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Ii LI О.

MÁSODIK ESZTENDÖ.

.-/; úrra boritckba kötve 2 rfr. 24 xf, es,uslb.



K L I О.

ELÔFIZETÉSI JELENTÉS a' III-.*.

ESZTENDÖRE.

Meg-jelent valahára Кыoм ll-d. esztende-

jeis, az ígért idö<-pontnál ugyan késöbbeif^^

de a' mit részint a' könyvnek 27 ivre szaporo-

dása, részint más elöre nem láthatott, tölem

el nem hárinthatott akadályok okoztak, 's ép-

pen azért talám bátrabban reméllhetem a' tisz-

telt elö-fizetö Urak engedelmét.—Most már a

111-d. esztendei elö-fizetésré szóllitom-fel a

tisztelt olvasó közönseget. Mivel a' fontosabb

és világra ki-ható torténetek rajzolása rövid-

be szoritva , becsét intereszszéjét vesztené ,

vagy egy dárabban bövebben elö-adva a' köny-

vet vastagitná és drágitná , a' tárgyak különb-

féleségét gátolná , ezért az ilyen nagyobb ér-

dekü változásokat, vallásos és politikai révo-

lutziokat ezután meg fogom szakasztani , 's két

vagy több esztendön keresztül vinni: a' meg-

szakasztást azonban úgy intézem hogy minden

ilyen czikkely magában külön értheto egészet

formáljon. — ' f

A' IH-d. ESZTENDÔ FOGLALATJA.

I.) // András Magyar király élete és ural-

kodáta. Elöre lesz bocsátva az ország azon

idöbéli politikai állapotjának világositása , 'sa'

Magyar szabadság hires oklevele az arany bul

la egész ki-terjedésben közöltetik. —

//.) Mohammed, az Arabsok nцgy prefétd-

ja, '—Mills Ángol historicus, és 01¿ner szerent.

Ez à' ezikkely két részre leszsz szakasztva —

az elsâ e' jelen évben le-írja Arábia politikai ál-

lapotját Mohammed elöttj ennek életével és.
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I.) A' Gracchusok révolutzioja Ilomában I.

IÎ.) Stuart Maria , ScÔtzià királynéja L :i 133.

HI.) Pombal, Portugallia minisztere - 271.

IV.) Boleyn Anna, cs Gray Johanna - 541.

V.) HI. Iwán 367.

VI.) Canning emléke - 383-

VIL) §tátu&-adósságok 413.

Л' mint M-hírdettem volt- szandékozáт - a' jelen-ido kör-

njUláiMeait - talam neт hiba ha ki-mondöm . ezllkslgét is te-

kintve- Klio ezen darabjaban - a' következo' czlkkelyt is adnl :

Erdélvnek a' Fels. Ausztriai Ads birtokdba futdtdt - az 1бвб-

tól Í7Í2-*¿ ebben holt díplúmdtikai uctdk , kötéêek tummdt

vlb-adásával- és Erdély etátisztikai iamertetéaévet- tehát ha-

lánk mai politikai lételeuek é* t3rv¿nyes állásának le- (raeat.

Ennek koa,-c-bocsátását aconban - as Erdélyi Hfradó mellett já

rb Nemzcti Társalkodóban me*g novemberben tett Jelentésem tzc-

lént - a' mnnka nyomtatása alatt ki - fejlödott - clore neт látha-

*ott akadályok tilalmnztáh - éñ lehetetlenné* terck; 'a valamint

czért- ijgy a' gátló okokra ki Dem ereezkedheto tartózkodásome'rt

a' tisztclt olvasó fcSzöneégtoI etigedelmet kérek. £' hijjános&a-

got potoljak a' IV és VI szám alatti czikkelyek- elleuben á*



VI

meg ezekhez ígert Washington «s Lafayette czímünek ki-adásá-

ban sem lehetett moat czélt érnem. —- i »

Kedves kotelességemet teljesitem egysser'sinind háládatos kö-

seönetem' nyüvánositásával a' szeinbe limo pártfogásárt é> réaa-

vctelért, molyet ei általam kezdett Historial 'Qebkönyir a' nagy-

drderau kozcmség elütt talált. — Midön az év lloo-náltobb

példányjai fél esztendo bételé»e elött el-fogytak , a' ll-dikra

700-a/i felyül fizettek elore , kiknck aorát újabbau hazánk sok

Jo rangú üjainak éa leanyinak fenyea цвуе díszeeíti. E* ( buzdí-

tó ás serkentö bizodalmot nagy mérté"kben tetézte kls múnkíni-

nak a' Magyar Tudós. T^rsaság által lett meg-tiszteltetése > mi-

don a* norember lo-k. 1833-6. Festen tartott küz-ülésébcn ex

1832-Ä- megjelent dieséretesebb Magyar konyvek kojzt HlSomfet is

meg-emlitni méltónak ítélto. — Vajha e' darab is , melyet

eromhüz képpest igyekcztem tokélletesitní f пещй rtérmüí 'hdlybiq

hagyást és. meg-elégedést nyerne! —

■ ¿**4 ' *-> . : *

РгоГвваог, a* Magyar Tudóa

Társaaág lerelezi" tagja.



A' GRACCHUSOK RÉVOLUTZIOJA

R О M Á В А N.

Sane Gracc/iis , cupidine victoriae , hand

tatis moderatas animus fuit: sed bono vinci

satius est, quam malo more injuriam vincere.

Sallustius. Jugurtha. 42.



A' Gracchusok révolutzi oj ó пак fo-kútfe-

jci — minekutánna az ezen idoszakaszt leirt na-

gyobb historicueok , név szerént Lívius ide tartozó

LVIII. LIX. LX. LXI. könyvei elvesztek, (melyeket

Freinsheim derekason kipótolt) — Plutarchos Chae-

roneából, a' Kr. után az i-sö század végén és a'

2-diknak elején , valamint Appianus Alexandriából

a' 2-d. században , mind ketten Görög irok, de a'

kik Romában meg-fordultak , es ott laktak is. Az

elso , egybenhasonlitott életirásai köztt, Tiberius és

Cajus Gracchus életét közli j a' másih, Bornai his-

toriájának a' polgári hadakat illetö részében , az

l-s<5 könyv 7-d. szakaszszától fogva a' 28-diÄig ir

a' Gracchusok zendiilésérôl. Ezen tôrténctet érdek-

lik még , bàr röviden , С. Vellejus Paterculus Romai

historiája II-d. liönyve 2-d. 3-d. 4-d. 6-d. 7-d. szak.

Florus Epitome rerum Romanar. III-<f. k. 13-d. 14-d.

15-d. szak. Sextus Aurelias Victor de viris illustr.

58-d. 5^-d. 64-d. 65-d. szak. 's Livius fenn emlitett

konyveinek, egy régi irótól származott, rövid fog-

lalatjai , epitoméji is használhatók egyes pontokra

nézve. Cicero több helyeken emlékezik a' Gracchu-

sokról, de ¡télete felplök részrehajló és igazságta-

lan. (L. e'részben, De Orat. I. 9. De. Officiis. L. 1.

22. L. II. 12. пес vivi probabantur bonis, et mortui

numemm obtinent jure caesorum. ) Vegre' Valerius Ma-

tcimusban is ¡ragynak a' Gracchusokról némely tu-

dósítások. — Az újabb irók közziil ,

Geschichte der Gracchischen Unruhen in der

Römischen Republik. Von D. H. Hegewisch. Ham

burg 180t.

Heeren Geschichte der Revolution der Gracchen.

in: Kleine histor. Schriften. Göftingen 1803. I. Bd.

S. 145. —



 

A' bét dombon épüh dicsö Boma,— re-

rum - -pulcherrima Roma (l.) — a' Mars nagy vá-

rossa , — magna Mavortis urbs (2.) a' virtus ,

bótalom , méltóság honyja , — domas virlutis ,

imperii^ dignitatis (3.) a' világ szemefenyje , —

lux orbis terrarum (4.) el-ragadó képekkel in-

gerlö , magos érzcsekro lelkesitö , egcsz va-

lónkat hatalmason megrázó , borzadással elegy

báraulásra inditó jelenés a' historiaban ! — Va-

lóban, ennek a' világ sorsára még ma is bé-

folyó városnak tôrténetein végignézvc, 's el-,

gondolva, a' mi áldás vagy átok onnan az em*

beriségre ki-áradott, nem találjuk nagyitva,

vagy mértéken tul vive Virgilius és Cicero fel-

hozott magasztaló szavait; kik közzül amazt

(1.) Virgilius óeorg. II. 534.

(2.) Virgil. Aen. VI. 873.

(3.) Cicero. De Oratore I. 42.

(4.) Cicero. Cafilin. IV. 6,

1 *
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már azon idökorbari elsd poétának nevezték(5.)

's Homeroshoz hasonlitották , (6.) a' másodi-

kat a haza , ékesenszóllds és tudomdnyok aty-

jának köszöntöttek. (7.)

A' keresztyén idoszámlálás elött 754 esz-

tendüvel emelkedtek a' Tíberis partján nehány

kunyhók, 's ezekbol formálódott a' városok

fejedelme, —princeps urbium (8.) mely hét

századok alatt, a' föld akkor ismeretes három

részét hatalmával által-olelte; itt állitották-elo

a' végzések, a' szélesen országló, a' hadjaival

kevély népet — populum late regem , belloque

superbum. (9.) Roma tulajdon költöjitöl halha-

tatlanságra szentelve, úgy látszik igazán örök

lételre rendeltetett. Aeterna urbs (10.) Capi-

tolí immobile saxum. (ll.) Már huszonöt szá-

zadot töltött-el, 's szinte minden nagy, felsé-

ges , emberiséget érdeklo , azt feljebb emelö

vagy hátrabb taszító , a' mi ezen harmadfél

(5.) Princeps carminum Virgilius. С Vellejus

Paterculus Hist. Rom. II. зб-

(6.) Quintiiianus Institut. Orat. X. 1. nro. 85.86.

(7.) Salve primus omnium parens patriae appel

late ; primus in toga triumphum , lingvaeque lau-

ream mérite, et facundiac , Latiarumquc literarum

parens : atque ( ut dictator Caesar hostis quondam

tuus de te scripsit) omnium triumphorum lanream

adepte majorem, quanto plus est, ingtnii Romani

términos in tantum promoviese, quam imperii „ —

0. Plinius Secund. Hist. Natur. VIL 31.

(8.) Horatius Od. L. IV. 3.

(9.) Virgil. Aen. I. 21.

(10.) Ovidius Fast. III. 12.

(11.) Virgil. Aen. IX. 448.
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ezer esztendö alatt a' historia nézô-helyén tör-

tént, a' hatalmas város — Roma poten» (12.)

nevével szoros oszve-kapcsolásban áll; mely

elébb gyözedelmes kardjával a' nemzetek eli-

Ье törvenyeket szabva, azokat magához lán-

czolta , niajd a' hit keményebb és méjjebben

hato fegyverével hódolá-meg a' világot , a'

mennyország kolcsát sajáljáyá lette, 's tetszé-

se szerént osztogatta , vagy zárta-el az idves-

séget. — Egy népnek sincs az embcri nt>m ki-

fejlodésében , 's a' mái világ ábrázatjái) annyi

nyoma mint a' Romainak; tole eredett nagy

részint' a' fold jelen állapotja. A' mellelt mi

no Jjámulást érdemlo képét látjuk itt a' kicsi

kezdetböl temérdek nagyságra emelkedésnek !

Midon Roma eleinte keskeny határából kite-

kintve maga körül mindenütt idegen 's hatal-

masabb birtokokat szemlélt , végre a' világ

nagy piaczczává, 's egy 750 mértfoldnyi hosz- 1

szu, és 500 mértfoldnyi széles birodalom fe-

jévé lett , mely Scotziától , a' Dunától és Kár-

páthi bérczektol az Atlas hegyéig nyult-le

Áfrikában , 's az Atlántikumi tengertöl az

Eúfrátesig terjedett.

E' varas azonban , nem csak országokat

rabszijjra füzö ostrómaifól hires , de a' mí-

veltségben és csinosodásban tett elomentérol

még nevezetesebb. A' sok századokon keresz-

(12.) Horat. Epist. L. И. Ер. I. 6i.
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tül fegyvert zörgetö Romà, meg-tanulta vég-

re a' Görögöktöl a' jóizlést , tudomám okat ,

szép rtlüvészségeket; 's í'gy a' le-tiport Hellas

eröt vett bárdolatlan ellènségén, a' Mu'sákat

Latiumba, mint honyjokba bé-iktatá. (l3.) —

Meszsze és távoli körbten paranesoló hatalma ,

törvényjét uralkodóvá tette, nemesedett er-

.kölcsével, pallérozódásával, 's a' tudományok-

ban ñagyramentével, nyelve közönségessé lett,

rnely léányaiban, déli nyugoti és keleti Éuro-

pában a' Tajo torkától a'fekete tengerig, mais

él. Az ott tündöklött remek-elmék míveit és

emlckeit, minden idökor el-ragadó gyönyörü-

séggel olvassa, 's azok mint fellengö ész és

megtisztált itélettel páros fáin izlés mustráji

ezután is mindég bámulás és tisztelet tárgyai

lesznek. —

A' világ-szerte nevezetes Roma továbbá,

mely nz igazgatás minden formájit meg-pró-

bálta, a' jónak és roszsznak, virtusoknak és

vétkeknek példájit , a' leg-jelesebb hösöket,

az emberiség örök tiszta fényben álló fijait ,

valamint a' leg-borzasztóbb pokol-szülte ször-

nyetegeket , meg-lepö csudálatos elegyedésben

mutatja ! A' Camillus , Fabricius , Regulus ,

Scipiok, Metellusok, Gicoro, Cato, 's az éle-

tet szabadság nélkül meg-vetö Rrutus bazája

(13.) Graecia capta ferum victorem cepit, et artes

Intulit agrcsU Latió. Horat. Epist. L. Ц. Ер. I.

J56. 157. —



-

volt édes anyja Sullának és Catilinának, es

emelte Tiberiust , Nerot , Domitianast , He-

liogabalust azon thronusra, melyet e' vérbcn

feredö tyramvusokkal éles ellenkezésben dí-

szesitének a' ritka ember - fejedelmek , egy Ti

tus , Trajanus , Antoninus , Marcus Aurelias !

Yalóban Boma historiája, az ido tapasztalásá-

nak nagy árchivuma , egyaránt into , tanusá-

gos egész népekre , mint eg} es személyekre

nézve, és gazdag kincstára a' nagy karakte-

reknek, a' lelket égig emelö, 's viszont föld

porába viszsza-toszitó jelenéseknek , tele szá-

mos és méjjen érdeklo bizonyságaival az em

ber és sors hatalmának, tükóre nemünk élte

folyamatjának , mely fényesen tündökölteti-

viszsza azon igazságot, hogy a' lelki-erö szá-

zadokra ki-ható felsoségén alapul a' valódí

nagyság; de azt is, hogy itt alatt a' világos-

ságot árnyék kíséri , 's mindcn , bár mely ma

gos, felséges, mulandóság alá van vetve!

Majd midon az uralkodás és dicsoség pol-

czáról Roma le-hanyatlott, 's vad és bárdolat-

lan népektol • fel-dulva , azoknak prédája lett ,

a" kozép-idii sürü hpmályjában fénix m^djára*

fel-elevenüle hamvaiból, *s a' Viíági hataloin

helyett lelki és egyházi országlásra emelke-

dett. A' régi világ fo-várossának cgészen ki-

nem hólt, de gyengén csillámló hajdani fény-

je, észrevehetlenül által-sugárzott az annak

keblében plantait keresztyén anyaszentegyház



8

ra , 's a' Homai püspökek fején végre a' szen-

tség — — — — — nimbussává válto-

zott. Viszszà-nézzünk é a' bé-mohosult száza-

dok törtenetein , fel-költsük é a' halál néma

álmából .azokat kik a' leg-hatalmasabb koro-

nás föket porba aláztak, népek és nemzetek

sorsát vezették , országokat ajándékoztak és

osztogattak , 's kiknek neve reszketéssel töl-

tött-el mindeneket? E' tanusággal tömött ké-

pen , — mely az ön -méltóságával büszkélkedö

emberi lclek kicsinységét oly szembetünöleg

mutatja— all elöttünk egy szegény ácsmester

fija, VII. Gergely papa, nem csak a' maga ide-

jén felyül emelkedett, de 'V jö vendo százado-

kat is Altal -ölelö oriási lélekkel, ki, Német

császár IV. Henriket földre sujtja, 's kénsze-

riti ötet mint bünein bánkódót , vászon-ing-

ben mezitláb, minden étel.nélkül egymásután

három nap január. 23-й?. 24-d. 25-d. 1077-í.

sanyaru bidegben állani Canossa várának ud-

varán , 's úgy várni a' rettenetes egyházi ité-

let alól fel-óldozást, melyet csak a' negyedik

nap , a' hatalmasabb elibe bicsátva , 's ott ís

mezitláb állva, nyerhetett-meg; (l4.) az em-

litett kép több ilyen jelenései köztt látjuk

I. Fridrik császárt Barbarossa nével, ki U55-í.

a' lovára felülö IV. Hadrian pápának kengye-

(t4.) Hildebrand als Papst Gregorius der Sieben

te, von Job. Voigt. Wien 1819. S, 475. — Geschichte

der Tftutschen von Pfisten Hamburg 1831. H-ter Bd.

S. 255.



lét tartja, (15.) 's azután 1177-í. III. Sándor

pápának lábát csókolja Velenczében: (16.) ez-

zel atyafias ábrázolat V. Czélestin pápának

12Q4-í. Aquila várossába történt bé-menetele ,

mikor II. Károly Nápolyi király, és a' fija Ká

roly -Mártell fogták azon szamár kantárát, mel-

lyen a' szent atya ült. (17.) Az egyházi hata-

lomnak a' világit le-tapodó ereje, egy nagy meg-

reszkettetö példában tünik még a' szemünkbe

akkor is , midön III. Innocentius pápa 1208-í.

Angliára a' nagy átkot ki-mondja, ma'jd a' ki-

rálytól Jánostól országát el-itéli, 's otél olyan

egyezésre szoritja , mely Angliát esztendön-

kénti adófizetés mellen a' Bomai udvar felsö-

sége alá rendelte. (1 8.) A' pápák mindenható

parancsolatja dördült Europa egyík végétöl a

másikig, mely a' fejedelmeket és népeket a'

keresztes hadákra fel-bolygatta , ezen hatalom-

mal élt, végre VI- Sándor pápa, midön 14Ç3-6.

a még fel nem fedezett új világot a' Spanyo-

loknak és Portugallusoknak ajándékozta, 's

tetszése szerént v ont határlinéát a' két nem>

zet birtoka köztt.

(15.) Geschichte der Teutschen von Pfister H-ter

Bd. S. з68. — Krause Gesch. der wichtigsten Bege

benheiten des heutigen Europa. Halle 1789 — I8o.3.

lV-t. Bdes 3-te Abth. S. 90.

(16.) Krause. IV-t. Bdes з-te Abtheil. S. 113.

(17.) Fessier Die Geschichten der Ungern II-ter

Bd. S. 716. "

(18.) Krause Geschichte — des heutig. Europa.

IV-t. Bdes 2-te Abtheil. S. 247. 248.
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Minden tekintetben nagy es nevezetes

azért Roma, egyetlen egy a' régi világban,

mint idökorunkban. Még ma is, oly sok szá-

zadok ólta, melyek rongálva zubogtak-el fe-

lette , a' leg-pompásabb , a' leg-több ingerrel

kecsegtetö varos. Midön a' réginek magos ér-

zésekre ragadó , 's a' elassikus nagyságot ele-

venen ábrázoló romladékin mohosult tisztelet

ül, az újnak, a' müvészi tökélletességet ki-

meritö, szépet, felségest oszve-foglaló remek

épületjei körül szent méltóság bájló fényje le-

beg, és lelket emelö képeket teremtenek a'

-vándor elibe azon emlékek , melyekre minden

lépten talál , . a' hajdant és jelent egy optikai

tükörben mútató Roma falai köztt.—Még ma

sem szünt-meg ez a' város parancsolni , ma is

fenn-tartja — —t- — '— — — — köt-

tsönözött jus^aira alapított uralkodását, még

idökorunkban is több országokon és nemze-

teken gyakprolja — — — — —

,— — — hatalmát és felspségét ! Ezeren-

képt borulnak most is a' képzelt Isteni hely-

tartó lábai elibe, — — — — — —

— — — '—' — áldásáért !

így el-gondolva ezeket, szinte mondhat-

juk, Roma torténeteit vi'sgálni, annyi mint az

emberiség évkönyveit forgatni. Ezen historiá-

nak minden lapjai oktatók, az azzal foglala-

toskodóra nem kevesebb haszon mint gyönyö-

rüség báromlik. — De különösön tanuságos a'



régi Roma viszontagságainak azon pontjánál

megállani , hól az , világra ki-ható és ezt el-

nyelö hatalmának meg-fundálása után, ön-bel-

sejében kezde háborogni , mikor több vers-

ben hazafi vért árasztó kemény meg-rázáso-

kat szenvedve , végre , a' népet kecsegtetö ,

de a' hazát szaggató és dúló nagyravágyók dü-

hös játékának áldozatja lett. E' behö zajgása

és nyugtalan állapotja Romának , a' Gracchu-

sok zendñlésével kezdödik, 's egy egész szá-

zadon keresztül, а' Кr. e. 1ЪЪ-Ш ôl-ig (В- ép.

п.' 6l1-töl 723-ig*) kisebb nagyobb mértékben

tartott révolutzíós hánykódása. A' Gracchusok

próbatétele volt a' reszpublikát lángba-boritó,

's azt végre , omladékokban döntö polgári ha-

dak gyujtó fáklyája , e' volt az ero és hatalom

uralkodásának kezdete. Appianos szavaival :

„Fegyvert soha sem vittek a' nép gynlésébe,

polgári vérontás is Tiberius Gracchusig nem

esett , ki tribunus korában , új törvényeket ja-

vallván, leg-elsöben öletett-meg egy lázzadás-

bаn. — '— A' háborgások e*^gonosz- tett ólta

nem szüntek-meg, a' meg-hasonlott felek nyil-

ván fel-költek' egymás ellen , és gyakran kar-

dot ragadtak: a' rendet megtapodó erö-

szak mindég csak kevés ideig szakadt félben , 's

azzal együtt a' törvények és jus gyalázatos ki-

gunyoíása. Meszsze terjedvén pedig a' roszsz ,

a' köz-társaság ellen világos támadások , 's

a' haza ellen nagy és eröszakos [hadak let
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tek. "(19.) — Egy szabad köztársaságban ter-

mészetesen különbözö felekezetek szoktak e-

lö-állani, 's mihelyt ezek politikai pártoskodó

részekké válnak, mihelyt eröre kapnak ma-

gok meg-gyozödését és principiumait uralko-

dóvá tenni , leg-ottan a' józanokosság megszü-

nésével , az indulatok vad ki-torése , és szilaj

fejetlenségre el-á'radása szokott elö-állani. Ez

a' roszsz nyomja a' reszpublikákat , -a' szabad-

sággal élés szomszédos a' viszszaéléssel , a'

tágasabb körben mozoghatás ritkán marad a'

rendes és ki-szabott határpkon belöl , 's e'

részben bizonyoson a' meg nem kötött teljes

hatalmu monárchiákban , több tartósság több

állandóság van. De valjon a' megállapodás , 's

egy czélhoz ncmán szegzödés é , vagy a' moz-

gás, elöre-törekedés , tovább-haladás, nemünk

el-rendeltetése ? Valjon a' folyó-víz , ha szinte

olykor árkából pusztitva ki is csap , vagy a'

meg-pe'shedt , helyéböl nem mozduló , 's mo-

csárrá büszbödött tóvíz ád é a' környéknek

több hasznot ? —-

A' révolutziok historiájának legtanuságo-

eabb része, az ilyen nagy mozgások kezdö-

pontja , mikor a' mar ki-formálódott politikai

felekezetek egymással viVni' tusakodni készül-

nek , mert mindég valamely szélesen ki-bató

principium, közönsegesen érdeklö intereszszé

(19.) Appianos, Polg. had. I. 2.
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I

a' surlódás rugója. így van a' Gracchusok ré-

volutziojával is a' dolog , 's e' szempontból kell

meg-ítélni az általok próbált politikai újitások

fontos vóltát. A' tölök eredett zendülés, egy

igen hevezetes és jelenkorunkat is hatalmason

mozgató kérdésböl indult-ki , a' kisebb henye

részért dolgozó, bizonyos' tekintetben azért

is élo nagyobb számu nép sorsának könnyebi-

téséböl , emberivé tételébol. Ok magok, jól-

tévo törekedések és nemes czélra sietések el-

so áldozativá lettek, a' révolutzio pedig, mely-

nek szerzöji valának , egy század eltelte után ,

az arányzattal éppen ellenkezö kimenetelben

végzodött, mert a' nép bóldogitása és szabad-

ság helyett, minden nemesebb eröket meg-

fojtó , minden emberi érzést meg-ölö , 's egy

nagy birodalmot sulyos bilincsekbe vero vad

despotismust szült. — De e' nagy mozgások

meg-értésére , 's a' Gracchusok javitó szándé-

kának meg-itélhetésére szükség Roma akkori

helyheztetésére , átaljában a' köztársaság bel-

sö állapotjára egy vi'sgáló tekintetet vetni. —

A' régi Roma történeteit ábrázoló nagy

képen négy fö-vonást látunk; kezdetben, a'

kicsi, tizenöt mértföldre alig terjedö status,

királyi országlás alatt vólt, majd árisztokrá-

tziai , azután demokrátziai köztársasággá vált ,

s végre minden szabadságot le-tapodó mo



nárchia lett belöle, mikor a' roppant birodal-

mot a' despotismus kötele egy fö alatt egye-

sité. — Boma, hihetöeön Alba Longa colonia

je, eredetét a' Latinusi neptijr'sökböl vette,

de korán öszve-elegyedett a' szomszéd népek-

kel, kiktöl sok szokásokat, föképpen vallá-

sos szertartásokat költsönözött. Lakossainak

fö foglalatossága a' földmívelésben és katona-

ságban állott; a' hatalmassá lett varos ezen

két alapon épült-fel, melyek belsö életének

aliando czimer vonásai maradtak. — Constitu-

tzioja elébb tiszta árisztokrátzia volt , 's a' né-

pet alkotó különbözö rendek és osztályok ép-

pen ezen czélra , a' fö-ranguak elsöségére in-

téztettek. A' hazafijak egymással szembe-álló

két rendjét formálták a' paíriciusok , v. tulaj-

donképpen való nemesek, minden politikai 's

vallásos jusok ki-rekesztö birtokában , és a'

plebejusok , v. közrendüek. (20.) Oly magos

közfal vólt e' két rend közzé emelve , hogy

azoknak egybe-házasodásais szorosan tilalmaz-

tatott. Valamint a' Senatus , a' fö-tanács , egye-

dül patriciusokból állott, úgy hivatalokat is

(20.) -A' lovasok — equites — eleinte nem tettek egy

külon rendet , de a' patriciusokhoz tartoztak. (Liv.

I. 43. Eqnitum ex primoribus civitatis XII. scripsit

centurias. Sex item alias centurias —fecit. ) A' lovasi

read— ordo equestris — politikai fontossáfja késob-

ben íejjSdött-ki , részint a' hadakban bizonyitott

nagy szolgálatok által , részint minekutánna a' resz-

?ublika jövedelmeinek haszonbérlöjivé lettek. —

ublicahi, qui veetigalia conducebant. —



csak ök viselhettek, 's a' polgároknak centu-

riák szerént fel-osztására alapított népgyülés,

—' comitia centuriata — minden bé-folyást és

hatalmat a' gazdagok kezébe egyesitett, mert

belölok vólt a' leg-több centuria formalva. (21.)

Azon révolutzio is , mely a' királyi or-

száglást meg-buktatta, az árisztokrátziai féltol

eredett, mikor egyébbaránt Roma polgári al-

kotmányján semmi egyébb változás nem tör-

tént, csak hogy a' hatalom, éppen oly hatá-

rozatlanul, mint azt a' királyok birták, két,

de csupán esztendeig parancsoló patriciusi con-

sulra szállott. A' patriciusok e' szerént szaba-

dokká lettek a' királyi hatalomtól , de a' ple-

bejusok annál sulyosabb tereh alá estek. Eb-

böl fejlödött-ki Romában a' közrendnek a' fö-

ranguakkal , a' demokrátziának az árisztokrá-

tziával szinte 150 esztendeig tartott tusakodá-

sa, melynek sok érdeklö egyes vonásokkal

gazdag folyamatja bizonyságát adá, hogy &'

képzelt születési elsöseg mindég Csak ön-ma-

gának bálványoz , 's az árisztokrátzia a' haj-

dankorban is éppen oly makacs és az embe-

riség szavára nem hajtó volt , mint szintén

ma, A' nyomásból természetesen következett

(21.) Haec omnia in dites a pauperibus inclínate

onera. Deinde est honos additus: non enim vi-

ritim suftragium eadem vi , eodemque jure pro

miscue omnibus datum est ; sed gradus facti , ut

nec exelusus quisquam suffragio videretur, et vis

omnis penes primores civitatis esset. Livius I. 43.



l6

a' plebejusok torekedése mind azon jusok el-

érésére, melyeket a patriciusok bitangoltak;

's minekutánna elébb, két, védelmekre ren-

delt külön tisztviselöket — tribuni plebis —

nyertek 493-*. (R. ép. u, 261-è.) kiknek sze-

mélyek szent és sérthetlen volt, hatalmok majd

minden határon tul terjedett (22.) szániok pe-

dig kettöböl ötre, azután 457-¿. (R. ép. u.

297-¿. ) tízre szaporodott — ezeknek segitsé-

gével végre , több versben nagy hevességgel

meg-újitott villongások után ki-vívták, hogy

ok is minden hívatalokra fel-vétettessenek , á-

taljában minden jusok birásában a' patriciusok-

kal egyaránt részek legyen. E' végre hozták-

bé a' tribunusok 491-é. (R. ép. u. 263-í.) a'

népnek tribusok szerént való gyülését— comi-

tia tributa— hól a' fejenként szózatolás a' ple

bejusok részére nyomta-le a' fontot, 's mely-

nek végzései majd 448-í. (R. ép; u. 3o6-¿.)

az egész népet kôtelezokké lettek — ut quod

tributim plebes jussissel, populum teneret. (23.)

Az elsö plebejusi consult 566-b. (R. ép. u.

388-¿.) választották L. Sextius Sextinus La-

teranus személyében, 's ez elsö lépés után,

mintegy hatvan esztendö alatt, a' több híva-

(22.) Ut plebi sui magístratus essent sacrosancti ,

quibus auxilii latió adversus cónsules esset. Liv. II.

33. — A' tribunusok a' Veto ki-mondásával a' senatus

és nép akármcly végzésct meg-gátolhatták — inter

cederé— Uv. IV. 6. 48. VI. 35. XLV. 21. —

(23.) Liv. III. 55. —



talok mind meg-nyittattak л plebejusok e-

lölt. — így a' választó kö/fal a' két rend köztt

le^ontatott , az emberi jusok meg-tagadásá-

ban különösön boszszantó egyenetlenség meg-

szünt, 's a' hazaiijaknak egy lélekben, egy ér-

zésben öszve-olvadasok lehetôvé lett , a' mi

Roma fel-emelkedését nem kicsi részben moz-

ditotta-elö. — ,

Az alatt míg Romában ezen belsö villon-

longások folytak , melyek akármint is a' nép

erejét nagy mértékben fel-költöttek , 's azt

szüntelen mqzgásban gyakorlásban tartva meg-

edzették, a'kó'ztársaság hatalma Italiaban mind

t<¡bbre terjedett. Még bé sem töltötte Roma

fenn-állásának ötödik századját, mikor már

az egész tulajdonképpen való Italiát , a' Macra

és Rubico Tizektöl le a' félszigejt déli psucs-

csáig bírta. (2-í.) Az ezért folyt merges tusa-

kodásqk sorában leg-több .veszelyeí fenyege-

tö, de egys,zersmind a' szabaditó Camillus ne-

yét ,\örök dicsoségre szenteío vplt az,, mely-

ben ,a' Seno Gallusok-т— Galli. Senqnes—Ro

mpt , a' capitoliumon kiyül , fel-dulták ,( és ha-

rnuba boritották 38p-é. (R.ep. n. 365-^.) -— leg-

tovább tartott 'е^ПепЬеп^, es Jeg-fontosabb kö-

(24.) A' Roniaialt a' fél'szigetnek' csal Klîzép ës

alsó részéÉ számlálták Il«)!áhoa j^eaneb eszaki felsw

nagy tartományját , az Álpesen innen eso, Galliát —

Gallia 'cisalpina — próvínczia gyanànt tartották ,

ra ely nein elébb hanem Julius Caesar idejcbwi

nyert b^zafi ,ju,st- ', ; у . ¡b , ¿S^W... - M ...i<
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vetkezéséket huzott maga után a' Sanimsiak-

kàl— Samnites— 53 esztendön keresStül 343-

tól гдо-iff (R. ép. ti. 41 I/o/ 464-iV) tartóttha-

dakozás,' egyszersmind a' Romaiak yalódi lio-

si idöszakaszsza , melyben a' hazáért magokat

onként fel-áldozó két Decius Mus , Valerius

Corvus, Papirius Cursor, Q. Fabius Maximus

nevek dicsoséggel tündöklik, — mert ez nyi-

tott útat igazán cgész Italia meg-hódolására ,

ez vetette-meg a' küztársaság jövendö nagy-

sága és ki-terjedése alapját, 's a' világon ural-

kodást lehetségessé tette. Az utolsóra nézve

a' város 6-d. századjában nevezetes és mesz-

eze halado, lehet mondani, mindent el-hatá-

rozó lépések torténtek. Elsö- volt e' részben ,

Sardiniának és Corsicának, csak hamar Sici-

liának is el-foglalása , — minekutánna Marcel

lus 212-0. (R. ép. u. 542-*.) az Archimedes

eszétôl sokáig védelmezett Syracuzét meg-

ostromolta— valamint ielsö Italiábañ yagy in-

nenso Galliában az Álpesekig gyozedelmesén

terjeszkedés. De ezeknél majd sokkal fénye-

sebb, egymást sebesen fel-váltó triumfusok kö-

Yetkeztek; — a'reszpublika , le'g-mérgesebb ve-

télkëdo társát Carthagot , hároni' nevezetes

liadbau földre sujtva Hispaniát és északi Áfri-

kát' magáévá teszi, a' Syriai nagy birodalmot^

meg-alázza és íuggésre kénszeriü , végre Ma-

cedoriiát, Illyriát, 's\ Görög-orszägot i* Cdrin-

thos fel - dulásával , éppen Carthago romlása



csztendejében i46-í. (R. ép. u. 608-í. ) pro-

vincziájivá változtatja. — így Roma minden el-

lenségein diadalmaskodva , a' dicsöség iitagos

polczára emelkedett , nyugoton és keleten

egyarán.t megfundálta tekintetét, vitéz nem-

zeteket , nagy birodalmokat porba tiport ; aka-

ratját meszsze, szélesen ki-ható körben né-

pek és királyok tisztelték!'—.

Az elsö tekintetre azért fí reszpublika ,

7-d. századja kezdetén olyan állapotban lát-

' szott lenni, mely annak aliando '9 a' jól-lételt

elo-mozditó csendességét;, hatalma rendithçi-

len talpköven állását , söt magosabbra emel- -

kedhetését mutatta. De a* köztársaság valódi

helyheztetését , külsö és belsö állását méjjeb-

ben vi'sgáló elött a' dolog egészen más szín-

ben vólt, a' kivülröl fénylés mellett, benn.

sok roszsznak, sok rongáló veszélynek, el-

rejtett, !s máris fejlödésben indult csirájit.Je-

hetett észrevenni ,. 's mindenképpen kemény

meg-rázá.sok bé-kovetkezését várni. ..v

V ' . A' £ö-szempont melyböl Roma belsö. .41-

lapotját nézni kell , az, hogy bár ezen státus

reszpublika, szahad köztársaság nevet viselt,

dei szab9dsága. keskeny-: körbe-volt szoritva,''s

'a' roppant^birodalmot alkotó népességnek igen

kevés pésze ibírt valódi hazafi jussal —-jus ci

vitatis. Csak Romának magának, és nem mesz

sze terjedö környékének, valamint néhány e-

zen elsöscggel meg-ajártdékozott Italia! váro-
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eoknak, az úgy nevezett municipiumohnak la-

kossit lehetett teljes értelemben hazafijaknak

mondani. Ezek tették az uralkodó népet, a'

batalommal fel-ruhazott test belölök állott;

a' több különbözö nemzetek, sokféle népsé-

gek Italiában, és ezen kivül, polgári szám-

ban éppen nem jöhettek, de kisebb nagyobb

mértékben csak alattvalók vóltak. Ennek meg-

értésére szükség Romának az emlitett népek-

hez és tartományokhoz állását , különösön Ita

lian való felsoségét egy kevéssé meg-világo-

sitiii. Fö-eszköznek használta a' reszpublika

a' meg-gyözött ellenségen maga hatalmát meg-

fundálni, az el-íoglalt városokba Romai pol-

gárokból gyarmatok, coloniák telepitését, kik

egyszersmind örzö sereg gyanánt szolgálja-

nak, 's bár különös polgári alkotmányal és

jusokkal —jus coloniarnm— csakugyan az anya-

várostól szoros függésben.marádjanak.- Az lta-

"liài" népek vagy szövetségesek vóltak— socii,

foedere juncti — vagy tokéllete's alattvalók —

deditilii. Az elsök nem egyforma tekintetben

- állóttak Romához,' közelebbi ' függéseket a'

i-eszpublikával tett kötes vagy szovetség ha-

' tározta-meg, 's bár különös constitutziojokat

igazgatásokat meg-tartották , még is kötelesek

valának a' reszpublikának adózni , és kaloná-

kat allitni — tributis et artiiis juvare rempubli-

cam ; egyébbaránt különbség volt közttök , a'

mint Latiumi vagy Italiai jussal valának meg



ajándékozva —jus Latii—jus Italicum: л La-

tiumi jus-, a' Romai hazafiság után , leg-kedve-

zöbb, leg-több szabadsággal járó helyheztetés

vólt, 's éppen azért c&ak.a'nem nagy szám-

ból álló , 's Romával leg-közelebb rokon JL,a-

tiuroi városok részébe jutott.—- Az alattvalók—

decfotitii— ellenben, belsö eonstitutziojokat el-

vesztették és egészen Romai különös fö-tisz-

tek—praefecti— alá vóltak adya, kiknek tet-

szésétöl függöttek.— Eppen így minden Itali

an kivül esö tartományok lakossit is tökélle-

tes alattvalóknak kell 'nézni; azokban az e-

gészigazgatás- Romai lábra állittatott, Romai

törvények--szerént foly.t; szóval provincziák;

ká lettek, — in formant provinciae redigere —

melyeknek esztendönként valtozó helytartóji-^-

procónsules, propraetores '— katonai és polgári

hatalommal —polestas v. jurisdictio , et imperir

um— egyaránt fel-ruházva., annál sulyosabban

nyomó kormányt gyakorolhattak. . .

Ha már tekintetben nem vcszszük is oly

sok külsö gazdag és hatalmas provincziáknak

egy várostól nem természetea függését, a' mi-

böl .egyébb roszszakat el-halgatva , a' biyoda-

lomnak ön-maga terhe alatt le-roskadása, elö-

re látható vólt, csak Italiának Romához állá-

sából , sok romlásnak és kártékony surlódá-

soknak kellett következni. Szinte nem kép-

zelhetö annyi népeknek hoszszas ideig csen-

desen maradhatása egyetlen egy várot nyomá
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felsüsége alatt, • és semmit sem igen lehetett

bizonyósabban tudni, mint hogy azok a' rájok

telt járom hordozását annál terhcsebbnek fog-

ják nézni ,' mivel jussaik és szabadságok ■ egy

fészébe meg-hagyattak , a' mi nem kicsi üsz-

tönvolt, annak is y a' mit el-tartóztattak ,\ ki-

vívására, 's így ITomátal egyforma jusokat

sürgetésre. Mentöl tovább vi'sgálja egy nép

ílycn forman á" maga jussait, mentöl hosza-

sabbaii' bibelodik azokkal, annál méjjebb gyö-

keret vernek keblében, annál erösebben ra-

gaszkodik hozzájok, 's az idö' tápláló és ne-

veliV dajkája a' szabadságra vágyásnark: így hát

csak magában is sok 'oszve-bónyólodást szül-

hetett Romának helybcztetése Ttaliához , 's ha

ide veszszük azt, hogy egy a' népet vezetni

tudó'és en'nek kedvét radászó nagyravágyó-

n'ak 'milyen kecsegtetô ki-nézése Volt magá-

hak hatnlïnas felekèzetet szerezni , melynek

segitségével a' rès2pnblika constitutziojá'nak

Fél-fÓTgatásárá' 's az ''Italian ural'kodásra csak

nem ônként iït nyilt elötte,— raióba'n méltán

mondhatjuk a* koztársaság' frülsö" 'állá'sát fe-

s'zfíltnek, mely sok szélveszek, sok zivatarok

szülö anyja lehetett.

Ha màsfelôl a' reszpublica belsejébc te-

kiritühk, Itt a' romlásnak még löbb és nagyobb

jVusztitással ki-ára-dni készüló' kútfejeire, 's

szihte orrosolhatlan , a' status lételét fenyege-

to vcszélyekre találunk. Bomának oly sok ha



«Iakozásai es dicsöséggel tündöklö. triumfussat

mellert, melyek a' leg-gazdagabb országok és

városok kincseit oda halomra gyüjték,. mégis

a' parancsoló nép állapotja egcszben véve ép-

pen r>em. gerjeszthetett irigységet, s<lt napról

napra terhesebb kezdett lenni. A' nemzeteket

le-tapodó és¡- ki-rabló gyozedelmesek számo-

sabb ¡része éppen úgy szegényedett , a' mint a'

reszpublika hatalma és fényje nevekedett, 's

midön a' még kicsi kerületú város köfalai köztt

jól-lételt és a' középszerü4qrsal meg-elégedést

lebet.ett látni , a' világot meg-bódolás után , az ч

inség. és szegénység benne nöttön nött , a' nép

nagy részint fogyatkozással 'kfiszködött , és

semmi ki-nézést nem mutató jövendö képét

látta mago elött. Természetes, könnyen ki-ma-

gyarázható jelenés! A[ hajdani Roma lakossaL

ön magok erejére támaszkodva, munka és szor-

galomáltal szerzették tápbjjjásokat-,'8 kicsi föld-

jeik- muelése minden kívánságokat ki-elégitet-

te, a' gazdagodó város ellenben mentöl mesz-

szebb ^erjeszkedett,- annál több szükséget is-

mert , ann^l inkább fel-hagyott a' cs.ak magá-

ban bízó munkássággal , 's a' mint több ^több

idçgen és könnyü élelem módhoz jutott, a' he-

nye és dologtalan életet meg-szokta, az arany

középszerûségre. rá-uht , 's telhetetlen indula-

toknak adott helyfkeblében. Azon mértékben,

ifîjaiyfi temérdek kincs és pénz foIyt-oszvc^Ro-

mában, kivált az A'siával megismerkedés után,
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a' mi az erkölcs meg-romlását, és sokféle vé

tele, gonoszság el-áradását ís sietteté a'

szorgalom meg-fojlódott, a' puhaság és tunya

restség el-batalmazott , 's itt is még-valóíult

azon tapasztalás, hogy a' 'sákmányozó él rab

ió népelf éppen a' hamar gazdagodás által sze-

gényednek-el. — Az egész népekre , mint âz

egyes emberekre nézve örök igazságnak ma-

rad , — a' dolgos és munkás élet ád valódi kití-

eset. —

Ilyen móddal formálódott Bomábati a' la-

kosoknak egy vagyont és szorgalmot 'nem is-

méro számos osztállya— egy heré és munkát-

lan koznép. A' mint Cgye's' familiák a" jovédél-

mes bívafalok és pénz cslkórásra ezer útát nyí-

tó provincziák kormányüása által roppa'rít ' gaz-

dagságra tettek szert', és ez mind kevesebbek

keze kozzé szorult, masfélol a nagyobb'rész

jólléte éppén úgy csökkent, a' vagyontalan so-

kaság szaporodott, 's a'zon jelenés a' nií't nagy

Tárosokban kôzônségesen lathatni , a' teljes te-

li bôség, a' pénzt szoró Vesztegetés , à' pömpa

és fényüzés toszomszédjában , szinte kóldus

(25.) Imxuriae peregrinae ofigo ab exercitú Asia-

tico invecta in urbem'est. Livius XXXIX. б- тг-. ,ч

Asia Romanorum facta , cum opibus suis vitia

quoque Romam transmisit. Justinus XXXVI. 4.

Syria prima nos victa. corrupit : inox Asiática

Pergamçni regis haereditas. Iliac opes atque diri-

tiae afflixerc saeculi mores, mersamrme vitiis suis,

Änasi sentina, rempublicam pèssumdrdcre. Fl'oims

:i. 12.



botríi szorult szegénység , és nyomorusággal

Teszódés ,-^-Romában is kezdé már mutatni ma-

gát , 's míg néhányan a' sors kedveltjei közzül

milliokkal iátszának , számtalan csoport ember

hólnapjáról , söt mindennapi kenyerérol bizony-

talan aggodalomban clt.—így értheto Florus-

nak mondása: „a' Romai nép fényüzése által

éhségre jutott. " ,, Populas Romanus — famem

luxu fecérat." (26.)

E' két ellenkezö yegsöben állás ;azonban,

's a' közrendüek nevekedö insége még más ok-

ból is szàvmazott, de a' mit csak Roma polgári

állapoíja belsö mivoltában és ezen síátirs er¿-

deti alkottatásában lehet fel-találni. — lái' Rei-

maiak fo-foglalatossága 'kezdetben, 's a'- resz-

pubiika lételének gyëkere a' foldmívelés vala ,

nagyok kîcsinyek egyáránt üzték azt , a' mint

az eke: méltol dictatori polczra szóHitott L.

(Juíntius Cincinnatus péidája bizonyitja'.] (27.)

Az'egyes familiak gazdagsága tehát fektö jók-

ban, földekben állo'tt,'dé a' melyèfc niem maga

nos, 'hánem kozonségés birtokot formáltak, a'

reszpublika sajátjai yalának. A mint t. i. a' Ro-

maiak gyözedelmes fegyyereiket Itoliában mind

inkább ki'terjesztették , a' meg-hodolt népek

foldj'eit égészen , vagy leg-alább nagyobbára el-

foglalták, mert ez TÓlt a' leg-jóbb és leg-bizo-

nyosabb nyereség; ílyehkor, a' hatalmok ala

(26.) FJ*>rW». III. ib..-. .; ;Si . )t. .j;.

(27.) Livius III. 26. —

I

V
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a' mi az erkölcs meg-roтГ

tek, gonoszság el-áradás

szorgalom meg-fojlódot? i

restség el-hatalmazot¿ ] |

azon tapasztalás, ho: > | ^

ló népek éppen a' {' à '
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aében, a'gyümölcs-

ok hadakozó népektol

szüntelen ellenségeskedo

.etése természelesen hozta

^iitikát , mert csak így lehetett

.ordozó polgárok számát nevelni ,

da/ ¿on szovetségesek váljanak.— De e-

k .-intézésnek a' czellal éppcn ellenkezö

Étb#zése lett. A' gazdagok lassanként- nem

.cpajk.'.*^*1 eftk jövedelemmel kecsegtetö köz-

fólde^et'ina^gp^éyá tették, lian em a'szqgçnyebb

sorsu. poJîgàvpk tfirtpkát is, részint szépszerént,

részint.. eroszakason el-vettéJç, vagy azokba ál-

nevek alatt,- e¡' czélra berelt idegen- emberek

segitségé.vel bé-ültek, és jgy ezen az útoo roр-

pant ki-terjedésü fekvo-jók birtokossivá, sot a'

Hoszszas ido által mintegy valódi tulajdonossi-

vá lettefc Az ebböl fejlödöu roszs^at .tetpzte

azon környülállás , hogy a' gazdagok magok

földjeiket ncm szabad emberekkel < de a' gya
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.jaira hi/-.

.aban nöttötf nöu -

»ömve volt velek, a' szab<.

beiv javaikból ki-forgatva, a' *.

di szolgálat és más terbek ¿ltal n*b

ben el-apadtak ¿s ki-pusztultak. (28.) 1.

ták ugyan tobb versben a' fekvö-birtok egyto.

mább fel-osztásával — leges agrariae— a' neve-

kedö veszélyt meg-gátolni, különösön 577-6.

(R. ép. n. 377-*.') Cajus Liciniue Stolo tribu-

iiusnak azon re>ndszabása, hogy. senki ¡otszáz

hód földncl többet ne birhasson— ne quiz plus

qtdngenta jugera agr.i pessideret '(29-) hasonló

czélra volt intézve , de ez a'törvéhy,: mint szo-

kott lenni azokkal a' mikbe a' haezonlesés be-

lé-elegyedik , hamar itelejdékenységbe ment,

1 1 ... ¡ -;i л f. . . .

(23.) A' szabad cinberck el-fogyását, es a' jóbbá-

gyok cl - szajjorodását Italiában, Livius bcvés de

cros szavaklial bizonyitja: „ Innumerabilem multi-

tudinem liberorum capí tum in eis fuisse loéis- quae

nuncy vix seminario exiguo .militum relicto, servi-

lia Romana ab soliludine vindiraut. Liv. VI- 12- —

(29.) Livius VI. 35.
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esett városokba jelepitett Romai lakosok köztt

ki-asztották az eí-ve.tt földeket , még pedig

vagy ingyen, vagy azokat örök árron el-adták

vagy haszonbérben bocsátották. De ezen föl-

dek leg-nag.yobb része, különösöu azok, mel-

lyek. P*ég «niveles alá. nein jötlek, közbirtok-

ban maradtak, melyéken a' reszpublika sajáti

jussát fenn-tarlá. Használni pedig és mívelni

BZ ilyen közföldeket, mindennek szabadsága-

ban állott, de bizonyos esztendei üzetés mel-

lestt, mel.y. a' gabonának tizedében, a'gyümölcs-

nek otöd.ében állott. A' sok hadakozó népektö.l

Jcörülrvett 's azokkal szüntelen ellenségeskedö

Romímak helyheztetése természelesen hozta

magával ezen politikát , mert csak így lehetett

a';!fegyver)t hordozó polgárok számát nevelni,

kikböl rpkon szövetsegesek váljana-k..— De e-

zen el-intézésnek a' czéllal éppen. ellenkezö

ko vetlazóse lett. A' gazdagok lassanként nem

СБа|k--e^еп «ftk jövedelemmeb kecsegtetö köz-

foJdekeVma^gpkéyá tettpk, hanem a'szçgçnyebb

sorsu рo^зд'рk birfpkát ¡s, részint szép szerént,

részint. eröszakoson el-vették;, vagy azokba ál-

nevek alatt,- p' czéjra berelt idegen emberek

segitségé,vel bé-ültek, és így «zen az'úton roр-

pant kirtejrjedésü fekvo-jók birtokossivá , sot a'

Hoszszas ido által mintegy valódi íulajdonossi-

vá lettefc Az ebböl fejlödött roszs.zat;-tetczte

azon környülállás , hogy a' gazdagok magok

földjeiket nem szabad embeiekkel ¡ ¡de a' gya
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kori háborukban könnyen szerezhetö rabszol-

gákkal mívelteték, kiknek tartása Jiyereséges

volt, nem csak a' velek önkenyesen bánhatás-

ért, de különösön, mivel a' katonai szolgálat-

tól menttek vóltak, 's e' szerént öket állandó-

ui használni éá sfa-poTrtni is Jehetett. A' Romai-

ak ugyan is nom -koléilel fogták a' haza ollal-

mozójit , de oí'szent kötelesseget , egyedül csak

annak fijaira Lízták; — így a' rabszolgák szama

Italiában nöttön nött , majd az egész ország

tömve volt velek, a' szabad közrendüek ellen-

ben javaikból ki-forgatva, a' szegénység, ha-

di szolgálat és más terhek által nagy mérték-

ben el-apadtak és ki-pusztultak. (28.) Próbál-

ták ugyan több versben a' fekvo-birtok egyfor-

mább fel-osztásával— leges agrariae— a' neve-

kédo veszélyt meg-gátolni, különösön 377-í.

(R. ép. n. 377-í.) Cajus Licinius Stolo tribu-

nusnak azon rendszabása . bqgy \ sonki ütszáz

hód föläncl többet ne birhasson — ne quis plus

qitingenta jugera agr.i possideret (29.) hasonló

czélra volt intézve, de ez a' törvény,. mint szo-

kott lenni azokkal a' mikbe a' haszonlesés bê

lé -elegyedik , hamar felejdékenységbe ment,

(20.) A' szabad emberck el-fogyását, és a' jóbbá-

gyok el-szaporodását Italiában, Livius bcvés de

eriïs szavaklial bizonyitja: „ Innumerabilem multi-

tudinem libcrorum capitum in eis fuisse locis, quae

nunсy vix seminario exiguo .mililum relicto , servi

lla Komana ab solitudine vindicant. Liv. VI- 12- —

Í29.) Livius VI. 55.
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's hogy elcitôl fogva nom igen lehetctt szoros

gyakorlásban, éppen szerzojének példája bizo-

nyitja, kí annak által -hágásáért büntetés alá

esett. (30.) E' szerént az ország azon részben ,

a' mint a' jobbágyok száma benne el-áradott,

a" valódi bazafijakra nézre népetlenné lett,' fc'

szegénységgel a' békételen&ég :is nött, 's az i-

gazságtalanság érzését az idi» még nagyobbra

nevelte , midön másfelol a' rabszolgáknak mér-

ték felett el-szaporodása sok veszedelem for-

rásává, 's a' koztársaságot fenyegetové válha-

tott. Az írt módon birtok nélkiil maradott köz-

rendü polgárok többszöri tilalom elienére is

Romába tódulának , hól mind nagyobb lett az

ilyen el-aljasodott és meg-vásárolható nép-ra-

kas, mely egyébbképpen is,„de kivált a' gazda-

goknak mind feljebb hágó fényüzése által kü-

lönbözö élelmet és kereset módokat talált. (3i)

• • л.- Ha mir'így az el-nyomott és birtokától

el-csett, de aboz való jussának tudását méjjen

keblében hordozó koznép demokrálziai pdrtd

válhatása csak egy ügyes és a' sokaság interesz-

széjét fel-zaklátó vezetötöl függött , másfelol

ezzel a' könnyen mozgatható csoportal , egy

gazdagság és hatalom által meg-erösödött és

(30.) Livius VII. 16.

(31.) A' koztársaságot illetô foldebnek, a' fenn le-

irt módon a' gazdagok által lett el-foglalását, a' sza-

bad közrendüeknek azokból ki-forgatását , 's a' rab-

szolgàk mcg-sokasodását kürnyülállásoson le-irja

Appianos Polg had. I. 7. 8. é* Plutarch. Tiber. Gr. 8.
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teljesen ki-formált árisztokrdtaim felekezet k\-

lott szembe. ' Minden egyformaeága mellen a'

particiusoknak es plebejasoknak , minekutánna

az utolsók azt ki-vívták, a' két rend köztt a'

valóságban még is igen nagy különbseg mara-

dott. A' fö-ranguak nevekedö bé-folyása és so-

kat tebetése nem csak nagy birtokra es gazdag-

ságra julásokból értheto, de egy más, erkölcsi

erön épülö, 's éppen azért távolibb körben ha

to és tartósabb elsösegekböl , magosabban ál-

lásokból köretkezett. A' két rend viszszálko-

dásának ineg-'ízünésével egy pár század ólta

Romában tokélíetes belsö csendesség uralko-

dott. , E' hészszu idö alatt, mely a' ^áros emel-

kedésének és nagyra terjedésének. annyi jeles-

séggel tömött szakaszsza , a' senatus tekimete

söt uralkodása oly erös-gyökeretivert ? bogy

azt lebet a' reszpublika valódi országlószéké-

nek nézni. AJ status mi'nden nevezetesebb kül-

sö és belsö dolgainak igazitá&a, ¿s.a' provin-

cziák kormányzása ezen fö-tanács 'által történt,

ez ügyelt a' vallásos szeftartásokra , a' kincs-

tár töle függött , a' büntetö itéletekben bírói

hatalmot gyakorolt , söt a' . veszélyel fenyege-

tö környülállásokban a' törvények erejét meg-

szüntethette¿ és a' consuloknak határtálan tet-

széssel bánásra szabadságot .adhatott , (32.) ¡s

. ' ' IjCííií. -.j ' ',

(32.) Quod plerumquc in atroçi-- negotjp solet,

senatus decrevit , Darent operam - £¿n$idfis-,'-ne quid

re.ipublica detrimentr caperel. SallusúuS Ça:tjT. 29. Li-
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báf. t¿ torvényhozás , Jiad és békesség jussa, va-

lamint a' tisztviselök választása> a' nép kezében

vólt!, a' eenatu* ezekre is magának el-határozó

bé-folyást tndotE szerezni, mert, minden fonto-

sabb tárgyak általa terjesztödtek a' nép elibe,

minden törv^n-yekre bizonyos tekintetben a'

-senatus jóvá-hagyása is kivántatott ; — Senalus

censúit-vel slecreoit-, populus jussif: (35.) 's men

tó! több gaüdagsággul bírtak egyes tagjai , a'

bivatalok bé-tôltésében, a' tisztek választásá-

ban is annúl könnyebb vólt a' $zó,zatolók tübb-

ségót meg-vásárolni. ! így a!inçp minden jussai, ,

melyeket az', a' maga gyüléseiben gyakorojt

szinte csak ürtís formává vállak, a' valódi ba-

talom, eró á' kormányon üló senalusban egye-

sültr ez vólt, Cicero szerént ,¿a', reszpublika

örzöje , dfeje¡,,vé<lelmez0jc, tekint£tétól függöt-

tek miftdon ttisalviselók , perancsolafja 'telje-

sitóji valánaki (54.)VA'mi a' kü/társaságot ma-

gosra einelte, arra díszt és; fényt sugárzott, a'

Romai' fegyver. gyózbetlen vitézsége, a' dicsó-

-■• , 1 . И ■'. Г . I V , , ¡¡ ; ,,. .....

viuá ezt.,,t'a' scea'tus vúgso szillisógben adott végzé-

sénelí"' uevep.i — forma senatúsconttilti ultimae sem
per necessitatis 'iïâfrifa. lit. %. ; "<'»«•'•••

(.13.) Lírsd erre néa\te Liviusî l.,it- IV. 49, Л5Ь.<м.

