az őstelep jelenlegi környezetének 
az elmondottakon kívüli részletesebb leírása egyrészt szükségtelen, 
addig másrészt úgy a jelen, mint a hajdani környezet a terűlet ho
rizontális rónaságának ugyanazonos egyhangúságánál fogva, a föl-
jegyzésre érdemes természeti pontot nem is szolgáltathat. 

A földhalmok keletkezésének határozottan a telepesek ott tar
tózkodása adta meg az alkalmat. Ugyanis a legtöbb ősemberi emlék 
a halmokban található, ellenben a dombok közötti szántóföld-terű
leteken csak elszórtan vannak kevés számban, miből következőleg 
meg vagyok győződve, hogy a kis halmok és teleplakók voltaképi 

i üj speciális térkép. (1 : 75,000) Zone 23. Ool. XXIV. Ó-Telek und 
Zsebely lapja. 

3 Össze nem tévesztendők a jelzett kis halmok a hasonló, de feltűnően 
nagyobb (4—5 in. magas) kunhalmokkal, melyek itten szintén gyakori jelen
ségek. 
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lakhelyeinek, a laképítmények, sátrak, kunyhók, tüzpadok fekvőhelyét 
jelzik, hol a tartózkodási idő aiatt leginkább a hasznavehetetlent!! 
elhányt mindennemű hulladékok s igen kis részben az elveszett, 
alátemetődött tárgyak összehalmozódása által, e halmok alapja állott 
elő. A telep elpusztulása óta gazdagon képződött televényföld védő
takaróval borította be a már pusztulásnak kitett őstelep színhelyé
nek emlékeit, azonban a földmives évszázadokon át szorgalmasan 
munkálkodó ekevasa és a csapadékok denudáló hatása a teledés 
homályának fátyla alól mind több tárgyat hozott napvilágra az elte
metett maradványokból. 

1893. márcz. 26-iki kelettel felszólítottam a Délmagy.-orsz. 
Múz. Tört. és Rég. osztályát a praehistorikus halmok megásatá-
sára. A társ. 1893. szept. 28-án tartott választmányi ülésén dr. 
Berkeszi István m. titkár ur előterjesztése alapján 25 irtot utalvá
nyozott. Az ásatások felügyeletem alatt 1893 okt. hő 22-én, 23-án 
és 29-én eszközöltettek. A legtöbbet ígérő halmok közepén keresz
tül 1 m. széles árkot húzva, felásattam hatot, a gazdagabb tartal
múak közül három dombot még egy 2-ik s egyet pedig három 
árokkal szeltem át. (összesen 11 árok.) Az ásóbenyomás 1-ső so
rában, vagyis a felülettől 2 dcmig kevés tárgy volt, a 2 dcméteren 
alul sűrűn mutatkoztak s általában a 3-iktól lefelé a 6-ik dem.-ig 
voltak a leggyakoriabbak, melyen túl már végképen eltűnnek, mivel 
a 6-ik dcm.-en alul a halmok alapját, vagyis a lapály sírna lei
színét értük el. A halmok központi legnagyobb magassága tehát 
5—7 dcm. A dombok alján (5—6 dcm. mélyen) íeküsznek az 
l —15 m. átmérőjű, széttöredezett tüzpadok, melyeket a televény 
talajra helyezett pár dcm. vastag sárga agyagból készítettek. A 
tüzpadok felső, u. n. tűzlapjait a készítés alkalmával egyenletes 
simára síkárollák s ezért a tüzpadok égetett töredékei házfal-vako
latra emlékeztető, mészkő-szürke színű felülettel bírnak. A legtöbb 
tűzpad drb. kiégetett szilárd állományú és halvány, szűrkés-sárga 
színű, ritkábbak a kevés tüzet Mállott lágyabb drbok. 

A tüzpadok felületén többször hamu tűnt elő a föld alól, a 
tűzhelyek körül pedig, valamint a dombok egész területén is, konyha
hulladék-csontok, kagylóteknők töredékei, edénycserepek, kö , csont-, 
cseréptárgyak, égetett agyagrögök, stb. hevertek rendetlenül szerte
szét s mindezeken kivűl különlegesség gyanánt még egy eltemetett 
ősemberváz és egy tűzhely hamujából előkerült bronztü is az ása
tás eredményét gazdagítják. Az őstárgyak mindennemű (kő, cserép, 
csont, kagyló) számos darabjain az idő hosszú folyamában vékony 
mészkéreg (patina) képződött, mi a tárgyaknak csak helyenkénti s 
nem egész felszínét borítja. Az előfordulási viszonyok ismertetése 
után a hátralevőkben végzem részint a felületről, részint az ásatá
sok által összeggyűjtött őstárgyak részletes leírását, könnyebb átte-
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kinthetőség végett kisebb csoportokra is osztályozva, mely szerint 
a talált összes ősemberi holmik elsőfokúlag rendeltetésük s másod-
tokúlag anyaguk alapján a következő kategóriákba különíthetők: 

I. E s z k ö z ö k . 
A) Kőszerek 
a) Örlőkövek. 

A telepről előkerült összesen 26 drb. kisebb-nagyobb örlőkő-
töredék, több különféle kőzetanyagból. (1. a hátrábbi táblázatban.) 
Ép öriőkövet nem találtam, csakis többszörös töredékeket, melyek 
eredetileg ép állapotukban köralakra voltak alakítva. Legszabályo-
sabbak a pyroxén-andesit őrlők, miket a basaltok követnek. Ebből 
kitetszik, miszerint a kitüntetett két kőnem, szépen alakithatósága 
miatt, kedvelt és legalkalmasabb kőanyaga volt az itten lakó ős
embernek őrlő-fenékkövek készítésére és használatára, mi a 8 
pyroxen-and. és 6 basáit anyagból készült őrlőknek a többi anyag 
fölötti nagy számából is következtethető. A töredék őrlők széleinek 
ívvonala szerint kiegészítve átmérőjük 20—30 cm. lehetett, mig 
vastagságuk méretei a 3 - 10 cm. között ingadoznak. Az örlőkövek 
íelső lapja, melyen a gabna őröltetett, a kisebb nagyobb elkopta-
tásnak megíelelőleg lapos, vagy homorúra mélyedt; alsó része, me
lyen a kő a földön feküdt, lapos vagy dombordad, (egyszerűen 
letéve vagy bemélyesztve.) A domború aljzalúak közepén a kő leg
vastagabb s innen a széleik felé mindinkább elvékonyodnak, de a 
lapos fenekűek tömegének vastagsága általában megegyező. Mint
hogy egy teljes örlőszer két-. 1 alsó- és 1 felső kőből kell álljon 
s ezek csakis alsó-, mondjuk a nyugvó »fenék-kövek*, azért a 
felső-, a mozgő-részletet, nevezzük »morzsoló-követ« az ezután 
tárgyalandó törőkövek közt kell föltalálni. Egy quarz-homokkőből 
készült örlőkőtöredék felső lapja homorú, az alsó domború. Ezen 
kő eredetileg egy örlőszer alsó részének vagy fenék-kőnek volt 
szánva és készítve s ily minőségben több ideig használták is; de, 
miután a használatban egészen simára koptatódván s talán el is 
törődvén, ugy látszik, e töredék kődrb. alsó érdes oldalát, a volt 
fenékkő fenekét használták egy más örlőszer íelső-, vagyis mor
zsoló tagjául. 

Az örlőkő-töredékek mindenikének munkára szánt lapja elko
pott, sima, mintha csiszoltak lennének, jeléül a kövek sokáig tar
tott használatának. Ezen örlőkő-töredékek az emberiség legkezdet
legesebb malomromjai, miknek rendeltetése a gabona megörlése 
volt s ezt a megrögzített fenék-kőre öntött magvaknak a kézbe 
lógott morzsolókövekkel való szétzúzása, szétmorzsolása által vé
gezték. Anyaguk mind primár-lelhelyü termés-kőzet. 
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b) Törőkövek 

Ezekből találtam 11 drbot, szintén több kőzetanyagból. (1. a 
hátr. tábl.) A törőkövek részint kavicsdarabokból lettek egyszerűen 
csak használatba véve, részint terméskőzetekből lettek némelyek 
csak megalakítva, mások alakítva és mogcsíszolva. Ily törőkőnek 
használt természetes alakkal bíró kavics 3 drb. van, melyből az 
egyiknek oldalait helyenként még még is simítgaüák, csiszolták. 
Terméskőzetből készítettek 8 drbot, miből 7 alakítás, 1 pedig ala
kítás és csiszolás által nyerte alakját. Az alak kétféle, u. m.'gömb-
ded 7 drb. s hasábalak 4 drb. Az előbbiek átmérője 6—8 cm. 
közt áll, az utóbbiak hossza 5 cmtől 10-ig változó. 