X.. 12- 45. (Ex auctarijate patrum, jussu, populi bel

lum FàTiecîs înaftlu'in- ésr'y XXXVlb 55. XLr.'Vt.

'(Antea sfeVnpe* prius : sanallus de bello cdnsultt^s,

deinde ad populura latum.)

(34.) Senatum reipublieae custodem, praesidcm

'prôpughatbrem collocäverütit ',' hejtis ordinis aucto-

ritate iiti rnagistratus , et quasi ministrôs 'gr*vîàKliiii

consilii eáse vohierunt. " Orftt. pro P. Sextio 65; :



31

ség'gel fôlylatott, 's még dicsôségesébben vég-

zett hadak, országok és Tiemzetèk meg-alázá-

sa , vagy a' reszpublika intereszezéjéhéz «Sato-

ïâsa, :'á,!Roma nevének egy ilyen liimlöklö ¡gaz-

gatâs âltal eszkôzlôtt tisztelete a'- fold ' mihde-

nik részében ,' ez, nàg^'obb részînt"fc* senatus

munkája , erdeme volt, 's azt bizonyos nagy-

sággal, szentséggel vetté-kôriil , a' mi- à' kôz-

vélekedéssel ïiaprol tiapra inkább öszve-olva-

dott', es mind több állándóságot kapött: A' se

natus ezen hatalmának igen erös gyanVoTül szól-

gált rrtég a' nép vàllirèâ'is', mely ott a* 'poKto-

kával szoros oszve-kottetésben állottv'" Mert

bogy ezt is meg-emlitSnk , — a' mi V íi^gi Bo

rnât kétségen kivül mívelt és vilSgosb'fl'ótt je-

Icnkorurrk felibe teszl— nem formalt nállok a'

pap'sag egy a' több hazafijaktól те^квТопо-

zött1, 's' azokon urálkodni vá'gyó: ósz'tály't, de

egyek és ugyän azok"válánák a' statfft és Väl-

lás sz'tílgáji. Másfélol az áltál ,' Wb^yX^Hóínai-

ak, señlmi küzonséges és nevezéftéV&rílgot nem

tettek az' ' Istenek áka'raijánák nieg-'ktVdezc'-sc

nélkül—nihil publice sine aù^pîciii ,' 'Нес //o/ni

пес tnilitiàe gerèbaiuf,\ЪЬ?) a' siâtmiîlàW min

ded rteg^natáró'zott/és'^'entcfr Fotàn&SrnoZ va-

lá kölve, Ч "mi'V'pïflgari igVzgatâs kêzébëh

nevezetes eszköz ¡vólt^és annale iiûézêjeît"îg"cn

—' . ■•' ■ ■ и .'j. Ii i „он J '.,!], . ,,,;„„ a» Ьы'ш ";.»ц

(35<J Cicére ©ivinat/'I. i. — ffflsonlókcppen-^ífi-

liil fere quondam majoris reí, nisi! atKpínúío .n» pri

vatim quidern gerebatilr* Divinal. I. IÔV-нЭ (•«')
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soksz*>r:fflö-mozditotta. Mert ha bizanyos reci

ben kelyesen is mondta Cato , hogy bámul mi-

dim ket, ¡¡^vendólo pap, egymással n,evetés nél-

kül találkoz^atik , (Зб,) de másfelpl-fliem ker

vésbé igaz; az is , hogy ezen vallásoSiSzertar-

táspk. nem, csupa lelket, qJo ámításpk, nem, a'

népet setétben tarto és gyerekesen mennyor-

szággal, Jfcecsegteto , vagy, pokollal ijesztp papi

uialkodás^ cszközei valának ? d,e leg-többször

status pzçljat valósitására szolgáltak, 's Cicepo

bizonyi¡tása szerçnt a? erteilen kôzség mindert

el-rontó zabplátlan indulatját korlátok ( köztt

iartották^t-í-- Saepe populi impetum г/у'ггрШщ,

auspiciis dii immortulfis represserunt. (¿57,) ,77т-

ïgy te,hát,, a'¡ senatus yólt a' k0ztársa^ág¡ v,aló¡-

ságos £ejq¡és. una ; a' nép,.birta , de e« , a', fö-t*-1

oacsgyakoiplta a' jusokat. Cicero ezt,rpviden,

de mipd^nt, jelentpleg, igy fejezi-ki: ,va' hat^-

loni а,' дрре, a'. mékóság a' senatusé.'" —JPe¡-

JWfáq:Щррщ{о , ewçtorita^щ зфа/щ< (5Ç..) . (

п. an т [S,9pa.tu?pak. 3z .ЦоА«1 megsjzentejt^ezen

.^kint^ipbpl ,és renditjietjenné lett uçajkodâsà,-

vból—г^.дае1уд%' tjsztviselök -Vfiltozása, 's a'.nép

állhatatlpn , é& könnyen l^ajló.akaratja inejlettis

az огэг^р^.тахйтакпак), , inîçzeteknek, erpt,

, pszye г függést adj)tt , — fpj Iqdöjt - ki egjr sainte

(зб.) Vetus illuá Catonis admoáum scitum est,

qui mirari se ajebat, quod non rideret haruspex ,

haruspicem cum Vidisset. Cicero Divinat. ¿4.

(37.). Cicero De Xegib. III. , ti. . ., , dl

(38.) Cicero De begib. Hb ta., > ; ш iap.mitr,/
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úgy nevezhetö fatniliai árisztokráttia , mely

szerént a' föbb hívatalck az elökellö és na-

gyobb rangu házaknak aliandó és szinte ki-re-

keszto birtokába jutottak. Ez az árisztokrá-

tzia , mely nem a' született, de különösön a'

fö tisztségek viselése által szerzett nemessé-

gen (39.) épült, oly erossé vált a' szokás, ki-

tetszö érdemek, és költsönös segitség által,

hogy szinte nem lehetett az ilyen familiákhoz

tartozás , Vagy azokkal szoros egyben-köttetés

nçlkül status kormanyjára jutni. 'S mivel a' Bo

rnai constitutzio szerént , a' föbb hívatalokkal

együtt járt a' senatusban.lielyel és yoksal bíráe

jussa , (40.) a' mí ezen fö-tanácsot a' leg-dere-

kabb , leg-tapasztaltabb , és válogatott férjfiak

gyülésévé tett — ezen kcrnyüláüásból az em-

litett nagy familiák el-hatalmasodása még in-

(30.) Ая úgy nevezett nobilitas , rang és tisztscg

altal szerezhetö nemesség, midön a' palricialiis Pgre-

dïil a' születéstol fiiggíkt. Az ilyen familiák biriak

аcon jussal , hogy hívatalt viselt Gsciknek vieszból

formait bépeit tarthassák , mrtvek az alriumban ,

egy nagy elöszálában szohtak fel-állitva lenni. Jus

imagina ad memoriam posteritatemque prodendae —

a' mint Cicero mondia Verr. V. 14. A' ítib ellenben

familiájokban lcg-elsöben viseltek fo hivatalt, nj em-

berch — novi homines. — Ilyennek nevezi magát Cice

ro — unum ex novis hominibus. Agfar. II. 2- Ebbol

érthetS a' Juvenalis mondása :

Tota licet veteres exornent undique cerae

Atria, nobilitas sola est atque única, virtus.

Sat. VIH. t9. 20. —

(40.) Qui eos magistratus gessissent. undc in sena

tum legi deberent. Livius XXII. 49. A' senatusba

lépést adó elsö hivat al a' quaestori vólt.

.'» : ' 3
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kább érthetö.— Ezekre háromlott a' Romaiak

minden hódolásainak 4s gyözedelmeinek hasz-

na , belôlök választottak minden nagyobb tiszt-

viselöket a' katonai és politikai pályán , külö-

nösön a' fö hadi vezéreket és provincziák hely-

tartójit , minden bé-folyás az övék volt , min

den kincs , minden vagyon ezen házaknál gyült

halomra , a' minek természetesen , hamarébb ,

késobbre , a' vagyont nem ismerö nép-csoport

kiváncsi és irigy indulatját fel-hellett költeni.

Mentöl nagyobbra nött a' fö-ranguak gazdag-

sága , annál alább estek a' közrendüek , 's ezek-

nek létele bizonyos részben az elsöktöl függö-

vé lett, a' mi a' népnek két ellenséges, bajo-

son meg-békéllbetö osztályra szakadását siet-

teté. — Ezek közzül az egyik a' böség, jól-létel

magos polczán , az élet minden gyonyorüségei-

nek özönebe merult, hatalma dölffös on-tudá-

sával, — a' másik földre sujtva,' mindenböl ki-

forgatva , inségre szigorodva , el-nyomóji ellen

keblében gyülölséget, boszszus indulatot for-

ralt. Ilyen állásban minden status orvosolhat-

lan romlásra jut, kivált a' reszpublikai kormá-

nyu , mely mindenek felett egy szívbe egy lé-

lekbe oszve-hangzást kiván , 's a' törvények,

virtus , nemesebb emberi érzések tisztelete, és .

minden áldozatra kész honny-szeretet nélkül

fenn nem állhat. E' belsö veszély pontjára ju-

tása a' kevély Romának, természetes büntetö

következése volt a' nemzetek jussa ki-gunyolá-

sán, le-tapodásán épült világot hódolásnak!



Ki nem látja itt mar, a' hamu alatt lap-

pangó , de bizonyos ki-töressel fenyegetö tii-

zet? azt, hogy az ilyen ellenséges helyhezel-

bcn álló elementumok fel-háborodását és ösz-

ve-csapását az ido-haladék még diihôsebbé, ron-

gálóbbá teszi?—Az igy meg-hasonlott statusok

sorsa közönsegesen , a' romlást hasznokra for-

ditó nagyra-yágyók rad indulatjának áldozatja

va létel , kik szabadságot kozjót színelnck ,

nem a' nép es el-nyomottak , de ön-magok fel-

emelcséért.— E' részben Româhoz a" végzésck

kedvezübbek valának. Egy pár testvér , az em-

beriségért es hazáért lángoló nemes szível lé-

pett ott a' veszedelmes pályába , kiknek sze-

rencsétlen gyászos ki-menetele , 's tiszta kcbcl-

böl származott próbatételek meg-bukása , racg

inkább érdeklové teszi a' nagy drámát ! —

A.' Gracchusok ugyan plebejusi, de azért

clokello familiából származtak, mely egy fo-

rangu patriciusi nemzetséggel , a' Scipiokéval ,

házasság által szoros öszve-köttetesben jött.

Atyjok Tiberius Serapronius Gracchus,

Plutarchos szavaival, „bár Romai censor, és

kétszer consul TÓlt, 's ugyan annyiszor triumfu-

si pompât tartott , de virtussa által fényesebb ér-

demet szerzett." Anyjok Cornelia, a' Hanni-

bálon diadalmaskodó Scipio leánya,— a' régiek

egyezö bizonyitása nyomán,— maga idejénekel

■ 3*
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so es köztiszteletben álló aszszonya.— A'szere-

tett atyának nagy lelke és magos tulajdonai tel-

jes mértékben tündoklének rola , orinan kapta

öröksegül , a' tudományokat kedvellö , azokat

pártfogó indulatot és érzést, melyet Romának

a' Görög míveltséggel meg-ismerkedése után,

a'Scipiok háza tett elsöben sajátjává. Költsönös

hajlandóságon , egyet-értésen álló bóldog há-

zi élet kapcsolta-öszve Serapronius Grac-

chust és Cornelia t. Egykor a' férj , azt

írja Plutarcbos ,, az ágyán két kígyót fogott , 'e

a' jöveSidölök e' csudát fontolóra vévén , sera

mind a' kettöt meg-ölni , sem el-bocsátni nem

engedték, egyenként pedig rólok azt álliták,

hogy a' meg-öletett bak, Tiberiusnak halálát

okozná , a' nyostén ellenben Corneliának. Ti

berius, ki feleségét szerette, 's úgy vélekedett,

hogy néki mint idösebbnek illenék ifju hitves-

sénél elébb meg-halni, a' bak-kígyót olé-meg,

a'nyostént pedig szabadon bocsátotta. Nem sok

idöre azután meg-hólt, és Corneliától született

tizenkét gyermekeket hagyott hátra. Cornelia

pedig, kire szállott a' magzatok és ház gond-

ja, oly tiszta erkölcsünek , gyermekeit szeretö

anyának, és nagy-lelkünek mutatá magát, bogy

Tiberius nem látszott roszsz határozást tenni,

midön egy ilyen aszszonyért a' halált választá.

'S noha Ptolemaeos király vele koronáját meg-

akarta osztani, és feleségül kérette, ezt nem

fogadta-el, de ozvegyen-élt. Több gyermekeit
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azonban el-szalasztá , csak egy leánya , kit if-

jabb Scipionak adott feleségül , és két fija Ti

berius és Cajus maradtak-meg , kiket oly

buzgósággal nevele-fel , hogy bar köz meg-

egyezö itélet szerént, minden Romai ifjak

köztt, leg-több természeti ajándékkal bírtak,

mégis inkább iátszottak a'.virtusra tanitva, mint

születve lenni. (41.) *

A' Gracchusok azért már származások ál-

tal fényes és magos ki-nézésekre valának hí-

va. Cornelia, férje halála után — kinek birto-

kával volt é bóldogabb , vagy szerencsétlenebb

el-vesztével ? meg-mondani bajos— minden re-

ményjét bennek helyheztette , öket tartott»

leg-föbb kincsének, szóval bennek élt, annál

inkább, mert leányának Semproniának há-

zassága a' Carthagot dúló Scipioval nem igen

vala szerencsés. Egykor egy Campaniai fo asz-

szonyság yendéget, ki néki azon idobéli leg-

szebb drágaságait mutogatta, beszéddel addig

tartóztatá, míg fijai az oskolából haza téré-

nek,'s akkor így szóllott: „ezek az. én ékes-

eégeim. " (42.) Mennyire részt vett , és bé-folyt

egyébbaránt maga is a' derék anya azoknak köz-

(41.) Plutarcb. Tiber. Gr. t. — Ae örcg Tibcrins

Gracchus torténetct a' kigyókkal Cicero is bes/.élli ,

's arra a' fïjànak C. Gracchusnak iràsàt liozza-fel

bizonyságul „uí С. Gracchus, filins ejus, scriptum
Teliquit.íí Divinat. I. 18. —

(42.) Valerius Maximus Fact. diet, mcinorab. L.IV.

cap. 4. —



з 8

basznu emberekké mívelödésére és nemescdé-

sére, Cicero nyilván és szépen bizonyitja. „01-

vassuk " úgy mond „ Corneliának a' Gracchu-

sok anyjának levelett; látszik fijainak nem an-

nyira anyjok íilében , mint oktatásában neve-

kedése. " (43.) Mindenek felett a' status szolgá-

latjára' akará öket formálni, 's a' régi idö pal-

lérozott nevelése szerént a' politikai pályán

szükséges ismeretekre gondoson tanittatá, kü-

lönösön az ékesenszóllásra és filozofiára. Fá-

radtsága nem is maradott sükeretlenül , a' lel-

kes és szorgalmatos nevelés szép gyümölcsö-

ket termett , mert ugyancsak Cicero állitása

nyomán , a' Gracchusok „ekesen süollák valá-

nak , a' beszédre félruházva minden segéd esz-

közeivel a'természetnek és tudománynak." (44.)

Mivel akkor tájban kezde a' Görög nyelv és

tudomány Romában virágozni és honnyivá len-

ni , a' Gracchusok tanitása is Görögökre vala

bízva, kik közzül noha csak a' nagyobbiknak

Tiberiusnak vezetöjit ismerjük, de ezeknek

megemlitését annál kevésbé mellözhetjük-el ,

niert valamint nevendékjek ki-fejlödésére , úgy

(43.) Legimus epístolas Corncliae, matris Graccho-

rum, apparet filios non tam in-gremio educates,

quam in sermone matris. Cic. Brutus 58. Hasonlót

állit Quintiliaaus is, Institut- ürat. I. с. 1. nro 6-

Gracenoruin eloquentiae inultum contulisse accepi-

mus Corncliam matrem, cujus doetissimus sermo

¡n posteros quoque est epistolis traditus. —

(44.) Diserti ct omnibus naturae vel doctrinae

praeeidiis ad dicendum parati. (,ic. De Orat. I. o. —



egész sorsára el-határozá bé-folyással valának-

Cicero ezerént , Tiberius mindég válogatott

mesterek keze alatt volt, 's a' beszéllésben Dio-

phanesttek • azo-n idökorban leg-ékesebb nyel-

vü Görögnek útmutatásával élt. (45) Beszéd-

jeit is diesérettel említi Cicero , ,, melyek bár

nem bírtak egész külso fényel , de élesen bé-

batók és sok értelemmel teljesek valának. "

(46.) A' filozofiában Cumae rárossabéli Blos-

sius oktatta , tanitványja egy hires stoicus filo-

zofusnak , Tarsosi Antipaternek , ki megelözö-

jinél az Istenségrol méltóbb képzeteket for

mait. (47-) A' stoika filozofia — melynek tanitá-

sa szerént a' léleknek a' test minden incluía t-

jain és érzésein felyül kell emelkedni, 's csak

az erre el-juthatott boles egyedül saabad, ne-

mesen gondolkozó , gazdag , sóí kirtily és élté-

пек saabados tira (4 8.) — természetesen hiña

követöUt a' politikai szabadságra és független-

ségre , 's azonkivül hogy ez volt a' régi vi-

lágnak is uralkodór és az lsteni kegyelmen,

(45.) Fuit Gracchus diligentia Cerneliae matris

a pueris doctus et Graécis literis eruditus ; nam

semper habuît exquisitos с Graecia magistros, in

eis jam adolescens. Diephanem Mitylenaeum Grae-

ciae temporibus illis disertissimum. Cic. Brut. 27. —

(46.) Gracchi habemus oratiónes nondum satis

splendidas , sed acutas , prudentiaeque plenissimas.

Cic. Brnt. 27. —

(47.) Krug Geschichte der Philosophie alter Zeit

vornehmlich unter Griechen und Bömern. Leipzig

1815. S. 360. —

(48.) Krug. Gesch. der Pbilos. alter Zeit S. 527.



40

legitimitas született jussain alió országlas-

nak hódoló jelenkorunkal élesen ellenkezo

goudolkozása , — egy filozoHai oskola sem tu-

lajdonitott annyi becset a' szabadon élésnek,

mozgásnak, mint a' Stoa. Remaban is csak ha-

mar meg-kedvellték ezt, leg-inkább praktikai,(

az életre tartozó arányjáért , mely a' katonai

léleknek is táplálást adott, midön a' négy fö

virtusok közzé számlálta a' vitóíséget. — En-

nek tanitásait csepegtette az ifju Gracchus szí-

vébe a' vele szoros barátsági öszve-köttetes-

ben álló Görög filozofus, 's mint könnyen le-

het képzelni,,'oktatása köreben foglalta az i-

ga^gatás formájit tárgyazó vi'sgálódásokat is ,

leg-alább Plutarchos bizonyitása szerént, Ti

berius Gracchust az általa kezdett nevezetes

politikai újitásokia ösztönöztek és buzditották,

emlitett Görög mesterei, (49.) kik majd ese-

tébe és bal-sorsába is belé keveredlek. —

Bór Plutarchos meg-jegyzése szerént a'

ket Gracchus köztt, mind külsö-, mind belsö

tulajdonaikra nézve, valamint tetteikben, 's a'

koztársaságot kormányzások módjában szem-

betünö különbözes vólt, „csak ugyan másfe-

Ш a' férjfias bátorságban szerény gondolko-

zásban, szabad és józan érzésben, 's a' Iélek

nagyságában egymáshoz sokat hasonlítottak ,

valamint. az ellenség elött vitéz.ségeket,, alatt-

н ' ,— —

(4Q.) Plutarch. Tibpr. Or. 3. —



Talójik aránti egyenességeket , hívatalbéli pon-

tosságokat, 's a' gyönyörüsegekben mértéket

tartásokat, átaljában egyformának lebet mon-

dani. " (50.) De a' két testvér élet-ideje köztt

kilencz esztendö volt , 's ez mint a' közhíva-

tal pályájára fel-léphetéseket el-választá, úgy

nem keveset ártott intézeteiknek is , mert nem

egy korban virágozváh, erejeket egy pontba

nem egyesithették , a' mi mind kettöjök részé-

röl öszve-foglalva , nagy és feljül mulbatlan

lett vólna. (51.) Tiberius Gracchus a' Romai

ifjak példája szerént katonai szolgálattal kez-

dé a' hazáért munkás életét , 's a' Cartbago

romlásával végzödött utolsó hadakozásban so-

gorával az ifjabb Scipioval jelen volt ; hol

ezen fö-vezérrel egy sátorban lokván, annak

jeles természetét gyorsan fel-fogta, 's ez által

vele a' virtusban vetélkedésre és jeles tettei

utánnozására buzdula. így hamar ki-tetszové

lett minden ifjak köztt jó-rend tartásával, vi-

tézségével , 's ez utolsónak szép próbáját is

adta, mert egy szemmel látott 's e' bátor cse-

lekedetben vele osztozó tanunak Fanniusnak

állitása szerént, elsö vólt, ki a' lángba borult

Garthago falaira fel-mászott. (52.) Átaljában

(50.) Plutarch. Tiber. Gr. 2. 3. —

(51.) Plutarch. Tiber. Gr. 3. —

(52.) Plutarch. Tiber. Gr. 4 Fannius historicus-

ról Cicero is több helyen cmlékeíik — különösön

Brut. 26. szak. „ historia ipsius non inelegantcr

scripta. "
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„a' táborban léte alatt mindenek jó-indulatját

bírta, 's midön el-távozott, nagy óhajtást ha-

gyott hátra maga után. " (53.)

Ambar az emlitett merész tett után Ti-

beriust szinte heves, nyugtalan, és zajgó keb-

lü ifjunak lehetne gondolni, karaktere mégis

éppen ellenkezöt mutatott. Tekintetében , min-

den mozgásában fontos valódiság ült , chez

mérsékelt kellemetes beszéde szánakozásra ,

részvételre indita a' szíveket , 's erkölcse is

éppen ilyen szelíd és nyájas , élete módja egy-

szerü vala , mentt minden hiú mutogatástól. (54.)

Ep és egyenes gondolkozásával hamar meg-

tudta nyerni mások bajlandóságát , 's a' köz-

bizodalom nyomban kíséré mindenütt a' haza-

fijak körében , éppen úgy mint az idegenek

köztt. Alig lépett az ifju korba , midön az

augurok közzé fel^vétetett , Plutarchos szerént

„ inkább virtussáért, mint nemes születéséért."

Tudva a'fennebb mondottak szerént azt, hogy

Romában a' vallásnak milyen nagy bé-folyása

volt az országos dolgokra , képzelhetni az if

ju Tiberius Gracchusnak férjfias és ritka ért-

séget bizonyitó tulajdonait, melyekkel ilyen

fontos hívatalra fel-vétetést érdemèlt. Plutar

chos említ még egy ezen tekintetben jelentö

környülállást. A' censori és consult hívatalt vi-

selt Appius Claudius, ki tekinteie által a' se-/

(5Ï-) Plutarch. Tiber. Gr. 4.

(54.) Igv'irja-le Tiberius Gracchust Plutarch. 2.
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natus elölülöjévé lett, 's magos lelkével a' ve

le egykorbélieket felyül multa , leányát maga

ajánlá Tiberiusnak feleségül. Midön az ifju

ezt el-fogadá, 's az el-jegyzés meg-történt,

Appius haza sietve , már az ajtóhan bangos

szóVal kiáltá feleségének: „Antistia! Claudián-

kat egy férjfinak el-igértem ! " melyre az asz-

szony bámulva monda: „Miert e'sietség? ba

csak nem Tiberius Graccbust kaptad völegény-

jének?" (55.)

Azonban nem csak Romában , külföldön

is szívrebató példában tapasztalta Tiberius

Gracchus mennyire becses, a' közvélekedést

és hajlandóságot meg tudni nyerni. Carthago

meg-bukása után néhány esztendövel mint

quaestor vagy pénztárnok, Cajus Hostilius Man-

'cinus consul alatt Hispaniába küldetett a' Nu-

mantia ellen rendelt táborhoz. Ezen kicsi sta

tus a' mái O-Caetiliában példátlan vitézséggel ,

több esztendökön keresztül ellent-állott a' Ro-

mai hatalomnak. Mancinus , mint Plutarchos

nevezi , „ a' Romaiak leg-szerencsétlenebb ve-

zére," több meg-verettetések után 137-í. (R.

ép. u. 617-í. ) egy éjjel titkon el akart menni,

(55.) Plutarchos clo-adván ezen lorténetet, hnzzá

teszi : „Nem isméretlen elottem. liogy némelyek

ezt a' Gracchusok atyjára Tiberiusra és Scipio Afri-

canusra ruházzák, de többen, a' mint én írom, úgy

beszéllik. " Tiber. Gr. 4. Valóban Livius is XXXVIII.

k. 57. sz. az öreg Tiber. Gracchusról és Âfricai Sci-

pioról , valamint cunek felesegérül Aemiliáról irja

ezen ancrdotát. —
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és a' tábort Ott hagyni. De Numantia iakossi

észre-vevék szándékát, a' tábort leg-ottan el-

foglalták, a' szaladókat üzobe vették, a' hátul-

sókat le-vágták, 's az egész serget egy kopár

és serami menedéket nem mutató helyre szo-

ritották. A' consul el-csüggedvén erövel meg-

szabadulhatása felol , fegyversziinést és békét

alkuvó követeket külde az ellenséghez. A' Nu- „

mantiaiak ki-nyilatkoztatak ekkor , hogy Tibe

rius Graccbuson kivül senkiben sem lenne bi-

zodalmok, kit azért magokhoz kivántak kül-

detni. Ilyen indulatot részint magáért az if-

juért bizonyitottak , mint a' kinek nevé a' tâ-

borban koz-szájan forgott , részint az atyja em-

lékezetéért, ki a' velek kötött békességet a'

néppel mindég hiven és egyenesen meg-tartat-

ta. Tiberius Gracchus azért el-küldetve , sze-

rencsés alkudozás után, egy kotésre lépett,

mely 20,000 Romai hazaíi szabadságát adta-

yiszsza.

De a' Numantiabéliektol zsákmányképpen

el-foglalt táborban róltak Tiberiusnak jegyzö-

könyvei, quaestori hívatalához tartozo írásai-

val és számadásaival együtt, 's mivel ezeknek

viszsza-kapása néki szívén feküdt, a' seregnek

már egy darabig el-haladása után , csak három

vagy négy barátjaitól kísértetve viszsza-tért a'

városba, ki-hívatá Nuraantia eloljárójit, kiktöl

számadásait kérte , hogy ellenségeinek rágal-

mazásra okot ne szolgáltasson , ha sáfárkodá
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táról számot rem adhatna. A' Numantiabéliek

Tiberius meg-érkezése hirére elibe mentek,

'e teljes szívességgel belé csipeszkedve , sür-

getöleg kérték, ne tartsa öket tobbé ellensé-

geinek , de bízzon mint barátjaiban , a' város-

ba viszsza-teröt meg-vendégelték , majd jegy-

zü-kñnyveit viszsza-adlák azon ajánlással, hogy

venne a' többi 'sákmányból is azt a' mit akar-

na. De Tiberius tömjénen kivül , melyel az

Isteneknek áldozzon, semmit sem vett-el, 's

Numantia lakossitól , mint barátjaitól szívesen

el-bucsuzva vált-el. —

Ezen törtenet után Tiberius Gracchus

viszsza-tért Romába, de az emlitett jelenés,

mint könnyen gondolhatni, méjjen szívére ha-

tott, mert abból elevenen láthatta, mit tegyen

nép kedves emberének lenni. Azonban egy

véletlen fordulás által a' Numantiai eset bé-

nyomása rá még erosebbé lett , 's nem keve-

set folyt-bé a' töle kezdett polrtikai újitások

siettetésére. Romában ugyan is a' Numantiával

tett egyezés mint a' köztársaságot gyalázó ke-

mény vád ala jött , küJönösön a' fö-rangu és

leg-gazdagabb familiák képviselöje a' senatus

azt helybe nem hagyta, de forma szerénti

meg-semmisitését rendelte. (56.) Mind azok pe-

(56.) Victus a Numantinis, etcastris exutus, quum

spes nulla servandi exercitus esset, pacem cum eis

fecit ignominiosam , quam ratam esse senalm vrtnit.

Livius Epit. Libr. LV. — Manciims auetore Tib.

Graccho , quaestore suo in leges hostium foedns
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dig a' kik boszszankodva Mancinus lépéséért

hasonlót sürgettek, a' hajdankor példáját hoz-

ták-fel , mikor azzal akarták el-enyésztetni egy

meg-alatsonitó kötés erejét, melyre T. Vetu-

rius Calvinus , és Sp. Postumius consulok , a1

Caudiumi szoros útak közzé zárt sereg meg-

szabaditása végett 321-6. (R. ép. u. 433-í.) lép-

lek a' Samnisiakkal , hogy mind az emlitett

consulokat , mind a' több ezen alkuért jót ál-

ló hadi tiszteket és quaestorokat meg-kötöz-

vc álfal-adták adták az ellenségnek, 's így a'

mint Plutarchos ki-fejezi „rájok hárinták az

csküvés meg-szegését, és a' tett egyezés fcl-

bontását." (57.)

E' szerént tehát Tiberius Gracchusnak is

hasonló sorsra kellett vólna jutni. De a' Nu-

mantiai táborbéli katonák atyjafijai és barát-

jai , kik nagy részét tették a' népnek , védel-

mére oszve-állottak, 's a' meg-esett gyaláza-

tot egyedül a' vezérnek tulajdonitva , Tiberi-

ust úgy emlegették mint oly számos polgárok

meg-mentöjét. Valóban „a' nép, Tiberius a-

ránti jó indulatját és hajlandóságát nyilván ki-

mutatta," (58.) midön a' büntetést egyedül a'

percussit : quo per senatum improbato. Mancinus Nu-

mantinis deditus. Scxlus Aurelius Victor De viris

illustr. 59. A' kotésnek a' senatus által cl-rontatá-

sát Cicero is bizonyitja. De Harusp. respons. 20.

(57.) Plutarch. Tiber. Gr. 7. — Ä Homaiaknak

a' Samnisiakkal való crdeklett törtenetét le-irja

Livius IX. l — il.

(58.) Plutarch. Tiber. Gr. i.
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consulra szorítá , kinek ki-adatlatását meg is

határozta , a' többeket ellenben érette mind

fel-mentette. A' Numantiabéliek azonban ne-

mesebb bánással mint a'Bomaiak, a' kötözvc

oda küldött Mancinust nem fogadták-el, azt

állitván, a' mint Vellejus Paterculus irja, „hogy

a' hüség köz meg-szegését nem lebetne egy

ember vérével jóvá-tenni. " (59.) A' senatus-

nak a' nép elibe terjesztett javallatja követ-

kezéséül tehát, a' Numantiai kötes el-rontása,

's a' badnak a' Tiberius sógora ifjabb Scipio

vezérlése alatt meg-újitása batároztatott, mely-

ben a' hös lélekkel 's példátlan vitézséggel tu-

sakodó városnak a' szabad lételért mindent fel-

áldozó lakossai vérétöl füstölgö omladéki

jutottak csak végre a' gyozedelmes Romaiak

kezére. —

Minden kíméllés és kedvezés mellett a-

zonban , melyet Tiber. Gracchus tapasztalt ,

csak ugyan másfelol nagy méltatlanság is há-

romlott rá ezen dologból , 's nem kevéssé le-

hetett boszszantó annak tudása, hogy ilyen,

valódi hálára kötelezö tettére, mely által egy

egész serget tartott-meg a' köztársaságnak,

a' senatus inditásából gyalázat bélyege sütle-

tett. Valóban Cicero nyilván bizonyitja Tibe

rius fájdalmát és kedvetlen érzését a' Numan-

tiával el-követett igazságtalan bánásért, vala-

(59.) Dicentes, publicàm violationem fidei nun

debere unius lui sangvine. Vellejus Paterc. II. f.

1
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mint a' kiités fel-bontásában mutatott kemény-

ségéért a' senatusnak, itielylöl azon törtenet

kovetl&zéséül vala kéntelen el-szakadni. (6o.)

De még erösebb meg-próbáltatásokon kellett

majd keresztül menni. A' mint a' rajta tortént

sérelem meg-érlelte nemes maga el-határozá-

sát, bogy munkásságát, a' kozjó elo-mozcHtá-'

sára, Talamint a' státusba be-csuszott viszsza-

élések orvoslására szentelje, éppen úgy lát-

hatta, e' szép czél milyen sok hatalmas ellen-

ségeket fog néki támasztani , a' kikkel meg-

TÍvásra, magát készen kellett tartani, és majd

az ön-szeretet és haszonlesés mindert eszkö-

zökhoz vakon nyuló fondorkodásaival szembe-

szállani. Mindenek felett sok olyan fo-embe-

rekkel , barátjaival, rokonjaival kellett véle-

kedésbéli külonbozésért a' bíztos egyetértést

félbe-szakasztani , kikhez erös kötelek kap-

csolták, nevezctesen a' Scipío házzal, 's mint

Plutaçchos bizonyitja, tulajdon sógorával az

ifjabb Scipioval is egyenetlenségbe jött , ré-

szint nagyravágyásbéli vetélkedés, részint ne-

(60.) Tiberio Graçcho — invidia Numantini foede

ris, cui ferientlo quaestor С. Mancini consults quum

esset, interfuerat, et in eo foedere improbando senatus

severitas dolori et timori fuit. ; is taque res ilium for-

tem et darum virum a gravitate patrum desciscere coë-

gil. De Harusp. respons. 20. — Tib. Gracchus bosz-

szankodását ezen cselekedetért , Vellejus Paterc. is

emliti: Tib. Gracchus — quo quaestore et auctore

id foedus ictum erat, nunc graviter ferens aliquid

a se factum infirmar!. Hist. Rom. II. 2. —
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mely ôtet ingerlö barátjainak sugallásai miatt,

de ezen viszszálkodás közttök ,,veszélyt ho

zóvá és aljassá soha sem vált:" (6l.) — A' köz-

hajlandóság és szerctet végre azon polczra

emelte ötet, hól a' józan on-mérsékléshez és

a' tSrvényhez hivnek maradva, a' haza javára

teljes mértékben munkás lehetett. Ez a' hely

a' tribunusi hivatal vólt,—tribunus plebis—mi

által a' nép fejévé , szószollójává , jussai védö-

jévé lett. Mint tribunus oszve-hívhatta a' nép

azon gyülését , hol a' közrendü polgárok a' fö-

ranguakkal és gazdagokkal egyformán szóza-

tolhattak —comilia tributa; — ezen gyülés eli-

be javallatokat terjeszthetett , melyeket ha a*

nép el-fogadott, törvényé váltak, 's így mód-

ja volt a' köztársaság belsö intézetein és pol-

gári alkotmányján változtatni. A' mellett hiva-

talának szentsége személyét sérthetlenné tet-

te, véd-pai'sul szolgált az elökellök dühös-

ségének és boszszus indulatjának ki-rontása

esetében. E'szerént Tiber. Gracchus 134-6. (R.

ép. u. 620-6.) tized magával, a' másik eszten-

döre nép tribunussának meg-választatott. (62.)

(61.) Plutarch. Tiber. Gr. 7. —

(62.) A' tribunusok 's átaljában a' tisztek válasz-

tása Romában nyár közepen szokott törtenni, Juli

us végén vagy augustus elején, még- pedig a' követ-

kczö csztendöre, kik meg-választatások után hiva-

talokba állásokig magistrates designati nevet visel-

tek. A' tribunusok pedig tiszteket mlndég decemb.

10-k. kezdették , a' mint ezt Halicarnassosi Diony

sias — Arcbaeolog. Rom. VI. 89. — nyilván bizonyit-

4
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A' következö 133-d. eszt. (R. ép. u. 621-rf.)

azon nevezetes idöpont, melyben Tiber. Grac

chus az altala fel^tett fofttos, és majd az egész

reszpublikát keményen meg-rázó újitásokhoz

kezdett. Már némelyek elötteis gondolkoztak

javitásról , és Plutarchos nyilván erösiti azt

Cajú s Laeliusról, Scipio barátjáról, ki azon-

ban a' fö-ranguak ellenkezése miatt szándéká-

val fel-hagyott. Tiberius ellenben mihelyt

tribunusi tisztebe bé-állott, egész igyekezetét

a' czélba vett nagy munkára , a' státust nyomó

roszszak el-hárintására , szóval a' köztársaság

belsö állapotjának reformálására forditá. Töbh

kornyülállások találkoztak-ñszve , mint Plutar

chos írja, melyek ra bé-folyással vóltak egy

ilyen lépésre inditásában. Sokaknak állitása

szerént, hajdani Görög tanitóji, és most barát-

jai Diophanes és Blossius serkentették, má-

sok ellenben Corneliát mondották ösztönözö-

jének, ki gyakran szemrehányást tett fijainak,

hogy Roma ötet még mindég csak a' Scipio

napájának , neт a Gracchusok anyjának neve-

zi. Ifjui tüz , nagyra-vágyás és híren kapás is

táplálták benne ezen indulatot, különösön a'

vele egy-koru Spurius Postumiussal vetélke-

dése, ki a' nép-elötti beszéllésben ötet már

ja, hól a' leg-elsoben választott tribunusobról ezt

irja: „Ezen üt férjfiak vettéli-fel elsûben a' tribu

nusi hatalinat négy nappai december idussa — 13-

ka— elÖtt, mini a mi idönkbenis szokott lenni. " Lásd

meg Liviust XXXIX. 52. Naevius — iniit tribuna-

tum— ante diem quartum Idus Decembres. —
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meg-haladta , 's kozbámulást vont magára. De

Ieg-nevezetesebb es emberi crzésébôl fejlö-

dött ingerlö-oka a' nagy munkára az volt,

melyet testvére Cajus egy általa írt köiryvbcn

hagyott emlékezetben. (63.) Már akkor midon

Numantia ala induit , az Etrurián keresztül

vivo útjában ébredt-fel benne a' javítás elsó'

gondolatja , már- akkor fel-tette magában a"

foldnépe inségén konnyebitést. Az ország el-

pusztulásának, a' foldmívelésre és mezei mun-

kákra használt nagy esoport idegeneknek és

rabszolgáknak látása, 's az ebbol természeie-

sen következett el-szegényedése a' kisebb bir-

tokosoknak, méjj bé-nyomást tett rá, 's szívc

akkor egy jóbb és igazságosabb állapot esz-

kôzlésének vágyására gyuladott. MentoI to-

vább hordozta ezen idéát keblében, annál in-

kább meg-kedvellé az.t , annál forróbb lett

embertársai sorsába osztozó részvéteie , annál

erosebb a' hazát sujtoló veszély meg-orvoslásá-

ra el-szánt akaratja. De a' kôzvélekedés han-

gos szavától is ingereltetett, mert „a' nép ma

ga leg-inkább tüzelte buzgó indulatját és nagy-

ra-yágyását, 's fel-szollitá ötet, a'sétáló-helyek-

re, falakra, emlék-kovekre tett fel-írásokban ,

viszsza-szerezni a' szegényeknek a' koztársaság

földjeit." (64.)

(65.) Plutarch. Tiber. Gr. 3. — Cajus Cr. ezen

iräsat Cicero is emliti. Lásd oda feljebb 43-á. jegyz.

(64.) Plutarch. Tiber. Gr.'e. szah. vegén. —
 



Tiberius a' nép bóldogitására törekedö in-

tézetét éppen a' roszsz gyökerén akarta kezde-

ni. A' bé-csuszott viszsza-élések egyszerre pró-

bált ki-írtásával , a' gazdagságában magát el-

bízott árisztokrátziai felekezet meg-alázására ,

's az el-nyomott szegény sorsu polgárok fel-

emelésére nézett. Ezt pedig leg-inkább azzal

eszközölhette , ba Italiában a' szabad birtoko-

sok számát neveli, minden közönseges földek

újból fel-osztásával , mikor meg legyen hatá-

rozva ezen birtok leg-föbb mennyisége a' haza-

fijak köztt , a' min tul menni senkinek se lehes-

'sen. Appianos bizonyitása szerént, „Gracchus

szándéka koránt sem a' köz-sorsuak meg-gaz-

dagítása , de a' fegyvert fogható férjfiak szapo-

ritása vala. Cselekedetének hasznos vóltától

lelkesittetve , mint a' minél sem nagyobb , sem

ki-tetszöbb jó Italiaval nem történhetnék , an

nale nehézségével teljeséggel nem gondolt." (6 5.)

Tiberius azonban el nem siette azt , a' mit

tenni akart, de elöre-nézéssel és meg-fontolva

lépve , plánuma iránt három ki-tetszö virtusu

és tekintetü hazafijaktól kért tanáesot. Ezek

vóltak Plutarchos szerént , Crassus , ki azután

fö-papságot és consulságot viselt, Mucius Scae-

vola, akkori consultés nagy törvénytudó , va-

lamint az apóssa Appius Claudius , kinek fami-

liája az árisztokrátzia intereszszéjébe méjjen

belé volt szöve. Ehez járult, hogy javallatját

(65.) Appianoi Folg. had. I. 11. —
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kivált az ilyen dolgokban gyülöletcs újítás szí-

nébol a* lehetoségig ki akarta Tenni. Ez okból

csak a' Licinius fenn-emlitett tñrvényjét kiván-

ta erejébe viszsza-tenni, 's azt is oljan szeli-

díto módositásokkal , melyek a' konnyen inge-

relhetö haszonlesest azzal meg-békélltessék.

Tiberius Gracchus nép-gyülését tartván,

ott „fontos beszédben elö-adta , az Italiát lakó,

hadban ki-tetszö vitéz , és a' Rómaiakkal atya-

11 nemzetség sorsát, ennek lassanként inségre

süllyedését és el-apadását annyira, hogy jóbb

állapotboz reménysége sena lehet. Beszszan-

kodva emlegette továbbá , a* katonai szolgálat-

ra nem használható és uraikhoz is teljeséggel

лет hiV rabszolgákat, 's fel-hozta a' közelebb-

röl általok tôrtént veres lázzadást Siciliában ,

hól a' foldmivelésért hasonlóképpen el-szapo-

rodtak, kik eilen a' Rómaiaknak több eszten-

dokig változó szerencsével és sok veszéllyel

kellett hadakozni. " (66.) Beszédjét azon javal-

lattal végzé,niely szerént senkinek se legyen

szabad a'közönseges földekböl 500 hódnál töb-

bet birni , az ezen mértéket meghaladó földek

pedig fel-mérve, a' szegény sorsu hazafijak köztt

(66.) Appianos Polg. had. L Q. A' rabszolgák em-

litctt és borzasztó kegyetlenséggel c/.imercs zendü-

lése £unus nevü vezcrek alatt Siciliában 134-/<W i32-/g

(R. ép. u. 620-Ш 622-íg) tôrtént, tchát a' Gracchus

tribunussága alatt éppen íblyamatban volt , 's bizo-

nyoson igen sokat tett Romában az indulatok fel-

beviilésére , inert eleven példában mutatta a' javi*

tâs sûrgetô vúltát. Lásd. Morus III. tç> —
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osztattassanak-ki. Csak ugyan némely hozzá^-

telekkel kívánta a' törvény sullyát enyhítni,

mert elsöben a' reszpublika földjeit igazságta-

lanul bitanglókra a' Licinius törvényjében ha-

tározott büntetés el-engedödött , továbbá min-

den az atyai hatalom alól még ki neт szaba-

dult, nem émancipalt fiu részére a' meghatá-

rozott mennyiségen felyül , annak még felét,

tehát 250 hód földet lehetett birni, végre, min-

dennek bizonyos kárpótlás határoztatott a'

kincstárból , a' ki-bocsátandó földekért. Egy-

szer'smind egy bárom tagból álló, és minden

esztendöben változó bíztosság is — triumviri

ogris dividendes — rendel tetett a' törvény vég-

rehajtására. (67.)

Ez az elsö és hires törvényje Tiberius

Gracchusnak a' közföldek fel-osztásáról, — lex

agraria, — mely oly nagy, az egész reszpubli-

kára ki-hato mozgasoknak lett szülöje. Nines

(67.) Gracchus tôrvényjénck foglalatja Appianos

(Polg had* L 9.) és Plut. (Tib. Gr. 9 ) egybe-vetett

tudósitások , 's Livius LVIII-d. hönyvc epitoméja

szerént van elo-adva. — A' mi az abban ki-szabott

birtoli mennyiségét illeti, egy Római hód-fold —

juzerum — tett 28,80o □ lábot, tehát 800 □ ölöt.

„Jugeri mensuram , ducentos et quadraginta longí-

tudinís pedes esse, dimidioque in latitudinem pa-

tere , non fere quisquam est, qui ignoret: et qui

sit circuitus, et quantum cainpi claudat, colligere

expeditum. Quintil. Inst. Orat. I. to. — Jlivel

egy Erdélyi hod-fold 1600 □ öl , és nyólcz vékás

férÔjünek vétetik, látható , hogy egy Romai juge-

ruin cppen fél annyi vólt, mint a' mienk, tehát

négy vckás ferojü fold. E' szerént 500 ilven juge-

ruin föld olyan fehvö-jo, melybe 2000 vékát lehe

tett el - vetni. —
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szükség felett ez okból, annak valódi értelmét

közelebbröl meg-tekinteni, 's mind a' jus, mind

a'.politika oldaláról vi'sgálat alá venni. —

Több még nevezetes írók is , mint az An-

gol Ferguson (68.) az emlitett törvényt balul

értve , azt olyan szempontból nézték , mintha

Tiberius semmi különbséget nem lett vólna a'

reszpuhlikát illetö, és magánosok saját birtoká-

ban levo földek küztt , a' mi pedig igen fontos

környülállás. Az elsö esetben ha t. i. Tiberius

csak a' köztársaság el-idegenitett földjeit ki-

vánta viszsza-szerezni, egy a' státust illetö sok

nyomos okokkal támogatható just gyakorolt,

a' második esetben ellenben , ha minden földe-

ket egyátaljában új osztály alá akart vólna huz-

ni, nem lehetne ötet egyébbnek mint egy esz-

telen és igen veszedelmes , az «gész köztársa-

ságot fenekestöl fel-forgatni törekedö ábrándo-

zónak nevezni. Ámbar a' közönseges és maga

nos földek egymástól el-választásáról és meg-

különboztetéséröl a' Tiberius javallatjában, sem

Plutarchos , sem Appianos tisztán nem emlé-

keznek , a' miböl jöhetett az ö szándékát balul

értés , csak ugyan van két irópak , a' fenn-for-

gó kérdést eléggé világosító, söt el-határozó

(68.) A' Romai reszpubliha történeteirol irt jclos

munliájában — melyet Beck Német forditásban adott-

hi. Geschichte des Fortgangs und Untergangs der

Römischen Republik 4 Bde. Leipzig 1784. fl'. I-fer.

Band S. 392. Lásd még czen tárgy j el oí Hegewisch

Gesch. der Gracchiscben Unruhen S. 71 — 76- —
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bizonyitása. As elsö , Livius , kinek LVHI-г/.

könyve epitoméjában kétszer van emlékezet

Tiber. Gracchus törvényjéröl : a.) „ Senki а'

köztdrsasdg földjeiböl többet 500 hódnál ne Ыr-

hasson " , — ne quis ex agro publico , plus quam

quingenta jugera possideret. — 6.) „ Hogy a' ki-

rendelt három férjfiak határozzák-meg, melyik

föld a' közönségé , melyik magánosoké"— ut

iidem triumviri judicarent , qua publicus аger ,

qua privatus esset; я mely meg-különböztetés

tisztán mutatja a' dolog állását. — A' másik író

Cicero , ki azon beszédében , melyet consul ko-

rában a' nép elött tartott , a' földeknek egy új

fel-osztását javalló Rullus ellen, a' következö

szavakkal él: „Igazan szóllva, Romaiak! ezen

földek ki-osztására czélzó törvény nemét nem

gyalázhatom , fnidön eszeinbe jut , hogy két

igen nevezetes, nagy elméjü, és a' Romai köz-

népet szeretö férjfiak , Tiberius és Cajus Grac

chus , è kbznépet a' reszpublika földjei birtokd-

ba Kelyfieztelték , melyek am elött magdnosok ke-

bében vóltak." (69.)

Tiberius tehát ezen javallatja által csak

a' státusnak , még pedig sarkalatos torvényje

ellen, el-idegenitett , nem eredeti czél szerént

(69.) Nam vere dicam Quirites, genus ipsum legis

agrariae vituperare non possum: venit enim mihi

inmentemduos clarissimos, ingeniosissimos , amati-

tissimos plebis Romanae viros Tib. et С. Gracchos .

plebem in agris publicis constituisse , qui agri a pri-

vatis antea possidebantur. Agrar. II. 5.
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használt birtokait akarta viszsza-szerezni , a'

mikre nézve a' koztársaság tulajdonosi jussát

kétségben hozni nem lehetett. Az otszáz hód-

fóldet bírás azért, a' mit jól meg kell jegyez-

ni, nem átaljában volt határozva, de csupán

a' közföldekre nézve , csak ezekböl nem lehe

tett többet bírni, a' magánosok tulajdonáról

semmi szó nem volt, azt semmi meg-szoritás

nem érdekelte. A' mellett a' rendszabás fenn

emlitett módositásai, az elöre képzelheto sé-

relmek enyhitésére, es a' kemény kôvetkezé-

seknek a' lehetoségig el-forditására intéztet-

tek , 's nem ok nélkül mondja Plutarchos ,

„hogy talám egy törveny sem volt, oly nagy

igazságtalanság és birtokra vágyás eilen , en-

nél szelidebb és lágyabb. " (70.) A' mint Tibe

rius egész plánumából emberi módon érzo

gondolkozása tisztán tündöklik , éppen úgy

látszik mennyire távol volt azon képtelenség-

töl, bogy a' polgári társaságban vagyonbéli

egyformaságot hozzon-bé. Szándékát ezek sze-

rént, a' szoros jusból indulva-ki , kárhoztatni

nem lehet, midön a' gazdagoktól csak bitang-

lott javaikat akarta el-venni , és azokat el-ren-

deltetésekre forditni. Az új ido historiája is

mutât ehez hasonló példákat, ilyen volt a' töb-

bek köztt , a' korona-jószágok viszsza-foglalása

Magyar-országon IV- Béla idejében, Spanyol-

országban V. vagy kath. Ferdinand alatt, és

(10.) Plutarch. Tiber. Gr. 9. —
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Svécziában XI. Károly uralkodásában , 's ez-

zel egyezö bánásnak erdös kis hazánk tör-

vényjeiben is találjuk nyomát.

Fontosabb ennél a' kérdés politikai olda-

la, mennyiben lehet t. u az emlitett törvényt

az egyenes igazsággal és okossággal meg-

egyeztetni? Itt már egészen más szempont-

ból tünik a' dolog szemünkbe. Hogy* a' Ro-

mai fö-emberek azt nyomónak és terhelönek

nézték, egészben- véve híbáztatni nem lehet.

Egy hoszszas és századokon keresztül hábo-

ritatlan birtok az idömúlás által szinte való-

di tulajdonná válik. A' mellett, a' gazdagok

aZon földek mívelheto és használható állapot-

ba tételére fêles költséget forditottak, külön-

bözö épitésekkel, javitásokkal becseket nevel-

ték, azokra adósságokat vettek-fel, mind ezek-

kel pedig jussokat még erosebbé tették. Ehez

járnl azon feljebb bövebben ki-fejtett környül-

_ állás , hogy a' Romai familiák birtokának na-

gyobb része bizonyoson a' meg-hódolt népek-

töl el-vett, és a' reszpublika sajátjává vált íöl-

dekböl állott , melyekböl a' fö-ranguak külön-

bözö utakon forgatták-ki a' szegény sorsu ha-

zafijakat. Ezen földek viszsza-kivánása tehát

a' hoszszas birás után minden tehetös és elö-

kellö familiákat méjjen érdeklö csapás vólt,

's ezen szempontból nézve a' dolgot, Tiberi

us Gracchus törvényjavallatját nem egészen

ok nélkül tartották keménynek. De továbbá ,
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midön a' status egyik fö es earkalatos czélja ,

a' birtok szentségének fenn-tartása , melynek

leg-kisebb meg-sértése a' polgári társaság alap-

ját rázza-meg, ezért az emlitett intézetnek

könnyen meszsze-áradható veszedelemmé vá-

lása érthetö, mert ha szinte nem igazi, csak

bitanglott birtok ki-adása forgo tt is fenn, mi-

vel a' haszonleséstöl vezetett és ingerelt köz-

vélekedés a' kettö köztt különbséget tenni hem

tudott , vagy nem is akart , a' munkába vett

lépes erkölcsi míve és következése mind egy-

re ment-ki. A' mellett lehetett azt is képzel-

ni, hogy valamint a' fenyegetett fö-emberek,

kivált a' senatus tekintétére támaszkodva , ne-

hezen fognak akármely igazságos engedésre

hajólni , a' mi a' részre-hajlás lelkének a' kö-

zönséget rongáló és szaggató dübosségét tel-

jes mértékben fel-költheti , éppen úgy másfe-

l&l , tnivel Tiber. Gracchus nem csak Roma

polgáraira szoritotta , de átaljában Italia la-

kossaira kivánta maga törvénjjét ki-terjeszte-

ni , hogy t. i. ezeknek is , kivált a' Romai nép

úgy mondott szüvetségesseinek legyen részek

a' viszsza-fbglalandó státus-jószágok új haszon-

bérbe adásában , 's a' föld-mívelés csökkené-

se, a' közrendüek inséges állapotja ez által or-

vosoltassék, ez igen nagy következésü újitás-

ra mehetett-ki, arra, hogy mind azon népek,

a' mint. idövel erejekben gyarapodnának , a'Ro-

maiakkal tökélletesen egyforma. jussokat ki
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vánjanak magoknak, 's az ezekkel élhetést gát-

ló meg-különböztetés el-tw\ését sürgessék. E'

tñrvényjavallat azért egy nagy es hatalmas fe-

lekezet intereszszéjét élesen sértette, más rész-

röl a' sokkal számosabb inségben nyomorgó

közrendüeket és sok el-nyomott népeket kü-

lönbözö, bajoson teljesithetö reményekre, ki-

nézésekre kecsegtetett, ingerelt, ígytehát min-

denképpen surlódásokra , oszve-csapó mozgá-

sokra nyitott útat , 's a' köztársaság keblében

a' nyugtalanság szinte el nem óltható fáklyáját

gyujtá-meg. —

A' milyen könnyü azonban a' nagy dráma

ki-fejlödése után így okoskodni, éppen olyan

igazságtalanság lenne, a' meg-történt szeren-

csétlenségért egyedül Tiberiust akarni vádolni.