A törőköveket (schlagstein) kézben lógva mindennemű kisebb 
szilárd ütésre, törésre, zúzásra és morzsolásra felhasználták, így 
csontokat hasogattak, repesztettek szét, követ formáltak, kemény
héjú gyümölcsöket törtek, húst, növényi részeket potyoltak meg, 
sőt az elősoroltaknál még több más munkánál is alkalmazhatták 
ezen hasznavehető kőszerszámokat, azonban a legfőbb czéljuk 
mégis a gabonamagvak szétmorzsolása, vagy megörlése volt. S 
ezen munkát különösen a gömbded törőkövek végezhették, melyek
nek alakja és egész lelületüknek erősen kopott volta is bizonyossá 
teszi, hogy ezek az örlőkoveknek felső morzsoló tagjai voltak. 
Megtartási állapotuk kedvezőtlen, mivel a velük eszközölt munka 
és a kövek rideg természetéből kilolyólag könnyen nyertek kisebb-
nagyobb sérüléseket. Teljesen ép 1 példány, csonkított 3, és töre
dék 7 példány. A munka nyomai, az ütések, morzsolások minden 
törőkövön, hasábalakúaknái egyik vagy mindkét végükön, gömb-
dedalakúaknál pedig egész köröskörűi szépen szemlélhetők. Ügy a 
hasáb-, valamint a gömb-törőkövekről mindig az ütés hosszirányá
ban szoktak lehasadni, levállani a kőforgácsok, vagy nem ritkán 
épen felényi törési, drbok is. 

c) Vegyes kőtárgyak. 

Az előbbi kőeszközök után hátra van még azon kőszereket 
bemutatni, melyeknek rendeltetése különböző volt. Ilyenek : Henger
alakú kőkalapács, fele a nyél-lyuknál keresztben kettétörve, tömör, 
zöldes (ampibót) kőzetből alakítva, átfúrva és egyenletesen meg
csiszolva. Hossza 8 cm., a henger átm. 3 cm., mi a nyél-lyuknál 
4 cm.-nyíre szélesedik ki a lyuk erősítéséül. A henger köralakú 
véglapján ütések nyomai láthatók. Átfúrt kőszer csak ezen egy 
példány került elő a telepről. 

4 oldalú, hasábalakú kis kőék (célt) tör. alakított és egyen
letes simára csiszolt chloritos gneiszből A célt ékalakú vége hiány-
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zik A tör. hossza 5 8 cm., szélessége 1 3 cm., vastagsága 1 cm. 
Másik vége tompára csiszolt. E végből 8 mm. távolra a célt egész 
kerületén körűi futó 1 mm. széles kis barázda van bemetszve, mely
nélfogva — mint egy íront — megkötni lehet az elvesztés ellen 
biztosítandó. Értékes holmija volt ez tulajdonosának. 

Egy másik, ugyancsak chloritos-gneiszból alakított és egye
netlenül csiszolt kőék tör. egyik vége ékalakú, a másik letört. 
Hossza 5 5 cm., szél és vast. 15 cm. Éle ép. 

Derekán kettétört, finomszemű csillámos homokkőből alakított 
és csiszolt, egyenetlen lapos, 4 oldalú, hasábalakú kézi vésőbalta. 
Töredék hossza 6 cm., átl. szél. 8 cm., átl. vast. 2 cm. Vastagabb 
végén ütések nyomaival töredékes. Hiányzó vége éllel bírt. 

Egy kis darab quarzit-pala, ismeretlen csiszolt eszköznem tö
redékét képezi. 

2 cm. hosszú, egyik oldalán csiszolt sárga jáspis szilánk, 
szintén ismeretlen eszköz töredéke. 

Quarzit-pala lapos drb. egyik oldallapján simított felszínnel. 
(Simítókő.) 

Tűzkő- (silex szarúköves változat) kések és szilánkok, össze
sen 8 drb. A leghosszabb 4—5 cm. Színük: 4 drb halvány szürkés -
sárga, 1 élénk borsárga, 1 szürkés-tejfehér és 2 drb. sötétes-szürke 
színű. Anyagukban apró fehéres foltok, pontok vehetők észre. Ala
kítás útján nyert alakjok: az átmetszet lapított háromszög (A) <r> 
drbnál, ezek tehát két oldalélűek; az átmetszett ékalakot (<|) mu
tat 2 példányon, az ilyenek egyélűek, s 1 drbnak pedig négyoldalú 
hasáb ( • ) formája van, melynek két hegye élben végződik. Csak 
egy nagyobb kés bír pattogtatott éllel, a többiek szegélye simán 
hasított. Teljesen ép 6, töredék 2. 

Vaskos sárga quarz (quarzit) 9 cm. hosszú, 3 oldalú nagy 
kőkés, tördelés, hasogatás által alakítva. Ezenkívül a kőforgácsok, 
törmelékek között vannak oly éles szegélyű, lapos kődarabok, me
lyeket karczolásra, reszelésre stb. hasznáthattak ugyan, azonban 
-egy néhány drb szegélyén látható használati koptatást leszámítva, 
mi sem bizonyítja e kődarabkáknak kétségtelen eszköz voltát. A 
tűzköveket s az ezekkel azonos rendeltetésű éles szegélyű köveket 
vágásra, vakarásra, karczolásra stb. hasonló czélokra használták 
fel, nem kis szolgálat eredményével. A telepen általam összegyűjtött 
kőanyagok közt legalkalmasabbak voltak erre a tűzkövek éles szi
lánkjai. 

Megemlítendő még egy 6-4 cm. hosszú és 3 cm. széles biolit-
amph.-quarz-andesitből alakítottt kőkés. 

A kövekről általában 

A minden korban nélkülözhetetlen örlő-kövektől s az őskori 
őrlők felső részeitől, a morzsoló-kövektől eltekintve, feltűnő e tele-
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pen a kőeszközök kevés száma és ennek daczára azok egyszerűsége. 
Csiszolást feltüntető kőtárgy mindössze csak 8 van, s ezek: 2 törő-
kő, 1 kalapács, 2 eelt és .-*> más tárgy. Hiányzanak a szebben ala
kított és szépen megcsiszolt nagyobbszámú kőszerszámok. 

Az előkerült kófabricatumok mind kőkori jelleggel bírnak. 
Hét drb megalakítatlanúl maradt kő- és számos jelentéktelen 

apró kőtörmelék — mint az alakítási munkálatok kőtorgácsai — 
mellett még m. e. 20 drb kisebb, nagyobbára kerekded alakú ép 
kavicskát is találtam a telepen, melyek mint parittya-kövek szere
pelhettek (legtöbb vaskos-quarz.) Az apró kőtörmelékek közt egy 
3'5 cm. hosszú haematit (vascsillám) drb. is van alakítatlanúl és 
feldolgozatlanul természetességében hagyva, mi azért érdekes, mivel 
közeli vasbányák (Resclűtza, Krassó-Szörény m.) vidékéről hozhatták 
ide, azonban megolvasztása a bronz-öntésnél nagyobb nehézségekkel 
járván, kohászatüag való feldolgozását nem eszközölhették s tehát 
a közönséges kövekkel egyenértékűnek tekintették. 

Kimutatás a kőszerek számáról és anyagáról.*) 

Szám Kőanyagok nevei Őrlő Törlő Ve
gyes 

Tör
melék 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Mészkő (mállott) 
Vaskos quarz (fehér) 
Quarzit-pala (Lydit.) 
Sárga quarzit 
Sárga jáspis 
Tűzkő, (silex) szarúköves vált 
Haematit (vascsillám) 
Gránitit 
Biotit-quarz (trachyt v. gránit) mállott 
Quarz -trachyt. (mállott) 
Amphibol-traehyt. v. andesit 
Biotit-amphibol-trachyt 
Biotit-ampli.-qviarz-trachyt v. ami 
Pyroxen-andesit 
Andesitek (sötétszínű) 
Basáit (tömör és sötétszürke) 
Gránitos-gneisz (húsvörös sz.) 
Gránitos-gneisz (fehér és szürke) 
Gneisz (zöldes, mállott) 
Amphibol-gneisz v. pala 
Turmalin-gneisz 
Cloritos-gneisz (aprószemű) 
Biotit-muskovit-gneisz 
Sericites-muscovit-gneisz 

Átvitel 24 10 15 

+ 
+ 
+ 
+ 
i 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

*) A kövek determinálásának nagyobb részét dr. Schafárzik Ferencz 
geolog. tanár úrnak köszönhetem, mit ezennel nyilvánosan tenni kedves köte
lességemnek ismerem. 
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Szám 

25 
2G 
27 
23 
29 
30 
31 
32 
33 

Kőanyagok nevei 

Áthozat. . 
Serieites-pala 

Zöldes, finom szqv. amph. kőzet 

Finomszemű homokkövek 
Finomszemű quarzitos homokkő 
Oonglomerátos quarz-homokkő 

Ismeretlen kőzetek (5 f.) 

Összesen van: . . 

Örló 

24 

i 

i 

26 

Törlő 

10 

11 

Ve
gyes 

15 

i 
i 

Tör
melék 

1 

+ 
-4~ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

17 1 

A kövek részint az eredeti ősiéinélyükről származó nyers vagy 
termés anyagok, részint pedig másodlagos (secundaer) fekhelyről 
összeszedett kavicsok. Az eredeti terméshelyet illetőleg kétségtelen
nek tudom, hogy csakis e két helyről, u. m. a Kécsától észak
keletre és délkeletre fekvő közeli hegyvidékről lettek a helyszínére 
importálva, mint a mely kőgazdag terűletek legközelebb esnek a 
kécsai őstelephez, honnan a szükséges kömateria legkönnyebben 
megszerezhető volt. Dr. Scháfárzik Ferencz m. kir. földtani intézeti 
osztálygeolog. úr hozzám intézett levelében idevonatkozólag a kö
vetkezőket mondja: A köveknek legnagyobb része valószínűleg az 
aradmegyei és krassószörénymegyei hegyekből valók, a basáit pedig 
alighanem lukareczi.' A tűzkövek szintén magyarországiak; akrassó-
szörényi hegységben is igen sok fordul elő szarúköves tűzkő. 

A kövek jelenléte ezen alföldi őstelepen a köveknek minden 
egyéb anyag mellett is nélkülözhetetlenül szükséges jelleget enged 
tulajdonítani az ősember előtt, a melyeknek más — a teleptől tá
volibb kődús — vidékekről történt megszerzését vagy magok a. 
telepesek személyesen eszközölték, vagy még inkább hihetőleg, mások 
által csereforgalom utján közvetítették. 

B) Csontszerszámok. 

Habér a kő keresett eszközanyagát képezte is ősemberünknek, 
mégis voltak eszközök, melyeket kőből épen nem vagy, csak nagy 
nehézséggel készíthetlek volna el e telep lakói. Az ilyen eszközök 
jobb anyagául kínálkozott a csont, mely soha nem hiányzott; köny-
nyen alakítható; tartósabb mint a fa; lágyabb a kőnél s erősebb 
a cserépnél. A talált csontszerszámok ezek: 

Gyönyörű csont-ár, fiatal (2 éves). Cervus capreolus ágatlan 
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(nyársas) egyenes, teljesen ép, 12 cm. hosszú agancsából a rózsa
tővel együtt. Körűireszelte az ősember közvetlen a rózsa alatt és 
aztán letörte a koponyáról. Az agancs hegye 3-ó cm. hosszúságban 
kissé hajlott és simára van kopva, mi a bőrmunkánál és más ruha -
neműeknél igen czélszerüen végzett használat következménye. 

Egy más idős Cervus capreolus 3 ágú agancsa is használta
tott csont-árnak, mivel ezen agancs egy kiugró ágának hegye • szin
tén lenyes simára van csiszolva, a vele eszközölt munka által. Az 
agancs vastagabb végét fogva, tőrnek is használhatták. Az agancs 
első ága íölött még praehistoriai időben kettétört, de egymás köze
lében heverve, az ásatás alkalmával megtaláltatott. 

A leletek között van még 5 drb csont-ár kissé ívalakúan 
görbült és megsimított kicsiny végtöredéke. — Egy kis emlősállati 
csont az ízület-bütyök alatt l-5 mm. átmérőjű kis túrt lyukat visel. 
A Cervus elaphusnak a konyhahulladékoknái hátrább leírt agancs 
darabja szintén csontszerszám lehetett. 

Két drb. Ganis familiáris alsó állkapcsán különös jelenség, 
hogy az állcsont hosszvonalán a fogmedreken keresztül kétségkívül 
mesterségesen előidézett surlás, koptatás általi bemélyedések vannak, 
melyek alighanem az állcsontnak zsinegen való mozgatása, végig-
húzogatása által hosszabb időn át keletkeztek s így ezek talán a 
zsinegmunkánál alkalmatos eszközöknek is tekinthetők. 

Cj Cserépeszközök. 

A kőnél, csont- és fánál is volt némely czélokra még alkal
masabb anyag, miből sokkal kevesebb fáradtság mellett, a rendel
tetési czélnak még megfelelőbb eszköznemeket állítottak elő. Ez a 
cserép vagy égetett agyag. Hét drb köralakú, egyik oldalukon lapos, 
alig homorú, a másikon dombordad eszköz jutott napvilágra, szürkés
fekete színű égetett tiszta agyagból. Csekély ellenálló képességű 
anyagánál fogva csak egy ép, földarab kettő s ennél is kisebb tö
redék négy. Átmérőjük eredetileg 3'5—5;5 cm., vastagságuk 10—15 
mm. közt váltakozó. Noha mindeniknek a közepén lévő 5—10 mm. 
átmérőjű lyuknál bírnak a legnagyobb vastagsággal, leginkább itten, 
mint a lyuk által meggyengített helyen voltak kitéve a kettétörés 
következményének. Az ép példány köralakjának átmérője 5 cm., 
vastagsága 1 cm., lyukátm. 14 cm. Mindkét oldallapja lapos. Éhét 
darabtól eltérőieg külön kell felemlíteni a nyolczadik példány fél-
töredékét, mely világos-szürke színű, 27 mm. vastag s a lyuk át
mérője csak 4 mm. Alakja sem lapos, hanem gömbded. 

A mi végül e tárgyak rendeltetését illeti, vannak a kik az e 
fajta agyagkarikákat u. n. „fonó-orsógombnak,* ismét mások pedig 
„halász-háló nehezéknek* tartják. A jelen esetben határozottan kon-
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statálom a t'onó-orsót a laposabb és nagyobb átmérővel bíró pél
dányokban, ellenben a háló-nehezékek inkább hosszúkás, hengerded 
vagy gömbded alakúak szoktak lenni, mint a minő a legutóbb leírt, 
8 ik — a többiektől eltérő — példány. A lyukba illesztett orsö-
pálcza természetesen fa volt. ügy a íonó-orsó, valamint a háló-
nehezék rendeltetése mindenki előtt ismeretes lehet. 

D) Fémtárgyak. 
Megbecsülhetetlen anyaga az eszközkészítésnek a fém (metal-

lum). Ez sem hiányzik a kérdéses telepről. Az ásatáskor került fel
színre a legnagyobb földhalomból, annak egy 6 dcm. mélyen íekvő 
tűzhelye hamujából egy teljesen ép, csak hegyén kissé görbült, 
bronz-tű (sárga bronz.) Hossza li -5 cm., rhombalakú, 2 mm. széles 
oldallapokkal, (átmetszete PJ). Szúróvége hegyes, másik vége lelapí
tott és egyszer aláfelé be van hajlítva, hol tehát íület (tűfokot) 
képez 3 mm. átmérővel. Az egészet szennyes zöldes-szürke színű 
bronz-rozsda borítja. 

Találtam még az ásatások helyén 1 négyszög cm.-nyi kis 
bronz pléh töredékdarabot, mely azonban nem bír nagyobb jelen
tőséggel a telep kultúráját illetőleg. 

OKOSZ ENDRE. 
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Irodalmi Szemle. 
A történettanúlás módszerei. 

A történelem tanulmányozásának módszerei. Irta Freeman A. Edward. Angol
ból fordította Hegedűs Pál. Budapest, 18c*5. Kiadja JA, Franklin-Társulat. (Olcsó 

könyvtár, 352. sz.) 8 r. 350 lap. Ára 60 kr. 

F r e e m a n a magyar közönség előtt legismertebb angol tör
ténetírók közé tartozik, mindamellett, hogy épen nem számíthatjuk 
nemzetünk barátai közé. Egy időben irodalmunk eleget foglalkozott 
azon inkább politikai, mint történelmi jellegű támadásaival, melyeket 
hazánk keleti törekvései ellen intézett. Magyarul először M a r c z a 1 i 
Henrik adta ki. kis világtörténelmét (Budapest, 1875.), s azt egyideig 
vezetó'könyvűl használta a budapesti gyakorló-gymnasiumban, E köny
vecskének rendszere sok barátot szerzett nálunk is annak a felfogás
nak, hogy az iskolákban nem az adatok halmazára, hanem az embe
riséget koronkint vezető eszmék megértetésére kell gondolni első sor
ban ; azonban része lehet abban is, hogy túlságos tért nyitott isko
láinkban az örökös bírálgatásnak, melynek csak az adatok alaposabb 
ismerete mellett volna helye. Ennek a rósz alkalmazásnak már való
ban nem Freemann az oka. 

Nem szoros értelemben vett tudományos munka, hanem inkább 
népszerű előadásnak szánt tanulmány K ó n y i József fordításában meg
jelent másik könyve is, „Az angol alkotmány fejlődése a legrégibb 
időktől fogva". (Budapest, 1893. 8 r., 240 lap. Az Olcsó könyvtár 329. 
száma.) E munka megjelenésének évében Freeman már nem volt az 
élők sorában; egy esztendővel azelőtt, utazás közben hunyt el, S a 
magyar tanárvilág csak akkor tudta meg igazán, ki volt, midőn H e-
g e d ü s Pál, brassai fó'reálisk. tanár, a Pesti Napló 1892. évi júliusi 
(207—210.) számaiban négy közleményt adott a történelemtanárának 
hivatásáról szóló tanulmányából. Ez a tanulmány voltakép töredék a 
most előttünk fekvő könyvből, mely Freemannak 1886-ban az oxfordi 
egyetemen tartott előadását tartalmazza. 