Az eröszak és ravaszság útján el-foglalt közön-

séges földeknek kevesek kezébe öszve-halmo-

zásából eredett inséges roszsz elég sulyoson

nyomta a' reszpublikát , a' mind tovább hara-

pozó veszély látható és érezheto vólt, termé-

szetes azért , ha Tiberius maga intézet:einek

csak nagy és sok ezer ember-társai javát esz-

közlö oldalát tekintette , csak ezen gondolat

foglalá-el egész lelkét, 's hogy az eszközök fo-

ganatjáról lehetett számitásában, elöre-nézésé-

ben meg-csalatkozott , ezt hibául néki nem tu-

lajdonithatni. Sokkal méltóbb és terhesebb kár-

hoztatást érdemel a' gazdagok makacs és vаk

indulatossága , kik hatalmokba kevély el-bíza
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kodással , a' jövendöre semmit sem tekintve ,

igazságtalanul szerzett birtokaikat akármely li

tem inkább meg akarták tartani , mint sem a'

közjóért áldozzanak. Egy szomoru igazság all

ez esetnél is a' historia nagy tábláján elöttünk,

az , hogy az önszeretettol és intereszszétöl ve-

zetett emberi indulat oly keveset hajt a' józan-

okosság intésére , 's a' meg-történt példák ta-

nuságos szavára is ritkán ügyel. Idö-korunk,

két ezer esztendö tapasztalásával gazdagabb

mint a' Gracchusoké , 's valjon meg van é ér-

ve , az általok próbált nagy , és emberi idéá-

nak esendesen és illö meg-fontolással el-foga-

dására ? Az elsö Franczia révolutzio vér és

láng-özön közepette le-tiportá , mindenébol ki-

forgatta az ösi elöitéleteihez meg-átalkodva ra-

gaszkodó , és az idöt meg nem értö nemessé--

get; Irland még ma is fel-duzzadt tenger-kép-

pen zajgó és háborgó állapotban van , leg-in-

kább azért, bogy a' henye protestans fö-pap-

eág, a' többnyire Rom. kathol. népség nem ki-

esi terheltetésével az ország nagy része bir-

tokában ül , 's az e' miatt meg-gyökerezett

roszsz orvoslását a' világosodott Angol kor-

mány is alig, és nem egyenes uton meri ten-

ni: 's hát valjon mikor az idö bé-teljesedik ,

milyen leszsz a' nagy kérdés meg-fejtése sze- 1

retett honyjunkban? a' jozanokosság égböl le-

szálló geniussa , vagy az esztelen ön el-bizott-

ság és vak fel-fuvalkodás pokolból ki-törö öl-

döklö-angyala hozza é azt el ?
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Romában is azon a' ponton állottak a' dol-

gok, mely a' historia bizonyitása szerént oly

borzasztólag el-határozó szokott lenni, hól jó-

zan észszel 's a' mérsékletség köréböi ki nem

csapással , le ncm írható inséget és romlást el-

távoztatva , ezerek életét meg-tartani , bóldo-

gitásokat eszközölni lehetett vólna , 's egy e-

gész országra áldást , jól-Jételt árasztani i Ti-

berinsnak egész magaviselete oda mutat, hogy

igdzságos feltételek szerént alkudozni, és en-

gedékenységében toyább is menni kész lett vól-

na. . De a' Romai fö-ranguak minden emberi

érzést, minden nemesebb indulatot le-vetkez-

ve , csak a' fel-zaklatott haszonlesés dühöskö-

dö szavára hallgattak , 's a' helyett hogy a' ter-

mészetes egyenességtöl kívántató , az emberi-

ségtöl parancsolt áldozatokra hajóljanak , ké-

szebbek vóltak mindent koczkára tenni , a' min

dern meg-tarthatás balul képzelt reményje alatt.

Gracchus törvényjavallatja nagy mozgás-

bán hozta az egész népet, 's a' mint Appianos

írja, ennek azon czikkellye, mely, végrehaj-

tására különös bíztosokat rendelt, a' gazdago-

kat mindenek felett nyugtalanitotta , (71.) kik

e' szerént többé a' törvény ki-játszását nem

reméllhették. De továbbá , volt még egyébb

is , a' mi sértette a' vesztéssel fenyegetett föld

birtosokat, mert Tiberius valamint egyfelöl a'

törvény szelidítésével irántok kedvezést mu-

(71.) Appianos Folg. had. I. 10-
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tatott , éppen úgy minden útat el-zárt elöttök ,

hogy mint elébb is tettek, az idegen név alatt

vásárlás által az egész intézetet foganatlanná

tegyék, 's ez okból minden ilyen-forma v'evé-

sét és el-adását a' ki-osztandó közföldeknek e-

löre meg-tiltotta. E' vígyázatra nagy szükség is

vólt, ha a'szegényeket igazán részeltetni kíván-

ta a' munkában vett jótéteménybe , kivált hogy

a' gazdagok nincsenek telhetetlen indulatjokat

ki-elégitö eszközök hijjával. —Mível a' Bomai

szokás szerént minden javallatot, minekelötte

az а' nép elibe terjesztetnék, három vásár nap-

ján— innen az úgy nevezett trinundinum—szok-

tak ki-hirdetní, (7.2.) hogy annak foglalatjával

minden meg-ismerkedhessék , ezen idököz a-

latt, a' j elen esetben is a' nép maga részvéle-

Iét annál nyilvánosabban ki-mutatta , mentöl

többet reméllhetett az ajánlott intézettöl , vagy

félhetett annak következéseitöl. Míg a' gazda

gok különbözö okokat hoztak-fel magok jus-

saik támogatására, melyeket részint a' hoszszas

és régi birtokból , részint abból meritettek,

(72.) A' Romaiaknál a' vásár, mikor a' vidékiek

és falusiak bé-szoktak a' városba gyülni , a' 9-d. na-

pon esett —' nundinae quasi novendinae '— úgy hogy

tulajdonképpen hét nap esett két vásár közzé , 's

igy három vásár i7 napot foglalt magában. Az elso

vásár napján ki-hirdették a' nép gyulését egy kö-

7-önsegesen ki-akasztott táblán, melyen a' javallan-

dó törvény is fei vólt jegyezVe, 's a' harmadik vá

sár el-kovetkezcsével vették azt tanácskozás alá.

L. Funkes Neues Real- Schullexicon — a' Nundinae

czikk. —
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hogy a' jószágok vásárlására, vagy javitására

leles költségeket tettek , vagy végre azoknak

gyérmekeik ki-házasitására adását emlegették,

a' szegények is másfelöl panaszolták a' magok

inségét, a' mire tehetös állapotjokból süllyed-

tek-le, elo-számlálták a' kérdésben forgó Ш-

dek el-foglalására tett többszöri táborozásokat,

's méltatlankodtak az öket ezen közföldek bí-

rásából ki-szoritó igazságtalanság ellen. Igy

várta mind a' két fél az el-határozó napot,

melyen a' javallatfi'ak voksolás alá kellett bo-

csáttatni , 's az egyik , minden módon annak

meg-gátlására törekedett, a' másik, mindent el-

követett , hogy meg-erosittessék. '—

De a' gazdagok és földbirtokosok különö-

sön, kik telhetetlen és boszszus. indulatból a'

törvényt és annak szerzöjét egyaránt gyülöl-

ték, próbálták a' népet el-idegenítni, mintha

Tiberius a' földek fel-osztásával a' köztársaságot

zavarba hozni , és mindent fel-forgatni szándé-

koznék. (73.) Igazán , nem ok nélkül mondja

a' régi böles király „ semmi új dolog nines a'

nap alatt." Jelenkorunkban a' szabadságot, vi-

lágosságot pártfogókat , azokat terjeszteni kí-

vánókat, a' természet törvényjében gyökerezö

emberi jussokat sürgetöket, nem éppen ilyen

móddal nyugtalanoknak , lázzasztóknak, révo-

lutziosoknak , és a' polgári rendet oszve-galá-

Eolóknak bélyegzik é a' meg-avulthoz ragasz-

(7s.) Plut. Tiber. Gr. 9.
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kodÓk , a' józan elömenetelt eröszakoson gát-

ló absolutisnras 'sóldossai?— A' Romai gazdag

absolutisták azonban czéljoknt лет érték, mert

Tiberiusnak, ki egy szép és igazságos tárgyért

oly ékesen-szóllással viaskodött , mely rosz-

szabb ügynek is becset tudott vólna szerez-

ni,—hatalma gyözbeüen volt, midön a' nép-

töl körül-veve, a' szegények mellett így be-

széllett: „Az Italiában lakó vadaknak van a'

magok barlangjok , mindeniknek van fekvö-

helye és menedéke; azoknak ellenben kik lta-

liáért barczolnak és halnak-meg, levegön 's

világosságon kivül semmiben sincs részck, báz

és Jakhely nélkül tébolyognak gyermekeikkel

és feleségeikkel, 's a' hadi-vezérek hazudnak,

midön a' harczolókat buzditják sírjaiktól és

szent belyeiktöl az ellens'éget el-uzni: mert

egyiknek sincs atyai oltárja, és egyiknek sincs,

oly sok ezer Tiomaiak közzül , ösi temetkezö

helye, de a' mások gyönyörüsegek köztt élésé-

ért és gazdagsagáért hnrczolnak és esnek-el

azok, kik világ urainak neveztetve, egy gö-

röngy fold sajáttal sem birnak. " (74.)

„Ilyen nagy lélekbol és valódi érzésbol

ömlö, 's egy lelkesedett és fel-ingerelt népre

ki-bató beszédeinek, ellenkezoji közzül senkí

elibe nem állhatott. " (75.) Igy látván ezek a'

dolgot, 's meg-gyozodvén egyenes úton czél-

(74.) Plutarchos Tiber. Gr. g

(75.) Plutarch. Tiber. Gr. lo

5
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jokra nem juthatasokról , ravaszsághoz nyul-

tak. Mivel a' Romai törvény szerént a' nép

tribunussainak tökélletes egyetértése kivánta-

tott akármely javallat ki-vitelére, egynek el-

lent-mondása elegendö volt akármit meg-aka-

dályoztatni. Ezen eszközhöz folyamodott a'

senatus a' jelen esetbenis, és Tiberius egyik

ifju tiszti-társát Marcus Octaviust maga részé-

re huzta. Marcus Octavius Tiberiusnak lelki

barátja vólt, 's éppen azért, bár néki is sok

és nagy ki-terjedésü birtokától kellett az új

törvény által el-esni, elébb vonogatódzott , de

mivel a' nagyok és gazdagok mind inkább sür-

gették, mind erösebben zaklatták, végre csak

ugvan az ök részére nyilatkoztatá magát. A'

fondorkodás, kivált az ön-szeretettel szövetség-

ben, ritkán néz elöre, és cselekszik számitva,

a' jelen pillantat el-felejteti vele a' jövendöt :

's valóban a' Romai senatust is az indulatnak

erösen meg keilett vakitni , hogy lépésének

távolabbi következéseit meg nem fontolva, an-

nak foganatjáról álmodhatett. —

El-jött végre a' határozó nap, öszve-gyült

a' nép szózatolni a' kérdésben hozott neveze-

tes újitás felett. Tiberius Graccbus fel-állván,

javallatját egy hoszszu beszédben újra aján-

lotta , melyben , annak Appianostól közlött rö-

vid értelme szerént, „kérdezve, valjon nem

lenne é igazságos a' közbirtoknak közre-bo-

csátva fel-osztása , 's a' fegyvert víselö hazafi
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nem elébb áll é a' katonaságra nem használha-

tó rabszolgánál ? majd a' haza- reményjét és fé-

lelmét festegette; a' Romaiak dicsöségére, ha-

talmok, jóllétek nevekedésére ki-terjeszkedett,

ha a' vitéz hazafijak szaporodnának , 's végre

inte a' gazdagokat, hogy ezeket fontolóra vé-

ven , önként mondjanak-le felesleg földjeikröl ,

's a' kisebbért versengésben ne felejisék-el a'

nagyobbat." (76.) Ezen beszéde után, melyel

fel-gyulasztotta a' szegényeket, és mind azo-

kat kiket inkább a' józanokosság mint a' va-

gyon-kívánás vezetett, parancsolà az irnok-

nak—scribae— a' törvény ja vallat fel-olvasását.

De Marcus Octavius szavát tarlotta , 's

velo]bx ki-mondva, a' törvényt fenn akasztá.

Tiberius, ki nem várta, hogy egy tribuiius a'

nép intereszszéje és java ellen szólhasson, a'

mit éppeh védni lenne kötelessége, boszszau-

kodását nem titkolhatá , 'a a' gyülést más nap-

rа halasztotta. A' nem vélt ellent-állás a' két

tribunus köztt versengést szült, mely a' be-

széllö-székböl több napokon keresztül folyt,

de Plutarchos világos meg-jegyzése szerént ,

minden személyes sértegetés és illetlen sza-

vak ki-kerülésével. A' dolog ilyen állásában

Tiberius Gracchus maga javallatját viszsza-

vonta , 's egy mást terjesztett a' nép elibe ,

mely az elsönek kíméllö és emberi indulat-

(70-) Appianos Polg. had. I. П. —

5*



68

ból származolt inódositásai nélkül , a' nép iránt

kedrczöbben , az igazságtalan gazdagok ellen

kermenyebben hangzatt, mert öket a' törvény

ellenére bitanglott javaikból egyátaljában ki-

tiltotta. Másfelöl Octaviusnak ajánlá Tiberius,

hogy minden vesztését a' maga éppen nem fé-

nyes tulajdonából -meg-tériti, ha fel-hágy el-

'lent-mondásával,. de hijában; Octavius erre sem

'bajólt. Tiberius is használta tehát batalmát, a'

Saturnus templomát, melyben a' kincstár ál-

lott, bé^pecsételte , 's egy rendelésben minden

tisztviselöknek hívatalok folytatását meg-tiltot-

ta , mi által a' reszpublika cgósz igazgatása , és

minden közönseges dolgok folyamatja fel-füg-

ges^ödött. . Ezen rendkivüli lépés ¿ltal Romá-

ban a' mozgás leg-fqbb pontrá hágott, a' gaz

dagok gyász ruhába. öltözve jártak , ábrázatjok

szomorúságot, le-verettetést színelt, de szívek-

ben dühös, boszszus indulatot forraltak, 's mint

Plutarchos bizonyítja., Tiberius ellen lest bány-

va , alattomos meg-gyilkolására embereket bé-

reltek , a' mi ptet kénszeritette mindég fegyve-

resen járni, és több ezerböl álló nép-csoport-

tól kísértethi magát. (77.)

(77.) Gracchus, domo quum proficiscebatur , nun-

quam minus terna aut quaterna millia homínum

sequcbantur. .Juins Gellius Noct. Att. II. 13. ki

czen szavabat Sempronius Asellio azon idobéli iró-

ból hozza-fel. „ Is Asellin sub P. Scipione Africano

tribunus militum ad Numantiam' fuit, resque eas,

quibus gerendis ipse interfyit, conscripsit. "



Midön el-jött a' nép-gyülésének napja ,

melyen Tiberius új javallatjáról határozni kell-

jen, a' gazdagok eröszakossághoz nyultak, 's

a' szózatoló edényeket — cistae — el-ragadozta-

ták, a' miböl igen nagy zürza var következett.

A' fel-hevült indulatok a' ki-torés pontján ál-

lottak, és Tiberiusnak nagy számból álló kö-

vetöji mar kezdének esoportozni a' dolognak

eröhatalommal is végre-hajtására , midön két

fö-rangu és consulságot viselt férjfiak kezét

meg-fogták, és könnyes szemmel kérték a' to-

vább lépéstöl meg-szünésre. Tiberius mintegy

sajditva a' bé-kö?etkezö veszély t , kérdé tölök ,

„mit kivánnának hogy cselekedjék ? " Amazok

nem tartván magokat alkalmasoknak ilyen fon-

tos tanácslásra, csak arra intették,'s kérések-

kel rá is vették , hogy az egész dolgot bízná

a' senatusra. Tiberius az ajánlást el-fogadta,

söt maga el-ment az egybe-gyült senatusba,

de ott a' gazdagoktól méltatlansággal illette-

tett. így a' fü tanács makacsságától ingerelve

és neki keseredve , egy, ímint Plutarchos igen

helyesen nevezi, „sem törvényes, sem ¿tien

dö cselekedetre " határozta magát, arra, hogy

Marcus Octaviust hívatalából ki-tétesse, mivel

különben javallatjának szózatolás alá boesátá-

sát lehetségesnek nem látta. Elébb csak ugyan

tiszti társát a' barátság bíztos hangján'kérle ,

engedjen a' nép igazságos kívánságának. Mi-

don Octaviust ez sem indilotta viszsza-lépés
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re, Tiberius ki-jelenté, bogy „ mivel mind ket

ten nép eloljáróji , 's egyforma hatalommal bir^"

-sa, ez igen fontos dologban egy értelemre

nein juthatnak, ezért ellenséges ôszve-csapâs

nélkül tiszti idejeket einem tôlthetnék, a' mi-

nek csak egy orvoslását látja, azt, ha vala-

melyik közzülök meg-szünik hívatalát folytat-

ni." Egyszer'smind fel-szollitá Octaviust, hogy

elébb róla szózatoltasson ai néppel , mert о

kész tiistént mint maganos le-szállani, ha a'

polgároknak úgy tetszenék. Mivel' Octavius

ezt sem akarta , azt monda Tiberius , ö fog

hát a' núppel voksoltatni felette, ha meg-fon-

tolás ntán értelmét nem változtatja; 's a' gyü-

lést' azzal el-bocsátotta.

Más nap, a' nép öszve-jövelele után, Ti-

herius újra próbálta Octaviust engcdésre bir-

vii, de mivel akkor is hajthatlannak maradott ,

!eg-ottan tribunusi hívatalából ki-tétetését a'

nép elibe terjesztette, 's ezt a' voksolásra fel-

szollitá. Octavius az el-választó perczentésben

nagy és erös lélekkel viselte magát, mint egy

állhatatos karakterü, 's gondolkozásában nem

ingadozó férjfiuhoz illik. Minekutánna a' nép

55 osztályja — tribus — közzül tizenhét már

Octavius eilen szózatolt, 's már csak egy voks

kellett a' kérdés el-határozására , Tiberius meg-

állitván a' voksolást, még egyszer Octavius-

hoz fordult , titet a' nép szerne láttára meg-

ölelte, 's nagy indulattal kérte, hogy egy il
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lyen szent és egész Italia hasznát érdeklö tí-

gyet ne hoÄZon zavarban, a' nép annyira buz-

gó kívánságát ne gátolja , valamint hívatala el-

vesztését és meg-gyaláztatását se tekintse ki-

csinek , 's végre ne tegye rá is egy ily kemény

és homályt veto cselekedet vádjának bélyegét.

Ezenkérés, azt mondja Plutarchos, érzékeny-

ségre inditotta Octaviust, kinek szemei kön-

nyel meg-telvén, jó darabig hallgatott. Míg

így belsöképpen küszkodnék, a' körül álló gaz-

dagokra és nagy föld-birtokosokra pillantott ,

's a' tölök való szégyentöl és tartózkodástól

meg-gyözettetve , bár mely kemény sorsra el-

száná mágát, és egész méltósággal szollitá Ti-

beriust, hogy cselekedjék a'mit akarna. A'leg-

közelebbi voks el-határozta Octavius le-téte-

tését, mikor Tiberius Gracchus parancsolatjá-

ra, a' beszéllo-székböl is le-vonczoltatott, 's bi-

zonyoson a' fel-boszszankpdott nép dühasségé-

nek áldozatja lett vólna, az oda sietett gaz-

dagok oltalma nélkül, kik szaladását is elö-

segitették, de egy hív rabszolgája, míg ve-

szedelemben forgó urának elibe állya , ötet sa-

ját testével fedezte , szemei el-vesztéfel la-

kolt , a' mit a' lármára sieto. Tiberius ( meg

nem .gátolhatott,. A' Je-tett tsibunus helyébe

nem egy tekintettel biró férjfiu, de Tiberi-

usnak. egy ' eliense választátott , Plutarchos

szerént Mucius Appianos szerént Quintus.

Mummius.
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Tiberius Gracchust, emlitett lépéséért, mél-

. tó kárhoztatás sullya nyomja, mivel a' resz-

publika egyik sarkalatos törvényjének meg-

rontásával, a' status egész épületjének keméuy

rázkódást kellett szenvedni. A' tribunusi hí-

vatal fontossága, annak bánthatlan vóltától füg-

gött, 's a' nép jussait hathatóson es foganat-

tal védelmezni neт lehetett , mihelyt az ezt

tenni köteles tiszt csak launétól függött, 's

a' törveny fedezö pai'sától neт öriztetett. Va-

lóban Tiberius cselekedete Octavius ellen Ro-

mában, Plutarcbos bizonyitása szerént, „neт

csak az elökellökre , de a' köz-rendüekre is

meg-rázó bé-nyomást tett, mert egy nagy és

szép dolog, a' nép tribunusok méltósága , mely

egész addig sérthetlen vala, öszve-rontva és

ki-gunyolva lenni látszott. " Tiberius maga is

vette ezt észre , 's azért egy köz-gyülésben

tartott beszéde által , melynek egy darabját

közli Plutarchos , az ü „rá-beszéllö tehetsé-

gének és tömött gondolatjainak sejdittetésé-

re," részint a' Romaiak vallásos képzeteitöl ,

reszint a' nép hatalmától költsönözött erossé-

gekkel kívánta eröszakos tettét menteni, an

nak roszsz bé-folyását gyengitni , és a' táma-

dott kétségeket oszlatni. „Szeht a' tribunus

es sérthetlen," így szóllott, „mert a' népnek

van szentelve, és a nép fejének téve. Ha mar

ineg-változván , a' népet méltatlansággal illet-

né , erejél csonkitná , szózatolási jussát el-ven
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né, maga meg-fosztaná magát a' tisztelettöl ,

nem cselekedvén, a' miért ezt kapta; külön-

ben a' capitoliumot le-rontót , és a' hajó fegy-

vertárt fel-gyujtót is , tribunusr.ak kellene

hagyni. A' ki már ezeket cselekszi , roszsz

tribunus , de ha a' népet semmivé teszi , az

éppen nem is tribunus. 'S ne lenne az külö-

nös, ha a'consult, a' nép-tribunus fogságba vi-

tetheti, de a' tribunustól hatalmát a' nép el

ne vehesse , mikor ö azt az ellen , ki-adta ,

használja? Maga a' királyi méltóság, azonki-

vül hogy minden hatalmat magában foglaló,

's a' leg-nagyobb innepi szertartásokkal isteni-

vé szentelt, — még is az igazságtalanságot mí-

velt Tarquiniust a' köztársaság ki-üzte , 's egy

ember boszszantó bánásáért, az ösi és Bomát

fundáló uralkodás el-töröltetett. Mi oly szcnt

Romában és tisztelt, mint az el nem óltható

tüzre vígyázó és azt örzö szüzek? 's azért

ha valaki közzülök hibázik, elevenen el-te-

mettetik, mert az Istenek ellen vétkezés mi

att nem tartják-meg sérthetlenségeket, a' mit

az Istenekért bírnak. A' tribunusnak is tehát ,

midön a' nép ellen igazságtalan , nem marad-

hat-meg a' népért nyert sérthetlensége , mert

a' mely hatalbm által erös, azt rontja-el.' 'S

ha jussal kapta tribunusságát a' nép leg-több

osztályjai szózatolása után , nem méltóbb jus

sal el lehet é azt töle venni, ha mind ellene

voksolnak? Semmi sincs oly szent és sérl
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lietlen, mint az Isteneknek szentelt ajándékok,

de hogy azokat használja, ki-mozditsa, 's más

helyre tegye , hová akarja , ebben senki még

a' népet ném gátolta. Szabad volt azért néki

a' nép tribunusságot is, mint szentelt ajándé-

kot, másra tenni által. Hogy pedig e' hivatal

nem sérthetlen, es el-vebetö, világos abból ,

mert sokan, kiknek ti&ztségek volt, attól el-

bucsuztak , vagy el nem fogadták. i* (78.) De

akármit beszéllett is Tiberius, a' merész, Ro

ma évkënyveiben új és szokatlan , maga után

sok romlást huzható torvénytelen lepes meg-

csett, 's az abból fejlödött veszély leg-elsöben ,

és leg-gyászosabban éppen szerzôjére három-

lott. A' torvény szentsége a' status leg-erösebb

alapja , az elsönek meg-bontásából az utolsó-

nak ingadozása természetesen következik.

Octavius le-tételével a' javallott torvényt

a' nép el-fogadta , 's három férjfiakat nevezett-

ki annak végre-hajtására, Tiberiust magát, an-

nak szerzojét, Appius Claudiust az apóssát, 's

a' még nagyon ifju Cajus Gracchust , ki ekkor

sógorával , az ifjabb Scipioval a' Numantia alat-

ti táborban volt. Nem ok nélkül teszi Appia-

nos azon meg-jegyzést , hogy a' három bízto-

sok ki-nevezése bizonyitja .. a' nép félelmét a'

torvény teljesitetlen maradásáért, ha csak an-

' natszerzöje, egész familiájával együtt nemtartr

(78.) Plut. Tib. Gr. 15. —
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ja-fenn. " (79.) A' immkájával kevély Gracchust,

a' gyozedelmes felekezet minden Italiai népek

alapitójának köszöntve, úgy kíséite haza. De

a' gazdagok boszszankodva , 's egyszer'smind

a' tribunus nevekedö hatalmától is l'élve, az idö-

haladéktól remélltek, 's ez okból a' senatus, kü-

lönösön Publius Scipio Nasica fö pap — pon-

iifex maximus— inditásából , ki az «j törvény

által sokat vesztett , aprólékos cszközökhöz

nyult , melyel annak végre -bajtását minden-

képpen késleltetni akarta; a'bé-vett szokás sze-

rént , a' köz-földek ki-osztásakov a' reszpublika

koltségén adatni szokott sátort Tiberiustól meg-

tagadta, 's napi költsegereis igen csekëly sum-

mát rendelt. (80.) Mind ezek a' népet ingerel-

ték, 's Tiberius egy barátjának azon idöben vé-

letlenül tortént halala , kinek testen gyanus fól-

tok látszottak, melyekböl méreggel meg-éteté-

sét következtettek, — nevelte a' köz-fel-gerje-

dést , a' mit o még jóbban fel-tüzelt , midön

gyász-küntösben öltözve, 's élete aránti aggo-

, dalmát nyilatkoztatva , gyermekeit és feleségét

a' nép oltalmába és gondoskodásába ajánlotta.

Természetes, hogv ezen -az útou az indulatok

mind nagyobb mcrtékben élesedtek , az ellen-

kezö felek egymástúl mind mjeszszebb taszitód-

(r9.) Appianos Folg. liad. I. 1.-,.

(80.) Kilencz obolust vagy hat sestertmst; a' mi

pénzünli szerént mintegy 10 garast ezüstben. Lásd

fítgewisch Gesch. dor Gracchisch. Unruhen S. 46.
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tak; annyival inkább, mert a' meg-gyözött árisz-

tokrátziai rész dühösségét nem titkolva , fenye-

getödzött, és nyilván beszéllte, „ha Tiberius

tisztéböl ki-lépik, leszsz oka meg-bánni, hogy

egy szent és sérthetlen hívatalt meg-gyalázott,

's a' lázzadás anyi gyulasztó szerét szórta-el

Italiába." (81.)

Már nyár volt , 's annál fogva közelgetett

az új tribunusok választásának ideje. Éppen

ezen környülállás kénszerité Tiberiust — mi-

nekutánna a' gazdagok halalos gyülölségét ma-

gára vonta, mely minden esetben tartósabb volt

a' könnyen változó nép hajlandóságánál — az

egyszer el-kezdett pályán, az eszközökre sem-

mit nem tekintve, tovább haladni. De nemcsak

a' személyét érheto veszély, egész intézete fel-

fordulása is szinte bizonyos vólt, mihelyt an

nale végre-hajtására többé mód a' kezében nem

leszsz. Ebböl fejlödött-ki a'második, ha nem

is éppen törvénytelen , leg-alább a' már szinte

torvényjé vált szokással ellenkezö lépése, az ,

t. i. hogy a' következö esztendöre is magát tri-

bunusnak választassa, a' mi természetesen az

egymás ellen törö elementumok mesterkedésé-

nek, és dühös játékának új mezot nyitott, új

táplálást adott. Mentó! magosabbra hágott a'

gazdagoknak gyülölsége, annál inkább kellett

Tiberiusnak a' nép kedvét vadászni, 's azt új

reményekkel , kinézésekkel kecsegtetni. —.

(81.) Appianos Polg. had. I. 15. —
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Ez idötàjban jött Romába III. Attalos Per-

gamosi király halálának hire , kinek országa

Kis Asia leg-nagyobb és leg-szebb részét fog-

lalta magában. Az ezen tudósitást hozó követ

Eudemos, a' meg-hólt királynak egy testamen-

tomával érkezett-meg, ki egész országa és min-

den kincsei tirökössévé a' Romai népet nevezte.

Tiberius ezt, leg-ottan egy új javallatra hasz-

nálta, mely szerént a' királynak kincsei Romá

ba hozatva , a' birtokot kapó hazafijak köztt

osztattassanak-ki , a' földmíveléshez szükséges

eszközök meg-szerzésére: továbbá, azon ország

várossairól ( hihetösön a' mennyiben azokba

Romai lakosokat kelljen telepitni) ne a' sena-

tus , de a' ne*p tegyen határozást. Az ajánlat

utolsó czikkellye különösön sértette a' sena-

tust, mert ennek a' provincziák és a' reszpub-

lika külsö dolgai kormányzását illetö 's az idö-

töl meg-szentelt jussába avatkozott a' nép tri-

bunussa. A' boszszús indulattól vezérelt fö-em-

bereknek ez kívánt alkalmatosságot adott, Ti

berius nagyra-vágyását , a' reszpublikát fel-for-

gató , söt királyi méltóságra törekedö czélzását

el-hintegetni , 's a' köznép kedvét keresö, ahoz

le-ereszkedö magaviseletét annál gyanusabb

színbe öltöztetni. Plutarchos .emlékezik még

Tiberiusnak több a' népnek hízelkedö javalla-

tiról is, melyek a' katonai szolgálat idejének

röviditésére, az itéletekben a'néphez folyamod-

hatás könnyebitésére , 's ar lovasoknak a' sena
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torokkal egyaránt bírákká választhatására czé-

loztak, de szinte bátran erösithetjüki hogy e-

zek csak idéáknak maradtak , 's Tiberiusnak

ideje sem volt azoknak végre-hajtására. Min

den esetben ezen lépéseinek inditó-okai mar

nem vóltak tiszták, 's Plutarchos nyilván írja,

hogy ezeket „inkább haragból és versengö in-

dulatból , mint az igazság és közhaszon tekin-

tetébôl " mívelte. (82.)

Végre el-érkezett az új tribunusok válasz-

tásának napja. De mivel azon idöben a' Romai

polgárok nagyobb része inkább falún lakott

mint városon, az éppen aratással foglalatosko-

dó vidékiek künn-maradása, Tiberius Gracchus

felekezetét erösen gyengitette. Másfelöl a' gaz-

dagok nyilván mindent el-követtek, hogy Tibe

riusnak leg-m-érgesebb ellenségeit választassák

tribunnsoknak. Tiberius a' fenyegetö veszély-

töl szorongattatva, a' városi köz-népnél —plebs

urbana — keresett menedéket , 's egyenként

mindeniket el-járván , voksút kérte. A' szaya-

zás kezdete rá nézve kedvezö vólt, mert a' két

elsö tribus ötet választá. Akkor a' gazdagok

a' további voksolásnak ellene állottak, „mivel

nem lenne törvényes , ugyan azon egy emljer-

nek kétszer egymás után viselni egy^ hívatalt. "

Mivel a' gyülésben elölülö tribunus Rubrins , —-

mindenkor sors által határozták-el , a' tíz tri

bunus közzül melyiké legyen aa elölülés— nem

(82.) Plut. Tiber. Cr. 16. —

i
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Jbatorkodott ilyen fontos kérdést magától el-ha-

tározni, Mummius, éppen az, kit Octavius he-

Jyébe választottak vólt , taagának kivánta az

elölülöi széket által -engedtetni. Rubrius ezt

пeт is ellenzé, de a' több tribunusok fel-szól-

laltak, 's az elölülés felett lij sors-vetést sür-

getteR, mert Rubrius ki-lépésével ahoz min-

deniknek jussa lenne. Ebböl versengés táma-

dott, 's Tiberius Gracchus, bogy ne veszessen,

a' voksolást más napra halasztá. (83.) így kezd-

vén már tapasztalni a' közvélekedésben alább-

esést , mindenröl el-csüggedett , 's a' nép szá-

nakozó és részt vevö indulatját akará maga i-

rírnt fel-költeni, ezért gyász-köntösben , kis fi-

ját kézen fogva jelent-meg a'forumon, hól kön-

nyes szemekkel az eroszaktétel , söt élte ve-

szedelemben forgása iránti félelmet nyilatkoz-

tatá. A' tribunus ilyen állapotban látása nagy

és közönseges bé-nyomást tett a' népre, a' m¡-

nek erejét nevelte a'szegényekben újabban fel-

serkent aggodalom , jövendö sorsok iránt, ha

a' gazdagok hatalmaskodásának tovább is alája

vetve maradnak. Nagy csoport ember kíséré

ötet haza , és egész éjjel orizetére volt. —

Más nap reggel az egész város nagy moz-

' gásba jött, az emberek, a' forum és a' mellette'i

(83.) Appianos Polg. had. I. 14. Plutarchos sze-

rent — Tiber. Gr. i6-d. szak. — látván Tiberius ba-

ràtjai az ellenbezö rész nagyobb vóltát , elébb a'

tisztviselök mocskolásával huzták balasztották az

idöt, 's azutàn bocsátották-el a' gyülést. —
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esö capitolium felé tódultak. Tiberius Gracchus

is el-indult házától , barátjaitól kísértette , 's

bár a' Romaiak val lasos idéáji szerént, rá néz-

ve némely szerencsétlen jegyek mutatkoztak

is, (84.) csak ugyan reményje éledni kezdett.

A' capitoliumról több jó akaróji siettek elibe

dolgának jól állása hírével. El-fogadása ott

igen fényes volt ; mihelyt meg-látták , a' szere-

tet lármás hangján köszöntöttek , 's fel-érkezé-

sével követöji leg-ottan körül fogták, hogy egy

ismeretlen is hozzá ne közelithessen. A' szóza-

toláshoz hozzá kezdéssel mindjárt nagy ren-

deletlenség és lármás zürzavar támadott. Az

ellenkezö fél hátulról eröszakoson bé-tolakod-

va , az ott állókat nyomta , kik hasonlóképpen

amazokat viszsza-taszitni iparkodtak. Azonban

Flavius Flaccus senator, mivel hangja a' zú-

gásból ki nem hallott, egy magos helyre fel-

állva, kezével jeltád, hogy Tiberiusnak val a-

mit alterna mondani, 's ennek kérésére a' nép

helyet csinálván , az emlitett senator nagy baj-

jal hozzá fel-jut, és tudósítja, a' tanácsban ösz-

ve-gyült fö-embereknek ellene tett intézeteik-

röl , kik számos követöjiket és rabszolgájikat

fel-fegyverkeztetve, meg-határozták, bár a' con-

(«4.) Plutarchos említi ezeket. A' többek köV.tt

midön р. o. ki al<art lépn! küszobén , lába fejét ke

rnenden meg-ütötte, annyira hogy nagyobbik ujjá-

nak körme le-szakadt, majd az úton egy haz felctt

nagy csoport holló rebbent-fel , 's azok közzül egy

ko éppen lába elibe esett. Tiber. Gr. 17. —
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sul abban meg nem egyezett, az eröhöz nyú-

lást és ötet meg-ölést. Mihelyt Tiberius ezen

hírt a' hozzá közelebb esöknek értésére adta ,

ezek leg-ottan neki övedzve és ellentálláshoz

készülve, a' lictorok vagy poroszlók láncsájit

el-torték , 's azoknak darabjait védelemül el- »

osztogatták. Midön a' hátrább állók bámulva

e' történeten, kérdezosködtek , Tiberius a' ke-

zét fejére tette , élte veszélybe forgásának je-

gyéül. Alig látták-meg ezt némelyek ellenke-

zöji közzül , tüstént a' capitolium mellett eso

Hüség— Fides—templomában gyült senatusba

szaladtak azon hírrel , mintha Tiberius királyi

koronát kívánna. A' senatusban ez nagy fel-

báborodást okozott , és Scipio Nasica fö-pap

fel-szóllitotta Mucius Scaevola consult a' köz-

társaság meg-szabaditására, és a' tyrannus ki-

irtására. De a' mérsékelt indulatu consul fe-

lelé , „bogy eröszakhoz nem nyul, 's egy ha-

zafit is törvényes meg-itélés nélkül meg nem

ölet; ellenben ha a' nép is törvény ellenére

végezne valamit, Tiberiustól rá-beszéllve, vagy

kénszerítve, azt kötelezönek nem tartana."

Scipio Nasica ekkor fel-szökik azon kiáltás-

sal , „ mivel a' consul el-árulja a' köztársasá-

got , kövessetek engem , kik a' törvényeket

meg akarjátok menteni. " Ezzel maga vezé-

relve a' vele egy értelemben lévo senatoro-

kat , a' capitolium felé indul , számos kisérö-

jik, bot és dorong, fegyverekkel utánnok ro-

6
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hannak. Oly nagy bé-nyomást tett még ekkor

is a'senatorok méltósága, hogy a'sokaság min-

den ellentállás nélkül félre vonta magát elöt-

tök. Mihelyt a gyülés helyére érkeztek, a'lár-

mában szélyel-tört ' padok lábait és darabjait

fel-kapják, 's az elöttök állókat le-agyalva,

egyenesen Tiberius felé tartanak. Sokan el-

hullottak, közönseges lett a' szaladás, maga

Tiberius is ebben keresett menedéket. De vа-

laki a' felsö köntössenel fogva — toga— meg

akará tartóztatni, 's midön ezt oda-hagyra,

csak also ruhájában futott, meg-botlik az elöt-

te el-esettekben. A' fel-állót, tribunus társa

Publius Saturejus ütötte leg-elsöben agyban,

a' második rajta tett bös csapással pcdig Lu

cius Rufus nevü dicsekedett. Mintegy három-

százan estek-el , kiket botokkal és kövekkel

vertek-le ; egy sem fegyver által , mint Plu-

tarchos világoson meg-jegyzi. Tiberius Grac

chus hólt-testét, bár testvére kérte is titkon

el-temettetését meg-engedtetni , a' több meg-

gyilkoltakkal együtt, a'Tiberisbe bányták. Nem

ok nélkül mondja Plutarchos , a' meg-hólt Ti-

beriuson el-követett ezen vad-indulatu és tör-

vényt ki-gunyoló méltatlanságot , mint nagy

bizonyságát annak, hogy az ellene fel-táma-

dás inkább a' gazdagok haragjából és gyülöl-

ségéböl, mint a' fel-hozott színlelt okokból

tortént. (85.)

(85.) Plutarchos Tiber. Gr. 20. — Tiber. Gracchus
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így tortént korán hálala Tiberius Grac-

chusnak , még imnekelötte a' harmincz eszten-

döt be-töltötte yólna, ,,egy igen derék, ha-

nem eröszakoson kezdett intézetéért , " mint

Appianos mondja. — Karaktere ártatlanságát,

gondolkozása fedhetlenségét , ki-tetszö elmé-

)ét , és ^lelki tulajdonait , 's mindcn a' termé-

szettöl adott, és szorgalommal szerezhetö vir-

tusokkal ékeskedését, már a' régiek dícséret-

te\ említették. (86.) A' szomoru drámának, —

melyet Plutarchos „a' királyság el-torlése u-

tán , az elsö hazafi gyilkolással el-döntött zen-

dülésnek14 nevez — a' koztársaságot rongáló ,

meg-oletfetése kornyiilállásai oda fenn Plutarclios

szercnt vagynali elo-adva — Tibor Gr. 18. 10- — Ap

pianos Polg. had. I. 15. 1б. — a' dolgot máshéppen

beszélli elo, mert azt irja , hogy Tiberius a' válasz-

tás naoián, még horán reggel egvben-gyü)tvén a'ré-

sicn lévnket , a' csata szühségéneb esetére egv bi-

zonyos iel iránt egyezett-meg vclek , '* a' gyülés

belyét el-foglalta : midon pedig tribumis társaitól ,

és a" gazdagohtól ingereltctné]< , úgv ada jelt els¡>-

ben a' meg-támadásra , 's ar ehhôl liövethczett lár-

ma és fel-zudulás hire indi'á a' senatust eroszahhoz

nrulásra. — Úgy látszik Plutarchos elo-adása az Ap-

pianoscnál természetesebb , és Gracchus gondolko-

zásával is inlu'ibb oszve-fér. Egyébbaránt mind bet

ten 'meg-egveznel( abban , hogy Scipio Nasica volt

fo szerzoje Tiberius meg-gyilholtatásának.

(86.) Vir alioqui vita innocentissimus , ingenio

florentissimus , proposito sanctissimus, tantis deni-

que adornatus virtutibus , quantas perfecta et na

tura et mortalis conditio recipit, P. Mucio Scaevo-

la, L. Calpurnio coss. abhinc annos CLX11. descivit

a bonis. Vellejus Paterc. II. 2. Midon sem Plutar

chos, sem Appianos nem igen gondosoh a' chrono

6*
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és lángba-boritó következeseit , erös pennával,

de igazán rajzolja Vellejus Paterculus. — „Ez

vólt Romában a' hazafi véromlés, es kardsza-

badság kezdete, ettöl fogva a' jus az eröszak-

tól el-nyomatott , a' hatalmasabb kerekedett

feljül , a' polgárok az elött költsönös egyezés

által orvosolt versengését fegyver ítélte-el, 's

a' hadak nem oknál fogva indultak, hanem a'

mint nyereséget adtak. Ezen csudálkozni nem

is lehet , inert a' példák ott , honnan kezdöd-

nek, nem állanak-meg, de akármely keskeny

ösvenybe szorulva, igen széles ki-áradásra ú-

tat vágnak magoknak, 's mihelyt egyszer az

egyenes útról el-tévedés meg-esett, ezt a'méjj-

ségbe le-rohanás követi, mert senki sem tart-

ja rútnak, a' mi másnak hasznot adó volt." (87)

Tiberius Gracchus meg-ölettetése Romá

ban éppen ellenkezö bé-nyomást tett— a' gaz-

dagok örömöket nem titkolhatván, azt hitték,

hogy a' mit kívántak, mindent el-értek, mi-

dön a' nép részén lévok nem csak a' magok ,

és a' meg-gyilkolt tribunus sorsán bánkódtak,

logiában, Vellejus Paterc. czen helyét classicusnak

lehet teliinteni, Tiberius tribunusi esztendeje meg-

határozására nézve. Vellejus Paterculus irta és a-

jánlotta maga munliáját M. Fhiicius consulnah, Ro

ma ép. u. 783-6. EbbSl l(i-vonva az emlitett 162 esz-

tendot, Ы-jÔn , hogy Tiberius, Roma 621-d. eszten-

dejében viselte tribunusi hivatalát. Lásd C. Vellejus

Paterculus — edidit N. E. Lemaire. Parisiis 1322. Я.

pag. XXII.

(87.) Vellejus Paterc. II. 3.
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de még inkább meg-illetödtek a' koztársaság-

ban az eroszakosság jussának, és hatalmasko-

dásnak el-áradásán. (88.) Akármi legyen is e-

gyébbaránt az ítélet Tiberius próbatétele fe-

löl, az ezt meg-gátló módról , Jehetetlen kü-

lönbözö értelemben lenni. A' senatus egész

magaviselete a' koz-jóra semmit nem hajtó , a'

nép kivánságával makacsul ellenkezö dübös

indulatosság bélyegét viseli, a' mit annál in

kább lehet sajnállni , mert Tiberius , a* mint

Plutarchos is erösiti, ,,bizonyoson minden ne-

hézség nélkül engedett vólna barátságos rá-

beszéllesre, vagy a' hozzá gyilkolás és véron-

tás nélkül közeledöknek. " (89.) De a' senatus,

említett bánásával magának is felette sokat ár-

tott. Midön addig a' tisztelet és szentség fény-

sugárától korül-véve, most maga gyeñgesé-

gét, 's telhetlen vagyon-kívánását ily nagy mér-

tékben el-árulta , azzal egyszer'smind méltó-

sága polczáról méjjen le-süllyedett; 's ki nem

tudja, bogy egy országló-széknek semmi sincs

oly nagy ártalmára, mint ha ellene fordul a'

kôzvélekedés , mint ba a' nép szeretetétol és

becsülésétol el van bagyva?— Másfelol a' gaz-

dagok nem is jól tették számitásokat ; pillan-

tatnyi ki-nézéseket a' torténetek természetes

ki-bonyolodása oszTe-galázolta , mert az ilyen

reményektôl kecsegtetett , koz-intereszszétol

(88.) Appianos Pole. had. I. 17. t

(eg.) Plutarchos Tiber. ,Gr. 20. —
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ingereit nép-felekezet tartósabban ószve-álló ,

mint sem rajta könnyü szerrel eröt lehessen

venni , 's bár vezérétôl , lelkesítojétol meg is

fosztják, ennek helyét más , és a' tapasztalás

bizonyítása szerént veszedelmesebb fö szokta

el-foglalni. Az árvíz az elibe tett gát el-sza-

kasztására dühösebb zúgással ömlik, a' fenn-

akasztott indulatok mérgesebben rohannak-ki,

's a' részrehajlás lelke, hasonló kornyülállások-

ban, még hatalmasabban szokott uralkodni. Ro-

mának , a' Tiberius meg-ôlettetését követö hat

esztendöben 102-tâl 117-iff (Romaép. u. 622-/0/

a' fel-duzzadt tengerként zajgó állapot-

ja ezt nyilván bizonyitja. —

Ezen egész idö alatt nem szünt-meg a' tu-

sakodás az árisztokrátziai és demokrátziai fele-

kezet köztt, 's ez utolsó, hatalmában és erejé-

ben szembetiinoképpen neyekedett, a' mit sok

részben a' senatus fonák és czélra nem veze-

tö rendszabásainak tulajdonithatni. Midön ezen

fö-tanacs egyfelöl , maga boszszu kivánását a'

Tiberius követöji, barátjai eilen rendelt nyo-

mozásokkal és tôrvénytelen büntetésekkel aka-

rá ki-elégitni , 's közzülök némelyeket meg-íté-

lés nélkül számkivettetett, másokat tömlöczre

hányatott, söt meg is öletett, mint Diophanest,

egy Cajus Villiust kalitzkába záratva, oda bé-

vetett kígyók és viperákáltal gyilkoltatott-meg,

Blossius filozofust pedig Romából ki-bujdokla-

ni kénszeritette , — másfelol kéntclen volt a'
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koz-kívánságnak engedni , 's éppen maga javal-

lá , a' köz-földek ki-osztatására rendelt bíztos-

ságba, a' Tiberius helyébe, Licinius Crassust, C.

Gracchus ipát tenni. De a' gazdagok kemény

és eröszakos bánásának kívánt foganatja nem

lett, söt a' nép pe'sgése, az indulatok forrása

magosabbra hágott, 's a' közönseges gyülölség

mindenek felett Scipio Nasica, a' Tiberius gyil-

kossa ellen oly hangoson és fenyegetödzve kez-

dé magát mutatni , bogy a' senatus jóbbnak lát-

ta ötet, — noba mint fö-papnak, a' városból el-

távoznia szabad nem lett vólna — követség szí-

ne alatt, Kis Á'siába küldeni, hól nem sokára,

hazája viszont láthatása nélkül, életét végezte.

A' senatus meg nem fontolt on-magával

ellenkezö cselekvése módján kivOl, a' nyugta-

lanság lelkének nem kicsi táplálást adott, a'tri-

bunusok nevekedö hatalma is , kik Tiberius

Graccbus példáján ismerték-még hatások való-

di köret. Már 131-6. (R. ép. u. 625-6- ) — mely

esztendö arról is nevezetes, bogy abban mind

a' két censor, Q. Pompejus és Q. Metellus , a'

plebejusok koVzzül választatott , holott 220 ész-

tendö alatt, C. Marciustól fogva, ki elsö ple-

bejusi censor vala, az egyik közöttök , mindégç

a' patriciusok közzül tétetett — egy igen hábor-

gó és lázzadásra hajló, a'mellett változó eszü

férjfiat C. Papirius Carbot,(go.) ki gyakran sirt

(qo.) G. Carbo, nuper scpultae Gracohanae sed¡-

tionis turbulentissimus vindex , idemque- orientium
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- a' gyülésekben Tiberius halálán , választá a' nép

maga tribunussának. — Ez leg-ottan Tiberius

Gracchus nyomába lépett, 's megint a' nép eli-

be vitte azon javallatot, melyért amaz éltével

lakolt, hogy t. i. „a' tribunust akár hányszor

újból lehessen ezen hívatalra választani. " Men-

nyire kártékony, 's a'reszpublikát veszedelmez-

tetö intézet volt az , midön a' nagyra-vágyó in-

dulattól vezetett tribunusok több esztendökig

. viselhették meszsze kiterjedö bé-folyásu híva-

taljokat, nem kíván magyarázatot. A' nép jus-

sainak védelmezése útat nyitott a' szabadság el-

nyomására , valódi despotismus gyakorlására ,

's így végre a' nép-szószollójiból uralkodni kí-

vánó nép-fejei, demagogusok váltak. A' sena-

tus azért kötelességét tette , midön ezen javal-

latnak elibe állott. Ebben túmaszsza és segéd-

je vólt a' Numanüát el-törlö ifjabb Scipio, ki

elökellö es gazdag familiájának principiumai

szerént , Tiberius újitásaitól teljes szíve sze-

rént idegen vólt , annyira , hogy midön még

azon varos alatt sósora eröszakos halálát mes-

hallotta , Homeros ezen versével kiáltott-fel :

„tgyveszszen minden, Ы basonlót tenni mereszel ! "

(91.) Ez úttal is egy fontos és igen hatha-

tós beszédben , Carbo javallatja ellen nyilat-

malorum fax ardentissima. Valer. Max. VI. 2. Lásd

még Cicero De Orat. II. 40. tnvábbá, Epistolae ad

divers. IX. 21. „tribunus plebis seditiosus. "

(01.) Plutarch. Tiber. Gr. 21 Humeros fel-ho-

eott verse van üdyss. I. 47. '—
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koztatá magát , 's bár Cajus Gracchus annak

pártját fogta , Scipio tekintete gyözött , és a'

nép, a' néki kedvezö torvényt viszsza-vetet-

te. (92.) De Scipio cmlített beszédében azt

monda Tiberius Graccbusról , hogy méltán

szenvedett halált , 's mivel a' ncp javával , és

óhajtásával élesen ellenkezö gondolkozását oly

keyéssé tudta palástolni,, ezzel a' köz-hajlan-

dóságot és szeretetet teljesen el-vesztette , söt

azon idötöl fogva, mint Plutarchos írja, a' gyü-

lésekben meg-hallgatást sem nyerhetett, mert

midön beszéllni akart , a' közönseg lármája ab-

ban meg-gátolta.

De leg-inkább feszülésben tartotta az in-

dulatokat, leg-kevesebb villongások szerzö oka

volt, 's leg-több mozgásra adott alkalmatossá-

got a' földeknek újból fel-osztatása a' Tiberius

torvényjének értelme szerént. Ennek végre-

hajtására , mint cmlítettük , három bíztosok

valának rendelve , C. Gracchus, A'p p i u s

Claudius, és P. Crassus, kiknek munka-

Iódások, úgy látszik, lassan haladott-elö. Ezek

közzül Appius Claudius meg-halván, P. Cras

sus pedig 1 31-*. (R. ép. u. Ó23-¿.) Á'siába kül-

(92.) Quum Carbo tribunus plebis rogationem tu-

lissct, ut eundein tribunum plebis, quoties vellet

creari liceret, rogationem ejus P. Africanus gravis-

sima oratione dissvasit; in qua dixit Tib. Graccbura

jure caesum videri. Gracchus contra svasit rogatio

nem ; sed Scipio tcmiit. Livius Epit. Libr. LIX.

Lásd még, Cicero Laelius 25. „ Lex popularis, suftra-

giis populi repudiata est. "



90

dettetvén Aristonicns eilen , helyekbe válasz-

tattak a' fennebbi С. Papirius Car bo, és

FuWius Flaccus, egy háborgó, 's a' nép

kecsegtetésének , sot lázzasztásának gyanuja

alatt lévo férjfiu, kit éppen azért a' senatus

gyülölt is. Midön e' három férjfiak, a' rájok

bízott dolgot tüzesen munkába kezdékvenni,

a'fel-zaklatott intereszszé zugolódást, és min-

denfelé lármás békételenséget szült. A* gaz-

dagok akármint is hátráltatni kiVánván a' dol

got, foldjeik száma és mennyisége bé-jelenté-

sével késtek; majd midön az öket fel-adásra, 's

torvény elibe idézésre közönseges fel-szóllitás

lett, ebböl szôvevényes kérdések, és bajoson

igazitható perlekedések támadtak. — A' hosz-

szas idö, a' köz és maganos birtok határait

öszve-zavarta , a' földek sok kezeken mentek

keresztül , annak végire járni, hogy azokat

adás , vevés , vagy kôzônséges osztály útján btr-

ják a' mostani tulajdonosok , annál nehezeb-

ben lehetett, mert sokaknak illetö oklevele-

ik, vagy nyíl-czédulájik homályos. volt, sokan

azokat elö-adni sem tudták. De továbbá , az

új fel-méréssel együtt járó változása is aj-bir-

tokosoknak, sok bajoskodást szült, mert az

osztályt egyformán intézni lehetetlen volt, és

sokan bé-ültetett , és bé-épitett jószágaikért r

vagy jól meg-mívelt foldjéikért, kopár, ter-

méketlen mezöket , vagy mocearos helyeket

kaptak. így a' mint Appianos mondja , „ a' gaz
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dagok igazságtalanságát, bar mely nagy vólt

is äz , nehezen lehetett meg-mutatni, a miböl

mind azoknak fel-zudulása következett, a' ki-

ket javaikból ki-mozditottak , vagy máshová

által-tettek. " E' szerént , mentöl kevésbé ad-

hattak a' három férjfiak igazat , a' meg-elege-

detlenség és panasz ellenek annál közönsege-

sebb lett. Különösön az Italiai szovetségesek ,

az említett rendszabásokat neт türhetvéxi ,

129-6. (R. ép: u. 625-6.) Scipiohoz folyamod-

tak, 's az igazságtalan bánás ellen pártfogá-

sát kérték. Scipio a' senatus elibe terjeszté

a'dolgot, hól ugyan a' Tiberius Gracchus tör-

vényje ellen nyilván neт költ-ki , de javallá

a' fenn-forgó versengések el-ítélésére , a' felek

elött gyanussá lett osztó bíztosok helyett, má-

sokat rendelni , 's rá-vette a' senatorokat , hogy

a' további peres kérdések el-látása, C. Sem-

pronius Tuditanus ' consuh'a bízattassék. De

éz,' a' dologhoz kezdvén, annak nehéz vóltát

hamar által-látta , 's e' bajtól menekedésre , az

Illyriaiäk : ellen magát elö-adott táborozást,

színlett oknak használta. El-távozásával , a' föl-

dek ki-osztása egészen meg-akadott, 's azon

idötöl fogva a' nép gyülölsége Scipio ellen

fordult, közonséges lett a' larma , mintha el-

tokéllett szándéka lenne, Tiberius Gracchus

törvényjét el-rontani, bár azzal sok vérontást

okozna. —

Az indulatoknak ellene ilyen móddal fel
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hevülésében, egyreggel, ágyában halva talál-

ták. Az ezt meg-elözött estve, az egész sena-

tus, és a'Romai nép szovetségessei, nagy pom-

pával, 's innepileg kísérék haza a' tanácsház-

ból, 's a' mint Cicero meg-jegyzi , ,, múltóságá-

nak ezen magos polczáról , inkább az égbe ,

mint az alvilágba látszott költözni. " (93.) Min

den írók egyezö állitása szerént,. halálának e-

röszakosnak kellett lenni, de hogy mi móddal

tortént, világosságra nem jött. Midön, Appia-

nos szerént, tulajdon feleségét Semproniát,

egy rút, és magtalan aszszonyt, kivel roszszul

élt, söt napáját, Corneliát is vádolták a' feke-

te tettel, mások éppen ellenkezöleg, ön-gyil-

kosnak mondották ötet , mivel érezte annak ,

a' mit igért , nem teljesithetését. Plutarchos

szerént , Fulvius Flaccusra háromlott leg -in

kább a' vétek sullya, ki Scipiot, a' halálát meg-

elözött nap, a' gyülésben hevesen meg-támad-

ta , söt szidalmokkal is illette , 's még С Grac-

chust is érintette a' gyanu;(94.) Cicero vég-

re, e' gonoszságban C. Carbot is részesnek ír-

(93.) P. Scipioni, ex multis diebus, quos in vita

celebérrimos laetissiraosque viderit, ilium diem cla-

rissimum fuisse, cum senatu dimisso, domum re-

ductus ad vesperum est a patribus conscriptis , a

populi Romani sociis, et Latinis, pridie quam exces-

sit e vita : ut ex tam alto dignitatis gradu ad su

peres videatur potius, quam ad inferos pervenisse.