Mennyi tűzzel, s egyúttal mennyi gúnynyal emel szót a tanulás 
igazi szabadságának érdekében s milyen magas mértékkel ráéri a ta
nár hivatását! Milyen különösen hangzik az a magyar ember fülében, 



IRODALMI SZEMLE. 35 

hogy kikél ama szabályzat ellen, mely Oxfordban évenkint 42 órára 
s föltehetőleg 42 jó eló'adásra akarja szorítni a tanárt, holott pl. Ko
lozsvárt ugyanazon tanító-szék betöltőjének ugyanazon idő alatt 122 
órát kell adnia, s még ekkor is szemére vetik, hogy kiveszi a részét 
a pihenésből. Ez, mivel Freeman s az egész világ megköveteli, hogy 
az egyetemi tanár kidolgozott előadásokat és beszédeket tartson, annyit 
jelent, mint őt évenkint 40 —50 ívnyi, a tudomány színvonalán levő, 
só't azt a színvonalat lehetőleg emelő könyv megírására kényszeríteni. 
Ide járul az az irányzat, mely mondhatni, a közönség tetszése közt, 
egyetemeinket mindinkább csak a kenyérkeresők pályaházává akarja 
átalakítani, honnan a vonatok naponkint minden irányba induljanak. 
Vajjön nem volt e jó magyarra lefordítani a harmadrésznyi óraszám 
mellett is megterheltetésről panaszkodó angol tanárnak azt a kijelen
tését, hogy az ő egyetemi munkája a vizsgálatok letételével s az ösz
töndíjak osztogatásával nem lesz közvetlen kapcsolatban ? 

A fiatal embernek, ki magát a történelem tanulására vagy épen 
tanítására s irodalmi művelésére szánja, nagy figyelemmel kell'olvasnia 
Freemannak a történelemről s annak rokontudományairól szóló fejezetét. 
Különbséget tesz ebben az ismereteknek azon ágai közt, melyekre a 
historikusnak csak esetleg van szüksége s azok közt, melyekkel állan
dóan kell foglalkoznia. Az érmek, fegyverek és minden fajú régiségek 
tanulmányozását, a palaeographiát (mint külön tudományágat), a föl
íratok tanát, a genealógiát, sőt „a maga által tudománynak keresztelt" 
heraldikát is elismeri ugyan a történelem ágainak; „de — úgymond 
— a társaikhoz és valamennyi középpontjához való viszonyuktól kü
l ö n tekintve, alig egyebek a kíváncsiság anyagánál." Kimondja ellen
ben, hogy „politikai földrajz nélkül nincs teste", s hogy „a politikai 
földrajz a történelemnek lényeges része." Elismeri, hogy az időtannak 
„bizonyos mértékben" megvan a maga módszere s hogy „teljes elsa
játítása saját tudományt tételez föl" ; de azon kivűl, hogy „az esemé
nyek kellő egymásutánjának s egymástól való távolságának megállapí
tása által a történelmet megvilágítja" ; nem látja más czélját és értel
mét. Viszont a két tudományág közt létezhető testvériség legszebb pél
dáját szemléli a történelemnek és a nyelvtudománynak egymáshoz való 
viszonyában, ha siet is kijelenteni, hogy a „nyelvtudománynak na
gyobb szüksége van a történettudomány segítségére", mint viszont. 
A történelem testvértudományának tekinti a törvényt is. Ezek után 
méltán nevezheti balvéleménynek azt a nézetet, mintha (kivált a mo
dern) történelem más egyetemi tanulmányoknál könnyebb tudomány 
volna. 

Külön fejezetben foglalkozik a történelem tanulmányozásának 
nehézségeivel, melyek közt talán legnagyobb az, hogy a ki tárgyát való
ban érteni, akarja, el kell felejtenie a tanultak nagy részét. Valóban, 
éreznünk kell a felejtés hasznos és szükséges voltát, ha vele együtt a 
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történelmet az emberről, mint politikai lényről szóló tudományt akarjuk 
felfogni. Maga is érzi, hogy ez a meghatározás inkább a történelem 
legmagasabb törekvéseinek, a történelem által elérhető" legmagasabb 
czéloknak a leírása, mint' magának a törtérielemnek szigorú meghatá-. 
rozása; de figyelmeztet reá, hogy a politikai tudomány az elbeszélés 
eredményein alapúi ugyan, de nem. kénytelen —- mint a történelem, 
egyáltalán — elbeszélő alakot ölteni, sőt — mint ezt a történelmi 
bizonyítékok természetéről szóló szakaszban fejtegeti — nem is kell 
föltétlen bizonyosságra törekednie. A történelemben egyáltalán nincs is 
föltétlen bizonyosság; példákat idéz reá, mily bizonytalanok még leg
jobb bizonyítékaink is. Óvatosan ugyan, de alkalmazni kívánja a 
C r e d o , q u i a i m p o s s i b i 1 e elvét, mert akárhány dolog sokszor 
„azért v a l ó s z í n ű b b e n igaz, mivel oly nagyon v a l ó s z í n ű t l e n . " 
A történelemben tehát sokkal nagyobb súlyt tulajdonít a mondáknak, 
mint a hogy azt sokan újabb időkben, pl. a szegény Névtelen Jegyző 
elbeszéléseivel szemben, megengedni, hajlandók. 

Valóban, itthon is meg kell szívlelnünk az eredeti kútforrásokról 
szóló fejezetében adott azt a tanítását, hogy „történelmi dolgokban 
minden alapos tanítás magva az, hogy s e m m i f é l e történelmi ta 
núlmánynak sincs becse, ha ki nem terjeszkedik az eredeti írók isme
retére." De a mint ezzel nem akarja csökkenteni a feldolgozások értékét, 
másrészt a köznapinál szigorúbb értelemben kívánja meghatározni, kiket 
lehet eredeti íróknak, kútforrásoknak tartani. L i v i u s-nak pl. fogalma 
sem volt arról, mit értsen eredeti kútforrás alatt s kritika nélkül írt, 
ép úgy, mint 2—3 emberöltővel ezelőtt a legtöbb európai historikus. 
A legmagasabb értelemben vett eredeti kútforrások közé számítja a 
VI. századbeli T o u r s i G e r g e l y - t ő i saját kora történeteinek elbe
szélését, vagy a XI. századból H e r t z f é l d L a m b e r t nek az in-
vestitura-küzdelemröl szóló művét, mely „a XI. század szerzetese szá
mára a legelső (úgynevezett ó kori) történetírók közt teljes joggal biz
tosított helyet." Jó az ilyesmit kijegyezni minálunk, hol divatba jött, 
hogy a középkori—kivált hazai— krónikásokban csupán írástudó maj
mokat lássanak s még pl. egy Rogeriusnak irodalmi és tudományos 
értékével se törődjenek olyan mértékben, mint megérdemelné Sőt itthon 
a legendákra sem igen szabad hivatkoznunk. „Mi azonban — mondja 
Freeman — ugyanazon osztályba sorozzuk s ugyanazon mértékkel ítéljük 
meg őket, mint a királyságok bevallott történetíróit." Az eredeti kútfor
rások közé számítja a homerosi költeményeket, s más nemzetek nem
zeti nagy költeményeit is. De hát mit csináljunk mi, kikre a vezérek 
s első királyok korabeli históriás énekek csak a krónikaírók tudákos 
feldolgozásaiban s lapos átírásában maradtak? Ha mi is dicsekedhet
nénk azzal, hogy nyelvünkön írt középkori emlékeink vannak! De ezzel 
az angolon kivűl alig dicsekedhetik más nép. Freeman fölhívása azon
ban engedékenységgel a mi krónikáinkra is szól; történetkutatóink 
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„helyezzék azokat eredeti kútforrásokként a régibb idők nagy remek
műveivel egy sorba, mint; oly szövegeket, melyeket ugyanazon gonddal 
és tisztelettel kell tanulmányozni.". 

Nagyon illik a történelem egysége tanának hirdetőjéhez, hogy 
valami külön érdemek szerint ne darabolja szét korokra a történetet 
s ne tartsa szentségtörésnek, ha valaki a. klasszikus írók mellett a 
középkoriakat is tanulmányozni meri s ezeknek összevetéséből igyekszik 
levonni az emberiség haladásának törvényeit. Hol lehet pl. észrevenni 
a bizánci íróknál, hogy megszakadt volna a klasszicizmussal való ösz-
szeköttetésük ? S Galliában is lehet-e azt mondani, hogy Sidonius az 
utolsó klasszikus és Toursi Gergely az első középkori író ? Freeman 
még a vizsgálatok czéljából olvasó jelöltektől is bizonyos rendszert 
követel; megkívánja pl., hogy Toursi Gergelyt vagy Lambertet csak 
Thukydides után olvassák; s ne foglalkozzanak a XVI. s későbbi 
századokkal, mielőtt meg nem ismerték pl. az V., VI. stb. századot. 

Ez helyes; de nem olyan érthető, hogy miért sóhajtozik annyira 
Freeman a régi, jobb világ után, mely abban állt, hogy az egyeteme
ken „nem hanyagolták el azt a biztos munkát, mely a régibb idők 
tanulmányozásához nélkülözhetetlen, az alapos tudományt, mely ily ta
nulmányozásnak az eredménye." Ha ma „egyszerre, fogós, talán csil
logó, nagyobb korszakokba merülnek el'', — ez nem jelentheti azt, 
mintha a mostani egyetemek történettanítása irtóznék az események 
rendszeres áttekintésétől. De Freeman a maga ragyogó irodalmi és 
tanári munkásságán is észrevehette, hogy egyes korokban sokkal mé
lyebben elmerült, mint másokban s ha ő maga annyira kiszélesítette 
is működésének körét, hogy szinte ostobaságnak tartotta gátolni a 
modern történelem tanárát a klasszikus történelemnek előadásában, 
maga is rendesen csak egyes korok képét alkotta meg s nem szorít
kozhatott áttekintésekre, a mik évenkint csupán 42 órával még Oxford 
ezen díszére is óriási feladatokat róttak volna. A mit az egyetemi ta
nítószéken elvégezni nem lehetett, abban ő is hódolt az egyetemeken 
uralkodó mai divatnak, s a többit a szemináriumi oktatásra, az ifjak 
magánszorgalmára s különösen a könyvtár használatára hagyta. Felol
vasásainak tartásánál már előre feltételezte az ismereteknek bizonyos 
mennyiségét. Reá csak a főbb szempontok kijelölése s nem a történe
lemnek szoros értelemben vett úgynevezett betanítása tartozhatott, a 
mint az ifjúsághoz intézett ezen lelkes fölszólítása is eléggé bizonyítja. 