(jiccro Laclius 9. —

(94.) Plutarch. Cajus Cr. 10. —
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ja. (95.) Oly nagy ток azonban az el-vadult

részre-hajlás lelkének hatalma , hogy, Plutar-

chos szavaival , ,,a' ßomaiak elsö, es leg-na-

gyobb embere, kinél ök senkit igazábban, es

forróbb indulattal nem szerettek , " (96.) a' ki

ezen várost az egész világfelibe emelte— cujus

opera super totum orbem terrarum Roma extule-

rat caput (97.)— közönseges el-temettetést nem

nyerhetett. De a' nagy ember temetése még

sem niaradott tiszteletlen , méltatlan hálala ,

roszsz-akaróji részvételét is fel-költötte , és a*

Maeedoniát meg-hódoit Q. Caecilius Metellus,

bár vele heves ellenségeskedésben élt, fájdal-

mát esetén nyilván ki-jelentette , azt a' varos

köfalai le-rontásához hasónlitotta , és négy fija-

it , a' hólt-test ki-kísérésére inteíte , azon hoz-

zá-tét'ellel, hogy nagyobb embernek e' köte-

lessége't hem teljesithetík. (98.)

Scipio balála után , Romában , a' három

fold-osztó bíztosoknak , már semmi tartalékot

nem ismerö zabolátlansága , még nagyobb, és

heTesebb mozgásokat okozott , (99.) 's a' fel-

lármázott indulatok , nem könnyen juthattak

esendességre. A' dolgok ilyen állásában , az á-

(95.) Cicero De Orat. II. 40.,— Epist. ad divers.

IX. 21. et ad Quint, fratr. II. 3. —

(96.) Plutarch. Ca). Gr. 10. — és Tiber. Gr. 2b

(97.) Vellejus Paterc. II. 4.

(98.) Valerius Maxim. L. IV. с. I. 12. és С. Plini-

us Secund. Histor. Natur. VII. 44. —

(99-) Eo defuneto , seditiones triumvirales acrius

eiarserunt. Livius Epit. L. LIX.
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risztokrátziai felekezetre néeve, egy nagy, es

fenyegetö veszély közelgetett , a' meg-öletett

Tiberius öcscse , Ca jus Gracchus, mind

inkább kezdé magára huzni a" közönseg figyel-

méu Bátyja hálala után egy darabig ugyan ,

részint ifju koráért, részint félelembol, magát

el-yonva , a' közönseges dolgokban , szembetü-

nö és tettes részt nem igen vett, már szinte

azt hitték , mintha testvére politikai intézeteit

helyben nem bagyó gondolkozása lenne. De,

mint Plutarchos mondja, „ mihelyt idötelve a'

henyeséggel és puhasággal, valamint vendéges-

kedéssel, és yagyonon kapással ellenkezö ka-

raktere lassanként ki-tetszové lett , 's magát

gyakorlá a'beszédben, a' hívatalos pályára ki-

állásért, akkor nyilvános lett, hogy nem fog-

na nyugodni, 's majd egy bé-vádolt barátjának,

Vettiusnak védelmére fel-lépve , az örömre lel-

kesedett, és körülötte lármázva tomboló népet

magával ragadá , midcjn a' többi szónokok szin

te csak gyermekeknek látszának mellette , a'

gazdagokat ekkor újra félelem fogta-el , és so-

kat beszéllék egymás köztt, mi módon gátol-

hatnák-meg, Cajusnak tribunusi hívatalra jutá-

sát. " Valóban , a' ío ranguak méltán félhettek

töle.'Ki-tetszö remek elmérel , tüz és láng ih-

dulattal fel-ruházva, a' mellett gyermek korá-

tól fogra tudományoson m/veltetve — vir prae-

stanlissimo ingenio , flagranti studio , et doctas

a puero (loo.) — bátyjával egyforma principi-

(100.) Cicero Brutus зз.
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umokban, rokon érzésekben nevekedett, kinek

minden yirtussait birta, lelki tehetségével, és

ékesen szóllásáral azonban ötet meszszire fel-

jül-haladta,— virtutibus ejus omnibtiS'— similis,

ingenio eíiam eloquentiaque longe praestanlior.

(loi.) — De valamint magosabb tálentomára ,

ógy egész gondolkozására nézve, különbözött

Tiberiustól, midön más részrol , teljes mérték-

ben ajándékul kapta a' természettôl mind azon

tulajdonokat, melyek hatalmas és veszedelmes

nép-vezetové formálhatnak valakit. Tekinteté-

böl , egész külsójébol ki-tetszö sebes és indu-

latos karaktere, bátyja szelidségével élesen el-

lenkezett , hevessége bé пеш тагга а' kör-

nyülállásokat , azok elibe vágott. Midön be-

széllett, elo-adása, nyugtalan természetének

bélyegét viselte; kezei,' söt egész teste, szün-

telen nagy és eleven mozgásban valának. Be-

széde nem kevésbé igen hangos és erös, mely

tüzzel ömledezve, а hallgatókat meg-rázta,

néha borzadással is el-tolté $ 's minden érzése-

ket fel-zaklatott, de másfelol ötet magát is, az

indulat olykor meszsze és határon tul ragad-

ta. (102.) Cicero ítélete szerént, „az ékesen-

szóllásban párja nem igen volt. Ki-fejezéseiben

(tOi.) C. Vellejus Paterc. II. 6.

(102.) Plutarchos — Tiber. Gr. 2. — emlékezik egy

fuvó eszközrol, melyel C. Gracchus élt, hangja ter-

mészetes és illendô mértékének meg-tartására. Mi-

don beszéllett, egy rabszolga azon sippal háta me-

gett állott , ki mihelyt vette észre beszcde darabos
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nagyság, gondolataiban bolcseség, egész mód-

jában fontosság van , de munkájin a' végsô kéz

hijja látszik—igen sok van jelesen el-kezdve,

de végre-hajtva nines. Ha valakit , úgy ezen

szónokot igazán olvasni kell az ifjaknak, mert

nem csak élesiti, de tápláljais az elmét." (юз.)

Elete módjában. ugyan Cajus bizonyos mérté-

ket tartott , azonban még is a' bátyjánál fénye-

sebben , és több kôltséggel élt , a' mivel a' nép

szemeit magára vonta, hajlandóságát meg-nyer-

te. Ezekkel végre, tiszta és ép lelket, fedhet-

len , minden haszon-leséstol távol-álló gondol-

kozást kötött öszve, 's fáradhatlan munkássá-

gát cgyediil hazájának szentelte. —

Ha Cajus Gracchus , bátyja szerencsétlen

sorsából tanuságot merítve, e' fontos tapaszta-

lással kezdhette pályáját , úgy másfelol ötet ,

a' testvérén el-követett igazságtalanság méjjen

ingerlö érzése is tüzelte, 's a' javitás szükséges

vóltát elibe tarto meg-gyozodésében, akármint,

a' boszszu kívánás, és harag is, belé volt már

ságát, vagy haragra ki-rontását, egy lágy hangot

ejtett , mejy indulatosságát azonnal le-csilapitotta ,

es ôtet a' rendes ütra viszsza-vezëtte. Lásd még

Cicero De Orat. III. 60. — -, , ,,,, ,,

(103.) Eloqucntia quidem nescio an habuisset pa-

rem neminem. Grandis est verbis , sapiens senten-

tiis , genere toto gravis , marins extrema non acces

sit operibus ejus, praeclare inchoata plura, perfec

ts non plane. Legendus est hic orator, si quis-

quam alius juventuti, non enim solum acuere, sed

etiam alere ingenium potest. Cicero Brutus 33. —

\
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elegyedve. (i04.) Egy ilyen embcrnek Romá-

ból el-távoztatását, a' fö-emberek intereszszé-

je sürgetöleg kívánta, 's nem kis örömere e-

zeknek, egy Sardiniában 126-6. (R. ép. u. 628-é.)

tôrtént zendülés le-csendesitésére, a' senatus

szükségesnek ítélvén az egyik consult L. Au-

relvus Orestest sereggel oda küldeni , a' sor*

úgy hoza magával , hogy C. Gracchusnak,

mint quaestornak v. pénztárnoknak, et kellett

a' fo-vezért kísérni. Plutarchos erositése nyo-

mán , Tiéki éppen kívánsága szerént portent

Romából el-útazása , kivált hogy a' hadi élet-

hez vonszódása volt , a' mellett a' hívatalt vi-

seléstol , és a' reszpublika kormányzásában

részt- vevéstol idegenkedett , midon másfelol

a' nép és barátjai unszoló Mvásának ellent

nem igen állhatott. Azon rola el-terjedett vç-

lekedést is meg-czáfolja az emlitett író, minl-

ha a" nép kedvét Tiberiusnál nagyobb tüzzel

vadászta vólna, mert inkább kéntelenségbol ,

mint szabad el-határozásból lépett a' közönse-

ges élet pályájába. Cicero után említi Plutar

chos egy álmát Cajusnak, melyben bátyja ne-

ki meg-jelent , 's ötet meg-szóllitotta , hogy

akármint habozzék is , те1е egyforma sors ,

egyforma halál van rá is mérre. (105.) Való-

(104.) С. autem Gracchum mors fraterna, pietas,

dolor , magnitude animi , ad expetendas domestici

sangvinis poenas cxcitavit. Cicero De Harusp. re-

spons. 20.

(105.) Plutarch. C. Gracch. 1. Cicero Divinat.I. 26.

7
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ban , a' kiriek ilyen álmai vagynak , csendes

es nyugodt belseje nem lehet , az ilyennek

keblét háborgó zaj mozgatja. Nem is csudál-

kozhatunk, ha C. Gracchus, kinek szeme e-

lött állott testvére gyászos végë, bizonyos

tekintetben, on-magával küszkodésben, ellen-

kezésben volt. Az éppen Plutarchostól raj-

zolt heves termcszetével a' munkátlanság ba-

joson fért ôszvé , 's a' mint feljebb láttuk ,

nem csak tagja volt a' földek ki-osztására ren-/

delt bíztosságnak, de Carbo javallatját is, a'

tribunusok ismételheto meg-választásáról tá-

mogatta. '■

C. Gracchusnak Romából el-távozása u-

tán , ha volt is , kevés ideig tartott a' csendes-

ség. Mindjárt a' következö i25-¿. (R. ép. u.

629-Ô.) mely esztendöre, a' nyugtalari, és nép-

bolygató Fulvius Flaccus választatott consul-

nak, megint heves mozgások kezdödtek, né-

mèly általa czélba vett , 's a' koztársaság csen-

dességét zavaró újitások által , különösön pe-

dig azon javallatja kovetkezéséül , hogy az

Italiai szovetségës népek, kik a' földek újból

fel-osztatása miatt erösen zúgolódtak , vétet-

tessenek-fel a' Romai hazafijak sorában. (106.)

De a' senatus , azt mondja Appianos , „ nem

(106.) Appianos Polg. had. I. 21. 34. — Továbbá,

M. Fulvius Flaccus consul — cum perniciosissimas

reipublicae leges introduceret , de civitate danda,

et de provocatione ad populum eorum , qui civita-

tem mutare voluissent. Valer. Max L. IX. с. V. t.
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tartván tanácsosnak , al.attvalóknak a' státns

polgáraiyal egyforma jusokat engedni," azon

szándék végre-hajtását meg-gátolta, 'e éppen

azért a' consult, a'.reszpublikáyal szovetséges,

.és a' szomszéd Gallus népektol háborgatott

Massilia segitségére küldötte (i07.) így i* kö-

vetkezés nélkül nem maradott ezen dolog.

Fregellae várossa felzúdull;, melyet : L. Opi-

mius praetqr, , egy fo- ember Numitoris áru-

lása segitségéyel m^g-ostromolt , 's a' hasonló

próbától el-rettentésre , tökelletesen le-ron-

tatOtt. — ,, ■ ;'4<tb j,;\;ri., . : '

C. Gracchus az alatt „ Sardiniában , vjrr

tussának mindenütt bizonyeágát adta, 's a' több

ifjak köztt, szembetünöleg meg-külömböztete

magát az ellenséggel csatázásokban , az alatr

ta-lévokkel igazságoson bánásban, a' föryezi'rt

szeretettel , és nagyra-becsülésael tisztelo, inr

dulatban; a' maga mérséklésben pedig, egy-

szerüen élésben és munkásságban , az idöseb-

beket is fe.lyül-múlta. " (довЛ Egy kemény és

egességtelen tél. ezen saigetben, Orestes ;сол-

sult kénszerité a' sergek számára kôntôsdkért

a' városokhoz folyamodni. Ezek vonogatták

magokat, 's a' senatusboz köyeteket küldve,

mentté tétettetéseket kérték , a' mit meg is

nyertek , 's a' senatus parancsolá a' fô-yezér-

nek, a' szükséges öltözetekröl más úton gon-

(lOT.) Livius Epit. L. LX. Appiano» I. 34.

(»08.) Plutarch. С. Gracch. 2. —
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doskodni. Ä' consul hem kicsi' zararodasba jött ,

W sergek 'fifí* tfteéget kezdeuek ¿¡¿énvedni,

îriidôn C- Gracchus el-menvén ' я' városokba ,

rá-vette ezekél, hogy önkent köntosöket kül-

déftek, és' segitéfctek- a'Romaiakon. Ezen-'-cse*-

lekedet hire a" senatust nyugtalansâgba ejtet-

te," mert elo-jéle tólt a' Cajüs ñépet vezétní

tudó taltíhtomának. Másfelol , ' Míc'ip'sának ,

Nttmidia uralkocto'jâ'ffàk köveiei, 'éppen! ekkor

Romába érkeztek, azon lüdósításs'ál ,' hogy ki-

ïàlyjok С. Gfáco'hashoí Viseltetö jó indulat-

ból , Sardiniába eleséget szállittatott a' kato1-

fléság számá4ta:;"<*e a' meg-boszszankodott sena-

tus af kôvetekët; azonnal el-utasitotta. Ennél

töb'betUs -íettek V iae« noha egy határozásnál

fbgva a' Sergèket másokkal váltották-fel , de

a'' fô-tezért , és ! quaes torat még a' provincziá-

ban hagyták, l«giinbább ez utólsónak tovább ib

tá'fól tartáepértr'A1' ravaszul eliintézetí' plárium

azoribâri a' számitás eilen ütöttiki'.,*'G;'Grace1nÄ

«1-keseredvén a' mél latí ansagen 'j '-'Aájóra ' ült,

és haza evezett».' 'Rjoraábán' jéfefí'ék riveg-je-

lenéséért nem«8äk -ellenségeitôl' stfênvedett

«Zémrehányásokát, de még a'népis roszsz ne-

ven Vette azt , mért szokatlan vólt , egy quaes-

4toMiak,'a' fo-ve¿ére elött,1 öda bagyni pro-

■vincziáját. A' censorok elibe idéztetve-, ott ma-

gát oly móddal' védelmezte, hogy a' hallgatók

vélekedését egészen meg-forditotta , 's öket,

leg-nagyobb igázságtalanságot szenvedésérôl
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meg-gyözte. „Tizenket esztendeig katonásko-

dott," igy beszelle, „midön mások szükség

esetében is csak tíz esztendeig teszik azt , mint

quaestors, három esztendeig maradott a' fo-ve-

zér mellett , holott a' torvény a' viszsza-térést

esztendö mulva meg-cngedi; 's a' katonai szol-

gálatot tevök közzül egyedül volt, ki tele oda

vitt erszényjét üresen hozta haza , a' többek el-

lenben az oda szállított, bortól ki-ürített, de

aranyjal és ezüstel meg-tömött hordókat hoz-

va , tértek haza." (109.)

Noha ellenségei nein szüntek-meg tovább

is háborgatni ötet , 's más vádakkal is terhel-

ték, mint a' szovetségesek fel-lázzasztásávpl , 'e

a" Fregellaei oszve-esküvésben elegyedéssel ,

de ö minden gyanut el-oszlatva , magát mcg-

tisztitotta ,.'s a' tribunusi hívatalra törekedett.

Anyjának kérése, melyel e' lépésrol le akarta

verni, sükcretlen volt. Meg van ma is, Corne

lia két levelének toredéke, meíyeket éppen ak-

kor i'rt fijához , midön ez a' tribunatust keres-

te, 's azokbóJ a', derék aszszony magos gondol-

kozása , honyjához vonszó indulatja , annak ja-

váért melegen érzése, 's gyermeke boldogsá-

gáért vero, ezen kívánsággal tele édes anyai

szive tisztán ki-tündöklik. (no.) De Cajus fel-

(109.) Plutarcb.' C. Gracch. 2. —

(110.) Ezen level tôredékeb meg-vagynak mind

a' van Staveren , mind a' Tzschuche által ki-adott Cor

nelius íVepoi. vegén : aa utolsqban — Gottingae 1804-

pag. 140. 141. „Ubi ego mortua ero, petito tribuna
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tétele rendithetlen volt , a' kecsegtetô, bár kon-

nyen sikámló hívatalra mar el-tökéllette ma-

gát. — A' fö-ranguak ugyan teljes egyetértéssel

ellene szegezték magokat, ezzel azonban csak

triumfussát nevelték. Italia minden részéböl

tódultak Romába a' polgárok a' rá voksolhatás-

ért, a' Mars mezeje nemvólt elég tágas a'szám-

talan sokaságnak , a' házak és épületek fedelei

rakva valának emberekkel, kiknek öszve-hang-

zó kiáltások harsogtatta az ötet kívánó köz-

akaratot. Ellenségei gyülölsége azonban a' vá-

lasztás alatt sem szünt-meg alattomoskodni, 's

leg-alább azon örömét Cajnsnak, hogv a' tribu-

nusok köztt elsönek választassék, el-rontották ,

mert ki-nevezése a' negyedik helyen tortént.

De azt mondja Plutarchos , „mibelyt hívatalát

fel-verfe , mindenek köztt elsö lett , 'S beszédé-

ve1, mint más senki sem, hatalmas. "— Meg-

választása tortént 124-í. (R. ép. u. 6З0-ô.) a'

következö 123-re (R. ép. u. 63l-re) mely elso

tribunusi esztendeje.

Azon 'helyen hól most állott , munkátla-

nul , ha akart vólna sem maradhatott. A' köz-

várakozás rá volt függesztve , azt ki-elégitni ,

a' benne vetett bízodalomnak meg-felelni kel

lert, ennek meg-csalása, bizonyos bukását esz-

közölte vólna. Mindenek felett meg-gyilkolt

testvére aránt kívánta hazafi-társai részvételét

tum , post me faoito quod lfbebit , quum ego non

sentiam. "
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ébren és elcvenen tartani, a' tribiuausi hívatal

szentségét, az elö-idöhol fel-boaott példákkal

mutogatta , mikor a' Faliscusoknak , Genucius.

tribunus. meg-bántásáért hadat izentek , 's G.

Veturitt&t haláüal büntették , mert egy tribu*

nus elött egyedül nem állott-ki. — „ Szemeitek

láttára" így szóllott, „vertek agyon Tiberiust,

a' városon keresztül hurczolták-le holt- testet

a' capitoliumról, a' folyó-?ízbe hányni, tömlöcz-

re hurczolt barátjai ítéletlenül ölettettek-meg ,

bár hazai szokás nállunk, hogy ha egy halálos

vád alatt lévo, a fel-szóllitásnak nem enged,

annak ajtaja elött korán reggel a' trombitával

jelt adnak a' meg-hívásra, 's addig nem szóza-

tolnak felette az ítélo-bírák. " (ill.) Az ilyen,

egy méjjen érzo kebelböl ömlö beszédek, ha-

sonló meg-indulásra ragadtak mindeneket. A'

fel-hevülést nevelte C. Gracchus egy pár javal-

latjával, melyek közzül az elsö, egy a' nép ál-

tal le-tett tisztnek sem engedte többé hívatalt

viselhetni, a'második, minden elöljárót, ki egy

polgárt ítéletlenül számkivetett , a' nép törvény-

széke elibe idéaett. Amaz, a' Tiberius által le-

tett Octaviusra ezélzott , az utolsó pedig Popil-

lius Laenaa consulra , ki a' Tiberius halálát kö-

vetö esztendöben i32-6. (R. ép. u. 622-í.) en-

nek barátjai büntetésében és üldôzésében szer-

felett nagy keménységet mutatott. Popillius ,

az ötet fenyegetö veszélyt, hazájából önként

(ill.) Plutarch. С. Grace*. 3.

'
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ki-bujdosással elözte-meg: az elsö índitványját

pedig Cajus az anyja kérésére viszsza-vette.—

Ezen elöleges próbák után , többfele javal-

Jatokkal kívánta a' nép kedvét es hajlandósá-

gát magához csatolni, a' senatus hatalmát pe

dig meg-törni: intézetei azonban valamint báty-

ja próbatételeinél merészebbek , és távolibb

körbe terjedök , úgy sok részben a' köztársa-

ság csendességére nézve veszedelmesebbek is

valának. De C. Gracchus historiája bizonyos

nehézséggel ran öszve-kötve , mert az írók el-

lenkezéséért különbözö törvényjeinek sem va-

lóságos foglalalját, sem számát nem tudjuk, 's

éppen azért, újitásainak vég-czélját tisztán és

világoson meg-mondani nem lehet. Csak ugyan

nevezetesebb inditványjait ismerjük , azoknak

lelkét egészben véve érthetjük, 'e így minden

kornyülállások egyben-hasonlítása után fogunk

itélni lépéseiröl ; ezeknek elö-adásában mind-

azonáltal az idö rendjére nem ügyelünk, mi-

vel azt magok a' régiek sem határozták-meg.

(i la.) Mindenekfel ett testvérének, a'fekvö bir-

tok újból osztatását lárgyazó törvényjét fel-ele-

venitette , még pedig Licinius el-intézése sze-

rént, azon hozzá-adással , hogy coloniák tele-

(«C2s) Midön Plutarchos, majd minden foníosabb

tSrvényjeit Cajusnak , tribunusi hivatala elsö esi-

tendejére teszi , Appianos aeokat a' másodikban em-

liti-fneg. Ez termeszetesebbnek íátszik, azért in i is

az utolsó értelmét követtük, ar- újahn irók , Freins

heim , Ilegew isch , Heeren -példájok nyoinán. —
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píttetvén , a' közföldekböl a' szegényelc is kap-

janak részt , de azokról fizessenek bizonyos

adót ; egyszer'smind ezek végrehajtására ma-

gát, valamint Fulvius Flaccust, ki tribunus tár-

sa volt , és C. Crassust , bíztosokká neveztette.

(ИЗ.) Mentöl erösebben fel-bolygatta ezzel

a' különben is még elnem aludt indulatokat,

annál inkább kéntelennek látta magát tovább

lépni a' sikámló pályán, melyen a' nép-veze-

tök létele és maradása csak a' változó sokaság

kényjének, és kiváncsi hajlandóságának hizel-

kedéstöl függ. Azon javallatján kivül, melyel

a' katonai szolgálat könnyebbé tételére nézett,

hogy t. i. minden, köz-költsegen köntöstis kap-

jon , de azért 'sóldjából semmit le ne huzza-

nak, továbbáf senkinek neve 17 esztendö elött

a' katonák közzé bene írattassék, (li4.) igen

(lis.) „С. Gracchus, Tiberii frater, tribunus ple-

bis eloqentior quam frater, perniciosas aliquot le

ges tulit ; inter quas —1 legem agrariam , quam et

frater ejus toilerat." Liv. Epit. LX. — „Dividebat

agros , yetabat quemquam civem plus quingentis

jugeribus habere, quod aliquando lege Liciuia cau-

tum erat." Vellej. Palcrc. II. 6. — „Azon lürvenyek

bözzül , melyekct javallott — egyik volt a' coloniák

szállitását tárgyazó , mely egyszer'smind a' szegé-

nyeknek ki-osztá a' köz-földet. " Plut. С. Gr. 5. —

„Â' szegenveknek földet osztott , azt rendelvén,

hogy mтdenik adót fizessen a' kôztarsasàgnak. "

Plut. С- Gr. 9. — ,. Triuinviros agris dividendes se

et Fulvium Flaccum , et C. Çrassum constiluit. "

Sext. Aur. Vict. 65. — Appianos nem emlékezik Ga

ins ezen törvényjériil , de Eulvius Flaccusnak vele

együtt tribunussà neveztetését bizonyitja — Polg-

had. I. 34. — . < '

(114.) Plutarch. С. Graccb "
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fontos , nagy következesü , de egyszers'smind

kártékony újitással állott elö , mely szerént a'

küztárakból , hólnaponként , és nagyon cse-

kély árron, gabona ki-osztást rendelt a' szegé-

nyek köztt — lex frumentaria (115.) ' Azonki-

vül, hogy ez a' kincstárnak nagy terhére vált,

és azt ki-üritette — emtio frumenti , ipsos rei-

publicae ñervos, exhauriebat aerarium— (116.)

a' miért , hihetösön a' könnyen látható hijjános-

ság pótlására , Cajus új vámokat is állitott ,

(117.) abhól még a' köznép meg-vesztegethe-

tése , erkölcsének meg-rontása, valamint tunya

és dologtalan élethez szoktatása önként követ-

kezett. Innen fejlödtek-ki kesöbben , a' nép

számára különbözö czimek alatt tett ajándéko-

zások, pénz, gabona, hus, ital osztogatások—

largitiones, viscerationes , eongiaria;— a' miket

nagyra- vágyók , a' közrendüek meg-vásárlásá-

ra, és eröszakos czéljaik ki-vitelére használ-

tak , 's a' melyek végre , Tiberius , Caligula ,

Nero, 's több ilyen kegyetlen országlók despo-

tismussának leg-erösebb gyámolai lettek. E'

(115.) „Ut semisse et tríente frumentum plebi di-

viderctur. " Livlus Epit. LX. „ Frumentum plebi

dare instituerai. " Vell. Pat. II. 6. „ A' gabonát tár-

gyazó törveny, mely olcsóbbá tegye a' szegcnyek-

nek a' piaczot. " Plut. С. Gr. 5. „С. Gracchus — а'

Renatus ellen törekedett, minden közrendünek hól

naponként gabonát rendelvén a' köztarsasag költse-

gén , mely ki-osztás az elott nem vólt szokott. "

Appian. Polg. had. I. 21. —

(116.) Florus Ш. 13. — ' '

(117.) Nova portoria constituebat. Vell. Pat. И. 6.
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szörnyetegek , bar vér-patakokat árasztottak ,

bar minden emberi jusokat Ie-tapodtak, 's nem

igazgatták , de tépték , rongálták , szaggatták

a' birodalmot, mivel a' sokaságot bizlalták, 's

ezen az úton, a' csak liasáért élö nagyobb rész

intereszszéjét magokhoz bilincselték , türhetö-

vé tették az embert le-alatsonitó , és föld po-

ráig iljomó állapotot. — így akarta C. Gracchus

a' népet mind inkább maga részére le-köt'elez-

ni', 's az árisztokrátzia bé-folyását, a' senatus

tekintetet minden úton gyengíteni. Erre czél-

zott azon törvényjével is , mely szerént a' nép-

nek centuriák szerénti gyülésében , a' leg-több

centufSát formalo elso osztályban voksoló gaz-

dagoktól ezen just el-vette , 's azt hozta-bé ,

hogy sors határozza-meg a' centuriák szózato-

lása rendjét—lex de confusis centuriarum suffra-

~-"" 'Ha ezen újitásai C. Gracchusnak, melyek

tekintetét oly magosra emelték, hogy Plutar-

chos szerént, „szinte királyi hatalom reve-kö-

rül ötet , " sok ellenkezö vélekedésekre nyitot-

tak útat , ha azok, a' szakadás lelkének mind

nagyobb táplálást adtak , másfelöl , örömmel ,

és meg-elégedéssel látjuk sok derék, közhasz-

nu intézeteit, nagyra termett lelkének nyilvá-

(118.) De magistratibus crcandis baud m!h! qu¡-

dem absurde placet leí, quam С. Gracchus in tri-

bunatu promulgaverat , ut ex confusis quinque clas-

sibus sorte centuriae vocarentur. Sallustius , Ad

C. Caesarem de republ. ordinanda Epist. I. 7. —
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nos bizonyságait , a' mikre nézve különbözö

értelem nem igen lehetett. Ilyen, a' nép javára

czélzó tettei közzé tartozott több coloniák szál-

litása , útak csináltatása , közönséges raktárok

építtetése. Mindenek felett az ország-útak ké-

szittetésére forditott leg-nagyobb gondot , 's a-

zokban, valamint a' haszonra, úgy a' szépség-

re is nézetr. Nein csak hogy faragott, és ke

menden tömött kövekkel rakatta-ki, de azon-

kivül , a' természet minden akadályjai ellenére,

sinor-roértékü egyenes línéába is vitte azokat:

az üregeket ki-töltette , a' völgyeken és folyó-

kon keresztül hídakat építtetett, 's minden e-

zer lépésnyiie, út, és mértföld mutató oszlo-

pokat tétetett. Ezen ország-útak oriási nagy

voltát , semmi oly bizonyoson nem mutatja ,

mint azoknak annyi hoszszu , és rongálo szá-

zadok ólta ma is látható marad?ányjai. O ma

ga mindenüt't jelen, csudára méltó serénység-

gel, és el nem fáradó szorgalommal intézte-

el e' sokféle roppant munkák végre-hajtását , 's

ellenségeinek is bámulni kellett benne a' min-

dent foganattal tevö , és tökélletességre hajtó

férjfiat. Gyakran lehetett látni ötet körül-véve

státus-emberektöl , tisztviselöktöl , tudósoktól ,

müvészektöl , katonáktól , szóval minden ran-

gu, és helyhezetü ki-tetszö emberektöl , kik-

hez egyaránt nyájas és barátságos tudott len-

ni, 's minden aránt becsületet bizonyitni, an-

nyira, hogy ötet fenn-héjjazónak, és erösza



fcosnak bírlelo' rágalmazójit el-némitotta. (119.)

Mind ezekkel a' köz-szeretetet és bajlan-

dóságot nagy mértékben magáéVa tette, a" nép

nurgasztalta ötet, nevé mindenek száján for-

gott, mindenek szívében élt. A' mit bátyja el

nein, érbetett, söt a' minek áldozatjává lett,

t. i. a' tribunusi híyatalban más esztendöre is

meg-maradhatást, azt Cajus minden leg-kisebb

baj nélkül meg-kapta. ■— Úgy nyilatkoztatá-ki

egykor a' nép elött magát, bogy egy szívessé-

get kérne , a' minek meg-nyerését mindenek

felett becsülné , de ba meg-tagadnák is azt,

semmi panaszra nem fakadna. Mindenek hit-

ték, 's várták a'- tribunatus mellett a' consulsá-

got is sürgetö kérését. De midön a' tisztek vá-

lásztásának napja el-jött , Cajus , egy barátjá-

vál , Fanniussal , nieg-jelenik a' nép-gyülésé-

ben, 's ötet . a' consulságrá ajánlja. Cajus, e' ra-

vasz szemérmetcsscge által , kívánt czéljára ju-

tött, Fannius consulnak nereztetett, ö pedig

minden kérése' tiélkül , a* nép önkentes jó in-

dnlátjá'ból, ujra' tríbunusnak választatott a' kö-

velikezö iil-re. (В. ép. u. 632-re.) De Cajus

meg-csalatkozott a' maga kedveltjében , vélt

jó barátja, kit a' leg-fobb polczra emelt, majd

háládatlansággál jutalmozta.

C. Gracchus konnyü gyözedelme , 's a' nép

elött- ily sokat tebetése, természetesen új plá-

numokra hívta és ingereite ötet, a' szerencsé-

(119.) Plut. Caj. 'Gr. 6- T.

i



110

vel ön-bizodalma is nevekedett De mivel; щ-

zon mértékben , a' mint bé-folyása ¿| hítele

nevekedett, a'- senatusnak, ellene viseltetö gyü-

lölsége is mérgesebb lett , annak tökelletes

meg-alázására , 's maga tekíntete meg-erosíté-

sére , egy minden eddigi lépéseit fontosságával

felyül múló, 's méjj bé-látást bizpnyitó intéze-

tet vett munkába , a' miröl már a' bátyja is kez-

< dett gondolkozni, azt t. i. hogy a' lovasi rend-

nek , a' politikai pályán ¡s munkálódhatásra ú-

tat nyisson., 's .ez által a' senatus ellen hasz-

nálja. Mivel ezen. rend , -a' költséges lovasi

szolgálatra köteleztetésénél fogva , elökellö és

tehetös hazafijakból állott , kik a' Gracchusok

újitásaival sokat vesztették', 's így ellenek , és

a' senatus intereszszéjében vóltak, ha Cajus ö-

ket a' senatustól el-szakasztbatta, és maga ré-

szére huzhatta, ezzel erejét szembetünöleg ne-

velte, hatása köret szélesítette. Ilyen czélból

tette azt az igen sarkalatos, 's az egész resz-

publikát méjjen érdeklö váltoíitatást , hogy az

ítéleteket a' senatoroktól el-yévén., a' lovasok-

nak adta — lex judiciaria.—{1W.) Ennek meg-

(120.) Ezen törvény értelmét az irók ncm egyfor-

mán adják-elo. Plutarchos szerént, — C. Gt. 5. —

„ Cajus , a' 300 senator mellé , a' lovasoli közzül

300-af választott, 's ezen batszáz férjfiaknak adta

közösön az itéleteket. " — Livius még tobbèt álltt,

Epit. LX. „Legem — tertiam, quâ, equestrem or-

dinem , tune cum senatu consentientem , corrum-

peret: ut sexcenti ex cquitibus in curiam sublege-

rentur: et quia Ulis temporibus trecenti tantum se



Ill

ertésére azonban , szükség a' Homaiak törvény-

kezésemódjáról egy pár szóval értekezni. —

A' Romai reszpublikában a' bírói natalmat

a' nép gyakorolta , 's az igazság ki-szolgáltatá-

sa— mint a' szabadság lelke kívánja— közön-

ségesen, egész nyilvánossággai folyt; innen a'

forum egyaránt nagy piaczot , es törFenytévö

helyet jelent. Az ítéletek nállok kétfélék vól-

tak , magánosok , es közönségesek '—judicia

privata et publica. — Az elsök , a' magánosok

köztt elö-fordulö egyenetlenségeket , az utol-

sök, a' status ellen el-követett vétkes tetteket

tárgyazták , ma bé-vett ki-tétellel , polgári es

büntetö perek — processus civiles el crimina

les. — A' mint Cicero mondja ; omnia judicia

aut distrahendarum controversiarum, aut punien-

dorum fnaleficiorum causa reperta sunt.— (121.)

il atores erant, sexcenli equites trecentis senatorihis ad-

miscerentnr : "mety az egész senatusnak új formaba

ontését tenue. De ez nem hiheto , 's ha próbálta is

ext Cajus , bizonyoson ki nem vihetre , leg-alább

ezen tontos változtatásnak következSleg semmiben

nyoma nem találtatik. — Appianos- Polg. had. I. 22.

azt mondja , bogy a' törvenyszekeket, mèlyck a'

meg-vesztegethetésért roszsz hirben vóltak , a' se-

naforok kezébol a' lovascknak adta-altal. " —. Ha-

sonlót állit Vell. Paterc. II. 6. „ indicia a senaru

transferebat ad equites. " Vegre Cicero ¡s-, kinek

e'rcszbéli bizonyilása sokat nyom, ezt irja: „quum

equestris ordo judicaret annos prope qninquaginta."

Vérr. I. 13. t. i. С. Graccbustól Sulláig , ki 81-6.

(673-6.) a' senatoroknak viszsza-a'dta az itéleteliet.

Minden oda mutat, hogy a' három utolsó iró álli-

tása helyesebb, melyet azért mi is követünk.

(121.) Cicero Caecin. 2. —

*
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Mind a' kctféle pernek különös formája vólt,

egyik sem folyt azonban, mint a' mostani idö-

ben, aliandó törvényszékek elött, hanem ezen

czélra választott ítélö-bírák által igazittatott,

kik nem formálták , egy bizonyos csak ezen

híyatalra rendelt külön osztályját a' hazafijak-

nak, de ezek közzül neveztettek az egyes ese-

tekre. A' praetor volt azon fö tisztviselö , -ki-

nek az igazság ki-szolgáltatása, és az erre fel-

ügyelet kötelességében állott , nevezetesen a'

kitöl függött többnyire az ítélö-bírák ki-neve-

zése. Praetor elébb csak egy, azután kettö,

majd 198-/0/ (R. ép. u. 556-/o7) fogva hat vólt,

a' mit a' Romaiak Italian kivül terjedése tett

szükségessé. Ezek közzül ketten , az úgy ne-

vezett városi, és idegen praetor , —urbanus et

peregrinus — a' maganos pereket igazították:

Roma 7-d. századja elejével pedíg, a' büntetö

keresetek el-látására a' más négy praetor ren-

deltetett. E' vádló perek, közönséges ítéletek,

mint fontosabbak , tartoztak inkább a' nép tör-

vényszéke elibe , majd a' bünök szaporodásával

bé-jött , hogy az ilyen ügyek ki-nyomozása , el-

készitése, és ítélet alá bocsátása, a'néptöl, elébb

egy renden kivül nevezett tisztviselöre — quae-

sitor — bízattassék, kit a' törvénykezés fejének,'

elölüTöjének lehet nézni , 's minekutánna hat

praetor lett , ezen hívatalt közzülök a' négy

utolsó köteleztetett vinni. Az elölülö quaesi-

tornak, vagy praetornak, fontos tiszte teljesí
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tésében választott ítéló-bírák—judicet— valá-

nak segitségére. Ezek esztendönként a' prae

tor ájtal szoktak ki-neveztetni , mikor nevek

laistromba tétetett— in album relata , o. albo

descripta. — A' perek el-látására egyben-híva,

tartoztak meg-esküdni , hogy a' törvények ér-

telme , és jó lelkiesméretek szerént fognak ítél-

ni, a' miért esküdt nevet is viseltek—jurati ho

mines— (122.) A' per le-folytával ki-mondot-

ták az ítéletet , melyet a' praetor végre-hajtani

tartozott.—Hoszszas, és az ido által meg-szen-

telt szokásnál fogva , ezen ítélo-bírákat mindég

a' senatorok közzül választották , ok bírták ki-

rekesztöleg ezen just.'- Mivel a' gazdagság, és

fényüzés nevekedésével, az ezek társaságában

járó,vétkek is mind gyakoribbak lettek, a' gaz-

dag provineziák kormányzása pedig , mely e-

gészen a' senatus kezében vólt , sok viszsza-

élésekre , nyomásokra , pénz csikorásra nyitott

útat , innen természetesen következcti , hogy

ezen fö-tanács, a' hozzá tartozó, és kebeléböl

választott tartományi helytartók eroszakosságai

iránt sokszor vastag részre-hajlást mutatott, 's

mivel az ítéletek töle függöttek , mód is volt

a'kezében, a' ki-tetszö bünös iránt is botrán-

koztató kíméllést bizonyitni; 's így a' senatus

maga törvényes hatalmát , a' leg-rutabb vétke-

ket el-fedezö, azokat mintegy biztosító despo-

tismusnak használta. Könnyü képzelni , milyen

(122.) Cicero Verr. I. 13.

S
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lármát, és köz-békételenséget szült a' személyt

tekintö , naszon-leso ', és magokat pénzért el-

adó bírák mind szembetünöbb igazságtalansá-

ga , 's mentöl nagyobb és méltóbb volt ezekért

a' zúgolódás, C. Gracchusra annál több haszon

háromlott, midön a' senatust éppen ezen gyen-

ge oldaláról támadá-meg, különösön azért is,

mivel akkor közelebbröl történt példákkal mu-

tathatta a' .törFenytétel el-aljasodását -, mert há-

rom fö-ember, Corn. Cotta, Salinator, Manius

Aqnilius, bár tiszta ós vllágos völt pénzt vadá-

szó indulatjok ,. a' mit az öket vádló követei a1

ki-rablott provincziáknak, elég hangoson bizo-

nyitottak, még is az ítélö-szék által fel-óldoz-

tattak. (t23.) A' Gracchus javallatja azért, mely

azttartotta, hogy az ítélo-bírák tobbé nem a'

senatorok , hanem a' lovasok közzül választas-

sanak, a' törvénykezés szokott módjának meg-

változtatását tárgyazta : 's ha ezen intézetnek

egyébb következéseit nem is tekintjük , nagy

fontossága csak abból is értheto, hogy az ál

tal a' reszpublikában , a'nép és a' senatus köztt,

egy új politikai test formálódott, mely az utoI-J

sónak magosra hágott , 's éppen azért viszsza-

élésekre ki-csapongó hatalmát korlátolja , an-

nak ellen-sullya legyen. A' Romai lovasság az

ért, addig inkább csak katonai szolgálatra ren-

delve, az új törvény által, a' köztársaság igaz-

gatásába nevezetes bé-folyást kapott, 's egy

(123.) Appian. Folg. had. I. 22.
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külön, es sokat tehetö hatalommá vált. — Mi

volt ez egyébb, mint a' méjj gyökeret vert Ro-

mai árisztokrátziának , a' mindenható senatus

tekintetének meg-tcirése, azon mértékben, a'

mint a' lovasi rend fel-emelkedett ? De ezzel

a' köztársaság állapotja jóbbá nem lett, a' mit

addig a' senatorok gyakoroltak , azután a' lo-

vasok mívelték, söt mivel ezen rendböl vóltak

a" koztársaság minden jövcdelmeinek haszon-

berlöji, bátran mondhatjuk, az új rendtartás-

sal még nagyobbá lett a' köztársaságot nyomó

inség, még sulyosabb veszély áradott-el. Elég

leszsz ezt két régi írónak szavaival bizonyit-

ui. Egyik ezek közztil , Appianos ezt mondja :

„ Csak hamar oda ment a' dolog , hogy a' köz-

társaságban a' kormány ereje meg-fordult , 's

a' méltóság egyedül maradott a' senatusnak,

a' hatalom a' lovasoké lett. Mert mind tovább

ter}edve , nem csak uralkodtak , de nyilván

méltatlansággal illették a' senatorokat az ítéle-

teknél fogva. Majd éppen úgy meg-veszteget-

hetokkéis lettek, 's meg-kóstolván ökis a' gya-

kori nyereséget , azt még gyalázatosabban , 's

kevésbé tartva mértéket, használták. A' gazda-

gok ellen fel-késztetett vádlókat állitottak, a'

meg-vesztegetés elleni panaszokat pedig, vagy '

az együtt-tartással, vagy eröszakkal teljesen

el-nyomták, annyira, hogy az ilyen nyomozá-

sok szokásba lenni egészen meg-szüntek, 's az

ítéleteket tárgyazó türvény, más, az elöbbiek-

8*
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nél nem kisebb _villongásokat okozott. (124.)

Florus , ugyan erröl így ir : „ A' Gracchusok az

ítéletekröl hozott tôrvényjel a' Rom ai népet el-

szakasztották egymástól , 's az egy köztársasá-

got két-fejüvé tették. A' Bomai lovasok e' nagy

hatalomra támaszkodva , mint a' kiknek kezé-

ben volt a' fö-emberek sorsa es szerencséje,

a' köz-jövedelmeket magokhoz csikorva , jusso-

kat a' köztársaság rablására használták. "(i 25.)

Nem ok nélkül tette azért Cajus, ezeii tör-

vényt inditásakor , hogy el-távozva az addigi

szokástól , mely szerént a' szónokok a' nép-gyü-

léseiben mindég a' senatus felé forditották áb-

rázatjokat, ö akkor leg-elsöben tartá beszédét

a' népre tekintve, mintha így teste kicsi hajlá-

sával , a' reszpublika polgári alkotmányját árisz-

tokrátziából demokrátziává változtatta vólna ;

(126.) 's méltó jussal kiáltott-fel , javallatja

meg-erosíttetése . után, hogy „egy csapással a'

senatust földre verte. " Valóban ezen fö tanács

még csak ellenzeni sem merte a' le-tiporó tör-

vényt , annyira érezte és szégyellte az ötet

nyomó vád terhét. (127.) .

(124.) Appianos Polg. had. I. 22.

(l25.) Judiciaria lege Gracchi divisèrent populura

Romamim, et bicipitem ex una fecerunt civitatem.

Equites Romani tanta potestate subnrxi, ut qui,

fata lortunasque principum haberent in manu, in

tercepts veetigalibus , peculabantur suo jure rem-

Íiublicam. Flor. III. 17. A senatu in equitem tráns-

ata judiciorum potestas, vectigalia, idest imperii

Patrimonium supprimebat. Flor. Ш. 13. —

(126.) Plut. С. Gr. 5.

(127.) Appian. Polg. had. I. 22.
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De Cajus Gracchus nem elégedett-meg

azzal , hogy Romában egy hatalmas felekeze-

tet formalt magának, ennél meszszebb, es szé-

Icsebbre terjeszté ki-nézését , 's a' köztàrsaság-

gal frigyes , es attól függö népeket is el akar-

ta kötelezni.— Ezért valamint a' Latinusoknak,

úgy átaljában az Italiai. szövetségeseknek tel-

jes hazafi jusra fel-vétetéseket javallá, kiket

a' nép-gyülésében , czéljai ki-vitelére használ-

hasson. (128.) Ez ugyan nem vólt uj idea, mert

azt , mint feljebb láttuk , már Fulvius Flacpus

meg-mozditotta , annak fel-elevenitése azon-

ban, nem maradhatott nagy következések nél-

kül , midön Roma polgári alkotmányjának talp-

kövét rázta-meg, mely szerént ezen város volt

addig feje es uralkodója az egész reszpubli-

kának, minden hozzá tartozó népek, kisebb

nagyobb mértékben , csak mint alattvalók, úgy

nézettethettek , kik ezen törvény által polgá

ri jusra emelve, uralkodó társakká lettek. A'

tribunus ánnyi népeknek maga részére huzá-

sával , hatalmát szinte rendithetlenné tette u-

(128.) „A' szöve^ségeseket illeto tôrvény, a' ha-

zafijakkal egyformán szózatolókka tette az Itaíiaía-

bat." Plut. С. Gr. 5. — „ A'Latinusokat ifiè'g-hiv'ta

a' polgári jus közössegere. ". —'„. A' Latinusoknak

egyforma szózatolási just adott. " Flut. C. Gr. a.

9. — „Dabat civitatem omnibus Italicis. Extendebat

cam pene usque Alpes." Vell. Pat. IL 6. „A' Lati-

misokat, a^Romaiak minden jussai kivánására buz-

ditotta, — sot a' tebbi szoveisêgeséknek'is , kikneh

nem volt szabad a' Romaiak gyülé^eíben vokiolni ,

meg-adta ezt. " Appian. Polg. had'.'!'. 23. — ^ 1 '
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gyan , de »ok intereszszé kecsegtetésével , az

indulatokat is fei - lármázta , 's a' koztársaság'

csendességet még jóbban fel-háboritotta , a' mi-

nek elébb hátrább hazafi vérontásra, polgári

hadra kellett ki-törni. Promissa civilas Latio ,

et per hoc arma sociorvm. (129.)

Midön az el-mondottak szerént, Cajus ,

az árisztokrátziai fél le-alázásában , 's maga

tekintete meg-fundálásában csak nem tôkélle-

tesen czélját érné, azonban ûjabban kezdené

sürgetni a' földek ki-osztatását, mind több több.

coloniale telepítését , 's két nevezetes város-

Ьа, Tarentumba es Capuába lakosok küldését

ajánlaná , a' senatus nem kicsi rémülésbe jött ,

hogy majd czen 'merges ellensége gyözhetlen-

né fogna lenni, a' miért egy új és szokatlan,

de fáin elöre-nezesse! számitott módhoz nyult,

melyel ötet meg-buktassa. Nyilván támadni-

meg a' néptol annyira szeretett tribunust , ok-

talanság lett vólna , az eröszak sükeretlensé-

gét Tiberius példája elég nyilván bizonyitot-

ta. De a' senatus jól i&merte a' nép változó

és hajlékony természetét , tudta, hogy ez ia

egyezöleg a' szép nemmel , a' csapodár bízel-

kedé&nek örvend, 's pitlantatnyi kecsegtetcs-

ért, a' valodi érdemrol könnyen fèlejtkezik.

Rola azért a' sokaság szemeit el-fo-rditni , an-

nak hajlandóságát más tárgyra vonni, 's ea

által C. Gracchus iránt iftég-htilepítni— ebbez»

(J20.) Florus Ш. 12. —, .
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állott a' senatus okos politikája. Ezen czélból

egyik társát Cajusnak, Livius Drusust, a' se

natus maga részére meg-nyerte, kit valamint

jeles lelki tehetségei és mivelödése , éppen

úgy ékesen-szóllása és gazdagsága, a' kitet-

szöbbek sorába tett. O általa támadták-meg

a' fö-ranguak a' mindent tehetö tribunust, a'

ravaszság méjjen vagó fegyverevel, 's a' he-

lyett, hogy a' nép kívánságának , mint hajdan

Octavius ellent-mondjon, éppen meg-forditva ,

mindent a' nép tetszése és akaratja szerent te-

gyen. Ha C. Gracchus két colonia küldését

ajánlá, 'з azokba tehetös lakosokat telepített,

Drususnak tizenkettcit Kellett javallani a' leg-

szegényebbek számára ; 's ha amaz a' szegé-

nyek köztt ki-osztott közföldekröl adót kívánt,

Drusus ezt, mint a' közrendüeket terhelöt, el-

töröltetni sürgette. így nyomta-le a' személyes

gyülölség az on-hasznot és intereszszét , így

vesztegette-meg a' senatus maga a' nép erköl-

csét , csak indulatjának tehessen eleget ! Iga-

zán, Plutarchos szerént, komédiába illö cse-

lekedet volt , Livius Drususnak, a' nép kedvét

és jó akaratját keresö törekedése, 's azért Ca-

juseal vetélkedése.

Ezen ravaszul el-intézett politikával , a'

czél , melyre volt a' ki-nézés , tokélletesen el-

érödött. Drusus naponként mind inkább a' nép

embere lett, 's természetesen , Cajus iránt a-

zon mértékben csökkent annak hajlandósága.
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A' senatus vele egyet értve, minden intézeteit

jóvá-hagyta , valamint másfelul Drusus sem

mulatta- el, minden közönseges beszédében

javallatjai érdemét a' senatusnak tulajdonitni ,

's ennek, a' népröl híven gondoskodását ma-

gasztalni. A' balgatag köznép, e' szemfényvesz-

to játéknak hitelt adva , a' fö-ranguak iránt sze-

lidebben kezdett érezni, ellenek viseltetö gyü-

lölségével lejjebb hagyott, 's végre Cajus a'

fondorkodások áldozatjává lett. — A' mellett,

a' nép szeme elött még nagyobbra emelte Dru-

sust magaviseletének minden ön-haszon va-

dászástól távol-álló színe, mërt midön Cajus

mindeh fontosabb ihditványjai végre -hajtását

magára vette, ö volt azoknak teljesitöje, esz-

közlöje, Drusus mind azt, a' mit tett, mások

által vitette végbe-, másokat küldött-ki a' co-

loniák telepítésére J másokra bízta a' közönse

ges pénzekkel báná'st.

De éppen ezen idötájban , Drusus elött

e'gy új mezö nyílt, Cajus ellen még fogana-

tosabban áskálódhatni. Midön az egyik tribu-

nus Rubrius inditására , a' Scipiotól az elött

nuszonhárom esztendövel le-rontott Carthago

fel-épitésének munkába kellétt vétettètni , 's

a' nép is áz ez iránti javallatot meg-erösitet-

té, 'annak el-ihtézésére, egyik bíztosnak C.

Gracchust rálasztotta, kinek tehat bizonyos

iáeig el kellett Áfrikába etezni. irávol-létét

ellénségei hasznokra fdrditni él nëitt mulat
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jóbban el - idegenitette. De nem csak ellene

mesterkedtek , hanem követöjit is , azok köztt

a' többször említett Fulvius Flaccust támad-

ták-meg, fel-elevenitették a' Scipio meg-gyil-

kolásában részes vóltát, majd a' reszpublika

csendeeségét fel-zavarni akaró szándékáról hí-

reket terjesztettek-el , a' miket azon heves és

nyugtalan ember , háborgó természetéyel hi-

telesséis tett. (l30.) Ezekhez járultak az Áfri-

kából érkezett, akár költött, akár igaz , ked-

vetlen tudósítások , mintha Carth,agonak , —

lnelynek Iunonia nevet akartak adni, — újból

fel-épitését, és oda lakosok küldését szeren-

csétlen elö-jegyek gátolnák, 's az, az Istenek

akaratjával ellenkeznék. — így több oldalról

ostromoltva, C.Gracchus a' nép szeretetében

minden-nap alább esett, kedvessége, 's azzal

együtt hatalma hanyatlani kezdett. Midön e-

zekröl értesittetett , 's majd azt is meg-hallot-

ta , hogy leg-mérgesebb ellensége , egy-Jiatal-

mas árisztokráta , L. Opimius , kit Fanniusért

a' consulságtól el-ejtett , keresi ezt újra , 's most

meg-választatása szinte kétségbe nem hozható ,

haza.tért Afrikából, minekutánna szokott mun-

kássága szerént , ott hetren napok alatt min-

dent el-rendelt , és végre-hajtott. Romába visz-

(l3Ó.) Appianos szerént, Polg. had. I. 24. Fulvi-

us Flaccus is el-mcnt Cajussal Áfribaba, midon Flu-

tarthos otthon maradását erositi. C. Gr. 10.
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sza-érkezésével , újra minden módot elü-vett,

a' nép-elötti kedvességúnek helyre-állitására,

's még azon aprólékosságra is le-ereszkedett,

hogy lakását a' Palalinus hegyén el-hagyva , an-

nak aljába költözött, a' közrendü szegényebb

polgárok sorába. Majd más törvényeket ajan

la a' népet viszont magához lánczolni , külö-

nösön a' szovetségesek hazafivá tételét most

akarta voks alá bocsátni. Mivel erre , mint kön-

nyen gondolhatni , Italia minden részeiböl tó-

dultak az emberek, a' senatus inditásából, Fan-

nius consul minden szovetségeseket ki-tiltott

a' városból. E' szokatlan végzés nagy mozgást

okozott; Cajus az ellen egy nyilatkoztatást bo-

csátott-ki, melyben a' consult vádolta, 's a' szö-

vetségeseknek védelmét ígérte. De ezt nem

teljesítette , söt midön egy vendégét Fannius

poroszlóji el-hurczolták , ezen eröszaknak eli-

be nem állot t , vagy azért , mert nem akarta

hatalma hanyatlását el-árulni , vagy a' mint ö

maga mondotta , nem akart vérontás kezdöje

lenni. De akármintis, az el-sietett oltalom igé-

résével , úgy annak meg nem adhatásával , ön-

magával ellenkezéfbe jött , 's polgár-társai bí-

zodalmát kotzkára tette. Majd egy eröszakos

cselekedetével még jóbban el-vesztette a' köz-

becsülést. Egy gladiatori játéknak kellett a'

nép számára adattatni a'piaczon,'s e'. körül a'

tisztviselök nézo-helyeket állíttatva, bérbe ki-

adták. Cajus ezeknek le-rontatását rendelte,
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hogy a' szegények ingyen láthassák a' viaJal t.

Midön senki scm hajtott szavára , a' játékot

meg-elözö éjjel, egy rakás mestercmberrel a'

circusba ment, Ott a' nezö padokat le-vágatta,

's reggel a' népnek mutatta az üres helyet. De

hatalmaskodásával seramit scm nyert tisztitár-

sai boszszantásán , 's magára is homályt huzá-

son kivül. —

így tôrtént, hogy el-érkezvén az új tisz-

tek választásának ideje , az árisztokrátziai fe-

lekezet tökelletes gyözedelmet nyert—L. Opi-

mius consulnak neveztetett, C. Gracchus ellen-

ben ki-maradott a' tribunusok közzül. Bár lár-

raáztak némelyek a' tisztek csalárdságáért, és

'a' szózatolás meg-hamissitásáért , de akármint

is, a' választás végbe-ment, Caju's a' maganos

emberék sorába viszsza esett , 's a' fo-ranguak

ellene.viseltetö gyülolségét ismerve, sorsa ki-

menetelérol szinte nem lehetett kétség. —

A' következö 121-6. (R. ép. u. 633-¿.) az

új consul L. Opimius, mint a' vele egy érte-

Iemben levo elökellök tolmácscsa, csak hamar

ki-mutatta C. Gracchus eilen fenekedö indulat-

ját. Az általa hozott torvényeknek, különösön

a' Carthagot illetpnek el-rontásához készültek,

leg-inkább az ölet ingerlésért, hogy kapjanak

okot nyilvános meg-támadására. De Cajus vi-

gyázott magára , 's eleinte békével türt min

dern, csak ugyan késobben, barátjai, különö

sön Fulvius unszolására kezdette köVetöjit ma
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ga körül gyüjteni. Az anyját Corneliát is mun-

kásnak írják e' részben, ki titkon számos ide-

geneket bérelve, azokat ál-köntösben , mint

aratókat Romába küldötte , noha mások sze-

rént, az egész dolog kedve es akaratja ellen

tortént. Mind ezen készületek mellett, az árisz-

tokrátziai felekezet le nem mondott C. Grac*

chus meg-buktatására törekedö szándékáról , 's

a' senatus meg-határozta törvenyjei meg-sem-

misitését Opimius által forma szerént a' nép

elibe terjeszteni.

Midön az erre rendelt, és az indulatokat

feszülésben tarto nap fel-viradt, az egész varos

mozgásba jött. Már korán reggel , mind a' két

részröl , nagy számu csoport ember száHá-

meg a' capitoliumot. A' dolgok ilyen állásában

csak kicsi ok kellett a' zivatar ki-rontására , a'

mi hamar meg is lctt. Az alatt míg a' consul

szokás szerént, a' nép-gyülése kezdete elött ál-

<lozott, egyik lrctora Quintus Antyllius a' mint

afbeleket vitte, a' Fulvius Flaccust körül-ve-

vôknek , némelyek szerént még karjával fenye-

getödzve, ezt kiáltá: „Adjatok helyet a' jók-

nak, ti gonoszok!" Alig monda ezt ki, leg-

ottan keresztül szurva a' földre rogyott, 's le

bet gondolni, ezen gyilkosság mely nagy fel-

hevülést csinált , milyen ellenkezö érzésekre

ragadta a' sokaságot (lo1.) A' senatus részén

(131.) Ezen türténetet így, Plutarchos beszélli.

C. Gr. 1.1. 14. Appianos elo-adása ettöl különbözik.
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lévök tüstént által-Iátták oz ebböl rájok három-

ló basznot, Opimius kezdé a' népet boszszura

ingerelni , midön Cajus niásfelöl a' történet kö-

vetkezéseit elöre látva , követöjinek kemény

szemrehányásokat tett, azért hogy ellenségei-

nek a' vádoskodásra okot szolgáltattak. Ilyen

zavarodás közepette, egy hirtelen jött zápor

essö a gyülést el-oszlatta. Más nap reggel a'

consul egybe-híván a'senatust, a' mint tanács-

kozni kezdettek, az Antyllhis hólt testet, nagy

jajgatások köztt viszik a' forumon keresztül a*

tanácsház felé. Opimius intézte volt *zt így,

noha tettette magát, mintha nem tudná, mi tör-

tént. A' senatorok míndjárt ki-mennek, 's a' le-

tett koporsó körül állva , e' nagy csapáson Ък-

natjokat jelentik. Ez a' valóságos tragi -komé-

dia,'melynek inditó-okát könnyü vólt látfñ,

méltó zúgolódásra indította a' népet, högy mi

dön éppen azon fö-tanács , mely Tiberius Grac-

chust tribunus korában a' capitoliumon meg-

gyilkoltatta , 's hólt-testét is méltatlansággal il-

lette, most egy poroszló felett tisztelkedve si-

Polg. had. I. 25. 26. A' mint az utolsó írja, Cajus

a' nép gyûlése elÔtt, belso szorongattatások köztt,

's a' gyûlést kerülve, sétált le 's fel a' capitolram

egyik folyosójában . mikor az ott áldozó közsorsu

Antyllus, meg-látván Ôtet. kezét meg-fogta, 's kér-

te- hogy hazáját kiméllné-meg. Cajus erre még in-

kább zavarodásba jött, 's mérgesen nézett rá, a'

mit az egyik követoji közzül a' meg-támadás jelé-

nck tartvàn, AntyHust keresztüT szurta. — Plutar-

chos el-beszéllése természetesebb.'— .
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ránkozik, ki maga okozta szerencsétlenségét.

De a' senatus a' kedvezö alkalmatosságot nem

akarta ingyen eï-szalasztani. Viszsza-menve a'

curiába, a' végso szükségben, 's háboruságok-

ban szokott végzését ki-mondotta , — „hbgy

Opimius a' köztársaság meg-mentéséröl. és a'

tyrannusok ki-írtásáról gondoskodjék. " Ez ál-

tal a' consulnak határtalan hatalom adatott a'

köz-csendesseget fenn-tartani , 's e' végre kato-

nai eröt is használni , a' mi különben Roma ko-

falai köztt nem volt szabad. Opimius leg-ottan

fegyverre szóllítá a senatorokat és lovasokat,

azon meg-hagyással, hogy más nap kíséröjik-

kel együtt jelenjenek-meg.

A' senatus végzése nyilván Cajus ellen volt

intézve , 's annyit tett mint ötet pártütönek hír-

dettetni. Ezt o sejdité is , 's midön a' foriimról

el-távozva, atyjának álló-képe szemébe tünt,

sokáig nema el-fogódással tekíntett-fel arra,

majd könnyekre fakadott. Ennek látása a' nép

részvételét nagy mértékben fel-zaklatta , és so-

kan haza kísérvén ötet, egész éjszakán keresz-

' tül.orizetére vóltak a' lehetö meg-támadás el

len. Másfelöl, Fulvius Flaccus sem mulatta-el

gondoskodni a' szükséges védelemröl , de mód-

ja eröszakos karakteréhez hasonlított. Számos

követöjit egybe-gyüjtve , azokat, maga is itta-

son, meg-részegitette, kik nagy zaj és vad kiá-

bálások köztt töltötték az éjjelt haza elött.

Jókor reggel a' Fulvius csoportja fegyvert



127

ragadva , bangos lárma és fenyegetôdzés köztt

az Aventinus hegyét meg-szállja. Cajus is el-

indult, de fegyver nélkül, mintha csak nép gyü-

lésébe ment vólna. A' mint ki-lépett, felesége

Licinia elibe áll, 's egyik kezével kis fiját, a'

másikkal 6tet ölelve, így esdeklett néki: „Nem

a' beszéllo székbe , tribunus és torvényadó ké-

pében , mint ez"elött eresztelek-el most tége-

det óh Cajus ! nem is dicsoséges háboruba ,

hogy ba emberi köz-sorsra jutnál , leg-alább

tiszteletet erdemlö gyászt hagyhassál nekem.

bátra: de Tiberius gyilkossainak kezébe adod

magadat, fegyvertelenül , és szépczélból, hogy

inkább szenvedjél , mint cselekedjél ; azonban

a' kozjóra nézve minden baszon nélkül fogsz

el-veszni. Gyözött már a' roszszabb ügy : erö-

szakkal és fegyyerrel tesznek már igazat. Ha

testvéred Numantiánál essék-el , úgy hólt-testét

egyezés mellett nékünk által-adták vólna: (132.)

most hihctösön nékem is egy folyó-víznek, vagy

a' tengernek kell' esdeklenem a' tested hól tar-

tásáról értesitésért. Mert micsoda bízodalom

lebet a' tôrvényekben , vagy az istenekben , Ti

berius meg-gyilkoltatása után?" (133.) Míg a'

a' szerencsétlen aszszony így jajgatott, Cajus

magát karjai közzül ki-fejtvén , barátjaival és

kísérojivel tovább ment; ájulva le-rogyott fe-

(132.) A' Székclyehnél bözöeeegesen bé-vett szól-

lás formája , a' két vólna bi-kerüléséért.

(133.) Plut. Caj. Cr. 15

i



128

leségét pedig a' szolgák, testvéréhez Crassus-

hoz vitték.

Minekutánna Cajus Gracchus , éj a vele

lévok Fulviussal oszve-csatolták magokat , az

elsönek javallására alkudozásokat próbáltak , 's

Fulvius kisebbik fiját Quintust , mint béke kö-

vetet el-küldik a' senatusba. It t a'nagyobb rész

hajlott vólna az egyezésre, de Opimius el-úta-

sítva felelt , 's a' küldöknek mint bünösöknek

meg'-jelenését , és feltétel nélkül magok meg-

adását kívánta; egyszer'smind az ifjunak paran-

csolta, hogy vagy csak ilyen móddal,vagy visz-

sza ne térjen. . Ezen izenetre Cajus maga akart

a' senatusba menni , barátjai azonban nem hagy-

ták, söt inkább Fulvius fiját másodszoris el-kül-

dotték alkudozást próbálni. De Opimius, ki sie-

tett a' viadalt el-kezdeni, az ifjat bilincsbe ve-

retve , jelt adott a' meg-támadásra. A' véron-

tás csak hamar közönseges lett, 's cgy sereg

Cretai nyílas a' Fulvius és Graccbus követöjit

zavarba hozva, el-szélesztette. Minden szala-

dott ; Fulvius ugyan el-rejtette magát, de rá

találtak, 's nagyobbik fijával együtt fel-kon-

czolták. (134.) Cajus Gracchus nem vett részt

a' csatába ► 's Diana temploxnába keresett me-
I *•

(134.) Appianos Polg. had. I. 26. emlit egy vb-

nást, mely bizonyitja , hogy -zen polgári hadban

mennyire el-vadultak az indulatok. A'Fulviust ker-

getôk nem vévcn észre a' házat, hová o szaladott ,

az egész utsza fel-gyujtásával fenyegetodztek , ha

Ы nem adnák , 's csak úgy keritnettèl* kézre. —
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nedéket , hol midön a' hazafi vérontást Iátná ,

magát mcg-akarta ölni, de két nemes szívü

barátjai Pomponius és Liciníus abban meg-

gátolták, 's rá vették a* szaladásra. Ekkor térd-

re esvén könyörgött az Istenaszszonynak , hogy

a' Romai népet e' háládatlanságért és árulásért

a' szolgaságtól soha mentté ne tegye. A' Tibe-

risen levo hídhoz jutva, mivel üldözöjik ott

bé-érték, az említett két ritka barátjai Cajus-

nak , hogy az el-futásra néki idöt adjanak , ad-

dig viaskodának , míg mind ketten, pél dás ál-

dozatjai a' hívségnek, el-estek. Csak riagy em

ber hi'rhat ilyen barátokat ! — Gracchus az a-

latt egyedül Philocrates rabszolgájától kísér-

tetve, egy szent berekbe jutott, hol, néme-

lyek szerént ezen hív rabszolgája elébb ötet,

ezután magát olte-meg, mások szerént pedig

az ötet bé-fedo Philocrates testén kercsztül

gyilkoltatott-meg. (135.) Dühös ellenségeit még

hálala sem engesztelte-meg. — Fejét dárdába

sznrra az utszákon hordozták, hólt-testét el-

hullott köretöjivel együtt, kiknek számát 3000-

re teszik , a' Tiberisbe hurczolták , javaikat el-

foglalták, 's még a' természetet is ki-gunyol-

ták, midön feleségeiknek a' gyászolást meg-

tiltották. Ezzel nem elégedett meg a' consul ,

's azután is sokakat a' Gi'acchus részén lévôk

közzül tömlöczre hurczoltatott , és meg-fojta-

tott. De leg-méltatlanabbul bántak Fulvius ki-

(135.) Plut. С. Gr. 17. Appian. Polg. had. I. 26.

9
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I

sebbik fijáral. Ezen ártatlan tizennyoltz esz-

tendos ifjat, kit mes a' viadal kezdete elött

tömlöczbe hurczoltak békés kozbenjárásáért ,

Opimius ki-keresett kegyetlenséggel ölette-

meg, mert Appianos szerént, ra bizta hálala

nemének rálasztását. Igazán írja Veil ejus Pater-

culus Opimius tettérol, hogy ,,az inkább maga

nos gyülolségbol eredett boszszú/iak, mint kö-

zonséges igazság ki-szolgáltatásának látszott. "

(136.) Cornelia, e' második borzasztó szeren-

csétlenséget is meg ért édes anya— azt erös

és nagy lélekkel türte. Midön meg-hallá fijá-

nak szent helyen tortént halálát, azt mondá:

„ hozzá méltó sirhalma van. " — Majd Mise-

numba vonta magát , hól , mint a' nagy Scipio

léányához illett, yálogatott férjfiak és tudó-

sok kôrében töltötte hátra levo éltét— 's min-

denek bámulását magára Tonta , midön fijait

bánat és könnyek nélkül emlegetve, azoknak

szenvedéseirol és tetteiröl úgy beszéllett, mint-

ha a' hajdankorban éltek vólna. — A' nép ké-

söbben oszlopot emelt néki , ezen egyszerü ,

de sokat jelentö felyül írással : Cornelia , a

Gracctiusok anyja. (137.)

Ilyen móddal a' népet le-tqpodó árisz-

tokrátziai fél óhajtása czéljánál látta magát,

's majd még tôkélletesebb gyözedelmet nyert.

(136-f Visa ultio, private odio magis, quam pub-

licae vinel ic tae data. Veil. Pat. II. 7. —

(137.) Plut. С. Gr. 4. — 19.
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Mínekutánna elébb egy torvény meg-engedte

a' peres köz-földek el-adását, a' mit Tiberius

Gracchus meg-tiltott vólt , 's' így 'megint iit

nyilt a' gazdagok elött az eröszakos foglalás-

ra, csak hamàr Spurius 'Thorius tribunus, a'

köz-földek ki-osztatását átaljában meg-tîltotta,

a' szegényeknek fizetendö bizonyos adó mel-

lett , de ez is nem sokára azután megszuntr, 'e

a' nép , melynek alig rólt a' Graccbusok' j'ayi-

tásaiból tizenöt esztendeig hasznä, újra Tnin-

denböl ki-forgattatott. (i 58.) A' Gracchusok em-

lékezete azonban a' nép szívében fel-elevenült,

tiszteletekre oszlopokat emeltek, a' helyet hól

el-estek, meg-szentelték , es seregestöl tódul-

tak oda áldozni és imádkozni, mint az Iste-

nek templomaiban : Opimius ellenben, ki majd

Jugurthától Numidía kiráiyjától gyalázatoson

meg-vesztegettetni hagyta magát hazája ron-

tására, a' koz-útálat méltó tárgya lett,'s mi-

dön gonosz tettéért lakolt, semmi szánako-

zást , semmi részvételt nem talált. (i 39.) De

a' senatus gyözedelme múlékony, a' köztársa-

ság csendessége rövid ideig tarto volt. A' Grac

chusok helyébe más, és rongáló indulatu nép-

vezetök léptek, egy Marius , Clodius , Sulla,'s

a' status példátlan marczonglásai , a' gyakori

számüzések, eröszakos jószág-foglalások, vér-

(138.) Appianos Polg. had. I. 27.

(139.) Damnatum judicio publico — nulla civilis

penecuta est misericordia. Vell. Pat. II. 7. —

9*
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patak árasztások, melyeket e' nagyra-vágyó

szörnyetegek míveltek, leg-sulyosabban talá-

lák a' maradékait azon ío-ranguaknak , kik a'

Gracchusok jayitó intézeteik elött makacsul

bé-dugták füleiket.— így lakoltak borzasztó ,

rettenetes büíitetéssel a' fijak és- unokák az

atyák álnokságáért , a' le-tiport emberiség, a'

ki-gúnyolt kozrélekedés veres boszszut nyert,

'» a| Romai népen Cajus Gracchus átka remi

tolég teljesedett ! —
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STUART MÁRIA

SCOTZIA KIRALYNÉJA.

leb habe menschlich , jugendlich gefehlt ,

Die Macht verführte mich, ich hab' es nicht

Verheimlicht und verborgen, falschen Schein'

Hab' ich verschmäht, mit königlichem Freymuth.

Das Ärgste weisz die Welt von mir, und ich

Kann sagen, ich bin besser als mein Ruf.

Schiller. Maria Stuart.

Ul i. Aufz. 4-i. Auftr.



Geschichte von Schottland , von der Gebnrt

der Maria Stuart an , bis zur Gelangung Jakobs

VI. auf den Thron von England. Von William Ro

bertson. Aus dem Englischen übersetzt— von if. W.

v.Vogt. Neue Auflage. 6 Bändchen. Leipzig. 182Q. 8.

Maria , Königin von Schottland. Historisches.

Gemälde von Friedrich von Gentz К. K. Oesterr.

Hofrath und Ritter. — Neue Ausgabe mit fünf Kup

fern. Braunschweig. 1827. — 12. E' lelkes historial

raj&olatot, hires szeraoje , a' R. kath. hitre teres©

elôtt irta.

G. Chalmers Maria , Königin von Schottland.

Aus dem Englischen. — Halberstadt 1824. 8. —

Historisebe Darstellungen aus der Geschichte

der neuern Zeit. Von Wilhelm IVachsmuth I-f. Theil.

Leipzig 1831. 8. — Elisabeth von England und Ma

ria Stuart. S. 189 — 236. Derék àltal-nézése a' két

vetélkedô királyné idô-szakaszszânak.

Leg-újabban, egyszer'smind a' leg-jóbb kùtfok-

Ь51 meritett vi'sgálódásokra alapitva adja elo Ma

ria törteneteit a' következo classicus becsü munka r

Geschichte Europas seit dem Ende des fünfzehnten

Jahrhunderts von Friedrich von Raumer. Il-i- Baad»

Leipzig 18».— 8 S. 402—581
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A' világ-szerte nevezetes London egyik

leg-régibb, a' vándort tisztelettel el-töltö, és

sok magos érzésekre ragadó templomában , a'

Westminsterben közel egymáshoz nyugosznak

Er'sébeth, Ánglia dicsöseggel tündöklö ki-

rálynéja, azon század leg-nagyobb aszszonya,

és Mária, Scotzia királynéja, maga idejének

leg-szebb és leg-szerencsétlenebb aszszonya. (i.)

Azok , kiket e' földi pályán zajgó ellenséges

indulat meszsze taszitott a' rokon kebeltöl , az

irígy vetélkedés , 's az érzékeny aszszonyi szí-

vet is el-vadító boszszús érzés halalos gyülöl-

ségre ingerelt, most a' setét sir háboríthatlan

komor csendességében meg-békélltek egymás-

(l.) így nevezi Ôtet a' hires nevelési iró Nie-

meyer, mig élt, theologia professora Halában. „Die

schönste— so bezeugen es die Geschichtschreiber ein-

müthig — lind die unglücklicliste Frau ihrer Zeit. "

L. Beobachtungen auf einer Reise nach England.

Von D. Aug. Herrm. Niemeyer. I-i. Band. 2-te Ausg.

Halle 1822. 8. S. 181
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sal, 's a' rövid élet után együtt szendergik

a' halál hoszszu álmát. — De a' rájok viszsza-

emlékezés nagy képeket hir elö, те1ек egy

mozgással tele idönek sok, és különbözöleg

érdeklo jelenései állanak elönkbe, 's az ak-

kor Europát zaklató két vallásos principium-

nak , a' protestantismusnak és katholicismus-

nak surlódását e' két fejedelem aszszonyban

mintegy ábrázolva szemlélhetjük. A' mellett

az utolsónak éles ellenkezésben alió, szinte

romanos viszontagságu sorsa , emberi tekin-

tetben iá szívreható , és méjj részvételt ger-

jessrtö , melyet a' költök is — kinek nem jut

eszébe itt Schiller remeke?— sajálokká tevé-

nek. Azt , kire a' természet és szerencse pa-

zérolva vesztegették magok javait , kit már

királyi fényes bôlcsojében az élet mosolygó ö-

römei köztt ringatiak, kinek horalokáról majd

három hatalmas ország koronája tündöklött ,

hirtelen meg-lepö bal-esete a' bóldagság ma

gos és vakító polczáról az inség feneketlen

ôrvényjébe taszítja, ez el-rémito végsôben ,

a' mennyet elotte Tel-nyitó éltének utolsó fele

jaj jal tömött pokollá válik, 's busz eszltendeig

törvenytelen tömlöczben sinlodése után, mint

közönseges gonosztévonek feje a' hóhér pal-

lossa alatt esik-el. De a' földi nagyságot meg-

alázó és porba ejtö állapat csak szenvedni ta-

nitá-meg a' királyi aszszonyt , félni a' haláltól ,

nem; bátran és férjfias állhatatossággal látjuk
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ötet szembe menni a' vég-perczentéssel , 's ö-

römest el-felejtve ifjukori tévedéseit, bámul-

juk a' nagy szerencsétlenségben bizonyitolt

méltóságát, a' sokszorozott csapasok alatt einem

csüggedö lelki-erejét. (Valóban Stuart Mária

képe ingerlö , tanuságos , figyelemre méltó :

a' szív, annak látására ellenkezö indulatok,

öszye nem ferö tusakodások köztt hánykó-

dik. — Egy tekintet Scotzia törtenetei folya-

matjára , es sorsa ki-fejlôdésére , bár rövid

votiásokban , sok reszben szükséges a' mulan-

dóság e' szomoru drúmájának meg-értésére;

miriden esetben a' gyász törtenet elö-adasa

intereszszéjét nereli ! —• •• '

A' Nagy Britanniát fórmalo sziget északi

kisebb része, hajdan Caledonia', a' bös költö

Ossian honyja , különbözö népeknek volt lak-

helye. Itt találjuk Kr. п. a' k-d. században ,

a Scottusokat és Pictusokat, még pedig ama-

zokat inkább az északi , az utolsókat a' deli

tájékok birtokában. Több századokon keresz-

tül veres ellenségeskedésben háborogtak e-

zek egymás köztt, m/g nem végre II. Ken

neth a' Scoftusok királyja 838-0. a' Pictusokat

meg-gyozvén , az addig két külön ncmzetet

és országot egyé teszi, melyet a' gyözedel-

mes néprol akkor kezdettek Scotziának ne-

vezhi. Ennek historiája azonban még azután is
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sokáig homályba van merülve, 's csak a' n-d.

század közepe táján látjuk elébb abban a' hi-

telesség gyengén csillámló világát III. Mal

colm király thronus'ra lépésével , ki 1057-í.

kapta viszsza atyja Duncan koronáját, melyet

a' Shakspear és Schiller által drámában fog-

lalt hires bitangló Macbeth rablott volt el to

le 1040-í. — Scotzia ezen leg-régibb uralko-

dó házának férjfi ága III. Sándor királyban

1289-í. hólt-ki, 's itt kezdödik már az ország

valódibb , teljesebb fényben alió , 's éppen

azért érdeklöbb historiája. III. Sándor léánya

Margaretha , Erichhez Norvégia királyjához

ment férjhez, 's az ezen házasságból szüle-

tett herczegné, ugyancsak Margarétha, mint

közönsegesen hívják, a' Norvégiai lédny , volt

Scotzia thronussának az országtól is meg-is-

mert örökösse. Anglia ezen idöbéli vitéz és

bátor királvja I. Eduard, a' Scotziai rendek

meg-egyezésével nagyobbik fijanak el-jegyez-

te a' még kis idejü királynét , 's igy akarta a"

két országot békességes uton öszve-kapcsol-

ni. De Margaréthának, Norvégiából Scotziá-

ba altal-menö útjában , az egyik Orkádi szi-

geten 1290-& véletlenül és korán történt ha

lála, e' szép és bóldog jövendövel kecsegtetö

reményt el-rontá, 's ez vala kezdete a' Scotzi-

át több századokon keresztül rongáló , szag-

gató és dúló viszontagságoknak. így kellett

egy kicsi környülállásból fontos, nagy követ
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JLezésü változásoknak fejlödni , 's egy nemzêt

re es országra temérdek inségnek áradni ! —

A' meg-üresült királyi székhez , közeleb-

bi távolabbi rokonságnál fogva , többen for-

máltak just, de azok köztt különösön ketten

Tonták magokra a' figyelmet, ú. m. llaliol Já-

nos , és Bruce Robert , kik az utolsó király III.

Sándor nagy atyja Wilhelm ôcscsének Hun

tington! gróf Dávidnak léányaitól származtak.

Ezek a' gyászos polgári had el-távoztatásáért

Tersengések koz-bírájává I. Éduárdot kívják-

meg, de éppen ez által nem csak siettették a'

veszélyt, melytöl féltek, hanem még idegen

járom ala is ejtették a' nemzetet. Az Ánglus

király használta a' kedvezö alkalmatosságot,

Scotzián maga hatalmát, és felsoségét meg-

fundálni , 's nem csak a" praetendenseket , de

az egyben-hívott fo rendeket is rá-vette, hogy

országokat Anglia feudumának meg-ismerték.

Ez meg-esvén , a' hajlékonyabbnak vélt Baliol

Jánost nevezte Scotzia királyjának , 's tole,

mint vasallussától , a' hódolási hitet el-fogad-

ta. Ebböl , bár nem minden félbe-szakadás.

nélkül, közel nyoltzvan esztendeig tarto, 's

egy vad idöben pusztítóbb , inségesebb , min

den szilaj indulatokat fel-zaklató belsö hábo-

ru következett , mely az Angol és Scotziai

nemzetet egymástól századokig ellenségesen

meszsze-taszító gyülolségnek szülöje , tápláló-

ja lett, 's azt teljes lángra gyulasztotta. A' ha



140

za szabadságáért fel-költ ritka hös Wallace

Wilhelm, nemes szándékáért halállal lakolt,

de példája buzdító volt , 's emlékezete él há-

ládatos nemzete szívében. Majd a' praetendens

Bruce Robert hasonló nevü vitéz fija , a' nem-

zet koz-kívánságától 1306-6. a' thronusra híva ,

mint 1. Robert azt el-foglalja , és a' Bannock-

burni szerencsés ütközet által , melyben az

Ánglusokat tokéllctesen meg-verte jun. i4-£.

151476., országa függetlenségét ki-vívja, de

annak csendességét állandóvá nem tehette. A'

helyébe 1529-6. öt esztendös korában lépett

fijának II. Dávidnak ideje. egy volt a* leg-zi-

vatarosabb , leg-gyászosabb epocháji közzül

Scotziának. Thronussáról el-kergettetvcn a' Ba-

liol János fija Eduárd által 1532-6. csak ki-

lencz esztendei veres had után kaphatta azt

viszsza , de majd egy szerencsétlen ütközet

Nevill's Cross mellett, nem meszsze Durham-

tól 1546-6. az Anglusok kezébe ejti, kiknél ti-

zenegy esztendeig sanyaru fogságot szenve-

dett, 's roppant summa váltságért szabadúlt-

meg. Gyermeke nem maradván, a' nemzet a-

karatjából helyébe léány testvérének Majoriá-

nak, Walter Scotziai Stewart v. Stuart fele-

ségének fija , II. Robert lépett a' thronusra

1571-6. (2.) Itt kezdödik a' Stuart háznak há-

(2.) Stewart, Stuart annyit teszen mint házi ud-

varmester , v. fo udvarmester ; és ezen hivatalt

Walter ncmzetsége több századokon heresztûl ö-

rökseg szerént birta. Mikor kezdette azt viselni ,
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rom századnál tovább nyúló uralkodása, mely

idönek utolsó harmadában az , az egymással

oly sokáig mérgesen ellenségeskedö két or-

szágnak koronáját egyesitve birta. E' királyi

familia torténetei tobb tekintetben nevezete-

sek, bizonyos részben Europa sorsát érdek-

lök, különösön a' fejedelmekre nézve tanusá-

gosok, e'mellett a' szünet nélkül egymásra tó-

dúló inségnek és gyászos szerencsétlenségnek

így nem igen lálbató képét mutatják. Míg e"

részvételre méltó bal-eseteiröl szóllanának, az

ezeket világosító helyheztetéséröl , és belsö ál-

lapotjáról az országnak , teszünk egy pár szó-

val emb'tést. —

' Scotzia polgári alkotmányja a' közép idö-

ben közönséges feudajis igazgatásra vala ala-

pítra , melyet ott, kivált a' li-d. században,

teljesen és minden részeiben ki-formálva ta-

lálunk. Annak két fö alkotó részét tették, egy

külsö fényjel méltósággal tündöklö király, 's

ennek thronussa körül álló batalmas és kato-

nai ' szolgálatra koteles nemesség. Az ország-

lás feje és közép-pontja a' király , éppen nem-

bánbatott szabad tetszessel és önkényesen , de

akaratját a' fö emberek korlátolva tartották , 's

' _ В ' П.!м'. . ! ti'

nein lebet tudni, annyi bizonyos, hogy ezen fami

lia I. David király idejében, a' 12-d.. század höze-

pén , már'gazdag és hatalmas vólt. A' báz thronus-

ra jután a' rang és hivatal czime famíliai néwé vál-

tozott, L. Friedr. v, Gentz Maria 4 Königin von

Schottland. S. 16. —
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ezeknek tanácscsa, egyezése kívántatott , min-

den nevezetesebb köz-érdekü végzésekre. Irott

alap-törvény , mint Angliában a' magna charta ,

nem volt Scotziában, 's egyedül az idö és szo-

kás által meg-szentelt maximákon állott a' ki-

rály és nemzet költsönös öszve-köttetese. —'

Ilyen, а századok során keresztül meg-vénhe-

dett országlási principiumnak nézhetjük azt,

hogy a' királynak törvényt hozni, adót kíván-

ni, vagy korona-jószágokat el-idegehitni nem

lehetett a' parlament jóvá bagyása nélkül. A'

nemzet képviselöji ezen gyülésében elébb csak

a' két rendet, ú. m. -az egyházi és világi fö

urakat találjuk, majd a' barmadik rendis fel-

vétetett, 's 1526-/0/ fogva a' városok küldött-

jei is kezdettek meg-jelenni az ország-gyülé-

sen. Ez azonban nem formalt mint Angliában

két külön házat, de minden tagjai, a' fö ran-

guak, kisebb nemesek, és polgári követek elei-

töl fogva együtt ülve tanácskoztak a' Lord can-

cellárius elolülése alatt. A' parlament hatása

köre különbözö idöszakaszokban , hól keske-

луebben , hól szélesebben terjedett , a' mire az

uralkodók személyessége , kisebb nagyobb lel-

ki ereje természetesen mindég bé-folyt, a' mint

a' nemességet hól szabadabban munkálódni en-

gedték, hól zabolán tartották. — Szóval , mint

másutt úgy Scotziában is , a' király hatalma és

nemzet jussai változók, bizonytalanok vóltak,

az ország belsS állapotjában nem találunk áU

-
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lando el-rendelést, csak törtenet 's idö szerén-

ti alkotást; az его és hatalom tobbszorYÓlt el-

választó mint a' torvény, 's a' leg-nagyobb kér-

désekben , a' kard , пет az igazság határozott.

Az ilyen múlékony ingadozó kornyülmények-

böl természetesen folyt a' királynak és ország

rendeinek egymással gyakori snrlódása, a' sta

tus két fo hatalmának merges tusakodása; 's

e' két háborgó elementum vívása és ellensé-

gesen oszve-csapása , a' fo vonás Scotzia tör-

ténetei tábláján. —

De közelebbröl vi'sgálva ezen ország bel-

sejét, viszontagságait , valamint természeti és

politikai helyheztetését , ezekben több tartos

míveletü okokat találunk, melyek azt csinál-

ták, bogy soból a' nemesség erösebb batal-

masabb , sohól a' király gyengébb keveeebbet

tehetö és inkább meg-szorítva пет volt, mint

Scotziában. Már ezen ország fekvése is nagy

elomozditója a' szabadságnak és függetlenség-

лек. A' benne mindenfelöl el-szórt , 's majd

minden egyes provincziájit el-választó hegyek,

nagyobb és kisebb folyók, tók, mocsárok , a'

kormány munkálódását gátolták, a' fejetlensé-

get táplálták, midön az engedelmességet meg-

tagadó, a' torvényt ki-gúnyoló és kardjába bí-

zó nemesség a' természettol sokképpen meg-

erosített szikla-váraiban bizonyos és bátorsá-

gos menedéket talált.— Városok, a' társasági

csinosodás és míveltség kozép-pontjai , melyek
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a' szorgalmot, munkásságot éltetik, a' törvé-

nyes rendet és függést lehetové teszik, kevés

számmal vóltak Scotziában, 's éppen azért jól-

tévö ^bé-folyás nélkül maradtak , valamint a'

nemesek nyomó felsöségét nem mérsékelhet-

ték. Azon környülállás továbbá , hogy ezen

országban a' fö-nemesség, melyet hajdan a'

thanok, (3.) késöbben a' herczegek, grófok és

barók formaltak, nem nagy számból állott,

's így a' föld kevés, de annál hatalmasabb há-

zak birtokában vala, egy igen kártékony, 's

a' királyi tekintettel annál bátrabban mérközö

oligarchiát szült. Ezen kevés familiák, mel-

lyeknek kezében vólt minden gazdagság, bé-

folyás , naponként mind több eröre kaptak sok

czímü költsönös egybe-kapcsoltatás , öszve-ha-

zasodás , sot forma-szerénti kötések és egye-

zések által is : 's mind ezen jelenések terme-

szetesen fejlödtek és következtek az ország

eredeti alkottatásából , t. i. annak clanokra

vagy nemzetségekre oszlásából , mely intézet

a' leg-régibb idökbe fel-nyulik , 's éppen azért

igen méjjen gyökerezve , semmi politikai vi-

szontagsÉfgok közt tokélletesen el nem enyé-

szett. Ez tette az ugyan azon egy nemzetség-

hez tartozó személyek rokonságát— clanship—

!s a' közelebbi távolabbi vérség kötelét Sco-

(3.) Than, régi még az Ánglo -Szaxok nyelvébSI

Itöltsönözött S7.Ó, mely olyan f5 rangu ncmest vagy

urat tett, kinek jószága egyenesen a' hirály alatt

állott. — Robertson, Gesch. von Schottl. I. 55-
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hetett egy népes familia fejének, a' vele ösz-

ve-kottetésben lévok nagy számában , hív es

buzgó követökre találni , kik éi ette . minden

áldozatra, 's akármely veszélyel szembe-szál-

lásra készen állottak. —-

De semmi sem gátolt'a annyira a,' .kjráljt

tekintet fel-emelkedését , semmi sem kedve-

zett in'kább a' nemesség ereje grarapodás/mak

es mind nagvobbra nevckedésének , mint Sco-

tziának Angliával szüntelen t;irtó vcrsrngése,

és a' két nemzet aüg pihenö tusakoílása. A'

14-</. század elejrti'il fogva a' 1 6-r/. százael kö-

zepéig. tchát 250 esztendôn keresztül e két

szomszéd kírályság .inindég fegyverben állott

egvmás eilen, 's a' csalfa szünettel, vagy szín-

lett békével végzodôtt hadat a' véresebb , és

pusztítóbb nyomba kövelte. F.zen egymást é-

rö,'. minden nemesebb érz^seket «1-vadító bá-

borxik itlejében a' királvek a' fegyvert visólo

baz"afiiak ôn-kônvjétôl móp; ín.kább, fü££j«.vp.Jet-,

tek , és sem alkalmatosságot, sem raódot, nem

tetá-Hiattak hatalmok meg-érositésérpl, gondos-

ködni. A' két ország ellenséges surjótlása-, a'

kormány bizonyos czélra delgozását', rendre

egységre torekedését éppen k-belcileiiné te-

vé, 's a' fegyver csattogqs,a közlt a', neniesek

függellensége, fejetlen szabadsága természe-

te&en bágott. •— -

Ide járult «gy különös kön;j ülallás , a
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Stuart familiának fennebb is röviden érintett.

szakadatlan sujtoltatása , a' mi a' haza belsö

allapotjára kártékony bé-folyással volt. Egy

fejedelmi házat sem találunk a' torténetek év-

könyveiben, melyet keményebb és gyászosabb

esetek rongáltak vólna, mint a' Stuartot; egy-

nek sem volt oly példátlan és századok során

keresztül el nem fáradó bal-sorsa, egy sem ta-

pasztalt annyi borzasztó, minden földi nagy-

ságot le-nyomó, minden világi fényt meg-bo-

mályosító viszontagságokat. A' második Stuart

tbronusra lépésétöl fogva a' l6-d. század kö-

repéig egymás után^ következö hat uralkodó

közzül , mindeniknek zavaros háborgó ideje

vólt, egy sem hólt -meg természetesen , de

mindenik élte virágjában eröszakos véget ért,

és majd mindegyik thronusra nem ért koru

gyermek következöt hagyott maga után. E'

gyakori kis idej'üségek és ezekkel együtt jaró

helytartói országlások alatt, valamint az árisz-

tokrátzia bé-folyása és tekintete mind nagyobb-

ra nevekett, éppen úgy az igazgatás ereje gyen-

gült , a' királyi jusok mind keskenyebb körbe

szorittattak , az ország pedig sok zivatarok és

hányattatások prédája lett. A' zabolátlan, kard-

ját zörgetö nemesség , mely királyjától függeni

nem akart, annál kevésbé engedelmeskedett

ideigleni regensnek vagy kormányzóknak, kik-

nek -ki-nevezése nagy részint töle függött. —

Az inség és nyomoruság azonban , melyet a'
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I

Stuartok szenvedtek, nem níindég az emberi

sors és végzések el nem fordítható csapása

volt , igen gyakran személyes gyengeségnek .

romlottságnak , nemtelen indulatoknak , és ko-

ronás fökhöz méltatlan tetteknek következése

vala , midön közzülök némelyek tnlajdon keze-

ket is vérrel fertéztették ! Valóban a' setét szá-

zadok vad és szilaj lelke sohól sem tört-ki an-

nyi vétekre és gonoszságra , mint ezen ország

királyi háza keblebéli veres viadalokban. Sco-

tzia historiába ezen egész idöszakaszban szinte

nem egyébb , hanem borzadást gerjesztö és un-

dorító ábrázolatja a' dühös üldözéseknek, alat-

tomos fondorkodásoknak , csalárdságoknak , á-

rnlásoknak, kegyetlenségeknek , 's nagyra-vа-

gyásból, vagy boszszúból kÖvetkezett gyilkos-

ságoknak, szóval , a' pokolt e1evenen elönkbe

¿Hitó minden jelenéseknek!—A' historiens u-

gyan nem örömest mnlat ezen irtózatos kép kö-

rül , de annak rövidbe szorított föbb vonásait

elcí-adni köteles, az akkori ido ismertetésére ,

es a' maga koránnk tanúságul! —

A' Stuart házbéli el so királynak lI.Robert-

nek 1571-/0/ lâgo-tg tartott uralkodása minden

fény és ki-tetszö érdem nélkül folyt-le, mely

idö alatt Angliáral csak nem meg-szünés nél

kül tusakodott. Fija János , az ország rendei

kívánságára III. Robert nevet veП-fel , a' nem-

zet szabadságát, diesoségét helyre-állító Bruce

Robert emlékezetére ; de semmit. sem jelentett

to*

-

)
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a' dicsoséges riév , ezen minden tekintetben

gyenge uralkodó alatt, ki i4o6-i$r ült a' thro-

nuson. Ennek idejében azonban el-kezdödött

шаг a' Stuart házra árvízként róhanó szeren-

csétlenség. Nágyobbik fija Dávid Bothsayi her-

czeg, 1 ki-csap'oiigó' életre' adran: magát , a' kv-

ràly ötet meg-f¿bbitni által-adja maga testvéréi

nek ', Albany-"! herczcg B'obertnek. Ez a' vad

indulatu ember, ifju unoka-öcscset tömlöczbe

aarátva, ott' «bel' öke-meg. A'- szerehcsétlen

trtya csak kesöre tùdta<-meg vóltaképpen gyéT»

rtfeke remito' sor^sát, 'e éppen azért még élet-

ben maradt mÁsódik fijának Jákóbnak Scotziá-

ban maradásá'* bátorságosnak лет vëlvén, ötet

líáza és orszàga- régi szôvetségessëhez a' Fran-*

Czia' ' királyhsrWí'' > akartâ külfleni.t De a' bajót,

orétyeh ай ir/u'korowa-öifokös'ment, a' szél as

An gol' partrA 'najtotta hol azt IV. Henrik ki-

ráíy parancso'l'atjából le-tartóztattak , 's az ár-1

tatlan h'erCKegi 'á' nemzetek'jussa ki-gúnyolá-i

sával tömlöczbe burczoltatott 14!о5-А. Ennelc

hire, a' bánat siillya alatt le-roskadó atyát a'

kStetkezÖ' «ezteiidöben a' sírba taszitotta. —

így a' Seotziai korona az Ángliában fogva tar-

toft Jákobot 'íllétté , kinek távol-létében az

gazgatást mint regens áz Albany-i berczeg vit-

tfe, éppen azon nevezetes idö-pontban, mikor

V. Henrik Ánglus király Franczia ország na-

gyobb részét meg-hódolta, 'e a' mely hadban

»' Scotziai regena a' Francziák részén volt , és
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nékik segitö serget adott. — A' király ki-szaba-

dúlását mindenképpen hátráltató Albany-i her-

czeg halálával iáio-6. , a' kormányt a' fija Mur

doch vette-által, ki alatt végre I424-í. I. Jákob

19 esztendei fugsága után , szabadságát viszsza.

kapja, és thronussát el-foglalja. I. Jákobnak a'

sanyarúság javára vált, mert azt maga ki-for-

málására használta , 's valóban derék , az ak-

, kon idöhüz képpest sok szép isméretekkel gaz-

dag, ritka míveltséggel bíró fcjedelemnek le

bet- mondani, ki neш csak a' tudományokban

müvészségekben jaitas, de író, költö és mu'si-

kus is vólt. A' mellett királyi kötelessége tel-

jesítését szívén hordozta, 's czélarányos torvé-

nyek hozatalárói gondoskodolt, melyekkel or-

szágába a' meg-tágult rendet, a' le-tapodott

igazságot, a' meg-zavart békességet helyre ál-

litsa , 's a' kormányt erösse tegye. De mivel

a' fogsága alatt el-idegenitett. koropa jószágok

viszsza -vételéhez. erös kézzel nyult,. .'s az ez

által fel-zaklatott lo nemesség közzül neme-»

lyeket, bár hozzá vérségi kötéllel vatának kap-

csolva, halállal büntetletett ,' e' kemény inte-

zeteivel a' béketelenség tüzét teljes lángra gyú-

lasztotta, a'minek végre áldozatjává lett, mert

tulajdon nagy bátyja gróf Athol késztetésére r

egy klastromban Perth mellett ra rontó gyil-

kosok által huszonnyoltz sebekkel terhelve vé-

gezte életét 1457-6. A' gonoszt a' büntetés

nyomba követte. A' borzasztó tett szerzoje
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Athol, es unokija Robert, remito, minden era-

beri érzést fel-háborító kínzással ölettettek-

meg. —

II. Jákob, a' meg-gyilkolt király fija és

következöje, hét esztendös volt. Nem igen lá-

tott Scotzia rettenetesebb gyászosabb napokat,

mint ezen fejedelem kis idejüsége alatt, kinek

átaljában egész uralkodása nyugtalan és zava-

ros volt. A' parlament az ideigleni kormány-

ra két fö embert hívott, Livingstont mint re-

genst, Crichtont mint cancellariust ; de a' kik

nem éltek egyességben', söt minden lépten egy-

más ellen törö indulatot bizonyitottak , a' mi

igen sok roszszat szült. A' király hól egyik-

nek, hól másiknak volt foglya, a' leg-szilajabb

fejetlenség áradott-el az országban, mely azt

szinte a' vadság ájlapotjába taszitotta viszsza ,

's igen gyakran a' maganos ellenségeskedések

nyilvános és véres csatákra rontottak-ki. Ne-

velte a' rend bomlását az azon idöben leg-ha-

talmasabb Douglas nemzetség féltékeny, nagy-

ra-vágyó indulatja, mely a' kormánytól el-zá-

íasát nem szívellhetvén , sok nyugtalanságnak ,

háboruságnak lett szerzöje. Midön ezen haz

fejét VI. Douglas Wilhelmet testvérével együtt,

Crichton barátság színe alatt Edinburghba csal-

ván, mind a' kettöt hitetlenül , gyalázatoson

meg-ölette , majd pedig azt , kire szállottak

azoknak javai és jussai , VII. Douglas Wilhel

met II. Jákob, bár királyi szavával, és bízto
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sitó levelével hívta magához Stirlingbe , ittv

még is bánditához illö módon tulajdon kczé-

vel- meg-gyilkolta , e' kettös gyáván fekete tett-

böl a' haza csendességét fenekestöl fel-zavaró

polgári had következetu Csak három eszten-

dei vérontás után lehetett az országban- némü

némü csendességet csinálni, 's II. Jákobnak a'

rend és törvények' viszsza-állításáról gondos-

kodni , midön az Ángliában a' Yorki és Lan-

casteri házak köztt ez idöben folyt viaskodás-

ba belé elegyedve , Roxburg határszéli vár os-

tromlásakor , egy inellette el-pattant ágyu,

1AÓ0-6. 30 esztendös korában meg-ölte.

Helvébe a' fija III. Jákob következett , egy

hat esztendös gyermek. Ennek kis idejüsége

azonban, mely alatt a' szomszéd Angliát szün-

telen belso villongás&k szaggatták, szinte min-

den zivatar nélkül tölt-el,. 's midön 1.472-i. 18

esztendös korában maga által-vette az igazga-

tást, csendes és bóldog jövendö látszott Sco-

tziára derülni. De III. Jákobnak gondolkozása

nem illett az idöböz melyben élt; a' békessé-

ges foglalatosságokban , szép müvészségekben

inkább gyönyörküdött mint a' fegyverben , ka-

tonai doJgokban, 's a' io nemességet,. udvará-

tól és személyétöl távol tartva , bízodalmát

hozzá méltatlan csekély sorsu kedvelltekre

vesztegette , kiknek választásában igen kiüo-

nös launéja volt. így ezen uralkodás is az p-

lébbi háborgó , széiveszes idpk szome-ru- képét
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mutatja. A' hátra-tételt és meg-vettetést nem

türhetö föranguak, a' király tulajdon testvé-

reivel , diene oszve-esküvést forraltak, 's mi-

duii III. Jákob, kisebbik öcscsét Jánost Mari

grófot meg-ölette. a' nagyobbik, Albanv-i lier-

czeg Sándor , az Anglus király segitségéveí ,

kinek hazáját el-adni készült, igen veszedel-

mes belsii hadat gvúlasztott. A' király kéntè-

len volt fel -szóllitm az elötte gyülöletes ne-

mességet koronája védelmére, 's ralóban szá>

moson is sereglettek hozzá , de nem annyira

segitni aknró szándékkal, mint az orczáilan fa-

voriták ellen loro boszszu kívánásból. F.nnek

ki-elégítése haladékot nem szenvedo emberte-

len keménységgel is történt. Az öszve-esküdt

nagyok, a" király szobájára rontva , kedvellt-

jeit, kik köztt a' föbbek vóltak Cocliran komí-

ves , Hommil szabó , Leonard lakatos, Rogers

mu'sikus, Tortifan vindal-тester, — eröszak-

kal ki-hurczolták, 's a' leg-közelebbi hidra fel-

akasztatták. — Ambar a' királyi testvérek köztt

szin'böl békesség lett, de ez kevés ideig tar-

tott, III. Jákob boszszantó, 's az aljas embe-

rek barátságát keresó éiele módját folytatni

лeт szünt-meg. Az Albany-i berczeg új láz-

zadást inditott , 's majd midon az országból

kéntelen volt el-szaladni, gróf Angus a' Doug

las ház feje lett a' király ellen fegyverre kelök

\ezelojévé. A' páríosok, kiknek száma hamar

nagyra nött , eröszak és 'ravaszság által a' 15
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esztendös Rothsay-i herczeget, III. Jákob na-

gyobbik fiját magok részére huzván, Stirling

mellett a' királyi seregre ütöttek, azt szélyel

verték, a' szerencséllen fejedelem pedig egy

malomban, hól menedéket kercsett, meg-gyil-

kollalolt 1480-í. 34 eszlendus koiában.

A' llironushoz eriïszakos úion julott IV. Ja

kob idejében Scolzia kezdett pihenni, 's addig

nem igen látott belso esendességet és jól-le-

telt tapasztalni. A' földmívelés , kereskedés,

hajóká/.ás, mesterségek gyarapitására a' király

czélarányos intczeleket tett, az ígazság ki-szol-

gállalásán javított, söt még a' tudományos pal-

lérozódást is ébresztette. A' mi ezeknél több,

feleségül vette Margaréthát VII. Henrik Ang-

lus király léányát, a' mely kölés, az oly réglcil

fogva véresen háborgó és tusakodó két ország

közit leg-elsöben csinált valódi, úgy nevezhe-

tö békessé^et, 's egyszer'smind azok egykori

oszve-kapcsoKatúsának alapjává lett. De IV. Já

kob, mint nagyra-vágyó , dicsösi»get szomjuzó,

's a' hos névre törekedésben mérléken tul csa-

pó fejedelem , belé-elegyedett a' Francziák-

nak Olosz. országból ki-küszöbüléséért II. Ju

lius Papa á 1 tal 151 1-6. inditott háboruba , mely-

bеп VIII. Henrik Anglus király is a' Francziák

eilen részt vett. IV. Jákob, a Franczia királyt

XII. Lajost segitette, de ezzel nem elégedett-

meg , 's a' sógora ellen viseltetö gyülölsegetöl

el-ragadtatva, meg-támadó hadat kezdett, és.
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ÁngHába bé-ütott. Táborozása kezdele пет

volt szerencsétlen, de annak ki-menetele gyá-

szos , 's az országra nézve rongáló , inséges

lett. A' Flowden melletti ütközetben sept. g-k.

15l3-¿. IV. Jákob , a' nemesség színével, és

15.000 emberrel eg/ütt el-veszett.

Midön e' remito csapás a' nemzetet méjj

bánatba meritette , a' király egyetlen egy fija

és következöje V. Jákob egy esztendös gyer-

mek volt. Az ideigleni kormányt ugyan a' par-

lament egyezésével az özvegy királyné vette-

által, de mivel alig esztendö múltával a' király

halála után gróf Angus Archibaldhoz a' Doug

las házból, férjhez ment, a' nemzet bízodal-

mát el-vesztette, 's helyébe János Albany-i her-

czeg, a' III. Jákob testvérének Sándornak lija,

lett regens. A' részre-hajlás lelke újra dühö-

sen ki-tört, 's a' különben is sok nyomorúsá-

got látott országot tépte , szaggatta. Két ha-

talmas felekezet köztt oszlott-meg, és hányat-

tatott a' nemzet ezen idöben , egyik volt az

yingoi vagy Douglas-párt , melyet gyóf Angus

a' királyné férje vezetett, a' másik a' Franc&ia

vagy Hamiltoni-rész , inely a' királyi házzal kö-

zelröl rokon gróf Arrant választotta fejének.

A' nagyok dülyfosségével , féltékeny indulatjá-

val és fondorkodásával sokat küszködött re

gens , ki egyébbaránt is gyakran ült az orszá-

gon kivül a' Franczia udvarnál, végre 1524-6.

végképpen oda hagyá Scotziát. A' herczeg el
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tározása után , gróf Angus , bar a' királyné to

le el-vált, a' kormány gyeplöjet meg-ragadta,

's a' gyermek királyt kezére kerítve , háború-

sággal és zajjal teljes négy esztendön keresz-

tül eröszakoson bitangolta a' fo hatalmat. Vég-

re a' király ki-szabadúlt a' Doüglasok kezeböl ,

és 1528-й. ,16 esztendös korában kezéhez vet-

te az igazgatást. — V. Jákobot a' Urmészet sok

szép lelki tehetséggel és tulajdonnal ruházta-

fel , de>azok a' roszsz és mindent kényjére ha-

gyó nevelés miatt ki-fejtetlen maradtak, 's ötet

igen sokszor ki-csapongó indulatok és nagyra-

vágyás játékává tették, bár különben nyilt szí-

vével , igazság szeretetével , és alattvalójihoz

nyájas le-ereszkedésével a' nép kedvét nieg

tudta nyerni. Általa , Scotziának Franczia or-

szággal ôszve-kôttetése meg-újittatott , midön

elébb I. Ferencz Franczia király léányát Mag-

dalénát vette feleségül , ennek pedig véletlen

hálala után másodszor házasságra lépett Guise

Máriáral , a' Franczia királyi familiához rokon

Lotháringiai herczegi házból. Ettöl született

egymás után két fija , de igen különös eset ál-

tal mind a' kettö i540-¿. egy nap hólt-meg; és

ezen csapásban volt a' keblét naponként neve-

kedve dúló búsongásának és melancholiára haj-

lásának elsö magva el-rejtve, a' mit egy más

kornyülállás majá, teljesen ki-fejtett , és ötet

korán a' sírba taszitotta.

Ez a' torténet a' vallást a' setét idök és
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papi uralkodás salakjától meg-tisztitó reforma-

tzio kovetkezése vala. — Scotziában is , mint

másutt a kôxép századokban , a' Rom. kath.

papság nag)' birtokra, sok jövedelemre , 's ez

által ki-tetszö tekintetre és bé-folyásra tett

szert, de a' gazdagság és ebböl ônként folyó

fényüzés által, itt is kezdé felejteni el-rendel-

tetését , az Isten országa terjesztése helyett

inkább földi jókról és örömükröl gondosko-

dott, 's nem csak méjj tudatlanságba volt me-

.rülve , de erkölcse is nagy mértékben nieg-

romlott és el-aljasodott. (4.) — A' Német orszá-

gi vallásos újítás hire azért, mely jókor el-ha-

tott Scotziába, a' kiilönben is régtol fog va é-

rezhetö fogyatkozásokat inkább szembe tün-

(4.) A' Scotziai papok vastag tudatlanságának bi-

zonyságai , hogy solían küz/.ülök Luthert tartották

az Uj Testámentom szer/.oiének ; ( Baumer Gesch.

Europ. II. S. 406 ) a'Dnnkeldei püspük pedig 153Q-0.

cgy erelnokseggel vádolt és a' szcnt irásra bivat-

kozó kánonoknak dicseliedve monda, liogy bar sob

esztcndót él t , de sein az Ó, sem az Új Testámen-

tomot nem ismeri , 's meg-óri a' pontificaleval és
breviariummal. Schröckh • thrisll. "Hirchen^esch.

seit der Reform. II-í. Theil. S. 441. 442. — Milyen

nagy volt a' papság erkölesi meg-romlása, a' St. Àn-

drewsi érsek cardinalis Beatoun példájából lâtszik.

Ez a' feie az egyliaznak midön töhb természetes

léànyai közzül az egyiket férihcz adta gróf Craw-

fordhoz, a' lakadalmat a' leg-nagyobb ponipàval tar-

tà fenn, 's a' házassági oklcvélben a' menyaszszonvt

nyilván „maga léányának" nevezte. Az sein voit

rilkasàg ezen idöben, liogy papok, a' gyermeleiket

torvényesittették , 's nékik jószágokat hagytak. —

Robertson Gesch. von Schottland. I. S. 160. 234.

Raumer Gesch. II. S. 408. —
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tette , 's a' javítás kiránását még jóbban fel-zak-

latta. — Az Ángliából és Német országból bé-

vitt könyvek Luther tudományjának magvait el-

hintették, 's már í 527-0. Hamilton Palrik ne

mes ifju, Marburgb'ól haza térve, azt nyilváii

kezdc hirdetni , de azért' lángok köztt is ré-

gezte életét. A" még hnszon-népy esztendöt

sem ért ifjunak péJdáfa, ki állhalatos lélekkel

ment szembe a' ki'nos halállal, emelö, buzdí-

tó , serkentö vólt, 's midön utánna, a' követke-

zö esztendökben többen hurczoltattak vesztô-

helyre — — — — lelkiesméretek sza-

vához ragaszkodásokért, ez a' kegyetlcnség- az

új tudomány aránti lelkesedést, 's annak kö've-

t¿>i¡ számát nevelte; mert az üldözöttek és meg-

ölettettek rendíthetlenül állása, az igazság és

meg-gyñzrídések tisztasága csalhatlan bizonysá-

gának látszott. A' szomszéd Ángliában is ezen

idotáiban kezdett a' reformátzio terjedni , 's bar

annak inditója, a' despotai kegyellen VIII. Hen

rik, nem trszta és szent indulatból , de szenve-

delemböl és launéból kezdett a' Pápa uralko-

dása , 's a' régi ányaszentegybáz eilen víadalt,

csak ugyan dicséretére válik azon fcl-ébredé-

ee , hogy a' józanokossággal és status czéljával

eôt lételével ellenkezö hatalmát és belé-avat-

kozását egy kiilsö papnak országa igazgatásá-

ba , 's belso dolgaiba , meg äkarta szüntetni.

E' nagy munkájában azonban szerelte vólna a'

Scotziai királyal kezet fogni , kit azért ezen
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czélból Yorkba meg-hívott személyes találko-

zásra. V. Jákob meg-jelenését ígérte; de a'Sco-

tziai papság félvén ezen öszve-jöreteltöl és ér-

tekezéstôl az eretnekségre hajlott Ángol ki-

rályal, azt minden módon meg akará gátolni.

Egyfelöl használta a' király vallásbéli bigottsá-

gát, 's a' jövendö életnek eleven színekkel eli-

be rajzolt kínjaival rémitette , másfelol nagy

summa pénz ajánlásával meg-nyerte haszon-le-

so indulatját, '« végre hízelkcdett, a' nemesség

meg-alázására törekedö kedvellt idéájának, mi-

dön az inquisitio — e' pokol szülte nyomozó-

szék— fel-állitásával kecsegtette, melynek ret-

tenetes karja, az idvezíto hittöl már nagy szám-

mal el-szakadott fo urakat porba tiporná. V.

Jákob elsö minisztere, cardinalis Beatoun , St.

Andrewsi érsek , egy sok ki-tetszo lelki tehet-

séggel 's méjj bé-látással bíró, a' dolgokban

jártas , de nem kevésbé dölyfös és uralkodni

vágyó pap , munkálódott foképpen a' királyt le-

verni a' Yorkba menetelröl , 's a' bajlékony

gyenge fejedelemre bé-nyomást is tett kárté-

kony tanácscsa, ki VIII. Henriknek adott sza-

vát viszsza-huzva , a' vele találkozásról le-mon-

dott (5.)