Majd a tudomány s e g é d f o r r á s a i r ó l értekezik, ide sorozván 
a történelmi elbeszélések fejezetéhez nem tartozó s általában egyrészt 
e m 1 é k s z e r ű e k nek, másrészt o k í r a t s z e r ű e k nek nevezhető for
rásokat. Elsőséget ad az elbeszélő történetíróknak, de épen nem ki-
csinyli azt a tanúiságot sem, a mit a koponyák, fegyverek, falak, a 
művészibb építkezések, felíratok, írott és elbeszélt okiratok nyújtanak. 
„Van valami abba,n, — végzi ezekre vonatkozó fejtegetéseit, — ha az 
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ember szavai könyvben vannak lenyomtatva; több ennél valamivel, ha 
vastollal és ólommal az örökkávalóság számára sziklába vannak vésve." 

Hajlandó a segédforrások közé sorozni a m o d e r n í r ó k a t is, 
azon oknál fogva, hogy senki sem olvashatja az egész történelmet ere
deti kútfőkben s így bármely korszakkal kivan is különösebben fog
lalkozni, nem nélkülözheti ezen korszakok külön feldolgozóit, a modern 
írókat, sőt kétségtelenül ezektől szerzi meg ismereteinek legnagyobb 
részét. A modern író azonban ép úgy, mint a modern tanár, alig lehet 
egyéb, mint szövegmagyarázó, de legalább is kalauz, a ki megmutatja 
a forrásokhoz vezető utat. Magának a modern írónak kell legjobban 
tiltakoznia az ellen, hogy — ha ez hízelegne is hiúságának — ó't 
eredeti kútfővé igyekezzenek tenni. „Minden bálványimádót vissza kell 
utasítania. Ne engedje meg soha, hogy a tudomány titkos forrásának 
tartsák, a kinek magán-kinyilatkoztatásai vannak, melyek kizárólag az 
övéi és másoknak nem állanak ép úgy rendelkezésükre. Hallgatóival és 
olvasóival meg kell értetnie, hogy Ő is az volt valaha, a mik ők és 
megfelelő fáradsággal ők is azok lehetnek, a mi ő. Tanúit annyit, 
hogy megértse a legnagyobb igazságot, azt, hogy mennyit, kell még 
tanulnia és soha sem fogja restelni, hogy még azoktól is tanuljon, a 
kiket tanítani van hivatva." A modern történetírónak itt bemutatott 
típusát valóban érdemes itthon is egy kis figyelemre méltatni, hogy 
valamivel kevesebb legyen azok száma, kik vagy maguk bálványoznak, 
vagy azt szeretnék, hogy őket bálványozzák mások. 

Végűi külön fejezetben buzdítja hallgatóit és olvasóit, hogy ala
pos történelmi ismeretek szerzése czéljából tanulmányozzák a földrajzot, 
melyet részint könyvek és térképek segítségével, részint pedig utazva, 
szemeikkel látva sajátíthatnak el. Nagyon érdekes megjegyzéseket tesz 
a történelmi földrajzokról s a történelmi térképekről, a miket annál 
érdemesebb elolvasni, mert a millenium az iskolák s a tudomány 
számára egyaránt, egészen új történeti térképek készítésére ad alkalmat 
s 1896-ra a Magyar Földrajzi Intézettől ezekből egész gyűjteményt 
várhatunk. Könyvének minden lapján hirdetvén a történelem egységes 
voltát, ,300 híven kitartó hallgatóját befejezésül is arra buzdította, 
hogy ne rohanjanak későbbi korszakok tanulmányozásához, mielőtt tö
kéletességre nem vitték a korábbiakban s még egy angol község bizo
nyos korbeli határait se igyekezzenek megalapítani, mielőtt nem fog
lalkoztak Athénnek és démosainak, Limoges eitéjén'ek s villejének stb. 
tanulmányozásával. Elismeri, hogy ez ellentétben áll az egyetemeken 
divatos rendszerrel s ha hódítnak Freeman szavai, mint ő maga szinte 
követelte is, ezentúl egyetemünkön is megoldatlanul maradnak a pálya
kérdések s a tanárvizsgálati feladatok, melyek a legkülönbözőbb kor
szakokból követelnek monographiákat. De csak úgy maradnának meg
oldatlanul, ha a hallgatók rendszertelenül válogatnák össze a hallgatni 
kivánt előadásokat s ha nem fogadnák meg Freemannak s az, ifjúság 
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minden más barátjának azt a tanácsát, hogy inkább az első, mint a 
századik korszakot válasszák s lehetőleg fokozatosan haladjanak előre. 
El kell ismerniök, hogy „a tanár nem vizsgálatokra előkészítő tanító; 
a vizsgálatokhoz k ö z v e t l e n ü l nincs semmi köze; de tanítása a 
vizsgálatoknak legalább nem lesz akadálya." 

Hegedűs úr köszönetet érdemel, hogy az egyetemi ifjúságban a 
tudományos szellemet fölébreszteni annyira alkalmas ezt a könyvet 
szépen és szabatosan lefordította. A történet tanulmányozásával foglal
kozó ifjak mulasztást követnének el, ha Freeman könyvét szorgalmasan 
nem lapoznák. Hegedűs úr jól tenné, ha megvalósítaná azt a szándé
kát, hogy lefordítsa Freemannak „Historical geography of Europe" 
czímű nagy művét is, melyhez hasonló úgy sincs irodalmunkban s 
mely Freemant, mint a mostani könyvében felállított elvek alkalmazóját, 
mutatná be. Örülnénk annak is, ha átültetné A r n o l d „Introductory 
lectures on Modern History" czímű egyetemi előadásait i s ; mert ezek 
ugyan már félszázadosak, de oly becsesek, hogy az angol egyetemeken 
mint Standardwork, most is használatban vannak. Óhajtanunk kell, hogy 
kiadót találjon mindkettőre; Hegedűs tősgyökeres magyarságú fordítá
sában Standardwork lehet mind a három a mi történetkutatóink s 
különösen egyetemi ifjúságunk kezében is. 

Márki Sándor. 

Váradi Gábor önéletírása. 
Hulló levelek, irta Várady Gábor, három kötet, Mára maros-Sziget, 1890—5, 

Egy nevezetes múlttal bíró kiváló ember jól megírt naplójánáa 
alig van érdekesebb olvasmány nemcsak a nagyközönségre nézve, k 
mely szórakozva okul belőle, hanem a történetíróra nézve is, a ki so -
használható adatot talál benne. A magyar memoire-írodalom ily napló s 
val gazdagodott Várady Gábor „Hulló levelek" czímű három kötete 
művének megjelenésével. Az I. kötet, a melyhez, a szerző előszava elé 
Szilágyi István írt egy becses tanúlmányszerű bevezetést, a szerző 
fiatalságától fogva az L84s/9-iki szabadságharcz végéig lefolyt neve
zetes eseményeket foglalja magában, addig az időig, mikor a szerző 
külföldre menekült. A 11. kötet az elnyomás ós a kiegyezés korszakát 
ecseteli az 1867. koronázásig. A most megjelent III. és egyszersmind 
utolsó kötet a koronázástól napjainkig tartó idő nevezetes eseményei 
nek leírását tartalmazza. Az érdekes napló e szerint történelmünk leg-
nevezetesb évtizedeinek eseményeit öleli fel, a melyeknek a napló írója 
vagy részese, vagy közvetetlen szemlélője volt. 

„Sok százados multunkban — mondja helyesen, említett beveze
tésében Szilágyi István — alig van fontosabb, nagyobb jelentőségű 
korszak, mint az utolsó ötven esztendő. Politikai, társadalmi, kultu
rális életünk renaissance-a ez, mely mikor bezárta a múltat, egy újnak 
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nyitotta meg sorompóját a következő nemzedék előtt, mint olympiai 
pályaterét a nagy küzdelmeknek. Mert ez a félszázad csakugyan nagy 
küzdelmeknek, viszontagságoknak volt időszaka. Rombolás és teremtés, 
öröm és szenvedés egymást váltották fel s hogy a formából semmi se hiányoz
zék, a vérkeresztség felavatása által létrejött az „uj Magyarország " 
E változó viszonyok közt nőtt és élt e könyv írója. Ezeken a válto
zatokon vezeti végig az olvasót saját tapasztalatai, után. Egy hosszú 
élet élményei vannak itt lerakva, kezdve az első ifjúság rajongó nap
jaitól a 70 éves kor végső stádiumáig. És mindezek azzal az. éles 
megfigyeléssel, az élet reális volta által megszűrt, higgadt ítélettel, a 
melyben való virtuózásnak az író nem közönséges jeleit adta úgy egyéb 
műveiben, mint kiválóan „Országgyűlési levelei'-ben. Az írónak e 
memoire-jai méltóan fognak egykor csatlakozni legújabb memoire-íróink 
ilynemű műveihez, sőt ránk, megyeiekre nézve annyiból még érdeke
sebben, mert szerencsésen látjuk bennük a két egyént egyesülni, az 
országost és megyeit; az országos dolgoknál figyelme kiterjedvén azok
nak speciális megyei viszonyaink szerint való hatására, a megyei em
ber pedig országos szempontokra emelkedik mindenütt, a hol e két 
irány egymással szemközt áll." 