Az Ángol király egy ilyen meg-rbántást el-

türni nem tudott, 's hadat izenve Scotziának,

oda sergével Ье-ütött. Ezen báborúban a' ki-

rályjától sok ônkényes tettei és eröszakos or

is.) Genlz Maria Königin v. Schottl. 28. 29.
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száglása miatt el-idegenedett nemesség nyílván

ki-mutatta iránta , tekintetét , akaratját számba

nem vevö, söt ki-gúnyoló indulatját. A' külön-

ben is könnyen ingerelhetö V. Jákob , most a'

harag, békételenség, fájdalom öszve-csapo ér-

zései köztt hányattatva, azt cselekedte, a' mit

a' fejedelmek ritkán tehetnek büntetlenül, trut-

tzolni akart a' köz-vélekedésen , 's a' nemesség

meg-alázásáért egy minden érdemtöl kopasz

kedvelltjét nevezte fö-vezérnek; de e'csalfa lé-

pésével még roszszabbá tette a'dolgot. A'nyug-

falanság es lázzadás tüze katonáji köztt teljes

Jángra lobbant , 's egy oly történetet szült ,

melynek nines párja a' historiaban. Tíz ezer

ember a' Cumberland! grófságba bé-indúláskor

szembe találkozva 500 Anglussal az Esk vizé-

nél, elöttök szinte minden ellentállás, védelem

nélkül le-rakta fegyverct, 's csak nem az egész

sereg foglyul adta magát az ellenségnek, ki

a' leg-véresebb ütközetben sem igen nyerhe-

tett vólna fényesebb gyözedelmet.

E' nagy vesztés és hallatlan gyalázat hire

V. Jákobot kétségbe ejtette , földre sujtolta.

Különben is titkos bánattól epesztetve, komor

érzésektol kinoztatva, e' sulyos tereh alatt le-

roskadt, a' szégyen , boszszú-kívánás , félelem,

dühösség egymást fel-váltva tépték, szaggatták

keblét, testi ereje naponként hanyatlott, 's vég-

órája nagy lépésekkel közeledett. Midön tudó-

sítást vett decemb. 7-k. i 542-í. egy léányának
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azületésérol , kinek majd María nevet adtak ,

fájdalmas méjj meg-indulással fel- emelkedve

ágyából, a' jövendöt mintegy sejdíio lélekkel ,

így szóllott: „ Szerencséllen ország! mino sors

vúrakozik rád? Henrik téged fegyver erejfvel,

vagy bázasság által magához fog ragadni!"

Hét nappal azulan decemb. 1 4 meg-hóU 31

esztendös korában , 's a' nvugtalan , vis^ontag-

ságos {''let után pihenést talált a' minden. indu-

latot el-oltó silban. —

Mária V. Jákob egyctlen egy léánya és

örökösse hét napos volt , midön artvja korán

tortént halála a' szünteleni zivafaroktól ostro-

molt tbronusra hívla. így mar születésekor el-

kezdette vele a' sors maga csudálatos- ölet két

ellenkezö végsoben hányó viszszás jálekat. A'

nap világát alig köszöntö csersemölbl gyámo-

lát el-ragadja , de fényes királyi koronát tün-

dököliet fejéiöl , az atvától meg-fosztott árvát

a' földi leg-magosabb polczra helyhezteti, az

élet minden szerencséje ki-nézését meg-nyitja

elötte , de ann^k minden viszfmtagságftival ,

minden veszedelmével is szembe álíitja , »'bio-

solygó bóldogságot, és földre sujtó s'eerencsét-

lenséget, a' vídám örömöket és keserü bánatot

öszve-zavart szinekkel mutatja néki , a' b.i»o'n'y-

talan jövendö csaló tükrében! — Valóban a' mi-

lyen környülállások köztt hagyta Y. Jákob az
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országát , könnyft volt képzelni , bogy a' hosz-

ezas kis-idejüség békességesen el neт telhet,

's lehetett elöre látni , mind az országot kemé-

nyen meg-rázó háborúságokat , fel-forduláso-

kat, mind a' királyné sorsát el-határozó nagy

változásokat. —

Cardinalis Beatoun volt az elsö , ki pró-

bálta kezéhez ragadni a' meg-üresült kormányt

V. Jákob egy testamentománál fogva, de mi-

vel annak bitelessége méltó kétséget szenve-

dett, a' mellett a'nemesség, kivált a' már pro-

testantismusra hajló számos resz gyülölte az

érseket eroszakos karakteréért , a' fö polczra

juthatástól el-ejtették, '■ a' református gróf Ar-

ran Jákobot a' Hamiltoni bázból nevezték re-

gensnek. Gróf Arran II. Jákob király léányá-

nak Máriának unokája, a' királyi házhoz leg-

közelebbi rokon volt , 's a' királyné gyermek-

telen halala esetében örökösse a' koronának:

egyébbaránt gyenge , állbatatlan , akármerre

hajtható ember , középszerü lelki tehetséggel

és rövid bé-látással , minden magosabb érzés

nélkül, kinek nagyra-vágyása is csak hiusága

ki-elégitcsére törekedett. — Elsö gondja vala

a' regensnek Ángliával a' jó egyetértést helyre-

állítni. VIII. Henrik mag« is óbajtotta ezt, 's

a' fog.oly Scotzlai fö embereket szabadon bo-

csátotta , bogy fijának Eduárdnak Mária ki-

rálynéval lejendö oszve-házasodását, 's a' bé-

kességnek ezen az alapon meg-készülését moz-
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dítsák-elö. A' parlament hajlott a' két országot

rokon kötéllel oszve-kapcsoló , a' véresen pusz-

titó hadakat meg-szüntetö szövetségre , 's va-

lóban elölegesen meg is egyeztek abban , oly '

móddal, hogy VIII. Henrik a' Scotziai dolgok-

ba ne avatkozzék, Mária pedig tíz esztendös

korában küldettessék Ángliába az egybe-ke-

lésig ott nevekedni.

De cardinalis Beatoun fel-zaklatta a' nem-

zet régi gyülölségét Anglia ellen, hevesen ki-

költ az ország függetlenségét fenyegetö alku

ellen, mind azért, mert elöre látta a' katholi-

ka hit meg-bukását abból önkent következni,

mind különösön mivel reméllte ezen az úton

a' kormányra juthatását. Valóban fel-szóllalá-

sa számos követökre talált , 's mlnekutánna azt

sok fö-ranguak is nyílt kebellel fogadták , a'

gyermek királynét és annak anyját maga ha-

talmába kerítette, kiknek fényes nevek inté-

zetei hathatós támaszszául szolgáljon. Ú) eröt

adott a' vele tarto katholikus felekezetnek az

Ángliából ekkor tájban haza tero Stuart Má-

tyás, gróf Lenox, a' királyi haz mellék ágából,

különben is azzal rokonságban II. Jákob léá-

nyától származása által , Arran után a' koroná-

hoz leg-közelebbi praetendens , kinek éppen

azért természetes ellensége is volt. Beatoun

a' nagyra-vágyó ifjat jussai kecsegtetésével , fö-

képpen azon bíztatással, hogy az özvegy ki-

rályné kezét el-nyerheti, maga részére huzta;
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's valóban a' regens ki benne veszedelmes ve-

télkedo társát kezdé szemlélni ingadozóvá lett,

's majd éppen ellenkezö oi'száglási rendszer

követésére hajlott. Bár áug. 25-k. I543-í. VIH.

Henrikkel a' meg-állított pontok szerént a' kö-

tés aláiratott, de Arran már el volt szédítve,

'e a' car^inalissal tartott egy beszéllgetése u-

tán , nem gondolva azzal , hogy az Ángol ki-

rály bizonyoson boszszut fog állani a' hitsze-

gésért , kilencz nap mulva sept. Ъ-k. le-mon-

dott a' vele tett kötesröl , bázassági alknról , 's

ugyan akkor Franczia ország részére nyilatkoz-

tatta magát. Ezzel nem elégedve-meg szembe

szállott a' már terjedni kezdeu. protestaos fe-

lekezet gyülölségével , el-keseredésével , 's a'

Stirlingi katb. templomban a' reformata vallást

nyilván meg-tagad(a. — így cardínalis Beatoun

ki-nézései vég-czéJjához már közel vólt, csak

T^enov állott még útjában , kivel mind addi<»

míg ötet eszköznek használhatta , szembe-kö-

tösdit játszott. Ennek azért szép szín alatt

Scotziából el-távoztatására törekedett , de az

ifjunak hevessége a' kesöbbi következeselcre

számított ravasz politikának elibe vágott. Alig

kezdé sejdítni a' cardinalistól álnokul meg-csa-

lattatását , leg-ottan az Ángol és protestans

párthoz csatolva magát, annak segitségévél

fegyvert ragadott, a' mivel azonban éppen el-

lensége kezére dolgozott. A' nem egyforma

viadal folytatására ereje nem lévén meg-bu-.
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kott, 's kentelen volt Angliába szaladni , hól

VTII. Henrik maga unoka hugát Douglas Mar-

garéthát, a' Scotziai királynénak gróf Angus-

tól született léányát néki felcségül adta : mely

házasságnak következöleg mind a' gyermek ki-

rályné sorsára , mind az országra igen nagy

bé-folyása lett. —

' » ' Ezen idötöl fogva ha néwel nem is , tet-

tel bizonyoson a' cardinalis kormányozott , 's

mind a' regens , mind az özvegy királyné töle

függöttek, szava és tetszése mindenben hatá-

rozott. De a' nagy hatalommal élés a' külön-

ben okos, elöre nézö papot el - szédítette , ki

el-bízva magát szerencséjébe , nagyra-vágyása

és vak indulatossága ki-elegitésében mértéket

nem tartott. -Fo óhajtása volt a' protestantis-

mus ki-irtása , melynek nem kicsi gyarapodást

adott a' gróf Arran által, csak hamar kormány-

ra lépese után, cszközölt törvény, mely a' Szent

írásnak nemzeti nyelven olvashatását meg-en-

gedte. Most már a' katholizált regens köteles-

ségének hitte nyomni az úgy nevezett erctne-

keket, 's a' cardinalis — — sugallásainak en-

gedve, a' parlamenttel egy a'protestansok meg-

itélésére és halállal is büntetésére fel-szabadí-

tó törvényt hozatott. Ez volt a' jel-szó az új

hit követöjinek embertelen üldözésére és vesz-

tö helyre hurczoltatására. A' Pápa követjévé

nevezett cardinalis a' regens 's több fö urak

társaságában útazott megyéjében , az eretne-



165

кeк ki-nyomozására. Mindenütt a' hól meg-for-

dult kegyetlen buzgólkodásának veres nyomait

hagyta; sokan csekély okért is halált szenved-

tek. Perth várossában egy embert azért akasz-

tatott-fel , mert a' szentek érdemének semmi

eröt nem tulajdonitott, egy aszszonyt pedig,

ki szülési kínjában , szüz Máriát segitségül hív-

ni nem akará, pocsolyába fullasztatott.(6.) Majd

egy koz-kedvességü református prédikátornak

Wishart Györgynek , ugyan csak Beatoun un-

szolására márez. i-söjén 1546-6. az érseki pa

lote ablaka alatt elevenen meg-égettetése-(7.y'

a' koz-gyüló'Iséget ellene teljes mértékben fel-

költötte, melynek áldozatjává lett. — Lesley

Norman , gróf Rothes nagyobbik fija , fana-

tismusig buzgó református ifju , tizenötöd ma-

gaval öszve-esküdt a' cardinalis vesztére, és

máj. zg-k. 1546-6. jókor reggel egy a' munká-

sokért ki-nyitott kapun bé-csúszva annak meg-

erösitett kastélyába, még alvó embereit és szol-

gájit rendre el-idézték , 's így lárma nélkül há.-

ló szobájáig jutván , boszszus és dühös indulat-

jokat ki-ontott vérében hülepitették-meg. He-

lyébe a' regens maga mostoha testvérét Hamil

ton Jánost Paisley-i apáturt emelte a' St. Ad-

rewsi érseki székbe. —

(6.) Schröckh , christl. Kirchengeschichte seit der

Reformat. II. 452.

(7.) Genta , Maria Königin von Schottl. 35. —

Schröckh II. 452. — Robertson Gesch. v. Schottl.

I. 129. —
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A' cardinalis haláláért ugyan a' regens bá-

uatot színelt, de belsöképpen nagy örömöt ér-

zett, mert dölyfös és parancsoló vetélkedo tár-

tától mentve látta magát. Másfelöl VIH. Hen

rik részéröl, ki a' vele kötött alku fel-bontása

után 1544-í. egy pusztító bé-ütést tett volt Sco-

tziába , most újabb veszedelem fenyegette az

országot, de a' mibe ezen király január. 2.8-k.

1547-í. tortént balála gátot vetett. A' dolog

azonban csak haladott , mert VI. Eduard kis

idejüsége alatt a' kormányt protectori czímmel

bíró. herczeg Sommerset , a' meg-hólt király

intézete végre-hajtásáért 18,000 eтberböl álló

sergével Scotziába bé-iitött, 's mar .Edinburgh

ig nyomúlt, de mivelott számosabb ellenség-

re talált, mint várta, magát viszsza-húzni , 's

a' békességért alkuba bocsátkozni készült, mi-

dön a' Scotziai vezérek hevessége a' dolognak

más és véletlen fordulást adott. Ezek az Anglu-

sokat Pinkey mellett nein meszsze a' fö-város-

tól vígyázatlanul meg-támadván, tökélletes meg-

verettetést szenvedtek sept. ю-k. 1547-í. Az

Anglusoknak mindazonáltal e' fényes gyözedel-

mek semmi valódi nyereséget nem adott , a'

Sommerseti herczeg nem tudta azt használni ,

annál inkább, mert otthonn ellene nagy ziva-

tar készült ki-torni. így ezen háboru czélja,

a' két ország öszve-köttetése nem teljesedett,

sot éppen ellenkezöleg , a' szakadás még na-<

gyobb lett: &z Ánglusok ellenségos bánása a*
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Scotziaiaknt jóbban el-idegenítette tölök, 's or-

szágok régi szövetsegesseihez a' Francziákhoz

hajlamtóbakká tctte, honnan a' szorongatott ál-

lapotban segitséget is reméllhettek. Az. özvegy

királyné , kinek Beatoun halála után az igaz-

gatásra és köz-dolgokra igen nagy bé-folyása

volt , mindei) eszközt elö-vett a' Franczia or-

szági szövetseg idéájának terjesztésére és xneg-

kedvelltetésére. Minekutánna a' regenst maga

részére húzta, kit- a' Franczia udvar ezen haj-

lékonyságért Chattellerauít hercze^i czímmel

és rangal jutalmozott, ennek és a' kath. pap-

ságnak segitségével a' .Stirlingbe egybe-gyült

nemességet is rá vett« kivánságára , íuképpen.

annak ki-jelentése által, hogy Scótzia Franczia

ország segitségére csak úgy tartbat számot , ba^

a' gyermek királyné a' Franczia dauphin v. ko-^

rona-berczeg Ferencz számára el-jegyeztetve \\

haladék nélkül a' Franczia udvarhoz is kiildet-

tetik az egybë-kelésig ott nevekedésert. Bár

némely elöre látó patrioták ellene-móndottak

a' Scotziát könnyen Franczia pr'ovincziává aláz-

ható kötésnek, de a' királyné czélt ért-i a' ren-

dek egyezéseket adták 'à' két' ország korona'

örökössei egybe-házasódásókra ,' és a' Scotziai'

királyné azoh flottával , mely II. Henrik Fran

czia királytól az Anglusok ellen segitségül kül-

dött 6000 embert el-hozta, leg-ottan el-vitetett

Franczia országba , hat esztendös korábaií

1548-í. —1 A' hadakozás Ángliával még egy da
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rabig folyt ugyan, de minden czfmerce törte-

net nclkül , 's a' békesség Franczia ország köz-

benjárására márcz. 24-A. 1550-0. a' dolgokat a'

régi lábra viszsza-tette.

Minekutánna az özvegy királyné merész

óhajtását a' Franczia udvarral szoros öszve-

kapcsoltatást teljesedve látta, többre, mago-

sabbra vágyott, 's egyenesen a'regensi föpolcz-

ra emelkedést tette maga czéljává. Ezért fáin

és jól számított politikával a' napról napra erö-

södö protestans felekezet meg-nyerésén mun-

kálódott , azt nyájason hozzá közeledéssel ,

barátságos bánással , igéretekkel kecsegtetve,

lassanként el-kötelezte, 's ilyen móddal egy so-

kai tehetö rész pártfogásához tarthatott szá-

mott. Annál könnyebben bóldogulhatott pedig

szándckában a' királyné, mert a' regens gyen-

ge karak'tere , és a' kormányra alkalmatlan vól-

ta mind szembetünobbé kezdett lenni, 's ez ál-

tal tekintete csökkent , a' nemzet tqle idegene-

dett. lev a' királyné minekutánna az indulato-

kat maga iránt elöre efckészitette , 1550 vége

felé Franczia országba ment , sok fö-ranguak

társaságában , kiket még inkább magához kap-

csoljon, 's majd hat hatos bé-folyásoknak hasznát

vehesse. Oda meg-érkezvén , nem késett plá-

numa meg-inditásával; csak hamar tudtára esett

a' regensnek hogy micsoda veszedelem fenye-

geté , mert a' Franczia király nevében forma

sacrént fel-szóllittatott a' kormányról le-mon
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dásra , és azt az özvegy királynénak által-adás-

та. Bár mely különös meg-lepö kívánság volt

is ez , de a' királyné jól választott biztossai, a'

regens gyenge hajlékony gondolkozására és ha-

szon-lesö indulatjára , hól fenyegetések , hól

kecsegtetö ajánlások által olyan bé-nyomást te-

vének , hogy valóban meg-igérte fö-hívatalának

által -engedését. A' királyné ebbéli bíztában

1551-í. decemberben Scotziába viszsza-tért,

hanem az alatt a' regenst, testvére a' St. An-

drewsi érsek más gondolatra birta, kitöl báto-

rittatva az ötet annyira meg-alázó lépését visz-

sza-húzta, 's a' királyné óhajtása ez úttal telje-

sítetlen maradott: de ezen fejedelem aszszony-

nak a' Franczia királytól , 's a' hatalmas protes-

tans felekezettöl gyámolított állbatatossága gyö-

zött végre csak ugyan minden akadályokon , 's

kivált minekutánna a' már tizenkét esztendös-

királyné is e' részbéli akaratját ki-jelentette,

gróf Arran vagy új czímje szerént herczeg

Ghatellerault le-tette regensi hívatalát ápril.

1Q-lc. 155A-6., melyet a' parlament az özvegy

királynénak forma szerént által-adott. —

A' protestansok állapotja, bár ottan ottan

nyomást üldözést szenvedve , eddig az idö-

pontig még is átaljában türhetö vala , 's az ' úi

tudomány , mind inkább gyarapodótt , mind

több résztvevökre talált. — Ángliában a' dol-

goknak és vallás formájának egymás után két el-

lenkezöre fordúlása csudálatosképpen bé-folyt
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a' reformátzio sorsára Scotziában , azt mago-

sabbra emelte , annak életet , eröt adott. VI.

Eduard uralkodása alatt a' protestantismus az

elsö országban akadály nélkül terjedvén , és

torvényesen meg-alapittatván , egy ilyen példa

Scotziára nézve tanuságos, ébreszto volt, mert

a' vallásos szabadság bóldogító kôvetkezései

egyik nemzetnél, azt a' másik elûttis becsessé

tették. Majd VI. Eduárdnak Jul. 6-k. 1553-*.

tortént korán halálával , a' nénje Maria VIH.

Henrik nagyobbik léánya lépett a' thronusra ,

II. Filep Spanyol királynak, a' vallásos és po-

litikai despolismus nagy képviselojének rokon

lelkü hitvesse , ki nem csak helyre állitotta a'

kath. vallást, de az új hit követöjit is ember-

telen kegyetlenséggel üldözte. (8.) Azok kik a'

kínos haláltól menekedhettek Scotziában ke-

resének menedéket, 's így ott még jóbban el-

hintették a' í-eformátzio magvait, az igazságon

épülo meg-gyozodéseket terjesztették , a' tisz-

tább tudományt hirdették. —,Az özvegy király-

né politiká.ja is , ki mint láttuk a' protestansok-

(8.) E' vérengezo tigris érzésü fejedelem aszszony

alatt tortént vallásos uldozésebet es borzasztó kin-

zásokat, a' meg-itéltctteli fejére égo szurok esepeg-

tclését, azoknak lassu tüznél sütögeteset 's a't. kör-

■ nyülállásoson ]e-irva olvashatni , Geschichte des

heutigen Kuropa — von Jul. Aug. Hemer III. Bd.

Leipzig 1803,., S. 92 — 101. — Azt irja Robertson Má-

riáról , hogy kegyetlenségét sokszor maga II. FiLep.

kéntelenittctctt mérsékelni. Gescb. v. Schottl. T.
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nak bar nagyra-vágyó indulatból kedvezett, a'

gondviselés kezében világosságot deríto esz-

köz volt.

Az özvegy királyné azonban , a' magos pol-

czon hová emelkedett, szédülés nélkül nem

sokáig maradott, 's rajta is bé-teljesedett az a'

csak nem mindennapi tapasztalás, hogy a' sze-

rencse kényesztetése az embert a' mérséklett-

ség köréböl ki-vágásra ragadja. Közönseges

békételenséget okozott a' leg-fóbb hívatalok-

nak idegenekre bízásával , valair.int a' nemes-

ségtöl adót kívánásával, melyet rendes álló ka-

tonaság tartására akart fordítni. (9.) így az in-

dulatoknak ellene fordulását látván , hatalma

még jóbban meg-erösitésere törekedett , 's azért

semmi úgy szívén nem feküdt, mint léányának

a' Franczia korona-herczeggel egybe-kelését

siettetni, a' mi által a' két ország teljesen egy-

be-kapcsoltassék. Alig töltötte-be az ifju ki

rályné a' I5esztendöt, annak végre-bajtása a'

parlament egyezésével meg-határoztatott, 's egv

a' nemzet nevében tisztelkedö és hódoló kö-

vetség ment Pári'sba. —

A'fejedelmi ifju pár házassági öszve-kötte-

tése nagy pompával tortént a' király, az egész

(9.) Midön ezen javallatot a' nemesség meg-értet-

te, egy szívvel, lclekkel kiálták: ,,A' 'sóldosoknak

nines valódi hivségek és ragaszkodások; as örökös

яЛ(,]< pc<l¡a és álló sergek tyrannusi országlás esz-

kijíei. " Raumer. II. «1. — Az el-mutt ido sókszor

«<i leUkéi világcsudott jelenkorunlínalí ! —
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fényes udvar , és a' Scotziai küldöttck jelen le-

tében ápril. 24-¿. 1558-5. — Az ifjuság teljes di-

szében álló Máriának kellcmeiröl, melyek min

den szemeket magokra vontak, minderi érzése-

ket el-csábítottak , az ellene,-állhatlanul bájló

nyájasságáról , hódító és el-ragadó ingereirol ,

szívekbe lopódzó lelkes tekintete némán is

rá beszéllo ékesszóllásáról , szóval földi lepel-

ben is menuyei színeket súgárzó szép formájá-

ról, minden írók egy és tókélletesen egyezö

értelemben yagynak , 's a' kik ötet e' nyíló ró-

'sa korában látták, a' leg-nagyobb tüzzel be-

széllnek ritka deli termetérol , orczavonásai-

nak ígézo fáinságáról , 's minden mozgása ked-

vességgel lebegésérôl. Szépségének ñera, volt

szüksége semmi külso pompara , az a' leg-egy-

szerübb öltözetet szembe tüntette , 's a' leg-

tündöklöbb ékességeket homályba meritette.

Midön egykor királyi bársonyját le-téve, dur-

va honyjának nemzeti természetes ruhájában

jelent-meg , közönseges volt az álmélkodás,

mert soha sz'ebbnek nem látták. Ha a' Jantot

pengette, 's ezüst hangját mellette ömledezte-

té , ezt hól lélekzetet meg-akasztó , hól min

den érzéseket, minden indulatokat fel-zaklató

el-ragadtatás követte. Emelte külsö szépségét

elméssége , azzal páros míveltsége , nyelvek-

ben , hasznos isméretekben jártassága. A' mu-

'sika és poézis mindég leg-kedvesebb foglala-

tossági valának; maga is írt verseket, melye
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ket Ronsard azon század költöjinek fejedelme

dicsércttel említ. De, másfelöl mint Robert

son meg-jegyzi , Mária inkább birt szeretetre

gerjesztö mint bámulásra intlitó magos tulaj-

donokkal; 's a' természetnek annyí pazérolva

szórt és a' mesterségtöl híven apolgatott aján-

dékai mellett könnyü gondolkozása, vígyázatla-

nul nyílt szive, az erzésektöl és indulatoktól

könnyen mozgatott, minden bé-nyomást el-fo-

gadó keble volt , hamar ingerelhetö természe-

te tévedésekre , bibás lépésekre vonta , a' mik-

böl folytak élte gyászszal boritott napjai. Szó-

val , Mária nem volt az on meg-tagadást kívá-

nó thronusra született kírályné , nehéz de di

oso el-hivattatását fel-áldozta az örömöknek és

gyonyorüségeknek , — a' közonséges életben

ki-tetszö elsö rangu , de az uralkodói fö pol-

czon közonséges aszszony.— Egy meg-romlott

erkölcsü , politikai 's vallásos despotismusra tö-

rekedö , és tündöklö külsövel leg-rútabb vctke-

ket fedezö udvarnát neveltetése, szívét és ka-

rakterét meg-ves-ztegette , 's szép és jeles lelki

tehetségei ki-fejlödését roszsz és kártékony

arányba vezette. Csak ha szemünk elött tart-

jnk így formalt ifjukorát, Ieszsz értheto fény-

böl borzasztó setétbe süllyedö sorsa! (10.)

(10.) Robertson Oescli. v. Schottl. V. 183 — 185.

Oentz, Maria Ron. v. Schottl. 40. 41. Remer Gesch.

des heutig. Europ. Ш. 28T. 288. Raumer Gesch. v.

Eur. II. 413 — 415.
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Az egybe-kelés után a' Scotziai követek

nem vonogatták magokat a' dauphint udvariság-

ból Scotziai királynak nevezni, valameddig ez

csak tiszteletböl torténve üres czímnek mara-

dott. De mihelyt a' Franczia udvar sürgetni

kezdé, hogy a' királynénak férje uralkodó tár-

sa is legyen , a' felség minden jussai val fel-ru-

házva , vagy az akkor szokott ki-fejezés sze-

rént, a' dauphin a' házassági koronávaL—ma

trimonial crown (i i.) — ékesittessék, erre rá-

állani a' küldöttek nem tarták magokat meg-

hatalmazva. A' dolog azért a' parlament elibe

ment , hól bár heves vítatás és több részröl

tortént ellent-mondás után , a' regens királyné

ezen végsö óhajtását is teljesedve látta, vejét

a' nemzet maga királyjának ismerte. —

A' regens királyné léánya férjhez menete-

le után már jóbban kezdé mutatni a' köz-véle-

kedéssel szembe-szálló indulatját, 's országlá-

si rendszerében, bánása módjában, a' mérsék-

lettségtöl és szelíd gondolkozástól, melyek e-

gészben vé ve karaktere czímer vonásait tették,

mind meszszebb távozott. E' változás föbb o-

kát rá hatalmason bé-folyó sugallásokban külö-

nösön testvéreinek , a' Franczia udvarnál min-

dent teheto Guise herczegeknek , nagyravágyó

tanácslásaikban lehet keresni. Ezek, fökép-

pen a' hös nevü Ferencz , és Károly Lotharin-

giai cardinalis , — ki késobben a' Trienti egy-

(11.) Robertson, I. 153 — 234. 235.—
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házi gyülés utolsó , 's a' protestantismus és kat-

holicismus kôzzé örökös közfalt emelö neve-

zetes napján, dec. Ь-k. 1503-0. az átkot az eret-

nekekre ki-mondotta,(i2.)— tekintetek és hatal-

mok meg-erositésére Scotziát is használni akar-

ták ; 's hozzájok viseltetö ragaszkodásból lett

a' regens királyné , éppen olyan gonosz mint

kártékony czélzások eszkôzévé, a' mi kormány-

ja végsôbb esztendejiberi az ország csendessé-

gét teljesen fel-zavarta , 's léánya szerencsétlen

inséges sorsát is elore-készitette. —

Angol királyné Máriának пот. 17-A. 1558-A.

tortént hálala elsö alkalmatosság volt, mikor

a' Guisek kevély intézeteik , 's a' regens király-

nénak azokat elo-mozdító viszszás országlási

rendszere , teljes mértékben ki-bonyolodtak.

Mária után Er'sébeth az öcscse VIII. Henrik

Boleyn Annától született léánya lépett a' thro-

nusra. De mivel VIII. Henrik az elsö felesé-

gétol el-válásra fel-mentve a'Pápától nem volt,

így mind azok kik a' Rom. kath hit principi-

umaihoz ragaszkodtak , második házasságát Bo

leyn Annával tôle származott léányával együtt

tôrvénytelennek nézték , a' mibol természete-

sen következett, hogy Scotziai királyné Mar-

garéthának VIII. Henrik nagyobbik léány tcst-

vérének maradékát, tehát Stuart Máriát illette

vólna az Angol korona. (l3.) Ezen just ele-

(12.) Wachsmuth historische Darstellungen—* I.

124. 259. ■

(13.) A' követkczo nemzetségi tabla mutatja a'bét
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veníték-fel аз egésa Británniai ezigeten ural-

kodni vágyó Guise herczegek, 's annak fenn-

tartásáért inditották Mariât es férjét az Ángol

királyné és király nevet fel-venni , azon ország

czímerével élni, 's így három koronát egyesit-

ni ; de csaló volt e' fény, a' számítás roszszul

ütött-ki, és ezen meg nem fontolt lépésben ta-

láljuk elsö csíráját az Er'sébeth Maria eilen vi-

seltetö engesztelhetlen gyászos gyülolségének.

A' második nagy változás , a' miben a" Gui-

( sek bé-folyása szembetünové lett, a' reformátu-

sok állapotjának roszszabbra fordúlása. À' ne-

vezett herczegek kiknek fo politikai maximá-

jok volt a' protestansok tokélletes el-nyomása

Franczia országban, ezt akarták Scotziában is

ki-vinni, 's a' két tartomány szorosabb öszve-

kapcsoltatását , valamint batalmok azon mér-

tékben nevekedését a' vallásos intereszszé egy-

formasága által eszközölni. A' regens királynó

emberi érzése ellenkezett ugyan egy ideig a'

testvéreitol kívánt vallásos üldozéssel , 'a azt

királyné származását, es агоп épûIÔ jussât az An

gol koronához :

VII. Henrik Ángl. kír. f иод.

VIII. Henrik Margaretha

1-sö fei. Arrag. Katliar. férje IV. Ják. Sc. kir.

2-d. — Boleyn Anna. I

3-<i. — Seymour Jobanna. V. Jakob

«^^v ——^ fei. Guise Maria.

t. MarU. 2.Er'sébeth. s. VI. Eduard. 1

Stuart Maria
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míg lehetett próbálta gátolni, de tégre ismet-

lett hatbatós sürgetésekre , Franczia ország

képzelt javámak fel-áldozta keЫe jóbb meg-

gyözôdését , 's több versben tett ígérete és

adott szava meg-szegesével azok ellen nyilat-

koztatá-ki magát, kiket sok nehéz környülál-

lásban leg-erösebb gyámolainak tapasztalt. De

roszszabb idöt az igazságtalanságra nem igen

választhatott. A' reformátzio Scotziában már

nagy ki-terjedést nyert, annak követöji egy-

más védelmére még 1557-í. egy naponként

hatalmasabb , majd többször meg-újitott szo-

vetségre léptek congregado neт alatt, a' világi <

jók söt az élet fel-áldozásával vásárolt meg-

gyozödés a' tisetább tudománv iránt a' nép

ezívében méjj gyökeret kezdett verni, mely

végre Knox Jánosban egy olyan före és hir-

detßre talált, a' milyent azon idö környülál-

lásai kivántak. (i4.) E' nevezetes reformátora

(14.) Knox tlsztességes és telietös szüléhtol szár-

mazolt 1505-5. , tanulását Glasgovrban végezte, 's

1550-5. papnab fel-szenteltetett. A' scent irás olva-

sása által tisetább értelemre vezettetvén, 1542-5.

nyilván a' protestans hitre állott , melyet a' leg-na-

gyobb buzgósággal, 's el-ragadó ckes-szóllással ta-

nitott és terjesztett, bár 1547-6. Franczia országba

hurczoltatva , mint gálya-rab szinte két esztendeig

szenvedett az igazságért. Azután egy ídeig Angliá-

ban élt VI. Eduárd alatt, hól a' reformátzio elo-

mozditásaban inunhás volt , de egy nékí ajánlott

Îiïspökséget, mint a' keresztyénség lelliével ellen-

ezöt, nem fogadott-el. 1554-5. Genevába ment Cal-

vinus Jánoshoz, kinek lövetÖje 's igen nagy tis*te

12
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Scotziának Genevából éppen akkor tért visz-

sza hazájába, midön a' regens 'királyné. 155.9

elején a' protestansokat nyomni kezdette , 's

a' husvétnak átaljában kathol. szertartás sze-

rént meg-ülését parancsolta. Az eröszak el

len tett elö-terjesztések és panaszok sükeret-

lenek vóltak,(i5.) minden református papok

máj. to-re Stirlingbe törvényszék elibe idéz-

tettek, kik midön számos híveikt.öl kísértet-

ve készültek meg-jelenui , a' regens királyné

lépése viszsza-húzását igérte, de szavát meg-

szegé , 's a' bé-vádoltakat , el-távozások után ,

a' határozott napon meg-itéltette. Egy ilyen

loje lett. Bar innen a' következS esztendöben haza

meut, de 1556-J. béntelen vólt újra Genevában ke-

resni menedéket, ból három esztendeig az Ángol

reformátusok papja volt. 1559 b. viszsza ment Sco-

tziába, 's Edinburghi prcdikátor lett. Az általa fun-

dàlt reformata egyház leg-szorosabban tartja mais

a' minden külso czérémoniáktól tiszta egyszerü is-

teni-tiszteletet. — Knox egy eros lelkü, fáradhatla-

nulmunkás, minden haszon-lesésen felyiil emelke-

dett, hite 's meg-gyÔzödése mellett rendithctlenül

álló férjfiu vólt, de határon túl csapó hevességgel ,

türedelem és szelidség nélkül , kevesbé alkalmas a'

jót szeretettel és kiméllo indulattal apojgatni, mint

a' tetszo kárhozatos rószszat hatalmas kézzel le-

verni , vagy ki-szaggatni. L. Leben dés Schottischen

Reformators Joh. Knox — von Th. M' Crie, übersetzt

von Plank. Gotting- i S 1 7 . 8. Raumer II. 431 — 433-

(15.) A' regens királyné a' vallásos¡- sérelem tár-

gyàban hozzá küldött protestansplinak ,. midön tett

igéretére emlékeztetnek:, .ilyen - nevezetes fcleletet

adott: „A' fejedelmek igcretei csali addig kötelez-

nek, mig rájok nézve basznosok. Raumer II. 430.

431. Robertson I. 185. Schröckh II. 404.
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rút csalás közönseges fel-háborodást okozott,

's Knoxnak május 11.-*. , a' Perthi templom-

ban tartott, tüzzel ömlö beszéde, a' mise, bál-

vány-imádás és képek tisztelete eilen, (16.)

fel-riasztotta az indulatokat , melyek tüstent

ki-törtek. A' fel-támadott nép az oltárokat,

szent képeket kíméllés nélküí törte, rontotta,

a* templomökat ki-rablotta, klastromokat fef-

dúlta sot szélyel-hányta, 's ezen vad dühös-

ség rövid ido alatt az egész országra ki-ter-

jedett.— Knox, ki éppen nem volt ai; üldozés

lelkétol ment, 's a' végbe vitt szentség-tôré-

sek meg-gátlására sem erôrel , sent akarattal

riem birt, úgy vélekedett, hogy a varjak, ha

fészkeiket el-rontják, tobbé viszsza nem tér-

nek. (17.) így az indulatok feszülése neveke-

íett, az új hit követöji nyilrán fegyvert fog-

tak, 's majd nerelte el-keseredéseket a' regens

királyné hitszegö bánása, ki velek két vers-

ben, ú. m. máj. гд-k. és jun. 13-A. tett kôté-

sét által-hágta. Ebböl még hevesebb mozgá-

sok származtak, a' polgári had lángja rallases

gyülölsegtöl élesztetve dühösebben fel-lobbant,

,(«6 ) A'fel-vett sz. letzte volt Mát. XXI. 12. 13.—

„Es bé-méne Jézus az Isten templomába, és ki-üzé

mind azokat, a' kik árulnak és vásárolnali vala a'

templomban , és a' pénzváltóknak asztalaikat, és a'

galambárosoknak székeiket fel-forgatá. — És monda

nékiek: Az én házam, imádkozásnak házának mon-

datik : t! pedig azt latroknak barlaneiokká tetté-

tek. " — Raumer II. 433. —

(17.) Raumer И. 433. —
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'» а' так buzgolkodaeu reformatas papoktól

fel-bolygatott népnek a' kath. templomokra és

klastromokra rohanásából, az elébbinél siral-

masabb ki-csapongások és pusztítások követ-

keztek. —

Mind ezen gyászos tôrténetek mellett ís ,

л két viaskodó rész köztt junius végén fegy-

yer szünés lett , 's a' tartos békesség helyre-

állását is lehetett reméllni , mert a' Guise her-

czegek bé-folyása a' Franczia udrarnál szem-

betünöleg kezdett csökkenni, 's II. Henrik a'

regens királynénak szelíd eszközökhöz nyú-

lást jayallott. De czen királynak jul. 10-k.

1550-*. réletlenül esett halála miatt a' szép

ki-nézés füstbe ment. Helyébe a' még csak ti-

zenhat esztendös, testben és lélekben egya-

ránt erötlen fija II. Ferencz lépett , Mária fér-

je, 's a' Guise herczcgek leg-ottan nem csak

yiszsza-kapták régi bé-folyásokat , de hatal-

mok, uralkodások még szélesebben terjedett.

Már most a' Scotzia el-nyomására intézett plá-

numnak is gyorsan teljesittetni kellett, hová

a' regens királyné gyámolítására , egy ezer em-

berböl álló Franczia serget küldöttek, ki az-

zal Leith várossát el-foglalta , honron a' pol-

gárokat tulajdon házaikból ki-kergetteté , 's

majd ellenséges szándékának több jeleitis ad-

ta. Az eröszakos lépés nagy fel-háborodást

okozott az egész országban , a' congregatio

tagjai, mint ,,a' Scotziai egybáz nemessei és
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Jcöz-rendei " szorosabban egyesültek, 'e fenye-

getö állásba tették magokat. A' szövetsegesek

köztt ëlsö helyen, bár inkább csak névvel, a'

a' hajdani regens herczeg Chatellerault állott,

most a' kath. hit el-hagyása atan megint re-

formátus. Ennek fija gróf Arran , egy btízgó

és heves követöje a' meg-jóbbitott tudomány-

nak és Franczia katona szolgálatban , alig me-

nekedhetett a' Guisek kezéböl , kik ötet fényes

áldozatnak nézték-ki, 's e' nagy csapással az

eretnekséget egyszerre földre sujtani reméll-

ték. (18.) De a' protestansok valódi fejek és

lelkesitöjök Stuart Jákob volt , a' mint hívták

St. Andrewsi prior, V. Jákob királynak Lord

Erskine léányától természetes fija , 's így Má-

riának mostoha testvére, ki papi életre szán-

va, arra majd rá unt, 's az imádságos köny-

vet kardal cserélte-fel. Nyugtalan természete,

nagv tálentoma és lelki-ereje nyiltabb mezöt

talált az új hítet vallók társaságában , kikhez

csatolta magát, 's csak hamar egyik leg-erö-

sebb gyámolok lett. — Midön a' regens király-

né semmi elö-terjesztésekre nem ügyelve,

Leithbe zárkozott míg több segitsége érkez-

nék, az egybe-szovetkezettek fegyvert fogtak,

's majd oct. 23-*. 1550-í. tartott nagy gyülé-

(18.) A' Lotharingiai cardinalistól vigyázatlanul

és korán ejtett ncmelv szók mentették-meg az ifju

gróf Arrant, Iii szaladàssal kerülte-Ы a' rá várak»-

zó sorsot. Robertson I. 20ï. 204. /
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sekben a' királynét „ a' törvenyek számba nem

vételéért, 's mivel az országot rabszolgaság-

ba ejteni torekednék" forma szerént le-tették

regensi hívatalából. —

Egy ilyen merész lépést azonban ki-mon-

dani könnyebb volt , mint azt végre-hajtani ,

a' congregatio fejei magok is érezték hogy e-

rejek arra nem lenne, azért Er'sébethhez fo-

lyamodtak segitségért. Ezen kényes alkudo-

zásra meg-bízták Lethingtoni Maitlandot, egy

méjj bé-látással , értelemmel , és nagy tapasz-

talással biró férjfiat, ki az özvegy királyné

mellett több esztendeig státustitoknok volt,

's kevéssel az elött, a' Franczia tanácsosokra

boszszankodásért vált-el tole. — Er'sébeth u-

gyan gondolkozott elébb mitevö legyen? mert

partos alattvalók ügyét védelmezni könnyen

veszedelmes példává válhatott; (19.) de csak

ugyan gyözött a' politikai haszon tekintete , 's

fébr. n-k. 1560-6. „ Scotzia régi jussai fenn-

tartására" a' szovelségesekkel alkura lépett,

melynek kovetkezéséül Lord Gray vezérlése

alatt 8000 embere oda bé-nyomulrán, a' con

gregatio naponként neyekedo sergérel egye-

eült. A' Francziák ily nagy erövel szembe

nem szállhattak, 's Leith várossába vonták

(19.) Er'sébethnelt meg-fontolva lépo és ohosan

számitó politikája éppen abból tetszik-ki, bogy a'

VecsegtetÔ meg-hivás el-fogadásával nem sietett, de

a' dolgot elébb rainden olaalról meg-nézte. Az ezt

illetÔ tanácskozást le-irja Raumer IL д*я — 440. —
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magokat, inelyet az Ánglusok ostrommal kö-

rül-vettek. Ennek ki-menetelétöl függött a'

had sorsa; a' dolog azonban véletlenül fordúlt,

mert a' harmadik hólnapban junius to-k.

az özveTgy királyné meg-hólt , ki bár némely

dicséretes tulajdonokkal , 's jora érzékeny szív-

velbirt, de gonosz tanácsokra hajlékonyságá-

val , 's éppen azert gyakran csalfa politikát kб-

vetésével sok veszélynek is lett szerzöje. Ben

ne a' kathol. felekezet leg-erösebb gyámolát

szalasztotta-el , 's mivel az éppen belsö villon-

gásokkal küszködö Franczia udvarnak is sür-

getö szüksége vólt Angliával a' hadat bé-vé-

gezni, a' békesség csak hamar meg-készült, '$

jul. 8-¿. Edinburgbban azt aláírták a' Franczia

részrol Montluc Valencei püspök, és Randon;

Anglia részéröl pedig Wotton , és Cecil Er'sé-

beth státustitoknokja , késöbben báró Burleigh

(20.) név alatt ismeretes. Ennek tartása sze-

rént mind az Angol mind a' Franczia sergek-

iiek tüstént oda kellett hagyni Scotziát , a'

Franczia királynak és királynénak az Angol

királyi név viselésétöl meg-szünni; továbbá,

az egybe-gyülendö parlamentre bízatott a' val

las dolgának el-rendelése; egyébbaránt annak

jóvá-bagyása nélkül sem hadat izenni , sem

békességet kötni, sem az országba idegen ser-

get hozni nem szabad, 's Mária távollétében

(20.) Raumer II. 423. 's következoleg nem igy,

mint eddig szoktàk , de Burghley-nek irja. —

;
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egy statue tanáoe l2tagokból, kikbol hétnekrá-

lasztása töle függ, folytassa a' kormányt. (21.)

A' békesség következéséül , mely Er'sé-

bethre nézve neт kevésbé dicsöséges mint

hasznos vólt, az idegen sergek kí-takarodtak

Scotziából , 's a' congregado fejei aug. i-sójére

a' parlamentet oszve-hívták. Itt a' nemzet kép-

viselöji tartózkodás nélkül nyúltak a' dolgok-

hoz , az indulatok zabolátlanul ki-áradtak.

A' reformátusok egy heves és kímélletlen ké-

rések mellett bé-adván hitvallásokat , az jóvá-

hagyást nyert, az egyház és isteni-tisztelet új

formája meg-állittatott , ellenben a' régi vallas

fenekestöl fel-forgattatott , a' Pápa törvényha-

tósága el-tör51tetett , a' kathol. szertartások ,

különösön a' mise gyakorlása meg-tiltatott, úgy

bogy az ez ellen hibázók testi büntetéssel,

minden javaik el-vesztésével , söt a' barmadik

esetben halállal lakoljanak. (22.) A' mi e' bor-

zasztó rendszabásoknal több , a' templomok-

nak, klastromoknak, könyvtáraknak , sot meg

a' sírhalmoknak is el-pusztítása határoztatott ,

„mivel ezek mind istentelenek lakhellyei, vé-

tek és bálványimádás eszközei:" 's könnyen

képzelhetni , hogy mimódon teljesítette a' fa-

natismusra zaklatott nép a' . törvenytöl paran-

csolt dühösséget. (23.) így lettek az üldözöt-

(21.) Genti 49. Robertson II. 35. Hausier II.

442. 443. —

(22.) Robertson I. je. 39. Ranmcr II. 444. 445.

(23.) Raumer II. 446. —



185

tek flldôzökké, Igy nyomták, fojtották a' lel-

kiesméretet, éppen azok, kik annak szabad-

ságáért viaskodtak ! Van é Talami csudálato-

sabb, az ellenkezésekböl , öszve nem férheto

érzésekbol alkotott, jót és gonoszt egyaránt

melengetö emberi kebelnél ? —

E' rettenetes és a' királyi tekintetet ösz-

ve-galázló végzések hire mind Máriára, mind

II. Ferenczre méjj bé-nyomást tett, és semmi

sem. vólt természetesebb , mint az , hogy a'

parlamenttöl azoknak meg-erosittetése végett

hozzájok küldött bíztos nagy kedvetlenséget

bizonyító és meg-tagadó választ nyert. Ez a-

zonban nem sokat jelentett, minekutánna az

említett határozások úgy is nagy részént vég-

re-hajtattak, de a' mi sokkal fontosabb követ-

kezéseket szült, a' királyné vonogatta magát

az Edinburghi kötést jóvá-hagyni , és azt kü-

lönbözö szín 's fogások alatt ki-kerülte. (24.)

Ezzel Er'sébetbnek töle úgy is idegenedett

indulatját élesitette, bizodalmatlanságát nevel-

te, 's új táplálást adott az egykor on-romlá-

sát eszközlö gyülölségnek !

Csak hamar egy történet nagy és neveze-

tes változást csinált a' dolgok állásán. II. Fe-

rencz dec. S-k. i5óo-í. tizennyoltz esztendös

korában meg-halván, gyenge 's csak névvel

folytatott uralkodásának vége szakadt , 's az-

zal együtt a' Guisek temérdek bé-folyása is

(24.) Baumer II. 447. 448. —
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meg-csökkent. IX. Károly II. Ferenez test-

vére még kis idejü lévén , az anyja Medici

Katharina egy uralkodni vágyó , gonosz lel-

kü , erkölcsi érzést nem ismerö és mindenbeii

csalárd színt vadászó aszszony ragadá-meg a'

kormányt , 's azon pillantattól fogva a' Fran-

czia udvarnál Stuart Mariát maganos személy-

nél egyébbnek nem lehetett nézni.

II. Ferencz halála Scotziában igen nagy

örömöt okozott, föképpen a' protestansoknak

vólt okok a' meg-elégedésre , mert az által a'

Guisek politikai és vallásos nyomásának sullyá-

tól egyszerre meg-szabadultak , 's királynéjok,

ki addig idegen segitséghez támaszkodhatott ,

most egyedül népe szeretetének jó indulat)á-

nak meg-nyerésétöl várhatort csendes és ból-

dog uralkodást. Valóban Máriának ki férje ha

lála után , különösön az anyóssától sok mél-

tatlanságot szenvedett, nem vólt más válasz-

tása mint országába viszsza-térni. — Mivel az

Ánglián keresztül menetelre Er'séhethtöl sza-

badságot nem nyerhetett különben , hanem

csak az Edinburgh! kötés meg-erositésével ,

a' mit most sem akart tenni , kéntelen vólt

a' tengeri útra határozni magát. Fájdalmas ér-

zéssel könnyben úszó szemekkel ült-fel Ca

lais-ban a' hajóra, el-hagyni a' szeretett tarto- '

mányt, hól ifjukora aranyidejét töltötte. pis

ten hozzád Franczia ország ! szép föld , mel-

lyet tobbé soha sem látok; Isten hozzádí"
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így kiáltott-fel a' part mind tovább haladtá-

vа! , 's hogy azt a' reggeli szürkületben még

egyszer meg-pillanthassa , az éjjet a' hajó fe-

delén töltötte.— Aug. ig-à. .1561-í. szállott-ki

Leithnél a' Scotziai partra. —

Mariát honnyi földjén a' leg-nagyobb el-

ragadtatással fogadták. Az uralkodójától znár

reg el-szakasztott nemzetet kedvesen lepte-

meg es vonszódásra ingerelte , midön ötet

most egyszerre maga keblében látta. Annál

nagyobb vólt pedig a' bé-nyomás , mert a' még

19-й?. esztendejét bé nem töltött szép és kel-

lemetes királyné , könnyü magaviseletével ,

nyájas le-ereszkedésével minden szíveket meg-

nyert. Bar mely nehéz vólt ekkor a' részek-

re szakadott, vallásért háborgó, fejetlenség-

hez szokott ország állapotja, még is egy ele-

inte szinle csendes bóldog jövendöt lehetett

vólna .várni, mert a' királyné , noha szíve tit-

kos vágyása ellen, az új vallas iránt kedve-

zést mutatott, 's így, a' mit ritkán tesznek a'

fejedelmek, a' közvélekedésnek áldozott. Hat

nappal meg-érkezése után aug. a5-¿.' egy a'

protestansok szabadságát' bíztositó rendelést

adott-ki, 's minden ellenek czélzó próbatételt

halalos véteknek nyilatkoztatott , tanácsossit

közzülök választotta , különösön bátyját a' St.

Andrewsi priort, és Lethingtont tisztelé leg-

nagyobb bízodalmával , 's az elsöt majd gróf

Murray czímmel és rangal ajándékozá-meg t
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midön masfelöl a' St. Andrewsi érsekct es a'

kath. felekezet több fejeit hátra-tevo bánással

illette. így próbálta a' nemzet számosabb ré-

szének hajlandóságát el-kötelezni, de a' jó

egyetértés csak pillantatig tartott,' annak meg-

zavarása , a' mint lehet gondolni , a' rallásból

következett, 's erre a' reformátusok zabolát-

lan buzgósága ncm kiesi bé-folyással volt. —

Alig futott-el a' hire , hogy a' királyné , meg-

érkezése után az elsö vasárnap, udvari kápol-

nájában misét tartatott, leg-ottan igen nagy

zúgás lett , a' minek ki-tôrését nehezen lehe-

tett meg-gátolni , és sok bajban került annak

ki-vívása , hogy a' királynénak vallása szabad

gyakorlását meg-engedjék. (25.) A' keresztyé-

ni szeretetet ki-gúnyolásban Knox maga ment

elöl, hangja a' büntetést menydörgö régi pro-

fétákéhoz hasonlított, az ifju királynéyal kit

Jezabelnek nevezett, (26.) eokszor kíméllés

és tisztelet nélkül bánt, egy misét tíz ezer

ellenségnél nagyobb roszsznak mondott, (27.)

*s a' mi több, könyörgött a' királynéért , hogy

az Isten téritse jora. (28.) Példája után más

(25.) Robertson II. 63. 64. Schröchh II. 488.

(26.) Jczabel volt Àchàbnak Izráel istentelen es

bálványozó királyjának hasonló gonosz életü fele-

sege , ki a' szegény Nábot eilen nantis tanukat ál-

littatott , csak azért hogy Stet meg-öletven , szÔlo-

jét cl-foglalhassa. I.Kir. XVI. 30. 31. XXI. 1 — 19.

(27.) Wachsmuth histor. Darstcll. I. 214. — Ro

bertson II. 64.

(28.) Az idô isuicrtetésére Icgycn itt azon imád
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egyházi tanltók is a' ezent székbôl nem békes-

séget és szeretetet, de boszszut üldözest hir-

dettek, 's a' régi hitet mocskokkal illetni nem

szüntek. Az indulatok ezek által egymás ei

len élesedtek, a' vallas gyülolség eszkôzévé

leu ; 's így mind inkább kellett érezni Má-

riának a' nagy külonbséget el-hagyott és új

honnyja köztt, honnan úgy is a' társasági pal-

lérozódás , fáinabb érzések , fény és pompa ,

szóval az élet azon örömei melyek köztt folyt

gyermek-kora , számüzve valának, 's a' mik-

nek képe a' sanyaru helyheztetésben gyakrab-

ban lebegett elötte. , : ... •

Majd naponként inkább fejlödö viszsza-

vonása Er'sébethel » nevelte kedvetlenségét,

és azon méltatlan bánás, melyet e' leg-köze-

lebbi rokonjától és királyi szomszédjától ta-

pasztalt , komor, jövendöt mutató keserüség

forrásává vált. — Az Angol királynéban mind

azon fényes tulajdonok , melyek egy nagy u-

ralkodót formálnak, 's a' népet tiszteletre, sze-

retetre ragadják , maga idején felyül-emel-

kedett lélek, méjj bé-látás, mindenre ki-ter-

jedö értelem , csudálatoson egyesültek a' leg-

ság , melyet Knox nyiTván a' templomban mondott :

„TisztitsA-meg oh ísten ! a' királyné szivét a' bál-

ványimádók mérgctÔI , 's szabadítsd-ki ôtet a' sarán

rabszolgaságából , melyben neveltetett, 's a' miben

van most is az igaz tiidomány hijjánosságáért , bogy

az országot ne taJáliák azon csapások és bosz.szu ,

melyek a bálványozást mulhatlanul követik. " Rau

mer II. 453. — Gentz 55. —
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redékeny hiúsággal, féltékeny indulattal, csa-

ló kétszínséggel , gyerekes tetszeni vágyással ,

dicséreten kapással: 's a'nagy trágédiában vég-

zödött idegenkedése Máriától, éppen ezen ap-

rólékos érzésekben gyökerezett , a' miknek

egy királyné is könnyen játékává leszsz. Tá-

gadni nem lehet Mária kezdette a' szerencséi-

len állást, de Er'sébeth sem zárta-bé keblét

a' gyMölseg elött. A' Scotziai királyné kelle-

meinek hire táplálta boszszus írígységét és

féltését ,' a' miknek gyakran ' Maria személyét

erdeklö hasonlításokban és ki-feje'zésekben is

szabad folyamatot engedett, különösön mikor

róla , ' a' Scotziából érkezöktöl sérto hangen

es csekélységekre 1e-szállva tudakozódott. —

Nem kevéssé ingerelte Er'sébethet még an-

nak tudása, hogy utánna az Angol korona Ma

riát illeti, mert így benne országa csendessé-

gét meg-zavarható, alattvalóji szivét el-rabol-

ható veszedelmes ellenségét képzelte , és úgy

nézhette ötet,' mint egy fel-jövö, a' nemze-

tet új reményekkel éltetö napot, mely éppeü

azért a' le-menöt homályba borítja. Ezért ke-

rülte-ki Er'sébeth ininden úton a' Máriáral

személyesen találkozást, bar azt a' jó egyet-

értés helyre-állitásáért többször munkába vet-

ték , és a' Scotziai királyné is ôhajtottà vól-

na. — Szóval , ÜVÍária vetélkedöje volt Er'sé-

bethnek a' szépségben , uralkodásban , az egy
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korbéliek bámuló hódolására tôrekedésben : 's

így nem tetszhetik különösnek a' két rokon

királyi aszszony merges, naponként élesebb,

el-taszítóbb ellenkezése, bár az egymáshoz

j'rt levelekben néha a' csalfa politika símán

udvariskodó hangján beszéllettek. ..Semmi sem.

TÓlt ilyen helyheztetésben természetesebb ,

mint az, hogy Er'sébeth a' Máriától haza ér-

kezése után csak hamar rendkivüli kôvetség-

gel Londonba ; kûj.dçtt Lethingtont, ki a' Sco-

tziai királyné jussát az Angol koronához for

ma szerént meg-erösittetni kérte, el-útasító

válaszszal bocsátotta-viszsza. (29.)^

Egy torténet azonban nagyobbá tette a'

szakadást a' két királyné köztt, 's Er'sébeth

gondolkozását maga valódi, tisztán látható szí-

nében mutatta. Több uralkodó házak vágytak

a' Sc.otziáyal szorosabban ôszve-kpttetésre , 's

ayánlották magok herczegjeket a' szép özvegy

kVrálynénak , mint II. Filep Spanyol király

fiját Don Carlost, I. Ferdinand, Német császár

fijat .fö-herczeg ¡Károlyt, és Mediçi Kathari

na harmadik fiját Anjoui Henriket. Er'sébeth

nyugtalan rólt, midön ezen alkudozásokat meg-

hallotta , mert ,nem nézte örömest Mária fény-

jének és hatalmának nevekedését, 's követje

Randolph altal tisz.tán és ^gyenesen ki-nyilat-

koztatta, mind ezen házassági intézetekkel el-

lenkezö gondolkozását , ki-jelqntètte , hogy

(ig.) Raumer II. 456 i—^SS.
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a' két ország köztt a' barátságós öszve-kötte-

tést csak az tarthatja fenn , ha Máría egy Än-

gol hazafit választ férjének, minden esetben,

az Er'sébeth kedve eilen tejendö választása

az Ángliai thronust illetö jussár8 káros bé-

folyással lehet.

Ha e' különös és meg-lepö kívánságnak

értelme elébb homályos volt , a' kétség hamar

el-enyészett , midön Er'sébeth tudtára adatta

Máriának , hogy éppen maga kedvelltje , sot

mint az egész világ tudta, szerelmesse gróf

Leicester az a' bóldog halando, kit néki férjül

választott. Bar mi volt is ezen szinte meg-fejt-

hetlen ajánlásnak czélja , akár Máriának le-

alázása, akár a' több kerök által okozott za-

varodásának nevelése , és a' magát el-határoz-

hatás nehezebbé tétele, akár végre Leicester-

nek próbára tevése, 's annál fogya egy nyug-

talan, 's az on-kínzásban gyönyörködö beteg

képzelodés szüleményje , midön szinte több

mint bizonyos volt, hogy Er'sébeth szíve em-

berének társaságától meg-válni nem tudott vól-

na, miridenképpen ezen lépés Ánglia nagy ki-

rálynéját igen homályos színben mutatja. (30.)

Máriát mint könnyen gondolhatni a' sérto ájan

las boszszankodásra indította , de még is ra-

vasznl el-titkolta méltó érzékenységét , 's bár

az Àngol követnek világoson ki-jelentette,

hogy „nem tartja magához illönek ezen egy-

(50.) Gentz 59. Räumer II. 467. 468.
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ben-kôttetést, melynek haszna as ün méltósá-

gáról îgy el-felejtkezést nem érné-fel," mégis

Leicesterröl becsülést bizonyító hangon szól-

lott , (31.) 's b°g7 az annyira szükséges jó

egyetértése Er'sébethel fel ne bomoljon , ötet

meg- engesztelni Melvil Jákobot mint biztos

"kôvetjét Lqndonba küldötte. (32.)

Egy ifjunak azonközben Scotziába és Ma

ria udvarához érkezése, ezen szemfényveszto

játéknak véget vetett, 's az egész dolognak

más fordúlást adott. Ez Lord Darnley Hen

rik volt, fija azon gróf Lenoxnak, ki mint fel-

jebb láttuk, cardinalis Beatoun által az or-

szágból ki-ideztctve Angliában keresett mene-

déket, 's Ott VIII. Henrik unoka húgát Doug

las Margarétbát, Mária után a' Scotziai és Án-

gol koronák leg-közelebbi örökösset vette fe-

leségül, mely házasságnak záloga volt az em-

lített Darnley. (33.) Politikai okok , melyek

(31.) Robertson II. QQ — 101. j :•

(32.) Ezen Melvil emlékirásából — memoirs — mely-

ben többek köztt emlitett követscgetis le-írja, leg-

inkább meglebet ismerni Er'sébeth aszszonyi gyen-

geségeit és Mariât nem sziyellhetô féltékeny índu-

latját. Remer Gesch. des heut. Europa III. 164. —

(33.) Ennek világositására

Vil. Henrik

• . í, '-Ï lr h Э ni 1 1
Margaretha i. férje IV- Jákob. •. fórj. Dongl. gr. Angua

 

V. Jáhob Douglas Margaretha

l férje gr. Lenox

Huart Maria 1

j Darnley.

13
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ezen ifjúnak követkeee&i jussában gyökerez-

tek, inditották különösön Máriát gróf Lenox-

nak 1504-í. víszsza-hívására , és ötet ki-tetszö

barátsággal fogadásra , 's midön a' másík esz-

tendöben Darnley maga is meg- érkezett , a'

szeretet gyorsan végre-hajto^ta azt , a' mi a*

politika ezövevenyjéböl nehezen 'bonyolodha-

tott vólna ki. A' szép külsö formáju, magát

kedvelltetö ifjú , meg-jelenéséVel tüstént el-

rablotta a' királyné úgy is könnyen gyúladha-

tó szívét, ki az arra tett elsö bé-nyomást fon-

tolatlanúl követVe , szembetünö meg-különböz-

tetést bizonyított aránta , 's csak hamar lehe-

tett látni, hogy a' szerencsétöl kedvelltjének

válasziott Darnley fogja el-nyerni a' sokaktól

forión óhajtot t kincset. Er'sébeth most is , bár

(Ц-magával csudálatos ellent-mondásban , dé

hihetösön a' benne újra nagy erövel fel-költ

irígy és féltékeny indulattól ingereltetve , Má-

riához csak ezért küldött rendkivüli követje

által ki-jelenté a' czélba vett házasságot hely-

be nem hagyását, és annak forma szerént ei

len t mondott ; (34.) midön másfelöl Scotziá-

ban is több elökellö és hatalmas urak, kiket

(34.) Er'sébeth Máriának férjhez menetele iránt

meg-kérdezte maga titkos tanácscsát, mely a' ki-

rályné jól ísmert óhajtása szerént, azon egybe-köt-

mésnek Ángliát vesBedelmezteto következeseit egy

elo-terjwtstágében ki-fcjtette. Ezt Er'sébeth úgy vet-

tf mint a' nemzet akaratjának nyilatkoztatásat, 's

-e« alapitá client -mondását. A' titkos tanács em-

íUirása meg van, Robertson II. 190 — 206.



Darnley fel-fttValkodása. es. le-nezö módja sér-

tett, nyilván. kárhoztatták-; a-' .kirÁ.lyné szándér

kát, söt annak végre-hajtását grovel is meg-

gátolni készültek ; mint a' koronához jussát

tarto herczeg Chatellerault , a' királyné báty-

ja gróf Murray , ki méltán. tarthatott ; Cjddigi

bé-folyása és tekintete .csökkenésétöl , valaminf

gróf Argvle , Glencairn , Bpthps r .más fy

ranguakka] együtt. — Márja . mind ezekre nem

ügyelt , de szíve hajlandóságát követve Darn-

leynak nyujtá kezét , 's- a^ Papa fel-mentésének

meg-érkezése után, az csketés jul..29-t- l5§jj-£(

a[ Holyroedi kápolnábaa a' kath. egyház; szer-

tartása szerént végbe-ment,. Még az nap IJen^

rik királyngk ki-kiáltatott, 's. Mária: egy nyila^-

koztatasaban tudtára adta a' nemzetnek, nogy

jövendöben. minden töryények és rendelések.

kettöjök nevében és alá^rásaval fognak..ki-hir-

dettotni: (35.) egy meg nem gondolt, el-sfv-

(35.)- Mimôdon történt María és Darnley egybeii-'

köttetések, hét nappai azután jul. 31-Ä. le-irta Ran

dolph Er'sèbeth Tendes követje Scotziában , "gtqf¡

Leicesterhez intézett levelében, honnan láthato e'

kázasság által okozott nagyzùgàs, békctelenscg ,

'a a' minek már akkor sokan roszsz végét jövendol-

ték. Maria lakadalma napján semmi örömöt nem

mutatott, söt gyasz-köntösben jelent meg az eske-

tésen, de bánatja szinlett vólt, mert különben he

ves és vak szerétetét Darnley iránt minden allial-

matossággal eléggé szembe tüntette , 's még is a'

mint Randolph mondja, „ nines rajta annyi hatal-

ina , valaminek cselekvesére rá birni a' mit Ö nem

akar, mint Meltóságod nem mchetne velem sem-

mire, ha arra kivinna venni, hogy fel-akaszsjiam

13 *
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tètt, Vmivel a' parlament egyeiése nélkül tor-

tént, törvénytelen lépésis, a' még lobogó in-

dulat szûlêinënyje, melyet leg-hamarabb szer-

zöje bánt-meg.

A' Içlralyi házas-pár elsö dolga vólt, az

ègybe-kelés meg-gátlására törekedö Lordokat

'törvénv elibe idézni, 's minekutánna a'fel-szól-

litásra meg nem jelentek, ellenek serget gyüj-

teni. Murray és társai Ángliában kerestek me-

nedéket Er'sébethnel , kinek titkos segitségé-

re számot tarthattak, bár nyilvaii szemrehá-

nyással fogadta oket. A' Scotziai királynénak

javát kívánó minden tanácsossi, szelidebb esz-

közökböz nyúlást és engedékenységet javallá-

nak , a' mire elébb Mária hajlandónak is mu-

tatta magát, de majd a' keményebb eszközök-

kel elés gondolatja gyözött , a' boszszú-kívá-

nást éleszté mind a' Henrik meg-sërtett ke-

vélysége , rnlnd azon környüiállás , bogy a*

pártosok nagyobb részint a' leg-hatalmasabb

reformátue urak valának, kiknek xneg-bukta-

tásával a' gyülöletes eretnekség ki-írtását az

oMzágból reméllni lehetett. Mert bár Mária

politikai o'kokból a' protestansokat nyílván ol-

magamat. " — Úgy látszik a' követ ismerte Er'sè-

bethet , mert diplomátziai szo-hajtásra is ki-eresz-

kcdett. „ Némely gyanus és mindent roszszra ma-

gyarazó emberek azt erösitik, hogy az új házasok

már az elött ismerték egymást minekelötte meg-es-

küdtek vólna. " — E' depeche egész ki-terjedéseben

"lvasható, Robertson II. 206— 212.
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talmozta, de tölök azért szívében idegenke-

dett , 's a' kath. hitnek régi fényjébe viszsza

tétele volt leg-föbb óhajtása. Ezért mellözte-

el , a* parlement által végképpen el-igazittatni

a' vallas dolgát, mint az Edinburghi alku ki

Tanta, sem az 15Ó0-A. hozott tôrvényeket a'

reformátzionak országos bé-vételérol meg nem

erösitette. így bizonytalaa, ingadozó, 's ép-

pen azért leg-roszszabb állásban hagyta a' dol-

gokat, a' mivel az indulatokat gyûlasztotta, a'

surlódást nevelte, 's a' nemzetet magától mind

inkább el-taszitotta. Máriának ilyen gondol-

kozására bé-folvtak meg Franczia országból

kapott sugallások , hól az udvar a' vallásos

szabadság el-nyomására törekedett, 's éppen

I56i-A. vólt a.' hires Bayonnei fejedelmi gyü-

lés is.— ez a' 1 6-d~ század congressussa — mi-

kor IX. Károly az anyja Medici Katharina 's

a' LiOtharingiai cardinalis társaságában öszve

jött П. Fil-ер feleségével Er'sébetb királyné-

val es herezeg Albával tanácskozni a' protes-

tantismusnak közös erdvel meg-fojtásáról , a'

mit IV. Pius Papa <— — ■— — is kívánt

elö-mozditni. Az itt készült kötest a' Franczia

udvar Máriának tudtára adatta , és sürgetöleg

kérte ötet, országában az új hitet vallók ei

len intézeteket tenni. (S6.) Maria engedett a

(зб-) így irja ezehet Robertson III. 12 — 14. —

Maria a' Trienti egyhàzi gyûlést is meg-ismerte, 's

nagybátyjához a' Lotharingiai cardinalishoz küldött
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goíiosz tanácsnak, 's è' volt fö^rügoja аг öszve-

eskiultèk vesztére czélzó határozásának. (57.)

Ezert a' parlamentet oszve-hívta márcz. il-re

1 566-Ô. hól meg-itéltesse öket, 's egy úttal a'

ka'th. hit helyre-állitását is mtinkába vegye ,

(38.) midön egy váratlan törtenet közben-jö-

vctele az egész plánumot meg-gátolta, 's a'

tlolgpknak, valamint az egyes személyek sor-

sának más állást adott.

Mária es Darnley hajlandóságok egymá*

iránt nagyon rövid ideîg tartott, a' királyné

szíve a' milyen gyorsan lángra lobbant , éppen

olyan hírtelen meg-hülepedett ; a' szeretet ré-

szegsége hamar èl-gôzôlgôtt. Henrik szép és

csaló formáján kivül semmi érdemmel, scm-

mi más valódi, szeretetre méltó tulajdonnal

nem birt, söt igen közönseges ember volt,

kinek míveletlen értelme, nemtelen indulatok-

leveleiben a' szent szék aránt ¡lio engedelmísséget

igórt. Hogy oda követet nem küldhetett a' cardi-

nalis !>Z7.al mentette, mivel Scotziának mind vi-

lági m!nd fô urai eretnekscgre hajlottak. Raumer '

Ii. 459. — —

(37-) Randolph Er'sébeth követje fébr. 7-пИ 1506-Ь.

státustitoknok Cecilnck irja, hogy két követ meg-

('■rkozése ntán Franczia országból , k!k közzül egyi-

ket a' Lotliaringiai cardinal ¡s küldötte, a' királyné

az öszve-esküdt Lordok iránt keményebb indulatot

mutatott. Azt is jelenti Randolph , hogy a' Papa ,

a'Császár, Spanyol király , Szávoyai berczeg,'s

több Olosz fejedclmek köztt kcszült kötcst „a' pa-
pismust az egcsz keresztycnségben fenn tartani ,k

fiaríais aláirta. Robertson II. 220 — 222-

(38.) Robertson III. 14. 16g. 170. —
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kal tömött keble , 's botránkoztató élete-mód-

ja, midön az italban és aljas ki-csapongások-

ban kereste föbb gyonyorüségét , királyi ma

gos el-hiyattatásával élesen ellenkezett. Döly-

fossége senkit sem kíméllt , eot hityessét is ,

bár néki köszönhette fel-emelkedését, meg

nem becsülte, és gorombaságával sokszor scr-

tette. Másfelol Mária mágayiselete sem volt

minden gyanútól ment, leg-alább sokszor lát-

szott az okosság és illenddség kôrébol ki-vág-

ni. A' közttök így meg-tágult egyetértés elébb

hidegséggé, majd untató és meszsze-taszító ,

tel/eséggel nem palástolt idegenkedéssé yált.

Ennek kí-torését sietteté a" királynénak egy

kedvelltje , a' kivel társalkodása már rég bosz-

szantotta a' nagyokat, 'e most férjére nézve is

türhetlen kezdett lcnni. Rizzio Dárid Olosz

ifju TÓlt ez,t egy Turini hangmüvész fija, k¡

a* Szávoyai köret kisérôji köztt yetödött Sco-

tziába. Mária ötet mint énckest rette elébb

szolgálatjába , azután titkos írnokjának választ-

ván, iassanként mind, feljebb emelte, majd

nem csak igen szembetünö bízodalmát znutat-

ta iránta , de a' státust illetö leg-fontosabb dol-

gokban is egyedül rá hallgatott. Ez kozonsé-

ges boszszankodást szült, 's az indulatokat még

jóbban fel-gerjesztette annak tudása , hogy Má

ria , általa folytatja IV- Pius Pápával a' protes-

tantismus el-nyomáeára czélzó leyelezését. (39-)

(39.) Räumer II. 472. —¡
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Mivel az ötet nem azívellheto nagyok már úgy

is rég boszszut forraltak ell ene, Darn ley, ki

veszedelmes ellenségétöl minden ¿ton mene-

kedni akart, könnyen talált magának társakat,

kikkel oszve-beszélljen a' gyülölt idegen meg-

ölésére. A' föbbek ezen bándita czéhban tóI-

tak , gróf Morton , Ruthven , Lindsay, Lething-

ton, Douglas, mind elö-kellö, nagy hívatalo-

kat víselo Lordok, és barátjai az Angliába sza-

ladott uraknak, a' kiknek viszsza-bívását egy-

szer'smind a' királyjal meg-ígértették, mivel

így magok bé-folyások és tekintetek erösöde-

sét reméllték.— A' fekete tett végre-hajtására

ki-keresett gonosz indulattal éppen a' király-

né szobáját és jelenlétét választották , hová

a' királytól vezettetve márcz. g-k. i566-í. est-

ve , egy titkos grádits ajtaján bé is rontottak.

A' már hatodik hólnapban terbes Mária éppen

vacsoránál ült , gróf Argylené , és Rizzio tár-

saságában, midön egyszerre magát fegyvere-

sektöl körül véve látja. Rizzio tüstént értette

a' szokatlan és csörgö látogatás czélját , 's a'

királynéba csipeszkedve ott keresett menedé-

ket , de hijában , a' rá mért sorsot ki nem ke-

rülhette. Míg Dornley feleségét meg -alelé

hogy el-húzhassa, 's a' tolyongásban az asztalt

mindenestól fogva fel-borították, az alatt Ruth-

тen és Douglas Rizziohoz hozzá férve, a' ki-

rályné háta megett kardjokat belé ütotték ,

ifajd egészen kezek közzé kapták, s így a'



szomszéd szobába hurczolva, ott ötvenhat se-

bekkel meg-gyilkolták. ('iO.) —Valóban egy aa

idöt elevenen karakterizáló gonoszság, melyet

egy király gondolt-ki, az ország fö-cancellá-

riussa— tehát a' törvény és igazság elsö ör-

állója—Morton intézett-el, 's néhányan a' sta

tus elsö cmberei közzül minden további gon-

dolkozás nélkül hajtottak végre , mintha az

kötelességek sorába tartozott vólna. — A' más

nap mindjárt Edinburghba viszsza-téro gróf

Murrayt és több el-üldözötteket nem csak a*

király, de a' királyné is nagy szívességgel fo-

gadta , kinek haragja és boszszus érzése most

már természetesen Rizzio gyilkossai ellen for

dalt, mert tölök szenvedett méltatlansága Mur

ray és követöji minden vétségeknél sulyosabb

volt. így, minekutánna a' királyné bár öriz-

ték , harmad napra még is Dunbarba el-illant-

batott, és fenyegetö készületeket tett Morton

és részessei ellen, ezek a' szerencse csudála-

tos fordúlása által kéntelenek valának hony-

jokból ki-vándorolva Ángliába vonni magokat.

Rizzio meg-ölettetése által a' hasonlás

Mária és a' férje köztt orvosolhatlanná lett;

Darnley lassanként minden bé-folyását tekin-

tetét el-vesztette , tulajdon udvarában szinte

(40.) A' hirálynéra ezen gyilkolás olyan bé-nyo-

mást tett, hogy a' mint állitják, nem sobkal azután

sziiletett fija , — Scotziában VI. Ángliában I. Ja

kob — soba mezitelen kardra reszketes nélkül nem

nézhetett. Wachsmuth. I. 220. —
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idegenné leu, 's kevéssel aa elótt róla rakí-

tólag tündöklö királyi fényje hitvessének meg-

homályosodott. így esétt hogy midön a" ki-

rályné jun. 19-*. 1566-í. egy fiut szült, Já-

kobot, kit a' végzések Anglia és Scotzia egje-

sitésére rendcltek, még ezen örvendetes kör-

nyüláUás sem hozta közelebb az egymástól

távol аПокаЦ még a' szülöi crzés sem mele-

gítette-fel jéggé vált hidegségeket.— A' kisded

herczeg keresztelésére Er'sébeth mint meg-

hívott keresztanya gróf Bedfordot küldé-el

gazdag ajándékokkal , 's a' Franczia és Szá-

voyai udvarok részérol is érkeztek tiszteló

kÖTetek. Innepi ■ fényes pompával ritte azt

végbe a* Stirlingi kathol. lemplomban dec.

17-A. 1566-0. Hamilton János a' St. Andrews»

érsek , de bár az atya és király ott helyben

volt, még is látni nem lehetett, 's egyátaljá-

ban senki sem emlegette , mintha az élok köztt

sem lett vólna, mert a' szégyentol , boszszú-

ságtól ingereltetve szobájába zárkozott.—Más-

felöl Mária sem titkolta fájdalmát, több rers-

ben hangoson panaszolta szerencsétlen sorsát ,

vádolta háládatlan férjét, és gyakran lehetett

ki-sirt szemeiböl belsö fájdalmát. olvasni. —

Hogy egy ilyen meg-bomlott, fel-zavart állás-

ból , 's naponként méjjebben gyökerezö , csak

nem halálos gyülolségbol roszsznál , inség-

nél, gyásznál egyébb nem kovetkczhetjk, a!ít'

könnyü volt dore látni. -— -«.'. i .... . . .; .
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Kcvés napokkal a' keresztség után, Mor

ion es társai engedelmet nyertek a' haza té-

résre. Ezen változás ezerzöje, a' királynénak

egy új kedvelltje gróf Bothwell vólt, ki

magosra nézo intézeteket forralt, kerély ál-

mokban ringatta képzelödését , 's éppen azért

számos barátok és követök szerzésén iparko-

dott. — E' gazdag, nagy tekintetü, szép külsô

formájával magát ajánló, de belsejével el-ta-

szító fô nemes karakterének czímer vonásai

vóltak , a' hatalomra vágyásban határon tül

csapás, az erkölcs tartózkodás nélkül ki-gú-

nyolása, és léha pazérlás, a'ki jusból, becsü-

letböl, vallásból egyaránt játékot csinált, 's

árulást, mérget, tört hideg vérrel használt

czéljai ki-vitelére.:(4l.) szóval Bothwell, meg- ♦

rázkódtató századjának, mikor az eröszakos

mindern merhetett, mindent reméllhetett, va-

lódi képét viselte. —Bár egyik feje volt a'pro-

testansoknak , 's maga is az új hit vallója , de

xnirel politikai haszon-lesésböl a' regens k¡-

rályné idejebéli valláeos villongások alkalma-

tosságával annak pártjára állott, azért a' gyo-

zedelmes congregatiotól az országból ki-ker-

gettetett. Majd a' Murray zendülésekor, kivel

merges ellenségeskedésben élt , a' királyné

viszsza-bívta , 's azon idötöl fogva kezdett a-

ránta figyelmet bízodalmot mutatni , a' mi kü-

(41.) Igy írja-le Bothwellt Máriának egy buzgo

védöje Stuart Gilbert után Raumer II. 476. —
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lonösön Rizzio meg-ölettctese után mind jób-

ban ki-fejlödött, mind szembetünöbb lett . 's.

csak hamar veszélyel tömött egybe-kôttetéssré

Tait, melyböl mint egy meg-mérgesített for-,

rásból ömlött az el-tévedett , meg-vakult , es

nemtelen iridulatoktól meszsze ragadott Maria

szerencsétlen, inséges sorsa. Mikor Rizzio gyil-

kossai mindcn kíméllést , minden tiszteletet

félre-téve szinte fogolyképpen tartották ezen

fejedelem-aszszonyt , senki több részvéteh ,

készebb és buzgóbb akaratot пет mutatott

iránta mint Bothwell,, kinek köszönhette meg-

szabadúlását is. Ugy látszik háládatosság voit

az elsö lépese, melyen a' királyné szivébe bé-

lopta magát, roajd aszszonyi gyengeségeit ra-

Taszul linszuálva , kényjének mindenben hizel-

kedett, fájdalma ki-tôrésének igazat adott, leg-

hevesebb indulatitól költsönözött bangon be-

széllett vele , 's férje aránti gyülolségét mes-

terségesen táplúlta , míg пет egészen el-szé-

dítette. így annyira magához bilincselte az ér-

zésein úgy is uralkodni пет tudó aszszonyt ,

hogy lassanként el-válhatlan kíséroje és társal-

kodója lett; bámulva 's egyszei;'smind botrán-

kozással látták mindenek bíztos néha illendö-

ségre sem igen tekintö közel állásokat , és Ma

ría annyira пет titkoita hajlandóságát , hogy

midön Bothwell egy útonálló haramia csoport

cllen octoberben is66-¿. viadalra szállva sebet

kapott, 's magát egy szomszéd kastélyba vilet-

>
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te, a' királyné ennek hirére Jedburghból , rang-

jâhoz nem illö sebességgel , a' mellen szinte já-

Tatlan es veszedelmes úton látogatására ment.

(42.) Kevéssel az elött gróf Murrayval meg-

békélltette volt etét , mert mind maga mind

áz ófszág csendességére szükségeínek látta a*

batalmastibb familiák fejeinek egyetértését. (43.)

A'király és királyné köztt heponként ne-

Tekedö és mind fenyegetöbb szakadásnak mér?

ge's ki-rontását Murray és Lethington válással

kívánták meg-élôedi , de Mária erre nem volt

hajlandó., mert félt hogy az által horaályt vet-

het fija szflletésére , és Er'sébethnek jó alkal-

matosságot á<í, ihelyet használjon ellene az Án-

gol thronustól- el-ejtésére. Másfeiol Darnley ,

ki állapotját tovább türni mar nem tudta, tit-

kon el akart az országból menni. Mihelyt ezt

Mária sejdítette7, eröe feltétele volt akármi mó-

don. meg-gátolni a' fel-fordúlt házi életét

szembe tuntetö , országa csendességét meg-za-

rarható lépést, 's azért a' sokszor hatalmas,

a' mint könnyen ellenkezö formákban vejtezö

aszszonji ravaszsághoz nyúlt. A' király éppen

Glasgowban mulatott egy terhes betegségébôl

gjógyúló félben , raid on Mária ötet meg-en-

gesztelni , bízodalmát viszont meg-nyerni töre-

kedö színeskedését el-kezdctte, hozzá barátsá-

goson- közeledett , 's majd januar. 1Ъ-1с. 15Ó7-*.

maga hozzá ment , és rá vette hogy vele Edin-

42.) Rob ertsoh III. 39. —

tson III, 33. —



to6

burghba menjen el , mirel ott inkább ntánna

láthatna. A' hólnap utolsó napján érkeztek o-

da, Darnleyt azonban лет a' királyi palotába

szállították, hanem egy a' városon kirül, a'sza-

bad mezcin magánoson álló házban vitték, mel-

lyet a' királyné kevéssel az elött ajándékozott

a' Bothwell szolgálatjában lévo Balfour Robert-

nek. (44.) Ezt a hely nagyon egésséges fekvé-

sének színe alatt tették, a' király gyengélkedo

állapotjáért. — Itt a' királyné férje aránt to-

vabb is részt-revo figyelmet , nyájasságot mu-

tatott , majd mindennap meg-látogatta ; söt két

éjjel egy annak lakása alatt léro szobában is

hilt. Vasárnap, fébruár. n-& 15Ö7-*. estve is-

mét sokáig nálla mulatott, azonban éjfél-tájba

bé-ment a' városba egy udrari múlatság és bál

kedvéért. Két ora mulva egy irtózatos csatta-

nás a' várost fel-rémíté , a' nagy lármára moz-

gásba jo minden , 's arra felé sietve , a' házat

melyben a' király lakott puska-por által a' le-

vegöbe fel-vetve látták, magának hólt- testet

pedig Tele volt szolgájával együtt egy szom-

széd kertbe találták , 's még azon éjjel minden

pompa nélkül el-temették. Küleö sértés jegyei

Darnley testén nem látszottak, de az ki-jött,

hogy eröszakoson fojtották-raeg. Még nem töl-

totte-bé huszon-egyedik esztendejét, mikor ily

borzasztó véget ért. (45.)

(44.) Raumer II. 478.

(45.) Robertson III. 59. Genta! 74. Räumer II.

478. Hemer III. íes.
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•i'-'-îièâl' igen тап a' historiaban egy torténet

is j xnelynek ki-világositásában és tisztába hozá-

sában a' részrehajlás lelke inkább uralkodnék ,

ntely több meg-osztott rélekedésekre , külon-

bözöbb itéletekre és fáradtságosabb vi'sgálódá-

aokra adott vólna alkalmatosságot , mint ezen

gyilkosság eredetének és inditójának febfede-

xése. Eppen etlenkczö értelmü okoskodások-

ra alapított , indulattal teljes , yastag könyreket

irtake* tárgyban,'s midönnagytekintetüszerzök

mint Thuanus, Hume, Robertson, közelebbröl

LaiBg: egyeneeen ■ a' királynét yádolják a" go-

rtósz tettel , és azt"B¿ki tulajdonítják , mások

mint Goodaí, Tytler, Stuart Gilbert, Whita-

ker, Chalmers miiiden erosségeket ki-keres-

ttík , minden okoskodásokat rakásra halmoztak ,

néha szembé ötlö ellent-mondással is erölköd-

tek a' királyné ártatlanságát a' lehetoségig meg-

mutatni , kik többnyire a' gonoszság szërzôjé-

nek Murrayt és a' vele tartókat mondják, bár

azt nyomoson meg-mutatni nem tudják.—Hól

van e' két régso köztt az igazság? tisztán meg-

határozni erösen bajos , egy rövid értckezés-

beii nines is 'helye mind fel-hordani , a: mit er-

rcH írtak», — az ilyeh historia» polemika fárasz-

tó lenne. Valóban ez a'szép aszszony, ki

éltében oly sok óhajtásokat , reményeket , та-

gyásokat, annyi öszve nem férheto , egymás el-

lenzúduló indulatokat fel-lármázott , szakadat-

lan háboruságot és zajt csinált a' politikai vi-
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lágban, hólta után szinte oly eröe mozgások-

ba és heves viadalba keverte . a' tudó» világot.

Azt , hogy a' királyné gondolta , inditotta, és

eszközölte vólna a' gyilkosságot , 's annak vég-

re-hajtásában része legyen, még lég-mérge-

sebb ellenségei sem állítoiták , de hogy az,

nem tudta nélkül, nem is kedve eilen esett, '%

meg-torténni engedte a' mit el-forditni nem

akart , talám siettetésére vágyott , — ettöl leg-

hevesebb oltalmazóji és barátjai sem tisztíthat-

ják-meg: 's alkalmasint e' rövidben szorított ál-

litásban. határozódik az aiinyira vítatott kérdés

egész valódisága. Elleüben valamint akkor a'

kôzvélekedés , és a' nép hangos szava szerént ,

úgy minden írók egyezö állítása nyomán gróf

Both-well volt fö szerzöje és cselekvöje Darn-

ley meg-ólettetésének, a' mit nem csak az is-

tentelenség végre-hajtására fel-vett, követke-

zöleg halálra itélt segédjeinek , és némely szol-

gájinak vallomásai bizonyítottak , de ötet Ma

ría pártfogóji , és tulajdon emberei is vetkes-

nek ismerték, söt erositették a' gyilkosságban.

A' kik mar tudva a' bíztos és szoros öszve-kiit-

tetést Bothwell és Mária kóztt, az utolsót юр*'

szesnek állították a'gonosz tcttben, czt némely

Bothwellhez küldött leveleiböl, 's iránta égô

szerelmét lehello sonettejeiböl küvetkeztették ,

mely írások , sorsának ki-bonyolódása utá* .kéz-

re kerültek, 's az ellene öszve-esküdt Lordofc

vádoskodásának alapúl szolgáltak. De ae>em-
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1/tett lerelek és ériekek bára'királynénak Botb-

•wellbez viseltetö bünös h'ajtóndóságat , az as7!-

ezonyi gyengéded és nemesebb érz'ésekkel kön-

nyelmüleg játszását, magán uralkodrii nein tu-

dó zabólátlan indulatját , — 's miért ne mond-

júk-ki?— az erkölcsböl ki-csapását eléggé bi-

zonyítják , de a' gyilkosságot érdeklo , tisztán

arra mutató eröszakos szándéknak nyoma nem

látszik bennek, csak némely batározatlan ál-

litásokból , homályos ki-fejezésekbôl lehetn'e

ilyen forma' czélzást magyarázni, 's minekután-

na ezen írások ma eredetiképpen nem találtat-

nak , azokhák valódiságok támogatására Tagy

xneg-czáfolására a' külsö kürnyülállásokból ,'

belsö ismertetö jegyekböl rnerített okok sem'

birnak tokéllétesen el-döiitö tefcintettel. Több

ezeknél , a' királynénak mirid' a* tettet meg-elö-

zö, mind ktilönösön azt követö botránkozt'ató

magaviselete , a' mi valóban méltó gyanut ger-

jeszthetett; a* kôzvélekedèânek annyira ki-gú-

nyolása, ón-magáról oly szembetünöleg el-fe-

lejtkezése nem igen képzelheto minden jó ér-

zésnek keblében meg-fojlódása nélkül , 's az

innen fejlödött és ötet közönsegesen kárhoz-

tató erkölcsi meg-gyozodés szinte sulyosab-

ban nyomott a' torvényes próbáknál.—Valóban

a' Scotziai parlement decemberben 15б7-£. K'ôlt

actájaban Mariât bünösnek, ,,'s mind ezándék-

kal , mind tettel a' királyt gyilkolásban részes-

nek," valamint leveleit egészen tulajdon ke
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zérel írottaknak nyilatkoztatta , (46.) a' Tad

igaz vóltát Murray es társai esküvéssel bizo-

nyitották, egy Er'sébethtol ki-nevezett nagy

bíztosság, melyben Mária részén levo némelj

katholikusok is ültek, december 14-Л. , 15-*.

15.68-í- az emh'tett leveleket szoros meg-vi's-

gálás es egyben-hasonlítás után valódiaknak

ísmerte, 's ugyan akkor különösön Cecil Er-

'sébeth státustitoknokja a' Pári'sban levo An-

gol köyetnek írta , hogy noha mint királyi

bíztos nem fejezheti-ki magát, „de úgy mint

maganos ember irtózás és borzadás nóJkül

nem gondolhat ezen dologra," 's végre mind

az Er'sébeth udyaránál , mind Pári'sba közön-

ségesen hitték M.áriának a' gonosz cselekedet-

ben. meg-egyezését. (48.) Nem lehet tagadni,

a' törtenteket közelröl meg-ítélheto egykor-

bélieknek ily világoson és több oldalról ki-

(46.) Robertson III. 104. Raumer II. 502. 503.

,(47.) Robertson III. 125—'127. -4

(48.) A' Pári'sban lévô Scotziai követ Beatoun

márcz. g-k. 15Ö7-6. irta , hogy a' közvelekedcs sze-

rént semmi sem törtcnt a' királyné jóvá'hagyása

nélkûl , azért hevesen sürgeté a' gyilkosok pcldás

meg-büntettetését, 's azzal egy pilläntatig sem ké-

sedelmezést, külünbcn jóbb lenne, hogy mindent

meg az életétis vesztette vólna-el. Räumer II. 481.

Robertson III. Ill — 112. — Er'sëbeth is ápr. 8-Л.

1567-6. Máriához intézett leveleben erSsen inti ,

ezen¡ otet közelrol érdeklo dologban nyilt egyenes-

seggel és okossággal bánni , hogy legyen a' világ-

nak oka ilyen nagy gonoszság vádja alól fel-óldoz-

n¡, különben a' fejedelem-aszszonyok sorából mél-

tán ki-töröltetnek, 's koz-gyalázatot vonna magára.

Robertson IV. 112. из. — Raumer IL 401. —
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fejezett gondolkozása, söt bizonyítása több e-

rövel bir a' kesöbbi gyanitásoknál 's azokra

épitett okoskodásoknál. (49.)

Minden várta Máriától a' gonoszság for

ma- szerénti ki-nyomoztatását , de bár fébr.

12.-A. a' cselekvöket fel-fedezönek jutalom i-

gértetett, azért egy valódi lépés sem tortént

a' dolgot világosságra hozni , söt midön csak

hamar kétszer is az utszára ki-ragasztott írá-

sokat találtak, melyekben Botbwell és három

inassai gyilkosoknak neveztettek, a' királyné

éppen az ilyen ki-ragasztások szerzöjinek a-

kart végire jártatni, kiket halállalis fenyege-

(49.) Robertson a' gyilliosságot illetS kérdésnek,

Maria bibás v. ártatlan vólta, 's leveleí valódisága

meg- vi'sgálásának egy külön értekezést szentelt,

hól az ide tartozókat apróra véve fei lebet talál-

ni. Kritische Untersuchung über den Mord des Königs

Heinrich. III. Ol — 165. — A' Királyné vétke bizonyí-

tàsàra elÔ-mutatott irások àllottak tía levelekbÔI

Bothwellhez , négy sonettekbôl, és bárom házassá-

gi contractnsokból. Ma eredetiképpen nincsenek-

meg—ugy làtszik Maria fijának VI. Jâkobnak ide-

jében vesztek-el. Fontossàgokat bizonyitja azon

kdrnyülállásis, bogy Er'eébeth Scotziában lévo kö-

vetje Bowes Bobert àltal azokat mindenképpen ke-

zére akarta kerittetni gróf Gowrietól , kinek birto-

kában valánali — de sükeretlenül. Bowes ez iránti

leveleit közli Robertson III. 15T. — 165. — L. czen

tárgyról még Gentz 75.— 79. Remer Ш. 2O6— 225.

Raumer is , különösön a' Laing Scotziai historiájá-

ban talált vi'sgálódások nyomán Mariât a' gonosz

ság tudójának irja, de a' tettben részesnek ncm e-

rôsitî. „Dasz Marie mit Bothwell in unanständiger

Vertraulichkeit lebte und von dessen Planen zur

Ermordung ihres Gemahls wuszte. — Ein» mag

zweifelhaft bleiben, ob Marie ihre Einwilligung zu
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lett. (50.) A'meg-ölcteU király édes atyja azon-

ban gróf Lenox eürgette a' gonosz tett meg-

vi'sgáltatását , majd BothweUnek és társainak

el-fogattatásokat kívánta , 's midön Máriának

a' dolgot húzni halasztani próbáló szándékát

lálná, a' nevezett grófot mint vétkest nyílván

bé-vádolta , és törvényszék elibe idéztetését

kérte. — A' királynénak egy ilyen kívánságot

meg nem adni nem lehetett , a' mód azonban ,

melyel az egész dolog történt, nagyobb ho-

mályt vetett rá , mint az igazság tiszta meg-

tagadása. Minekutánna márcz. n-k. az ország

fo erosségét az Edinburgbi fellegvárat Both-

well kezére bízta , hét nap mulva a' titkos ta-

nács egy gyülésében, hól maga a' bé-vádolta-

tott is jelen volt , ápr. I i-dikét határozták a'

nyomozás végben-vitelére , bár az ilyen eset-

ben a' törvény . világoson negyven napot ren-

delt. Lenoxnak protestálása a' ki-szabott ido

rovidsége ellen sükeretlen vólt, valamint Er-

'sébethnek az ítélet hátrább tételét javalló és

Máriát erös hangon into levele sem tett bé-

nyomást. Bothwell a' határozott napon számos

fegyveresektöl és részén lévöktöl kísértetve

Bothwels Planen nur im Allgemeinen gab, oder

ob sie auch von der Art und Weise des zuletzt

ausgeführten Mordes vorher genau unterrichtet

war." Raumer II. 505 — 513. — A' vádnah Murray

eilen forditása alaptalan vólt, és azt Maria semmi-

vel sem tudta bê-bizonyitni. Raumer II. 504- —

(50.) Raumer II. 479.
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jetent-meg, hogy batalma mutatásával minden

eilene^szóllhatást meg-fojtson, 's meg-ítélteté-

set ily fenyegetö állásban lebetetlenné tegye.

Lenox fel-szóllittatott vádja támogatására , de

mível személyesen oda menni nem vélte ta-

nácsosnak, egy bíztossa által mentette az idö

rovidségéért elö nem állhatását, egyszer'smind

a' per tovább Ralasztását protéstalas mellett

kérte. Mivel e'' szerént sem vádló , sem bi-

Eonyságok nem jelentek-meg , a' minden tör-

vényes probák hijjäval levo , a' mellett Máriá-

ftoz es Bothwellbez szító ítélo-bírák egyebet

nem tehettek , mint az utolsót fel-óldozní. —

A' királynét külonben vedo Melvil és Stuart

Gilbert magok is meg-vallják, bogy minden-

jiek sorsa Bothwell kezében leven , senki sem

mert ellene szózatolni, 's ái al jaban az egész

doTog folyamatfa a' leg-innepibb és tôkélletes

szántszándékos ki-gúnyolása volt a' jusnak és

tôrvénynek. (51.)—De ez az ítélet még jób-

ban fel-költötte a' koZ-zúgolódlst , az ilyen

forman mentté tételét Bothwellnek méltán vét-

kc bizonyságának nézték , 's a' szoros vígyázat-

tal és kemény rendelésekkel sem akadályoz-

tatható ttrjedése a' pasquilusoknak és csufos

irásoknak eléggé mutatta a' fel-gerjedt bosz-

szankodást. Az alatt a' királyné nem ugyelve

a' nép szavára, Bothwellt mind feljebb emel-

(51.) „Die feierlichste und überlegteste Verspot-

tung von Recht urtct Oesetr.. " Raumer II. 482
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te, rola mind több kegyelmét tündököltete ,

'a midön ápr. 14-A. , tehát két nappal a' tör-

vényes szemfényvesztés után , a' parlamentet

ki-nyitotta , éppen ötet választotta , a' ki elötte

vigye a' királyi pálczát. Ez a' gyülés Bothwellt

minden fö hivatalaiban meg-erösitette , „a' ko-

ronának tett nagy szolgálatjai " tekintetébol ,

's ugyan akkor egy a' reformata vallásnak is

kedvezö határozás tétetett a' királyné j<Wá-ha-

gyásával , (52.) ki mind eddig vonogatta ma-

gát az új hitet forma-szerént törvenyesittetni ,

de most a' hatalmas protestans felekezetet el-

kötelezni törekedö Bothwell bé-folyásának en-

gedett. így a' királyné különben dicséretes és

tetszo lépese is nemtelen inditó okban gyöke-

rezett , mert egy a' nemzet elött gyülöletes

ember haszon-lesö sugallásaiból következett.

A' szerencséjében fel-fuvalkodott Bothwell

azonban ennyi meg-különböztetessel sem elé-

gedett-meg, de a' leg-föbbre vágyott, a ki

rályné kezének birásával az uralkodó székbe

hágni ; bár a' gróf Huntley haga Gordon Jo

hanna házastársa vólt. De mino akadály gá-

tolhatott vólna, egy az erkölcsöt és Ielkies-

néretet számba nem vevö eröszakost kevély

ntézeteinek, bármi.úton, valósításában?—-A'

parlament el-bomlása napján ápril. ig-k. soka-

kat a' fö-ranguak és az ország rendei közzül

egy pompas vendégségre magához hívatott , 's

(52.) Robertson Ш- fio. — 176— 180. —
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minekutánna а' bor és jó kedv az indulatokat

fel-tüzelte, cgy oklevelet tett vendégei elibe

aláírni, melyben tokélletes ártatlanságának ki-

nyilatkoztatása , 's annak rédelmezésére ma-

gokat kötelezesek mellett, ötet ügy ajánlják

a' királynénak, mint leg-érdemesebbet arra,

hogy férjének válaszsza ! A' min bámulni le

bet, különbözö inditó okokkal, részint igére-

tekkel , részint fenyegetésekkel , 's a' remény-

ség és félelem minden rúgójínak használásá-

val rá is vette az aláírásra , a' becsületekröl

gyáván el-felejtkezöket. De mit kell ezen

Bothwellröl gondolnunk , midön hideget és

meleget egyaránt lehellö szájjal , némelyeket

a' katholika hit helyre-állitásával , másokat a'

Protestantismus teljesen uralkodóva ' tételével

. kecsegtetett ? ! Mária is tudta a' dolgot , 's né-

melyek éppen ezen meg-gyözödesböl vették'

részt a' le-alacsonító actába. (53.) Ezen torté-

net , a' borzasztó hírt , mely szárnyallott a' ki-

rályné szándékáról, szinte valódinak mutatta,

az indulatok mind inkább el-fordultak töle,

Murray is békételenkedve Ffanczia - országba

vonta magát , azonban a' meg-vakított aszszony

hiveinek, azok köztt Melvilnek, kérésére és

sürgetö intéseire semmit sem hajtott. Igy biz-

tositotta Bothwell vakmeroségét, ki majd erö-

hatalommal ötet maga kezére keritette. Mi-

don ápril. Mária Stirlingböl, hová fija

(53-) Raumer II. 482. 483. Robertson III. 72 — 74.
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látogatására ment, Edinburghba riezsia -ter

ne ? Bothwell egy çsoport fegyvercssel útját

el-állja , és kevés számból álló kísérüjit el-

szélesztre , a' Dunbari kastélyba vitte hól

néhány napig mulattak. Senki sem kételke-

dett, hogy a' királyné el-rablása elüre ki-csi-

nált dologTÓlt , ki azon kéntelenséget , mely-

bc a' mondott eröszakos tett által látszott hely-.

heztetTe lenni , \mentségére szojgálónak kép-

zelte. A' kôvetkezés még világosabban mutat-

ta a' szemfényveszto játékot. Bothwell harmad

napra Dunbarba érkezése atan, a' St. Andrew-

si érsek egyházi széketol kérte házasságát meg-

semmisittetni feleségével közelröl atyafiságá-

ért , kivel a' Papa fel-mentése nélkül kôlt egy-

ben.. Másfelol hitvessét rá-vette , bogy ellene,

bázasság türesért egy protestans torrényszék

elött inditson váló keresetet. Mino gyalázat !

A;ä ferj nem pirúl-meg ön alataonságát fel-fe-

dezni, '«. így akarja magát egy botránkoztató

lépésre fel-szabadittatni ; így kirán külsokép-

pen magosra emetkedni az erkölcsi tôrpeség-

re süHyedüi Mind a' katholikusok , mind »'

protestansok seéke sietett a hatalmastól pa-

rancsolt ítéletet ki-mondani, (54.) *s mineku-

tánna Mária Edinburghba visx»aa-roent , ott

(54.) Mfnd a' két törvenysiölc el-választó vcguc-

eét lebet olvasni, Robertson IV. íft-> tt6. Rair-

mer sxeréat — II. 484. — Bothwell csak fél esetcn-

dos bazas lett vólna, de a' váló itéletbol világo»,

bogy 1565-6. féhruariusbaa vette-el Meségét. —
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maj. 12 ht a' fö. tôrvényszék elfttt, aa ország

cancellárí^sso , . бok Lordok és итаk jelenlété-

be», ki-nyilatkoztatta , bogy .J3othwell ugyan

erövel ragadta-el ötet, de néki szolgálatjai és

becsületes Lánása tekintetébol n:eg-enged, 's

hozzá menyen feleségül!. így is történt, elébb

O.rkneyi herczegi rangra emelte, és máj. i5-k.

15Ó7-6. kezét nyujtá— férje gyilkossának ! Az

esketés úgy ment régbe nyilrán, mint a' re

formata egyház szertartása kívánta, de az nap

titkon a' R. katbolikusok módja szerént is rá-

jok adták az áldást (55.)

Ez a' botránkoztató, minden jó érzést é-

lesen sérto cselekedet, az egész országban

nagy fel-háborodást okozott, 's a' külsö udva-

rokra is erös bé-nyomást tett, a' mit eléggé

bizonyita Franczia követ Du Croc meg nem

jelenése a' lakadalmi innepen. A' nép véleke-

dése felöl sem lehetett kételkedni , mert mi-

dön a' királyné leg-elsöben mutatta magát kö-

zönseges helyen, méjj és komor hallgatással

fogadták, 's éppen az kiáltotta hangoson a'

nemzet bizodalmának el- vesztését. Valóban

(55.) Robertson III. 7в. Raumer IÍ. 485. Craig

nevü bátor reform- pap a' nazasulandókat, szolús

szerént, a'templomban ki-hirdetni nem akarta , mi-

vel azon egyben-belést „ lelkiesmérele és az Isteni

torvények szerént Jhclyesnek nem tartja. " Midon

Botbwell fenyegeto parancsolatja kovetkezeséül ,

a' bi-hirdetésnek csab ugyan mee kellett történni,

nyilván lii-jclenté a' pap a' gyülekezet elott azon

liá'.assnglól undorodását. Raumer II. 486- —
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nem ok nélkül, mert a' tôrténtéket egy cso-

móban magunk elibe állitva , nem igen lehet-

ne az emberi el-aljasodásnak rútabb és feke-

tébb ronásokból mázolt képét gondolni , vagy

az erkölcsi meg-romlottságnak el-taszítóbb pél-

dáját keresni. — Mind többen kerülték és hagy-

ták oda a' vétkekkel bé-mocskolt udvart, a'

koz-boszszankodás nem, sokára borzasztó for

maban készült ki-tömi , a' mit nem kisség gyú-

lasztott Bothwell mesterkedése , hogy a' kis-

ded herczeget Jákobot kezére keritse , 's majd

a' leg-hatalmasabb fo urak és nemesek, azok

köztt Morton, Argyle, Glencairn, Mar, Lind

say, Grange-i Kirkaldy, Lethington, és má-

sok Stirlingbe gyülvén, oszve-beszélltek a* ha-

zára halmozott gyalázatért boszszut állani a'

hitszegö Bothwellen , és bitanglott hatalmát

kezébôl ki-csikorni. Csak hamar el-foglalták

Edinburghot a' szôvetségesek , 's jun. iz-i. és

kemény hangu nyílatkoztatást adtak-ki

a' királyné eilen. Bothwell ugyan serget gyüj-

tött és Dunbarból ki-indult az öszve-esküd-

tek meg-zabolázására , de midön a' meg-táma-

dáshoz készülne, katonájinak hüsége kezdett

ingadozni , 's azoknak egy része oda is hagy-

ta a' csata-mezöt. így a' további proba vagy

ell entallas hasztalan lett TÓlna, Mária kénte-

len volt, egy Kirkaldyval tartott beszéllgeté-

se után , a' szôvetségesek kezébe adni magát ,

és Bothvelltöl el-válni , kiuek szaladásban kel-

♦
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Jett mencdéket keresni. (56.) A." ezerencsének

e' yéletlen fordulása egy hólnappal tôrtént

sok gonoszsággal vásárolt házassága után ; de

a' mire nagyságát akarta épitni , azzal buka-

sát eszközölte. Ilyen bizonytalanok es csalók

az embernek bíztató ki-nézései, kevély szá-

mításai, így állanak egymás tö szomszédjában

a' fény és árnyék; 's csak egy lépés választja-

el a' minden érzéseket el-szédíto és égig eme-

lo örömöt, a' pokolig taszító gyásztól és inség-

tfil. (57:)

A' fogoly királynét a' szovetségesek fejei

ugyan, kivált Morton, Kirkaldy és Lething-

ton tísztelettel fogadták, de a' kinek annál

több méltatlanságot kellett szenyedni a' kato-

(56-) Midon Bothwell az Edinburgh! fellegvárat

oda hagyta , ott felejtett volt egy sbatulyát a' hi-

rályné fennebb emlitett leveleivel és sonettejeivel.

Mihelyt azt cszrevette, egy biztos emberét visz-

sza-küldé azon becses zálog el-hozására , hi abban

el is jàrt, de midon viszsza-menne, jun. 20-k. 1567-6.

el-fogtáb , és a' sbatulya Morton , következoleg Mur

ray bezébe jutott. így jöttek világosságra az emli

tett iràsok — 's azokkal a' királyné bünüs vólta is.

Eobertson Ш. 129. IV. 1 1. 12.

(57.) Bothwell sorsa és vége , gonosz éltének meg-

érdemlett jutalma volt. Miveí az országban nem

maradhatott, az Orkádi szigetekre ment, 's ott ten-

feri rablást folytatott. Csak hamar onnan is el-ül-

ôzték , 's igy kéntelennek látta magát a' Norvégiai

part felé evezni. Itt egy gazdag Dániai hajót meg-

támadván, fogságba esett, 's nevé és rangja fel-

fedezésével a' gyalázatos balált ugyan ki-kerülte ,

de szoros tömlöczbe zárrták, hól meg-tébolyodott,

és mindentol el-felejtve, tiz esztendô mnlra' meg-

hólt. Robertson IV. 24. 25- Raumer II. 4ÇM-
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náktól, 's a' rendkivüli törtenet hírére oda tó-

duló néptöl. A' mint Edinburghba vitték, min-

denütt egy irtózatos zászlót hordoztak elöt-

te, melyen a' Darnley hólt-teste vala le-fest-

ve mellette térdelö 's így imádkozó fijaval :

„ Uram ! te légy ítélo-bírám 'a védelmezd ügye-

meí." A' polgári hadakban mérgesebben ki-

áradó indulatokat- még ilyen inségének látá-

sa sen engeszt¡elte , 's a' királyi magos polcz-

ról oly méjjen bukása sem költötte-fel a' részt

vevö szánakozást. — A' szövetségesek egyéb-

aránt nagyoti kényes állásba tették magokat,

honnan a' viszsza-térés éppen olyan nehéz volt

mint a' tovább lépés. De mivel a' koczkát már el-

vetették, szinte nem csinálhattak egyebet, mint

azt a' mit el-kezdének, végre-hajtani. A' ki-

rálynét azért a' Loch - Levini , egy tó közepén

magánoson alió kastélyba vitték, és ott Doug

las Wilhelm szoros örizete alá adták, kinek

édes anyja, hajdan V. Jákob király szeretöje

(58.) sok méltatlansággal ¿s boszszantó bánás-

sal keseritette a' szerencsétlen aszszonyt. —

Er'sébeth a' Mária ellen ki-ütött zendülés hí

rére leg-ottan boszszankodását jelenté, „mert

minden uralkodó tartoznék ilyen veszedelmes

példának elibe állani. " Könnyen is lehetett

gondolni, hogy e' kedvezö alkalmatosságot a'

Scotziai dolgokba elegyedésre használni meg-

prób.álja , 's valóban Throekmorton Miklóst

(58.) Escn szerelem gyümölcse volt gróf Murray.
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rendkivfili kflvetségben oda küldé kozbenjá-

rónak a' királyné és partos alattvalóji köztt,

a' mi természëtesen Ánglia bé-folyásának meg-

erosítésében Yegzödött vólna. De Thíoekmor-i

ton czélját nem érte, (50.) a' mérgesen vias-

kodó feleket egymáshoz közelebb viñni lehe-

tétlen vólt, 's Mária az ellene különben is fel-

. háborodott közvélekedést nagy mérfékben in-

gerelte nyakasságával , és Bothwellhez okta-

lanul ragaszkodásával , a' kivel tett kötésérol

le-mondani nem akart. (60.)

Máriának a' thromisról le-esésevel, a-z ösz-

ve-esküdtek, mint „ a' titkos tanáes Lordjai"

az egész országlói hatalmat magokévá tették,

's leg-ottan néhányat a' király gyilkossai köz*

zül ki-nyomoztatván érdemek szerént büntet-

teték. Majd tanácskozván a' további- szükséges

intézetekröl a' két ellenkezö vélekedés köztt,

hogy a' királynét bizonyos íel-tételek mellett

szabadon bocsássák, vagy törvényszék elibe

állítva meg-ítéltessék, egy közép útát követ-

tek, 's meg-határozták , a' koronát a' kisded

(59.) Az Angol köVetnek az emlitett tirgyat ér-

deklo 's az iránt folytatott alkudozásait elo-adó

egész levelczését közli Robertson IV. 1 18 — 145.

(60.) Azt irta Throckmorton Er'sébethnek jul.