A szónoklásban és írásban egyaránt jártas szerző naplójának 
nyelve élénk, könnyen folyó, tősgyökeres magyar, a tárgyhoz, a mely
ről szól, mindig alkalmas, szóval olyan, a minőnek a maradandó becsű 
naplók nyelvének lenni kell. 

Körmöczbánya, 1895 decz. Bellaagh Aladár. 

Német és magyar szólások. 
A magyar nyelvnek legjobb forrásaiból szerkesztette Simányi Zsigmond, egyet, 
tanár, akad. tag, a Magyar Nyelvőr szerkesztője. Budapest, Franklin-Társaság, 

ára 4 forint. 

Simonyi nagyon sokat, sok maradandót írt. „Tüzetes magyar 
nyelvtana" párját ritkítja nemcsak a hazai irodalomban, oe a külföldi
ben is. Simonyi összes munkái közt azonban gyakorlati szempontból 
az első helyen a czíműl írt munka áll. Antibarbarusának javító ha
tását érezzük mindnyájan, de ez a munkája nem forog annyi kézen, 
mint a mennyin a „német és magyar szólások" bivatvák. E munka 
becsét, értékét csak az ignorálhatja, a ki nem ismeri hitvány fordítá
saink még hitványabb nyelvezetét. Kettős örömmel kell üdvözölnünk 
Simonyit, ki a gyakorlati téren munkájával a németből magyarra való 
fordítást meg akarja jobbítani. 

Bizony-bizony, ránk fér már, hogy nyelvészetünk eredményeit, 
tőró'lmetszett magyaros kifejezéseinket, bevigyük az iskolába is. Gaz
dag, népnyelvi anyag van a Nyelvőrben; nem vagyunk rászorulva, hogy 
a német gondolkodásmódot magyar ruhába bujtassuk s magyarnak 
hirdessük. Ha a német az „öklébe nevet (in die Faust lachen)", nekünk 
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nem kell ó't utánoznunk ebben a művészetében, mert a helyett ott a 
„markunk." Ha valakiről azt tudjuk, hogy ott lakik, „wo der Teufel 
gute Nacht sagt", ne kövessük a német észjárást, hanem mondjuk ma
gyarán, hogy „az isten háta mögött". Tanítványainkat ne szoktassuk 
arra. hogy a leczkéjüket á-tól z-ettig (er hat mir alles von A bis Z 
erzáhlt) mondják el, hanem a hozzájuk intézett, kérdésekre töviró'l-
hegyire jól megfeleljenek. 

Lehetetlen, megemlítés nélkül hagynunk, hogy Simonyi e műve 
végtelen kitartó szorgalom és munka gyümölcse. Hiszen, ha csak arról 
volna a szó, hogy ezt vagy azt a német kifejezést hogyan fordítaná 
maga a szerző, akkor könnyebben végezhetett volna. De Simonyi a 
dolog nehezebb végét fogta. Azt. kutatta, miként adják vissza mások, 
meg a nép-nyelv a németes kifejezéseket. Egy pillantás az előttünk 
fekvő kötetbe s lehetetlen a különböző észjárati eltéréseket észre nem 
vennünk. Mutatóul egybeállítottam egy néhány ilyen eltérést: Sich auf 
ftüchtigen Fuss setzen — elbujdosni, világgá bujdosni; die. Flinte ins 
Korn werfen — kereket oldani; einem die haare kámmen (tréfás) — 
elverni, elpáholni (v. ö. prügel Suppe : nyakleves); jemandem eine ohrfeige 
gebén — képen teremteni; ein sauberer patron — gyönyörűséges mák
virág; was passiert neues — mi az újság; eine andere saita anschla-
gen — más húrt pengetni stb. stb. Minden egyes oldalról kellene 
legalább 5 — 6 példát közölnöm, hogy a német s magyar kifejezések 
közti észjárati eltéréseket annyira-mennyire híven feltűntessem. De azt 
hiszem, fölösleges fáradozás volna, mert hiszen e munkának egyetlen 
egy tanítónk és tanárunk asztaláról sem szabad hiányoznia, különösen, 
ha az illetők német nyelvi tanítással is foglalkoznak. 

Simonyi e munkájában nem azt kell vizsgálnunk, a mi nincs 
benne, hanem azt, a mi benne van. A mi e műben benne van, az 
végtelen szolgálat iskolánknak, fordítóinknak. Ha egy-egy német kife
jezés nincs meg a maga megfelelő magyaros párjával, annak egyszerűen 
az az oka, mert az alfabetikus sorrend előtt forrásművekben sem volt 
meg. A források közt a főszerep Jókai műveinek jtu. Jókai művei kö
zű! több német fordításban is (és pedig jó német fordításban) megvan 
s Simonyi e forrását kimerítően használta föl. 

E rövidke ismertetést azzal végzem, vajha közönségünk érdeklő
désével, anyagi támogatásával lehetővé termé, hogy a mostani munka 
magyar-német része is megjelenhessék. Nem hallgathatom el azt a 
forró óhajomat se, vajha az előszóban igért német-magyar és magyar
német szótár minél előbb elhagyhatná a sajtót. Ballagi szótára tisztes 
szolgálatát betöltötte s az ő világa immár lejárt 

Bécs, 18H5. decz. Melich János. 
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Különfélék, 
Turkesztáni s magyar rokonság. 

Naszreddin perzsa sah 1889-ben beutazván Európát, visszatérő 
útjában Budapestet is felkereste. Mint kiadott úti jegyzeteiben olvas
ható, az itt látott lakosokat egészen elütőnek találta a többi európaitól 
s egészen keleti fajnak benyomását keltették fel a meglepett uralko
dóban. Mint maga mondja: 

— Az itteni lakosok kinézése igen hasonlít a keletiekhez és épen 
nem emlékeztet az európaiakra Arczkifejezésük és szokásaik igen meg
egyeznek a keletiekkel. Meglátszik, hogy a magyarok eredetileg T u i -
k e s z t á n b ó l jöttek ide. Nyelvök semmi rokonságban nincs más európai 
nyelvekkel s igen hasonlít az azerbaidsáni törökhöz. 

A Margitszigeten összegyűlt szép magyar nőkön is meglátja a sah 
a hamisítatlan keleti jelleget: 

— Nem hiában török faj a magyar. Szép asszonyai szakasztott 
másai a t u r k e s z t á n i szépségeknek. Itt egynehány ilyenféle nőt láttunk. 

A mi legérdekesebb, megelőző útjában, Parisban, egy japáni her-
czeggel ismerkedett meg s a japánokról sem habozik azonnal naplójába 
iktatni: Európai módra ruházkodnak : de azért első tekintetre meg lehet 
bennök ismerni a japánit. Kinézésökre ők is olyanok, mint Turkesztán 
lakói. (Vesd össze Vámbéry ismertetésével. B u d a p e s t i S z e m l e . 
1895. 217. sz. 128. 131. 134. 1) K. F. 

Czigány togatus. 
Napjainkban talán nem ritkaság, hogy a ezigányok közül tanulók 

is váljanak. Régebben inkább elzárkó/ott tőlük a társadalom. Kollé
giumunk történetében még eddig csak egy adatra akadtam, mely arról 
tanúskodik, hogy a ezigányok közül voltak némelyek, a kik tanulni 
szerettek s ha magasabb tudományos pályára nem vergődhettek, sze
rényebb állással is megelégedtek. 

Farkas Mihálynak hívták e czigány togatust, ki a professoroktól 
«belső hivatalt» nem nyerhetvén, a fó'consistóriumboz fordált alábbi 
kérésével : 

„Bátorkodom alázatos instantiammal Excellentiatok, Nagystok 
kegyes lábai eleibe borulni ily okon : ugyanis lévén én oly nemzetből 
való, a kik többnyire mind a Jábát és Tubáikaim követői. (!. Mózes IV. 
V. 20. 21 . 22.) melyet midőn látnék, én magamat különösen Isten kegyel
méből szántam vala a tisztességes tudományoknak gyakorlására, me
lyet gyermekségemtől fogva gyakorolván, magamban Cartesiusnak ér
telmét, (melyben azt állítja: N i h i l D e u s a e q u a l i u s , q u a m 
m e n t e m t r i b u i t ) nem egész erőben valónak találtam ; mindazáltal 
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ugyancsak csekély tehetségem szerint igyekezvén, annyira mentem, 
hogy censura által a deáki seregbe bevétettem és azok közt már egy 
néhány esztendőket eltöltöttem, már most nem egyéb czélom, hanem 
hogy csak egy falusi Mesterséget érhetnék, nehogy úgy járnék, mint 
az Esopus szajkója ; az idevaló Tiszt. Professor uraimék pedig azon 
belső hivatalt nekem teljességgel nem akarják megengedni, mely miá 
majd a kétségbeesésnek szélén tántorgok. 

Instálok azért mély alázatossággal Excellnak, Nagysnak, meg
emlékezvén Krisztus urunknak szavairól (Sz. Jánosnak 7. v. 24.) N e 
Í t é l j e t e k k ü l s ő á b r á z a t s z e r i n t , méltóztassanak velem ir
galmasságot cselekedni és egy falusi Mesterséggel való megvigasztal-
tatásom iránt az idevaló Tiszt. Professor uraiméknak hathatós rende
lést tenni, mely kegyes cselekedeteknek Excell. Nagyságtoknak lejendő 
megjutalmaztatásáért életem fogytáig Istenem előtt esedezni meg nem 
szűnöm. Várván kegyelmességeket vagyok 

Excellentiatoknak Nagystoknak 
alázatos legkisebb szolgájok 

Farkas Mihály 
czigány nemzetből voltkolosvári refor. togatus.1 

E kérést 1787. máj 20-án tárgyalta a főconsistorium s oly uta
sítással küldötte le a kolozsvári ev. ref. kollégium professoraihoz, hogy 
a mint a fennevezett kérelmezőnek a togatusok közé lett felvételére 
alacson születése akadályul nem lehetett: ugy oskola Mesterségre való 
alkalmaztatása is, ha egyéb nevezetes ok nem subversalna, akadályul 
nem lehetvén, ha érdemeihez képest való hivatala történnék, applicatio-
ját ne ellenezze és tartóztassa kegyelmetek. 

A kérelmezőhöz a következő válasz ment: 
.,A valóságos érdemnek megjutalmaztatását, valakinek alacson 

születése el nem vesztheti : azért Oskola Mesterségre való hocsáttatá-
sára is, születése, s nemzete akadályul nem lészen, csakhogy arra való 
alkalmatos volta és azzal egyben köttetni szokott erkölcsi maga alkal
maztatása meglegyenek: Intimaltatott e' végre a: kolosvári Ref Colle-
gium Tiszteletes Professorainak, hogy a Supplicanst, ha valamely Ekle-
siaban hivatnia adatnék, és születésének mivoltán kivííl semmi egyéb 
ellenkező ok nem subversalna, a mely miatt akadályoztathatnék, tehát 
applicatioját ne ellenzék és akadályoztassák. 

Arról nincs adatom, hogy hol alkalmazták. 
Dr. Török István. 

1 8—1787. koll. lt. sz. 
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A Vadrózsák egy félreértett helye. 
Kriza V a d r ó z s á i n a k 117. lapján e sajátságos hangú kis 

„házasító" vagy „eladó" nótán akadt meg szemünk : 

L II. 
Tűz villog, nap rogyog, Tüz villog, nap rogyog, 
Hunyor a szöméje, Hunyor a szöméje, 
Rózsa nyílik előtte, Rózsa nyílik előtte, 
8 utánna liliom. S utánna liliom. 

Imbré uram, édösöm, Pörzsi asszony, édösöm, 
Te vagy mindön kéncsöm; Te vagy mindön kéncsöm; 
Nálad nékűl életöm Nálad nékül életöm 
.Bementeién löszön. Remén telén löszön. 

Hátrább az 531 . lapon a következő magyarázatot fűzi Kriza e 
versecske érthetetlennek látszó első soraihoz : 

„ H u n y o r a s z ö m é j e . Itt kétségkül az a virág értődik, 
melyet a székely h u n y o r n a k nevez, mely pirosló virágokkal és szá
rakkal s e mellett fekete pettyes zöld levelekkel lévén ellátva, a 
b a r n a - p i r o s a t ábrázolja. Bó'vibe van a vidéken." 

Megnyugodva ez elfogadhatónak talált magyarázaton, a V a d 
r ó z s á k tájszótárába is fölveszi az 502. lapon még az előbbinél is 
határozottabb hangú nyilatkozattal: 

„ H u n y o r a s z ö m é j e . (L. 261. Népdal.) Itt kétségkül a 
székely nép h u n y o r nevű virága értődik, mely pirosló virágokkal és 
szárakkal s e mellett fekete pettyes zöld levelekkel lévén ellátva, a 
b a r n a-p i r o s s a t ábrázolja. Bó'vibe van a vidéken (T. i. Udvar
helyszéken.)" 

Más helyekre is becsúszott Kriza tekintélye nyomán e népdalnak 
szerintem romlott szövege. A Balassi Bálint költeményeihez adott nagy
becsű magyarázatokban pl. szintén ott találjuk: „Tüz villog, nap 
rogyog, Hunyor a szöméje" stb. (249. 1.) Pedig ez a czifra hangzatos 
mondás sem több, sem kevesebb, mint az E r d é l y i M ú z e u m 1892. 
évfolyamában közzétett „Lánggal ég a szerelem" kezdetű régi virág
ének két sorának érthetetlenségig menő eltorzítása. Bebizonyul ez ál
lításom mindjárt a legegyszerűbb egybevetésből : 

Lánggal ég a szerelem N a p r a g y o g, t ű z v i l l o g 
Az ifjak szivében; H u n y o r g ó sz e m é b e n 
Vagyon is égő fáklya L i 1 i o m b ó 1 kötött friss 
Vénusnak kezében. Bokréta kezében. 

Nap ragyog, tűz villog 
Hunyorgó szemében stb. l 

1 Jánosi Sándor 1802-ben összeírt „E g y m u 1 a t ó v i r á g k e r t e c s k e * 
ez. énekgyüjteményéből közöljük e némileg új formában. 
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íme Vénus képének e meg nem értett szép rajzából indáit ki a 
V a d r ó z s á k b a n közölt népies eredetű gyermekvers; ebbó'l alkotta 
a nagyérdemű gyűjtőtől oly sajátságosan értelmezett romlott kifeje
zést: „hunyor a szöméje", mely után Ugyancsak e gyermekversben 
még a liliomot is szintén ott találjuk, csakhogy a büszke Vénus he
lyett a sokkal szerényebb és népszerűbb rózsa társaságában. 

Diákjaink szélűben énekelték az E r d é l y i M ú z e u m b a n közölt 
e szép szerelmi dalt a múlt század közepétől fogva a jelen század első 
tízedéig, mely időből már csak erősen megromlott szövegben maradt reánk. 
Bátran föltehetjiik azt is, hogy már a múlt század közepét jóval meg
előzte e költemény keletkezése. Bármint legyen is a dolog, annyi el-
vitázhatatlan, hogy az iskolák útján terjedt el a nép között és hogy 
a leggyakrabban hallott sorokból alkották a Fejér-Nyikó mentén a 
Kriza közölte „házasító" vagy „eladó" dalocskát. 

A mi legérdekesebb, épen az imént tárgyalt erőltetett magyarázat 
előtti sorokban maga Kriza is így nyilatkozik népdalai némelyike s 
különösen a „házasító" dalok felől: 

»Általában több gyűjtött dalaink vannak, melyekben ily ért-
hetetlenségek fordulnak elő s a közölhetés végett még variánsokat haj
hászunk, így egy házasító nótánk'ekkép kezdődik: 

Oh te ékes Diánna, I) e u s n a k királynéja, 
Ekesimnek, vitézimnek istenasszonya.« 

Nos, ez az érthetetlen „ékes Diánna, Deusnak királynéja" is 
szakasztott oly módon került abba a szintén iskolás gyermekektől al
kotott házasító nótába, mint a fennebb méltatott „hunyor a személye" ; 
mert ez a két sor is egy régi elterjedt diákéneknek romlott töredéke, 
mint azt egy kezemnél levő múlt századi énekgyűjtemény kétségtelenül 
bebizonyítja. 

Általában elmondhatjuk: igen sok jelből az tűnik ki, hogy az 
iskola és egyház az ő kedveltebb énekeivel nagyon is jelentékeny ha
tást gyakorolt minden időben a dalos magyar nép fogékony lelkületére 
s a mi ezzel szoros kapcsolatban áll, bebizonyítható az, hogy a V a d 
r ó z s á k tekintélyes része a múlt századokba is átnyúlik gyökérszálai
val s csak aránytalanul csekély számú daláról mondhatjuk bízvást el, 
hogy az újabb idők népköltészetének jellemző termékei. 

Kanyaró Ferencz. 
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Folyóiratok. 
Budapesti Szemle múlt évi utolsó füzetében Wertheimer Ede közöl 

egy tanulmányt a Németországból ideszakadott vállalkozó szellemű, br. Hom-
pesch Károlyról; Concha Győző Arthur James Balfour angol miniszternek a 
keresztyén hitről való nézeteinek ismertetésével kezd nagyobb tanulmányba ; 
M&rczali Henrik Eanke Leopold felett az akadémiában tartott emlékbeszédét 
közli; Goldzicher Ignácz az arab irodalomban a történelírásról értekezik ; II, 
G. Schultz Johannának fordítja Claire de Saulnis elbsszélését; Déchy Mór a 
londoni G-ik nemzetközi földrajzi eongressust írja le ; Pasteiner Gyula a kép
zőművészeti társulat téli tárlatát ismerteti. 

AJeadémiai Értesítő múlt évi 72. füzetének első ezikke Ilosvay La
jos emlékbeszéde Nedtwich Károly felett; VoJf György első keresztyén téri* 
tőinkről értekezik; Konkoly Miklós a nagy-szalóki csúcson meteorológiai ob-
servatorium létesítését ajánlja. Folyóiratok szemléje, Akadémiai ülések jegyző
könyvei, Tárgymutató zárják be a füzetet. 

Magyar Nyelvőr múlt évi utolsó füzete Simonyi Zsigmond neve 
alatt jelent meg. Simonyi nyelvtudományunk egyik elsőrangú tudósa, ki teljes 
biztosítékot nyújt arra, hogy a Magyar Nyelvőr ezután is megmarad azon a 
niveaun, a mire Szarvas Gábor emelte. Az első czikkében Kieshet Emil foly
tatja az alany és állítmány meghatározását; a korán elhunyt fiatal tudósnak, 
Sziimota, Istvánnak, a kocsi szó eredetéről szóló értekezése a második czikk ; 
Melieh János német vendégszókat közöl; Barcza József a Metamorphosis 
Transilvaniae mondattanáról értekezik. Szómagyarázatok, népnyelvhagyományok, 
tájszótarlózat és tartalom rekesztik be a füzetet. 

Századok múlt évi deczemberi számában Fiók Károly dr. befejezi Ős
történet és kritika polémiáját; Pór Antal második közleményét adja Erzsébet 
királyné, Nagy Lajos király feleségéről szóló életrajzának; Áld&ssy Antal be
fejezi az ónodi országgyűlés történetét. Történeti irodalom, tárcza következnek. 

Turul 3. füzetében Kis Bálint a Petki család eredetét, leszármazását 
írja le és közli a családfát; Schönherr Gyula az Eresztevényi családnak 1414. 
adott czímeres levelét ismerteti; Komárorny András dr. a borosjenei Tisza
család őseiről értekezik ; Pór Antal Hedvig, Nagy Lajos leánya születési évét 
kutatja" és az 1873. évet fogadja el; Makay Dezső a Csanád-nemzetségről 
értekezik. 

Egyetemes Philologiai Közlöny ez évi 1-ső füzetében Némethy 
Géza Vergilius Didóját jellemzi; Vendé Ernő Horváth Ádám »Hunnias«-áról 
értekezik; Becker Fülöp Ágost egy XV. századból való franczia imádságos 
könyvet mutat be. Hazai és külföldi irodalom, philologiai programm-értekezések 
bírálatai rekesztik be a tartalmas fűzetet. 

Erdély H—9. kettős füzete az elhunyt Baróthi Jenő, az E. K. E. alel
nöke és Bethlen László gróf, az E. K. E. bécsi osztályának elnöke arczképeit 
és rövid életrajzait hozza; Urmánczy Nándor a Csikmegye és Moldova hatá
rán levő Osalhó havasra 1895 nyarán tett kirándulást írja le; Németh Gyula 
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dr. egy lapot mutat be Zilah történetébői; Merza Gyula a magyar-örmények 
ethnographiai hanyatlásának okait kutatj'a és annak orvoslását keresi; Hangay 
Oktáv adatokat szolgáltat Kolozsvármegye turistikai feldolgozásához. 

Protestáns Szemle múlt évi 10. füzetében Szlávik Mátyás dr. foly
tatja »A socialisrous és a kereszténysége értekezését és Payr Sándor befejezi 
Telekesi Török István életrajzát; Csiky Lajos Wiehern J. A.-nak a németor
szági belmissio atyjának működését méltatja; Révész Kálmán Beythe István 
apologiáj áról értekezik. 

Keresztény Magvető múlt évi november—deezemberi füzetében Ka
nyaró Ferencz a Krisztus nem imádás tanát 1570-ben fejtegeti; Varga Dénes 
,T. G. Fitch után a vallás-tanítás szükségét hangsúlyozza ; Jakab Elek adalé
kokat közöl a magyar és lengyel unitáriusok között levő viszonyok felderíté
séhez ; Ferencz József özv. Kriza Jánosné koporsójánál elmondott imáját 
közli; Dézsi Mihály karácsoni egyházi beszédet közöl; Benczédi Gergely az 
unitárius egyház népességét mutatja ki a múlt százév végéről, ezt Péterfí 
Dénes a mostanival hasonlítja össze. 

Protestáns Közlöny múlt évi 52. számában Orbán József közli Fa
ragó András szőkefalvi ev. ref. lelkész följegyzéseit az 1813—17. években ural
kodott éhségről. 

Sárpataki Lapok 1895. 50. számában Fűzy János az 1860. ápril 
14-iki felső-novaji gyűlés határozatait közli. 

Allatok, Védelme január 5-iki számában liencz János az állatok sze
repét vizsgálja Petőfi költészetében ; Montecuccoli Emma grófnő az állatok-
lelki világához nyújt érdekes közleményt. s. s. 

Erdélyi könyvtár. 
— Gróf Zrínyi Miklós élete 1020-1664. írta Széchy Károly, 

kolozsvári egyet, tanár. Budapest, 1896. I. fíizet. 8 r. 96 lap. (A Történeti Élet
rajzok I. füzete). 

— Sámuel király. Történeti színmű 5 felvonásban. írta Gabányi 
Árpád. Kolozsvár, 1895. 8 r. 284 és XVI. lap. Ára 1 frt 50 kr. (Közművelődés 
nyomdája). -

— Az 51-ik cs. és kir. gyalogezred rövid története. írta Mar-
kőczy Antal, es. és kir. főhadnagy. Kolozsvár, 1895. 8 r. 52 lap. Európa és 
Bosnia térképvázlatával. (Gombos F. lyceumi könyvnyomdája). 

— A kolozsvári m kir. áll. tanítónó'képző-intézet huszonöt
éves fennállásának története és jelen működése. 1870—1895. Szerkesz
tette dr. Lazámé Kasztner Janka igazgató. Kolozsvár, 1895. 8 r. 196 lap. 
Két képpel. (Ajtai K. Albert könyvnyomdája). 

— Poe A. Edgár költeményei. Angolból fordította Ferenczí Zoltán, 
kolozsvári egyet, tanár. Budapest, 1895. 16 r. 144 lap. Ára 30 kr. (Az Olcsó 
Könyvtár 355. száma). 
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— Annales regiae scientiarum universitatis lnmg. Claudiopolitanae 
Francisco - Josophinae. Annus sehol. MDCCCXOIII.—XCIV. Glaudiopoli, 
MDCOCXOV. 4 r. 44 lap. (Ajtai nyomdája). 

— A kolozsvári m. kir. Ferenez József tudomány-egyetem 
almanachja és tanrendje az MDCCGXOV—VI. tanév II. felére. Kolozs
vár, 1896. 8 r. 74 lap. (Ajtai nyomdája). 

— Hasznos tudnivalók. Nyomdászat! kézikönyv. írta Ruzicskn 
Gyula. Kolozsvár, 1895. K. 8 r. (54 lap. Ara (50 kr. (Ajtai nyomdája). 

— A kolozsvári kereskedelmi és iparkamara jelentése kerülete 
közgazdasági viszonyairól az 1894. évben. Kolozsvár, év nélkül. A kamara 
kiadása. 8 r. 122 1. (Gámán nyomdája). 

— A magyar kereskedelmi jog kézikönyve. írta Klupathy An
tal, kolozsvári egyetemi tanár. Budapest, 189<i. A II. kötet befejező füzete. 
(Kggenberger kiadása). Ara 2 frt. 

— Művelődéstörténetem, különös tekintettel a képzőművészetekre, 
írta Czigler Ignácz, a kolozsvári áll. felsőbb leányiskola tanára.. Budapest, 
1896. 8 r. 19!) lap. (Lampcl-Vodianer-czég kiadása). 

— Aus síében Jahrhwnderten. Ae.ht Vortriige aus der sieben-
biirgiseh-sáchsischen Geschichte von Dr. Fr. Schuller. Volksschriftenverlag 
Hermannstadt (i—13 Heft, Hermannstadt, 1895. 8-ad. 2Ö6 1. 

— Die Rosenauer Burg von Július Gross und Ernst Kühlbrandt 
Herausgegeben vom Ausschuss des Vereins für Siébenbürgische Landeskunde 
mit 12 Abbildungen. Wien, 1895. Verlag von Garl Graeser, nagy 8-adr. 72 1. 

Szakosztályi értesítő. 
Szakosztályunk f. é. január 15-én vál. ülést tartott. Szamosi János el

nöklete alatt., , 
Elnök bemutatja a múlt évről szóló pénztári számadást. 
Előterjeszti a folyó évre szóló költségvetést. 
Titkár felolvassa a választmánynak a közgyűlés elé terjesztendő jelen

tését. Mindezeket a választmány egyhangúlag magáévá teszi és a jan. 27-ére 
kitűzött közgyűlés elé terjeszti. 

Az ügyrend értelmében a választmány egyharmada kisorsoltatott, a kik. 
a közgyűlés által újra megválaszthatok. 

Titkár bemutatja az .-Erdélyi Múzeum« számára beküldött dolgozatokat, 
melyek egy része bírálatra kiadatott. 

Ferenczi Zoltán a hazai folyóiratokkal csereviszonyba lépést indítványoz, 
a mi elfogadtatott. 

Végül elnök jelentést tett az »Erdélyi Muzeum« még kapható évfolya
máról. Évfolyamonként 1 frt 50 krjával megszerezhetők, kivéve a XI. kötetet, 
melyből csak 7 teljes példány van, úgy hogy az csak a teljes évfolyamokat 
megrendelőknek adható 3 írtjával. 