14-i. 1567-6., hogy Máriát éppen azert tartják szo-

ros fogságban , mert Bothvvellt el-hagyni teljeség-

gel nem akarja, 's a' mint magát ki-nvilatkoztatta,

inkább meg-válik országától és koronájától , mint

nálla nélkül éljen. Robertson IV. 127. Raumer

H. 490. — ,
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herczeg fejére tenni, gróf Murrayt pedig a'

regensi fö polczra emelni : egyszer'smind ezek-

nek jóvá-hagyására a' királynét rá venni, vagy

kénszeritni gróf Lindsayt választották , egy en-

gesztelhetlen ellenségét, ki darabos és kiméJl

ni nem tadó indulatját iránta sokszor ki-mu-

tatta, 's e' meg-bízottságát is hasonló bánás-

sal teljesité. Halállal fenyegettetve , reszketö

kézzel, '« könnyben úszó szemekkel írta-alá

Mária jul. . 24-*. 1507-í. azon okleveleket,

melyekben az országlásról le-mondott, fija

meg-koronáztatására egyezését adta , gróf

Murrayt regensnek nevezte. Mihelyt ez meg-

történt, a' kisded herczeget mint VI. Jákobot

Stirlingben jul. 29-Ä. meg-koronázták, 's a'

Franczia-országból viszsza-téro gróf Murray-

nak a' kormányt által-adták, ki aug. 30-Jt. azt

kezéhez is vette. Az új regens a' törvények

és rend helyre-állitására czélarányos lépése-

ket tett, majd a' parlamentet decemb. 15-re

1 567-í. oszve-hívta. Itt a' nemzet képviselóji

mind azt a' mi tortént helybe-hagyták , a' ki-

rálynénak az el-fogott levelekre és sonettek-

re alapított bünös vóltát ki-nyilatkoztatták,

végre a' reformata vallas minden szabadságát,

jussait újabban é¡ forma-szerént meg-erösi-

tették. —

A' révolutzio e' szerént el-végzodött , Mur

ray hatalma csendes birtokában képzelte ma-

gát, midön egy nem yélt tórténet az ország
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eeendességét fel-zaklatta , 's a' dolgoknak szin-

te más format adott. Mária tizenegyedfél hól-

napi fogsága , után , örzöje testvérének Doug

las Györgynek, kit magához hóditott, segitsé-

gével máj. %-k. 1568-3. tömlöczczeböl ki-szo-

kött. Ennek hírére, a' részén lévök tüstént

kezdék fejeket fel-emelni , meg-jelenése új

mozgásokat szült , melyeknek közép pontja a'

Hamilton ház vólt, 's a' királyné maga leg-

erösebb gyámolát a' St. Andrews! érsekben ta-

lálta. Yalóban naponként mind több követöji

gyülekezenekkörülötte, kik a' meg-tprténtek-

ért békételenkedtek , vagy a' változásból hasz-

not remélJtek, 'e ha Mária alkalmatos idöre

és erejének nevekedésére várakozzék , úgy

sorsa bizonyoson jóbbra fordult. vólna. De

gondolatlan, haladékot nem türhetö siettséggel

meg-támadta máj. l3-¿. 1508-í. a' regensnek

Hamiltontól nem meszsze Langside mellett jó

állásban fekvö sergét, és tökélletes meg-ve-

rettetést szenvedett. Igy minden reménységét

el-enyészni látván , kéntelen volt szaladni , 's

a' pártos alattvalóji kezébe eshetés félelmétöl

nyugtalanítva , addig meg nem állapodott , míg

a' csata-mezötöl husz Német mértföldre eso

tenger partig r nem ért. Itt nem ügyelve hívei-

nek esdeklö kérésére , nem is sejditre lépese

rettenetes következését, könnyü észszcl 's me-

gint el-sietett bízodalommal arra batározza

magát, hogy sorsát halalos ellenségének Er-



224

'sébethnek kezébe tegye. Egy halása csónak-

ba ülve máj;' гб-k. a' Curnberlandi grófságbán

Workingtonnál ' ki-szállott az -'Ángol partra,

honnan rangjähöz illö tisztelèttel Carlisle Vá-

rossába vitetett. Csndálatos rendkivüli sebes

fordulása a''forténetnék ! Tizennégy rovid napok

alatt látjuk" Mariát fogoly-képpen a' tömlöcz-

ben , niínt 'királynct egv ' számos és hatalmas

seregnek'-pâfrancsôlni' ée azt csatába vezérel-

ni, ùjra"sz'8ktëtfëny formaban bujdosni, 's majd

azon kírrcrt ' kéntelenségben , hagy ellensége

nagylelküségére bízza magát. Lehet é ennél

tündéresebb játéka a' szerenosének? —

Az a' szempillantás , melyben Er'sébeth

e' fontos újságról , egy ilyen nagy játék meg-

nyerésëröT értésittetett , bizoiryoson egy volt

a' leg-ürvendetesebbek közzul egész éltében.

Máiia meg-bukása Angliára nézfre'tobb tekin-

tetbéh- fontos" voк, midfln ''tai égy a' Franczia

udvar segitségére támaszkodható veszedelmes

praeteridehstöl meg-szabaditotta , a' mellett

Scotziát újra ' a' kis idejü kormányokkal együtt

járó zivatarok prédájává tette , ' 'i a' könnyü

szerrel és jól használható belé-avatkozásra

annak belsö dolgaiba útat nyitott ; másfelöl

az Er'sébeth féltékeny és irígységtöl kínzott

szívének is nem kicsi elégtételt adhatott, gyü-

löletes vetelkedö társának homályba , meg-

vettetésbe, inségbe süllyedése, 's a' hajdan hó-.

dító, minden szíveket el-ígézo királynét most
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úgy látni mint esdeklöt , mint kegyelméhez

folyamodót. Igy fogott kezet Mária szeren-

csétlen sorsában a' politika a' nemtelen indu-

lattal , 's nem kellett méjj bé-látás annak meg-

mondására , hogy a' mindentöl meg-fosztott ki-

^'ályné , szabadságát is alkalmasint örökösön

koczkára tette, midön az Ángol földön kere-

sett menedéket, oltalmot.

Mária Angliába épkezése után egy érzé-

keну levelet írt Er'sébethnek , melyben részt

vevo szánakozást, és szerencsétlen állapotjá-

ban meg-érdemelt segedelmet kért. Három út

volt az Ángol királyné elött határozni Mária

sorsáról , ötet thronussára viszsza-tenni , Fran-

.czia-országba vagy máshová szabadon bocsát-

ni , 's végre Angliában tartóztatni. Természe-

tesen, Ánglia haszon-lesö politikájának , Er'sé-

beth nagyra-vágyó czéljának csak az utolsó

felelhetett-meg , 's a' mint leg-többször a' feje-

delmek inf'zeteiben az intereszszé el-fojtja

a' jus és emberiség szavát , az Ángol minisz-

terek is azt mívelték. Er'sébeth máj. 20-k.' két

fö emberét küldé Máriához , 's válaszszában

bizonyossá tette maga hajlandóságáról és rész-

vételéröl. De midön Mária a' bíztosoknak Er-

'sébetthel személyesen találkozni vágyását je-

lentette , tölök azon feleletet kapá , hogy bar

mennyire sajnállják , kérését még is királyné-

jok meg nem adhatja , míg azon vádak alól ,

melyekkel terheltetik, ki nem tisztitja magát ;

15
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ellenben ha ea meg-történik, akkor Er'sébet-

thöl rangjához illö el-fogadást él segitséget is

reméllhet. Mária semmi roszszat nem gyanít-

va, 's bízodalmatlanságot sem akarván mutat-

ni ahoz kitöl védelmet kért , ki-jelenté hogy

Er'sébeth ítéletére bízza maga ügyét , 's kész

elötte ártatlanságát bé-bizonyitni. Semmit Er

'sébeth inkább nem óhajtott mint ezt , mert

¿gy nem csak Mária sorsát egészen kezébe

kapta , de közbenjáróság neve és színe alatt

az alattvalójival viszszálkodásába is belé szóll-

hatott, 's a' dolog folyamatját és ki-fejlödését

tetszése szerént intézhette. Onként követke-

zett ebböl azon javallatja , hogy mind a' két

fél ki-hallgatására bíztosokat fogna nevezni,

'* Mária feleletjének meg-várása elött a' Sco-

tziai regensnek is ajánlá, maga ré&zérol és ké-

pében meg-hatalmazottak küldését, a' király-

né ellen el-követett bánása mentéséért. Ké-

sön vette-észre Mária a' kelepczét melybe ma-

gát ejtette, a' fátyol szeméröl le-esett, és Er

'sébeth ki-fejezett szándéka , a' rá várakozó

meg-aláztatást egész ki-terjedésében mutatá.

Bár azért jun. 13-A. írt levelében elébb tett

ajánlását viszsza vette, „mivel alattvalójit ma-

gával egyformáknak nem ismerheti , 's ügyét

nem bocsáthatja azon törvényszék alá , mely-

nek felölök is ítélni kell , " de Er'sébeth nem

hajtva Mária ellent-mondására , meg-határoz-

ta a' törvényes vi'sgálat végbe-vitetését. Egy-

<
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labb esö é* bátorságosabb helyre , a' Yorki

grófság szélén fekvö Boltoni kastélyba vitet-

te. '— Itt jal. Er'sébeth meg-újitá maga

javallatját , mely a' dolognak , egy a' végre

rendelendö bíztosság elött, mind a' két rész

kozbenjövetelével el-láttatását tárgyazta , 's

xnásfelol újabban fel-szóllította gróf Murrayt

a' meg-jelenésre és magát vedelmezésre. Csak

ugyan mind a' két félnek ki-nyilatkoztatta,

hogy nem veszen magának just közttök ítél-

ni, de mindeniknek ki-hallgatása után egyes-

séget akarna eszközölni, valamint Máriának,

bizonyos feltételek mellett, a' helyre-állitáshoz

reménységet nyujtott.

Több ezen tárgyban folyt, 's nem min-

den élességtöl ment alkudozások után (6 1.)

Mária végre csak ugyan meg-egyezett Er'sé

beth kívánságába , úgy is azon szövevenyböl ,

a' mibe vígyázatlan lépésével magát bonyolí-

totta, más ki-menekedést nem igen talált, mint

ha ártatlanságát akárhogyis védelmezi, 's nem

láttatik a' világosságot kerülni , valamint más

felöl a' maga vonogatása esetében soreának

még roszszabbra válhatásától félhetett. Meg-

igérte azért hogy Yorkba, az értekezésre szánt

helyre , bíztossait fogja küldeni. — Hasonlót

kellett tenni a' Scotziai regensnek is. Bár mely

(61.) Raumer II. 499. —

t5*
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le-alázó vólt, egy független státusra nézve ma

ga belsö dolgait idegen hatalmasság ítéleic alá

bocsátni, bár mennyire st-rtette a' nemzetet az

Ánglia gyülöletes felsöségére emlékeztetö le

pes ,' valamint Murray tulajdon királynéja és

testvére vádlásából semmi dicsöséget és hasz-

not nem várhatott , ftiég is kéntebáhnek látta

magát Er'sébeth akaratjának engedni, kít meg-

bántdni nem is lett- vólna tanácsos , midön a'

Mária részén levo batalmas, naponként neve-

kedö, és Fraticzia-országra tAmaszkodható fe-

lekezettöl fenyegettetett. Mivel e' fontos és ké-

nyes kötelességet a' regens másra bízni nem

merte, vagy talám nálla nélkül nem is könnyeit

vállalta valaki a' felelet nagy terhét, személye-

sen el-ment Yorkba , négy követ társával , kik

közlt volt Morton rs , egyszer'smihd el-vitte se-

gédül a' státust illetö minden szovevényes kér-

désekben el-kerülhetlen Lethingtont, és a' hi

res Buchanant. (62.) Mária személyében heten

(62.) Buchanan György, ncvezetes poeta es his-

toricús, merész és láng-elmével , azon setét idÔbol

fényesen tündöklü irói tálenfommal , de másfelol

vallásos és politikaí fanatismustól , 's részrehajlás

Iclkétôl mozgalott kebcllel ¡s. Szülctett Scotziában

1506-6. tanulását Párisba kezdette , és hazájában

a' St.. Andrews! t'ö oskolában végezto. V. Jákob ki-

rály. 1536-6. természetes fija Stuart Jákob, (követ-

kezoleg gróf Murray) nevelÔjévé tette, de egy a'

Franciscanusok ellen nyomtattatott csípSs satyraert

az országból ki-kellctt bujdosni. Elébb Franczia-

országban, azután Portugaílíában tartózkodott mint

rofessor a' Coimbrai akadémiánál. Végre 1563-6.

aza ment , hól nyilván a' reformata vallás követo-

1
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jelentek-meg, azok köztt egy éltében és hólta

után is hív 's buzgó követöje Lesley Rossi püe-

pök. A' két fél ki-hallgatására Er'sébetthöl ne-

vezett bíztosok valának , herczeg Norfolk ,

Radcliff, v. gróf Sussex , és Sadler Ralph. Rár

az Angol királynét vóltaképpen egyik rész sei»

ismerte ítéló-bírónak , de mégis felettek állott;

's neт kisség meg-Iepö és bámulásra ragadó le-

hetett, egy királynét és egy király képviselöjét

Er'sébeth thronussa elibe idézve szemlélni!—

A' tárgy fontosságáért nevez«tes , a' eze-

mélyek rangjáért fényes, valamint az indulato-

kat átaljában nagy feszülésben tarto törvény-

szék elött, az értekezések oct^A-i. 1568-6. kez-

dödtek-el. Midön azok következéséül Mária a'

thronusra viszsza-tétettetését reméllte , gróf

Murray az Er'sébeth pártfogásáról bíztosítását

hordozta szeme elött , cz utolsónak politikája

csak ön hasznára és bé-folyása fenn-tartására.

czélzott, 's így a' dolgot húzni halasztani, és

mentöl jóbban oszve-bonyolítni törekedett. Ép-

pen azért nem mutatta leg-kisebb hajlandóságát

a' felek oszve-békélltetésére, söt a' regenst alat-

je lett, 's majd a' gyermek hirály VI. Jáhobneve-

lése rá bizatott , Iii alatt titlios pecsétôrzo lett.

Meg-hólt 1582-6.—Euripidest le-fordította , több 'ja

les déák versehet, tragédiàliat irt, 's a' 'soltárokat

poétai formaban öltöztette. — FÔ munhája — Renim-

Scolicarum historia L. XX. — melyben a' bath- val

lás és hajdani jóltévoje Stuart Maria eilen igazság-

talan, nyomó és üldözo indulatot bizonyit , bár kü-

lünben méltán classicus irónak tartatik. —
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tomoson , a' menyiro оввк as ttlendöseggel öez-

ve-fért, Mária vádlására ingerelte. De az elmé-

ket olj nagyon hevitö per folyamatja a' vára-

kozást erösen meg-csalta. Mert bar a' Mária

személyessei octob. Z-k. Murrayt a' királynén-

el-követett eröszakért nyflrán felség-sértés bü-

nével terhelték, a' regens nem csak hogy nem

viszontagolta a' vádat, de arra egyenesen fe-

lelni sem akart , '» áttljában magaviseletében

szembetünö tartozkodást, határozatlanságot mu-

tatott. Ennek oka kesöbben fejlödött-ki egy

titkos alkudozásból , mely a' regens , es a' Ma

ria kezére 's thronussára vágyó elsö Angol biz

tos herczeg Norfolk köztt folyt, kinek magos-

ra nezö plánuma végre-hajtásában buzdítója,

segèdje, eszköze Lethington vala. Kevély al-

mának valósítását Norfolk a' regens egyezése

nélkfil szinte nem is képzelhette , ötet azért

meg-nyerni , 's maga részére hûzni , valamint

a' királyné nyilvános vádlására intézhetö min-

den lépéséröl is le-verni törekedett. Nem is

szünt Murrayt a' leg-erösebb okokkal ostro-

molni , a' mikkel a' Mariát kïméllésre rá vehes-

se, 's éppen azért értésére adta, hogy Er'sé-

bethnek telyeséggel nines szándéka a' dolog-

ban határozást tenni , a' miröl leg-jöbban meg-

gyözödhetik, ha maga ki-nyilatkoztatását kíván-

ja azon esetre, midön Mária bûnës vólta meg

lenne mutatva. Norfolk sürgetése es szelid eiz-

közöket javallása tett is bé.nyomátt a' regens



Î31

re, ki csak hamar azon kérdést terjeszté az

Angol biztosok elibe , hogy meg vagynak é ha-

talmazva tovább lépni a' dologban, a' Maria el-

leni vádak bé-bizonyítása után , valamint Er'sé-

beth is akkor mit tenne ?— egyszer'smind , ám

bar nem hívatalos úton , csak bizodalmas köz-

lés mellett elo adta a' Mariát tárgyazó írásokat.

Ennek bíztossai félven a' következestöl , a' gyü-

Jöletes vád el-távoztatásáért a' regensel békéll-

ni kívántak vólna , azonban Er'sébetb , ki Nor

folk titkának nyomába akadt , az ertekezést ,

annak siettetését színelvén, Yorkból London-

ba által-tette, 's egy úttal Máriát Boltonból

a' Staffordi grófságban eso Tutbury-i rárba

yitette , hól gróf Shrewsbury fel-vígyázásá-

ra bízta.— Mária kezdett gyanakodni Er'sébeth

szándéka felöl , 's bíztossinak azon útasítást ad

ta, hogy csak egyezésre lépni próbáljanak, de

alattvalójinak né talám ellene formálható vád-

jaira semmit se feleljenek. — A' vi'sgálódás új-

ból kezdése a' Westminsterben (63.) tortént

(63.) Az úgy nevezett fVestminster-hall-Ъап , a' mit

meg kell különböztetni a' Westminsteri templom-

tól. Az elsö a' mellette lévS parlament házzal , 's

az ország fo törvényszékeivel egy régi királyi pa-

lota maradványja , és Europában a' leg-nagyobb

szála, melynck hoszsza 270, széle 79 láb; nem osz-

lopon álló bólthaj'tása QO láb magosságu. Itt vólt

II. Richard királynak hires karácsoni vendegsége

1377-5. , melyet 10,000 vendégnek 2000 szakács

készitett; 's itt mondták-ki Stuart Mária unokájára

I. Károly királyra 1649-b. a' halalos itéletet. L. Nie-

meyer Beobachtungen auf einer Heise nach En

gland I. ig4. 195. —
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noт. 25-/'., 's Er'sébeth ki-nevezett bíztossai

mellé rendelte még, pecsétörzo Baeont, gróf

Arundelt , gróf Leicestert , Lord Clintont és

Cecilt. Csak hamar nagy változást lehetett a'

dolgok állásán észre-venni. Er'sébeth részre-

hajlását már abban k¡-mutatta , midön a' Sco-

tziai regenst Londonba érkezésével maga eli-

be bocsátotta, holott Máriától több sürgetö ké-

résére azt meg-tagadta, 's különbenis mindent

el-követett a' mivel Murrayt határozó lépésre

vehesse. Ennek feljebb említett kérdésére a-

zért kívánsága szerént felelt , hogy Mária ha

bünösnek ismertetnék , a' thronusra számot

nem tarthat, 's vagy Angliában marad fogoly-

képpen , vagy víszsza-bocsátlatása esetében is

a' Scotziai ideigleni kormány meg-erosittelik.

Ez által a' regens bíztositva látván magát, nov.

id-k. a királynét bé-vádolta mint a' ki tudta

Tlarnley meg-gvilkoltatását , abban meg-egye-

zett, és részes volt. Harmad nap mulva gróf

Lenox is , hihetösön Er'sébeth késztetésére,

meg-jelent a' törvényszék elott , 's a' fijan Má

ria által el-követett gonoszság meg-büntetését

kérte. — Mária bíztossai neт feleltek semmit

a' vádra, de dec. 3-Х-- a' két királyné személve-

sen találkozását kivánták, külônben a' vi'sgá-

lódás továhbi folyamatja ellen protestáltak, mi-

dön másfelöl, még is Cecil elött az egyezésre

hajlandóságokat jelentették. Ezen habozás e-

léggé mutatta a' Scotziai királyné ügyének
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gyengeségét , és semmi sem volt természete-

sebb mint a' Mária nevében tett ajánlásnak Er-

'sébeth által el-útasítása , 's mindenek felett a'

terhelö vádak meg-czáfolásának sürgetése. De

Mária küldöttjei erre nem hajtva, dec- 6-к. л'

leg-kényesebb pillantatban ki-jelentették, hogy

semmi további értekezésbe nem ereszkednek,

's átaljában az egész dologboz nem szóllanak,

a' mit Mária világos parancsolatjára dec. g-k. ,

forma-szerénti ellent-mondás mellett , ismétel-

tek. Ennek következéséül Murray a' királyné

eilen bizonyító írásokat, leveleit, sonettejeit,

's a' gyilkosságban részesek vallomásait erede-

tiképpen elö-mutatta. Er'sébeth azokat dec.

i A-A. egy nagy b/ztosság által minden környülál-

lásokra nézve szorossan meg-vi'sgáltatta , à' mi

Máriáranezve nem kedvezöleg ütött-ki. Több

éles vítatások és sükeretlen alkudozások után ,

melyek alatt Mária a' vádat meröben tagadta ,

és azt viszsza tromfolva éppen Murrayt nevez-

te a' gonosz tett szerzöjének,— de bizonyítás

nélkül — 's magával a' bé-adott leveleket közöl-

tetni kérte, január. i3-¿. 1569-í. Er'sébeth ki-

mondá vég-határozását. Máriának, a' kívánt kö-

zöltetést meg-igérte, ha a' dologra egyenesen

felel, és bünös vólta esetében semmi pártfogás-

ra nem tart számot; a' Scotziai regenst pedig

azon nyilatkoztatással bocsátá el — mely ezen

tárgybéli kétszín csak ön-hasznat nézo egész

politikájának rövid ki-vonatja — hogy bár sem-
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mit sem lát a' mivel hibázott, vagy köteleesé-

ge ellen nem cselekedett vólna , de másfelöl

királynéját vadlo fel-adását sem találja alapos-

nak— 's azért a' Scotziai dolgokat mostani ál-

lásokban hagyja. Más nap jan. 14-A. el-útazott

Murray,— a' törvénykezés czifra komédiájának

vege szakadt, de nem a' Mária fogságának és

bizonytalan kínzó sorsának. Az általa csak ha-

mar azután mind a' Scotziai regensel , mind az

Ángol királynéval meg-újitott alkudozásoknak

sem lett következése (64.)

Murray haza menetele után , kit Er'sébetk

pártfogása nyílvános jeleivel bocsátott-el , An-

gliában mozgások és nyugtalanságok kezdék

mutatni magokat , melyek nem sokára ki is tö-

rének, 's a' két királyné egymáshoz állását még

feszültebbé tették , Er'sébeth gyülölséget ne-

velték. Norfolk a' leg-gazdagabb és leg-na-

gyobb tekintetü Ángol , nem felejthetvén a'

Lethington által benne fel-gerjesztett vàgyást

(64.) A' Mariát illetö per folyamatja , Robertson

IV. 54 — 73. és Raumer II. 500 — 505. egybe-vetett

tudósításai szerént van elo-adva. Világositja cien

dolgot egy nevezetes levele Er'sébethnek , melyet

1 56g b. annah, a' mit Máriával cselekedett, a' Fran-

ceia királyi udvar elött mentésére , mint útasitást

Pári'sban lévö követjének Norrie Henriknek kül-

dött. Ezen irásában Er'sébeth hangoson panaszol

Mária csalfa bánása módja és tôbbféle mesterke-

dései ellen. — Nem jutott eszébe akkor az Ángol

királynénak a' maga sokkal vastagabb igazságtalan-

sága, melyel szerencsétleu rokonját iflette?— b.

Raumcr 517 — 523.
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Káriának bírására, most újabban titkos alku-

dozásokba ereszkedett, valamint Máriával leve-

lezett ezen plánuma végre-hajtásáért, és szán-

dékát nem csak a' Scotziai regensnek és több

nagyoknak tudtára adta , de Ángliában ís több

elökellö fö-rangu férjfiakat maga részére hú-

zott, söt a' dologba még gróf Leicester is belé

volt avatva. Mária, kinek Bothwell aránti indu-

latja már meg-hülepedett , töle el-váló szándé-

kát jelentette , de a' Scotziaiak csipösön azt fe-

lelék, „folyamodjék elébb a' Dániai királyhoz

férje meg-ölettetéséért , akkor új házasságra

léphet. " (65.) Bár Norfolk és nagy részint a'

vele tartók Er'sébeth ellen árulást nem forral-

tak, söt egyezése nélkül semmit sem akartak

végre-hajtani , de még is mivel intézeteket, míg

lehetett , töle titkolni kívánták , annak homály-

ba takarásával méltán gyanut gerjesztettek. A'

complot Er'sébethnek tudtára esett, leg-inkább

Murray által , ki elég alatson volt Norfolk hoz-

zá küldött leveleit ki-adni, 's a' dolog folyamat-

ját elÔtte fel-fedezni. (66.) Norfolk több köve-

(65.) Raumer II. 513. 514. —

(66.) Er'sébeth maga irja ezt a' 64 szám alatt em-

litett levelében Pári'si követjénck , azon hozzáté-

tcllei , hogy Mária bíztossai Murrayt Ángliában lé-

tekor halállal fenyegették , ha Norfolk házasságába

meg nem egveznék , ki azt titkon jóvá is hagyta,

de haza térése után mindjárt jelentést tett Er'sé

bethnek. Raumer II. 520. — Robertson IV. 85. Az

utolsó közli magának Murraynakis cgy ezen tárgy-

héli levelét IV. 179— 188.
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töjivel együtt el-fogattatott , 's kilencz holnap

muirá ugyan szabadságát viszsza kapta , de es-

küvéssel kcllett meg-igérni Máriával egyetér-

tésének félbe-szakasztását. Azonban a' Northum

berland! és Westmoreland! grófok 's hatalmas

katholikus urak, kik Norfolk plánumát tudtákT

ennél szélesebben tcrjedö és gonoszabb szan-

dékot rejtegettek magokban. Mihelyt Norfolk

fogságban esett, nyilrán fcl-támadtak , 's ki-je-

lentették hogy czéljok a' katholika hit helyre-

állitása, és a' thronusra kôvetkezés rendjének

meg-határoztatása. Próbatételek könnyen fé-

lelmessé, rongálórá yálhatott vólna, mert лет

csak számos követöket találtak a' fei-zaklatott

nép köztt , de Spanyol-országgal is titkos kö-

tésre léptek, 's II. Filep herczeg Albát Belgi-

umból segitségekre rendelte, midön másfeltil

a'- Franczia udvar és a' Papa pártfogására is

számot tartottak, azonban Er'sébeth okossága

és lelki-ereje a' fenyegetö veszélyt el-forditot-

ta, 's a'zendülést, míg eröre nem kapott, mog-

fojtotta. Annak elején mindjárt Máriát Coven

try erös rárába vitték a' Warwicki grófságba ,

az oszve-esküvés két feje pedig szaladással me-

nekedett-meg, de Northumberland késôbben

csak ugyan kézre kerülvén , halállal lakolt.—

Ezen példa Er'sébeth elött a' Scotziai királyné

tovabbi ôriztetését nehézzé és únalmassá kez-

dé tenni , mint a' kit országában tôrténhetô

minden mozgások titkos okának, 's a' lászadá
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sok gyújtó fáklyájának nézhetett , a' mellett é-

retle külsö hatalmasságokkal is könnyen vcsze-

delmes surlódásba jöhetett. Valóban, ha csak

ez is kétszín politikájának játéka nem völt ,

Máriának szabadságba helyheztetése iránt gróf

Murrayval alkudozásokba ereszkedett, de en-

nek véletlenül meg-gyilkoltatása miatt az e-

gész dolog félbe-szakadt. E' gonoszság szerzö-

je- Bothwellaughi Hamilton vólt, ki a' regens

ellen , mivel a' Langsidei ütközet után jószágai

egy részét el-vette, személyes boszszut forralt,

's ötet azért Stirlingböl Edinburghba viszsza-

térö útjában, Linlithgowban meg-lesvén ke-

reszlül lötte jan. 23-¿. 1570-í. Az ítélet Mur

ray felöl két ellenkezö vegsöben jár, égi'g e-

melö dícséret és pokolig taszitó gyalázás köztt.

Nem lehet tagadni, sok fényes tulajdonnrfi birt,

okossággal , lelki-erövel , félelmet nem ismero

bátorsággal , méjj' bé-látással , néha ellenségei

aránt is nemesen érzö szívvel , de ezekre sok-

szor árnyékot vetett határon túl csapó nagyra-

vágyása és haszon-lesö indulatja , valamint él-

tének végso jelenése karakterét igen rútul bé-

lyëgzi. A' jó és roszsz benne is, mint leg-több-

ször az emberi kebelben , csudálatos elegye-

désben állott ; egyébbaránt Scotziában a' pro-

testantismus egyik fö gyámola volt , kit a' ncp

hólta után is sokáig a' jó regensnek neve-

zett. (67.)

(67.) Raumer II. 525- Robertson IV. дз- Q4-
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Murray hálala után a' részrehajlá* lelke

dühösen ki-tört az annyi ezerencsétlenségtol

sujtolt országban,'s azt gyászos belsö hadak,

fejetlenség, és mindennémü vad indulatok pré-

dájává tette. A' király és királyné pártján lé-

vök egymás eilen nyílván fegyyerre költek, a'

hazát kímélletlenül szaggatták, és gyermekei

vérétôl füstölgö lángba borították. A' hajdani

regens, herczeg Chatellerault , Lethington, és

Kirkaldy vóltak a' föbbek Mária követöji köztt.

A' két rész egymástól mind meszszebb távozá-

sa a" szakadást szinte orvosolhatlanná tette , 's

a" mindent fenekestöl fel-forgató zürzavar kö-

zepette , fél esztendeig nem lehetett a' regen-

si híyatalt bé-tolteni. így az ország igazgató

nélkül léte a' rend bomlását még érezhetôbbé

tette , az inséget inkább el-árasztotta , mi'g nem

végre Er'sébeth ajánlására jul. \i-k. 1570-í.

gróf Lenox lépett a' kormányra. Alatta egy

ápr. i-sojéig 157 1-й. terjedö rövid fegyyer-szü-

net pihenést engedett ugyan, de annak el-telé-

sét majd mérgesebben ki-rontó, pusztitóbb via-

dal követte. Midön ápr. %-k. Lenox ravaszság

által a' Dunbartoni várat el-foglalta , az ott ke-

zébe esett St. Andrewsi érseket , mint a' gyü-

löletes Hamilton haz fejét, idejére és fo rang-

jára nem tekintve , négy nap mulva fel-akasz-

tatta. Az embertelen tett nem sokáig maradott

büntetés nélkül, mert midön Lenox Stirling-

be gyült híveirel parlamentet tartana , a ki
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rályné részén lévök azon esztendö sept. Ъ-k.

véletlenül^ rá rontván , fel-konczolták. Harmad

nap mulva az emberi érzésü , és egyenes indu-

latjáért köz-becsülést nyert gróf Mart válasz-

tották regensnek. Nem igen lehet siralmasabb ,

rettenetesebb állapotot ' képzelni , mint a' mi-

lyen ekkor dulta, rongálta Scotziát. A' polgá-

ri had annak belsejét marczonglotta , 's nem

csak a' társaság de még a' természet erösebb

köteleit is szélyel-tépte. Ugyan azon egy idö-

ben lebetett két ellenkezö , a' szakadást élesíto

parlamentet látni , mely mindenik magát nézte

a' nemzet képviselöjének, a'másik részszel tar-

tókat dühösen üldözte , 's azokra , a' törvenv

és igazság szent jussát bitangolva számüzést ,

halált mondott. A' király-emberei, és királytié-

emberei párt-nevek köztt hasonlottak-meg egy

helység lakossi , egy ház testvérei , rokonjai ,

bavatjai , és a vallásos fanatismus nagy mér-

tékben élesztette a' politikai szédelgés által

gyúlasztott tüzet. — Az új regens fö óhajtása

vala e' borzasztó állapot meg-szüntetése, 's az V

ország le-csendesítése, de az ellenkezö fél fe-

jeivel kezdett alkudozását Morton nagyra-vá-

gyása és uralkodni szeretö indulatja el-rontot-

ta. Gróf Marnak e' szép czéljában csalódásá-

ból eredett fájdalma sietteté oct. íg-k.- 1S7i-6.

történt halálát, kinek helyébe gróf Morton lé-

pett, a' negyedik, három rövid esztendö alatt

e' magos , de sikámló polczon. Kevés napok
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mulva nov. h-k. Knox is bé-végezte az új hit

terjesztésének szentelt nevezetes földi pályáját.

Morton a' temetésén ötet röviden így czímere-

zé: „Ittfekszik azod férjfin, ki embertol so-

ha scm félt. " (68.) —Minekutánna Morton már

senkit maga felett nem látott, a' békesség hely-

re-állitását munkába vette. Szándékában segí-

tette a' királyné emberei köztt tortént hason-

lás , és azoknak kétfelé válások. Egyik rész-

nek herczeg Chatellerault és gróf Huntley, má-

siknak Kirkaldy és Lethington valának fejei , 's

így az ero meg-oszlása a' regensnek könnyüré

tette a' játékot. Valóban, a' változandóságban

egyedül állhatatos herczeggel, ki a' zajos élet-

re különben is rá unt, bóldogult, 's az Ángol

követ Killigrew közbenjárására vele és a'részén

lévökkel Pertbben fébr. гъ-k. 1ЫЪ-Ь egyezés-

re lépett, kik kedvezö feltételek mellett a' ki-

rálynak alája vetve magokat Mortont regens

nek meg-ismerték. E' szerént Chatellerault

minden nagyra-vágyó plánumokról és a' világ-

ról le-mondván , két esztendö mulva 1575-*.

csendesen régezte háborgások köztt tölt nap-

jait. Kirkaldy ellenben seimmi alkudozásról nem

kívánt tudni. Barátjai, követöji nagy részétöl

el-hagyatva, egyedül csak ön-magára támasz-

kodva, rendíthetlenül védelmezte a' királyné ne-

(68.) Raumer II. 543. Knox balála napjában nem

egycznek a' historicusok. Robertson novemb. 27-t.

mondja V. 51. Raumer a'Rnox biografussa M'Crie

tekintetére támaszkodik. —
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vében á' kezében lévo Edinburghs fellegvárat.

De Morton kinek segitségérc Er'sébeth 1599

embert küldött, az ostromot keményen fogr

ta , 's bár Kirkaldy a' szinte halomra döntötjt

vár omladékin is az utolsó csepp vérig akart

vívni, az örzö seregtöl kénszeríttetett magát

meg-adni, 's így máj. 29-Ä. 1573-i. Lething-

tonnal és többekkel fogságba esett. Az Angol

vezér Er'sébeth nevében becsületes bánásról

bíztosítá, de Morton arra nem hajtott, 's a'

ritka vitéz férjfiat aug. Ъ-k. mint árulót fel-

akasztatta. Lethington , kire hasonló sors va-

rakozott, azt onkéntes halállal meg-elözte, 's

mint Mel vil mondja, „életét Bomai módra

végezte. " (69.)

így a' polgári had lángja Scotziában el-

aludt , 's Morton az ország csendességéré ,

rend és törvények helyre-állítására czélará-

nyos intézeteket tett, de kemény és erösza-

kos bánásával , pénzt csikorásra ingerlö ha-

ezon-lesö indulatjával a' nemzetet gyakran su-

lyoson nyomta , és magától sokakat el-idege-

nített. A' békételenség terjedésével Argyle és

Athol grófpk , Erskine Sándorral a' meg-hólt

Gróf Mar testvérével ki az ifju király fel-ví-

gyázója vólt, titkon oszve-beszélltek Morton

meg-buktatására , 's majd sok fö nemeseket

magok részekre húztak. A' regens a' fenyege-

,

(69.) Robertson V. SQ. 60. Genti 101-102-

16
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tö zivatar ki-torését a' kormányiól önkent le-

mondással meg-elözte , 's azt a' tizenkét esz-

tendöt még bé nem töltött király ápr. í2-/t.

1578-í. által-vette. De Morton bar el-vonta is

magát a' világtól , magánosságában —• melyet

a' nép , jelentöleg orossslán barlangjànak neve-

zett (70.) — nem nyugodott, 's csák hamar a'

királyhoz férve, elébbi tekintetét, bé-folyását

yiszsza-kapta , és két esztendeig szinte határ-

talan hatalommal országolt. Akkor a' király-

nak két kedrelltje herczeg Lenox és kapitány

Stuart Jákob, ki gróf Arran lett — lassanként '

el-idegenitették tole a' gyermek uralkodót, s

fgy az utolsótól lett bé-vádoltatása köVetke-

zéeéül, mint egyik gyilkossa Henrik király-

nak tôrvénytelën és eröszakos per folyamat

után jun. i-k. 1581-ä. vesztö helyen végezte

életét. Hálala elött meg-vallotta , azon go-

noszság elöre tudását, de azt hogy abban ré-

szes lett vólna , mind végig tagadta. Nyugodt

és állhatatos lélekkel ment szembe az utolsó

óráyal , 's példás bátorsága az indulatokat a-

ránta nagy mértékben engesztelte. —Újabb bi-

zonysága a' sors viszszás játékának ! A" ke-

véssel az elött leg-föbb helyen állónak hólt

testét a' hóhéi'ok temették-el , 's mint Robert

son mondja, „Senki sem merte barátjai köz-

zül ki-kísérni, senki sem merészelte fájdalma

által háládatosságát vagy szánakozását ki-mu-

(70 ) RobertíSli V. 70.
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is sokáig esak newel uralkodott es kis idejü-

nek maradott bízodalmára érdemetlenek ke-

ze köztt, kik ötet nagyra-vágyó czéljaik esz-

közenek használták. A' kedvelltjeihez ragasz-

kodás és azoktól magát vezettetni engedés

czímer-vonás Jákob karakterében , valamint

az ifjabb Stuart házbéli fejedelmekében , 's

nem utolsó oka volt ezen familia szerencsét-

lenségének és bukásának. —

Míg Scotziában ezek így folytak, 'e Ma

ria barátjai és ellenségei, a' hatalmasok, kik

hazájok sorsáyal játszodtak, 'e magok is a' se-

besen fordúló emberi. viszontagság játékává

lettek, egjik a'másik után el-mulának, és tíz

rövid esztendö alatt—Murray, Hamilton

János St. Andrewsi érsek, Lenox, Mar,

Knox, Lethington,Kirkaldy, Cha-

tellerault, Morton— minö nevek, milyen

rnegrreszkettetö tôrténetek sorára emlékezte-

tök!?'— nagy tetteik szenvedéseik , gonoszsá-

gaik nézô-helyérôl le-szállának , 's a' zaklatott

mozgásba tartott világot, a' földi fényes pályát

el-hagyya a' sir csendes nomályjában el-enyész-

tek— az alatt a' szerencsétlen fejedelem-asz-

szony szinte mindentöl felejtve tömlöczcze

magánosságában sinlödött. — Er'sébeth valódi

czélzását , melyel iránta TÓlt , a' Norfolki her-

(71.) Robertson V. 90 — 92. Raumer H. 544.

Gent/.. 103- —

•1б*
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czeg öszve-esküvese kezdé inkább fel-fedez-

ni. A' nevezett herczeg mint láttuk , szabad-

ságát, csak a' Mária bírását tárgyazó plánumá-

ról le-mondás mellett nyerte viszsza. De adott

szavát meg netn tartva , belé elegyedett azon

Ángliát fenyegetö titkos alkudozásba, melyet

María 157 \-b. a' Spanyol udyarral és a' Pápá-

val folytatott. Vétsége azonban titoknokja á-

rulása által világosságra jött, 's annak követ-

kezéséül a' herczeg sept. 7-fc. 1571-*. el-fogat-

tatott. Máriával alkudozását (72.) és a' Papa

yal levelezését meg-vallotta , de tagadta mint-

ha Er'eébeth eilen törö és vesztcre nézô szán-

déka lett vólna. — Azonban szinte több mint

bizonyos, hogy Er'sébeth eilen merges öszve-

esküvés készült, melynek végczeíja volt az

országot fel-lázzasztani , 's herczég Albát Lon-

donhoz'közel ki-'szállítni a' támadás élesztésé-

re, 's szint úgy nem szenved kétseget herczeg

Norfolknak ezen plánuniról tudása, bizonyos

részben abba belé avattatása, vnlamint Máriá-

nak eröszakos úton is' meg-szabadítására tôre-

kedése. A' meg-ítéltetésére rendelt h'uszon-

négy pairek halált mondottak féjeré , mely

jun. i-k. 1572-à. végre-hajtatott. (73.)

(72.) Norfolk és Mária soha sera látták egymást ,

az uiolsó meg is a' herczeghez irt leveleiben , mint

minrlég úgy most is könnyelmüleg szerelmet hív-

séget esküdött. Méltán nevezte egy akkori tudósi-

tó azokat ,,egy erösen mesterséges aszszonytól egy

gyenge férjfiuhoz irt pnlitikai — szerelmes "levelek-

nek. " Raumer II. 514- 528.

Í73.) Raumer II. 527 — 52g. Robertson V. 35 — 37
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Mindjárt ezen tórténet után a' fogoly ki-

rályné sorsa roszszabbra fordult , szorosabb

vigyázat alatt tartották, kevesebb kíméléssel

bántak vele , 's örzöji jelenléte nélkül senki-

vel sem engedték beszéllni. Er'sébeth is pa-

rancsolóbb hangot kezdett fel-venni, és elle-

ne kemény szemrehányásokra, vádakra faka-

dott. Lesley a' Rossi püspök , Máriának Lon-

' donban levö bíztossa , egyik fö-részesse Nor

folk oszve-esküvésének fogságba, tétetett, 's

majd Angliából el-útasittatott , egyszer'smind

a' Scotziai királyné az Ángol ndvarnal köve-

tet tarthatás jussát el-veszté , a' mi nralkodói

rangjának többe meg nem ismerését jelentet-

te. (74.) Europa akkori politikai helyhezteté-

'l se is bé-folyt Mária állapotjának sulyositasara.

A' reformátzio által fel-költött két nagy vallá-

sos intereszszének surlódása , majd tusakodá-

sa teljesen ki-fejlödött a' 16-af. század köze-

pén túl II. Filepnek a' Spanyol , Er'sébethnek

az Ángol thronusra lépésekkel, midön az el-

sö mint a' katholicismus , tehát a' lelkiesmére-

ten uralkodás képviselöje és fenn-tartója , a'

(74.) Ekkor történt hogy Er'sébeth , ki gyulöletes

vetélkedö társától mindeníiéppen menekedni kívánt,

ors»;ága csendessé*ének is Datorsàgba tételéért,

Scotziai res¡ens gróf Marnak Ôtet ki akarta adni ,

de azon vilàgos fel-tétellel , hogy leg-ottan törvény-

szék elibe állittatva, halállal büntettessék; —-vaí°'

ban egy igen rút, és az Ángol királynét homályjal

boritó lépés. A' nemesen érzo Mar a' gyalázatos

ajánlást viszsza - vetette. Robertson V. 45. 46. —

Wacbsmuth I. 227.
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második mint a' protestantiemus , 's abban gyö-

kerezö szabad meg-gyozodés személyesse és

védelmezoje , állottak szembe egymással. Ez

által a' vallas és politika leg-szorosabb öszve-

köttetesbe jötteV, a' bitért buzgólkodás hatá-

rozta a' kabinétok cselekvése módját; ez zak-

latta-fel a' népeket , szóval ez volt azon idok

mozgató lelke. A' Németalfôldi provincziák-

nak, és a' Franczia hugonottáknak életre és

ha] aira viaskodásában látjuk az akkori világot

ábrázoló nagy kép két fo-vonását. Valamint

az üldözött, nyomott, tapodott protestansok

reményjének , óhajtásának, kí-nézésének kö-

zép-pontja Er'sébeth thronussa volt , így a' ré

gi hitet vallók, 's minden annak elébbi fény->

jebe viszsza-tételére czélzó torekedések leg-

erosebb gyámolítójokat II. Filepben találták.

Mi volt azért természetesebb mint az Ángol

katholikusoknak Scotziai Mária ki-szabadítá-

sára alapított, sok merész plánumokkal ke-

csegtetö számítások, 's viszont a' fogoly ki-

rálynénak hite sorsossaira támaszkodása? Így

az emberektöl és minden munkásságtól el-

zárt Mária tomlóczczében bonyolódik-oszve

egy részint azon század politikájának fonala ,

's Anglia akkori nevezetesebb tôrténetei ori

nan kapnak világot. Mária bal-esete az egyéb-

aránt is öszve nem férheto régi és új egyhá-

zat egymástól meszszebb taszította , ellenke-

zéseket élesebbé tctte. Ángliában különösön
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eе a meg-hasonlás a' közvélekedésre el-hutá-

rozó bé-folyással birt ; és azt a' részrehajlás

lelkétöl költsönözött indulatos formaba öltöz-

tette. Máriának a' Pápával és a' Spanyol ud-

varral , az ország leg-mérgesebb ellenségei-

vel, titkon alkudozása, mint Norfolk öszve-

esküvéséböl k¡-tetszett , más hasonló és erö-

szakos ki-szabadítására czélzó késobbi próba-

tételekkel nagy mértékben fel-lármázták a'

nemzetet, valamint inséges sorsa iránt a'rész-

vételt egészen meg-bülepítették: mert úgy

kezdék nézni ötet mint egy kártékony ellen-

eéget , kinek kezéböl a' fegyvert ki-vették. —

A' parlament, mely már a' Norfolk zendülése-

kor Er'sébetbet a' Máriával leg-keményebben

bánásra ingerelte , többször volt még az el-

lene fel-költ el-keseredés tolmácscsa. Ilyen

kornyülállásban nem lehet csudálkozni , hogy

herczeg Albának , Schillerként a' fanatismus

durva hóhérjának , Nemetalföldöt vérrel el-

boritó kegyetlensége , és a' Pári'si véres laka-

dalom éppen 1572-6.— e'rettenetes, több mint

pokoli istentelenség , leg-alább 30,000 ártat-

lan embernek csupán vallásérl fel-mészárolta-

tása—Mária ellen még nagyobb gyülölséget

gerjesztett, (75.) Er'sébetb igazságtalan tör-

(75.) Milyen méjj bé-nyomást tett a' Pári'si véres

lakadalom Ángliában , a' Franczia hövet Fenelon

eк iránti tudósitása viVágoson bizonyitja. MidSn a'

ncvezett kövct azon torténet után az udvarnál meg-

Jelent , Er'sébetb és az egész udvara Stet gyász
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vénytelen bánásával meg-békélltette a' gondo-

latokat, söt majd ötet végsore ingerejve, a'

példátlan tettre csak nem bíztosította. — fgy

szövödött belé c' szerencsétlen gyászos eset-

be is a' vallas, így kellett annak emberi té-

vedést, gonoszságot, vérontást palástolni, így

vadnlt-el a' halandóknak testvéri kotéllel ösz-

ve-kapcsolására rendelt mennyei érzés pusz-

titó öldöklö dühosséggé! —

Mária az alatt több esztendökön keresz-

tül az emberek emlékezutébol mintegy ki-hal-

va, gondolatlan hibás lépéseinek kovetkezé-

seit hordozta , 's bánkódni azokon elég mód-

ja és ¡deje volt. A' külsö udvaroknak mint a'

Francziának és a' fijának néhányszor de nem

mindég valódilag probált kozbenjárások éret-

te sükeretlen maradott , lánczait meg nem

óldozta , 's éppen úgy színbol tórtént Er'sé-

bethnek csak nem minden esztendöben vele

meg-újitott alkudozása, a' mivel az idege-

neknek ezen dologba avatkozását szép úton

ki-akarta játszodni. (76.) — Egy Scotziában

15Ü2-6. tortént révolutzio majd alkalmatossá-

got adott néki meg-szóllalni , 's így a' világot

maga iránt figyelmeztetni , mikor a' VI. Jákob

teljes bízodalmát biró és' nevében országló

Lenox és Arran meg-buktatására oszve-esküilt

hontösben fogadták, 's irtózásohat bülünben is ki-

mutatták. Robertson V. 44- 45. Raumer IL 265.

(7б.) Robertson V. 126-
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tö'bb nagyok, mint Lord fluthren, Lindsay,

Mar, Glencairn, Boyd és mások a' királyt

Atholból Edinburghba menö útjában el-fog-

ván kénszeritették azon рагапеь-olat aláírásá-

ra , mely az eml/tett két kedvelítjeit minden

rangjokból és hatalmokból ki-vetkeztette. —

Ennek hírére Mária leg-ottan azon esztendö

octob. 8-/t. egy érzékeny és hathatós levelet

írt Er'sébethnek , melyben kérte, hogy ne en-

gedje fijara azon szenvedések árját tolyulni,

melyeknek sullya alatt ö már szinte le-roska-

dott, egzszer'smind erös hangon és éles szem-

rehányásokkal panaszolta maga írtózatos sor-

sát, Er'sébethnek minden nagylelküségtol tá-

▼ol-álló bánását, 's még a' vallásos vígaszta-

lástól is meg-fosztatását , midön egy kath. pa-

pot sem eresztettek hozzá. Az Angol király-

né ennek kÜTetkezéséül — most is csak szín-

böl é vagy igazán? meg-mondani bajos — új

ajánlásokat tétetett Máriának , de a' miknek

foganatja nem lett. Az utolsónak azonban ek-

kor tájban el-fogott néhány levelei egy Spa-

nyol 'soldban levo Anglushoz, megint bizony-

ságát adták nyugtalan és mesterkedö indulat-

jának, de a' min sanyaru ellenseges he'yhez-

tetésében nem lehet bámulni. (77.)

Mind az azonban , a' mi eddigelö a' fo-

goly királynéval tortént, minden ki-állott sze-

rencsétlensége csak gyenge elo-játéka volt a'

(77.) Raumer II. 547.
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feje felett nem sokára ki-törö rettenetes ziva-

tarnak , a' mit Ángliának félelmes külsö és

belsö állapotja , 's idegen és polgári háborii-

tól fenyegettetése, siettetett. Franczia-ország-

ban a' Guisek naponként erösödö, 's majd a'

királyi tekintetet felyül-múló bé-folyások, a'

minek szembetüno bizonysága volt az áttalok

1576-í. formalt szent Liga , 's a' hugonották in

nen következett gyengülések, valamint a' II.

Filep hatalmának nevekedése , ki 1570-í. Pár-

mai herczeg Sándor által a' déli Németalfol-

di provincziákat engedelmességre téritette, és

158o-í. Portugalliát meg-hódolta, — Er'sébeth-

nek méltó aggodalmot szereztek, 's a' katho-

likus föbb uralkodókkal eddigelö minden vi-

szontagságok köztt fenn-tartott egyetértésé-

nek— mely tagadhatlanúl ezen királyné poli-

tikai rolléjának leg-fényesebb része — meg-

bomlása és rongáló hadakozássá válása mind

inkább közeledni látszott. Másfelöl 1579-tó/

1582-гу Angliában és Irlandban Spanyol sól-

dosoktól és kémektöl élesztve néhány vers-

ben mozgások és zendülések történtek,'* «-

gyan akkor a' Jé'suitáknak több mint 300 ne-

vendékei különbözö formákban mentek oda

a' katholicismust terjeszteni , a' Pápa leg-föbb

hatalmát hírdetni, és Er'sébeth élete ellen ösz-

ve-esküvéseket forralni. Ennek nevé állott e-

löl az eretnekség ki-írtására czélzó , a' Pápá-

tól , és kathblikus fejedelmektöl pártfogolt
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minden plánumokban ; a' mlknek kflzép-pontul

szolgálának a' Pápától Romában , II. Filep-

töl Douayban , a' Lotharingiai cardinalistól

Rheimsban az Angol katholikusok számára

alapított seminariumok : 's a' fanatismus ezen

oskolájiban a' protestans fejedelmek meg-gyil-

kolásának érdemet szerzö vóltát tartózkodás

nélkül tanitották. (78.)

Ezen pokoli tudomány következéséül, az

1584-«?. esztendön kezdve, Er'sébeth thronus-

sa és élete ellen újabb oszve-esküvések foi>

málódtak. Ilyen vólt egy Ángol nemes Throek

morton Ferencz által Mária meg-szabadításá-

ra , 's az országba idegen sergek hozására in-

tézett lázzadásj bár azt kínzó padon vallot-

ta , és hasonló ellenséges bé-ütés elö-mozdi-

(78.) „Unter allen Gestalten und Verkleidungen

harnen allein aus den von Philipp lebhaft unter

stützten Erziehungsanstalten der Jesuiten zu Dou-

ay und Rom über 300 Zöglinge nach England,

um den Hatholicismus auszubreiten, die Lcliro

von der höchsten Gewalt des Papstes geltend zu

machen, und Verschwörungen wider Elisabeth an

zuzetteln." Raumer II. 549. — „Elisabeths Name

Srangte vorn an in allen Planen zum Untergang

er Ketzerei, welche schwärmerische Frömmlinge

entwarfen , und der Pabst und die Katholischen Kö

nige begünstigten. Der König von Spanien hatte zu

Douay ein Seminarium für Englische Flüchtlinge

vom Katholischen Glauben angelegt ; der Kardinal

von Lothringen stiftete zu Rheims ein ähnliches ,

und in diesen Schulen des Fanatismus lehrte man

ohne Scheu , dasz die Ermordung eines Protestanti

schen Regenten unter die verdienstlichsten JVerhe gehö

re. " Gentz t08. L. meg Wachsmuth I. 328. —
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tasara czélzott azon planum, mely egy Flan-

driából Scotziába meno Jé'suita Crichton ten-

gcrbc hányt , de csudálatos türténet által ki-

fogott írásaiból jött világosságra. Mind a' két

esetben a' támadók a' Papa , a' Spanyol király

és a' Guise herczegek segitségérôl yalának

bíztositva. E' fenyegetö gonosz próbatételek

az Angol népel még jóbban fel-riasztották , 's

majd Leicester inditására oct. ig-ic. 158Ф-Й.

több elökellök és nemesek forma-szerénti és

esküvéssel meg-pecsételt szoVetségre — asso

ciation— léptek egymással „Er'sébethnek min-

den külsö és belsö ellenségeitôl védelmezé-

sére , 's azon esetben , ha élctén valamely ko-

rona praetendensért né talám eröszak tôrtén-

nék, az istentelen tett szerzöjinek mind ha-

lálig üldozésére. " Ez a' kotés nyilván Mária

eilen volt intézve, ki annak hírére Er'sébet-

thel minden addig kívánt pontok szerétit ö-

römest egyezett vólna, magát kötelezve az

Angol koronához formait jussárólis le-mondás-

ra míg Er'sébeth élne , a' mi aránt néki aján-

lásokat tétetett, (79.) de foganatlanúl , mert

éppen azon idöben fogták-el egy Angol katho-

likushoz а' паду complot siettetéséért írt leve-

lét, melyben magát el-nyomott hite sorsossai-

ért fel-áldozni késznek nyilatkoztatá , *s azzal

(7Q.) A' Máriától ezen alUudor.ás végett Fr'sébeth

clibe terjesztett és nagy engedékcnységct bisonyitó

28 pontokat bozli Robertson VI. 161 — 166-
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sorsát még keményebbé tette. (80.) A' Sheffiel

ds yárból a' Yorki grófság szélén , hól a' ne

mes indjilatu gróf Shrewsbury fel-yígyázása

alatt 15 esztendüt töltött , (8b) a' Staffordi

grófságban eso Chartley-i kastélyba tették ál-

tal , 's itt két új örzök Paulet és Drury kezé-

re bízták , kik rangjára nem tekintö , kimél-

letlen darabos bánásokkal szerencsétlenségét

érezhetôbbé tették. — Csak hamar 1585-Ô. egy

katholizált Walesi nemesnek Parr Wilhelm-

nek Er'sébethet meg-gyilkolni akaró szándé-

ka tudódott-ki, mély gonoszság végre-hajtásá-

ra Ángol ki- vándorlottaktól , külföldi Jé'sui-

táktói , cardinalisoktól , söt magától a' Pápától

is serkentetett , 's az utolsótól , mint mónd-

ják, el ore teljes bünbocsánatot is nyert. (82.)

Er'sébeth éltének , 's az ország csendességé-

nek ennyi egymást ero veszélyek köztt for-

gásáért az indulätok erösebben fel-hevültek ,

(ao.) Robertson V. 12g.

(81.) Robertson és több irók azon tévedésben lát-

szanak lenn¡, mintha Mánának 15 esztendci fogsá-

ga Tutbury-ban légyén , nová tehát Cov'entry-ból ^

viszsza vitték vólna , minebutanna Westmoreland

támadásáért kevés ¡dore az utolsó várba hozták.

Oentz bizonyitása szérént Mária hoszszu rabsága

Sheffieldbeii vólt. Gentz. no. 111. —

(82.) „Der Papst selbst ermahnte ihn in seinem

Vorhaben zu beharren , und gewährte ihm , wie

man sagt, einen vollkommenen Ahlasz, und Ver

gebung aller seiner Sünden, auch schrieb ihm der

Cardinal Como einen Brief in demselben Sinne."

Robertson V. 135. Räumer szerént is — H. 549- —

Parr maga vallomásában cardinalisoknali , és a' Pa

pa követjeinek jóvá hagyàsàra hivatkozo"
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az el-keseredés nöttön nölt, 's a' vallàsos meg-

hasonlással kezet fogó gyülcilség a' leg-rnér-

gesebb formaban mutatta magát. Másfelol a'

nép, tisztelt királynéja iránt viseltetö szere-

tetét ragaszkodását éppen ez idöben kettôz-

tetve bizonyítá. Franczia követ Mauvissiére

tudósítása szerént , mikor Er'sébeth kozonsé-

ges helyt meg-jelent, egész sereg ember tér-

delt az ût mellett, kik ra áldást кerre imád-

koztak. (85.) A' parlament maga részérol szük-

ségesnek vélte a' királyné bátorságáról gon-

doskodni, 's egy Mária eilen hozott törreny-

ben azt végezte , „hogy akármely korona

praetendensért vagy által törtenö pártütés e-

setében a' királyné legyen meg-batalmazva an

nale inditóját egy 24 tagból álló bi'ztosság eli-

be állittatni, meg-ítéltetni , a' minek követke-

zéséül az ilyen vétkesnek talált személy, va-

laraint né talám gonosz tettében akármi mo

dem részt vevö maradéki örökre el-veszessék

jussokat a' thronushoz. " Ugyan ekkor a' kat-

holikusok eilen kemény határozások tôrtén-

tek, név szerént a' Jé'suiták az országból ki-

üldöztcttek, 's minden öket bé-fogadóra vagy

rejtegetöre halál mondatott. A' kemény inté-

zetek sullya Máriára is ki-terjedett , kinek

faelyheztetése még sanyarubb, oriztetése bosz-

szantób.b lett , 's majd tetézte balsorsát fija

háládatlansága , ki egy levelében iránta tarto-

(83.) Raumer И. 550-
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«ó tiszteletérôl el-felejtkezve írt, ée 1586-Л

Er'sébetthel költsönös oltalmozó és védelme-

zo alkura lépett

Az említett esztendö augustussában , egy

az eddigi próbatételeknél fenyegetöbb , mar

sokra ment zendülés a'népet új rémülésbe hoz-

ta. Babington Antal , Angol nemes a' Rheimsi

Jé'suiták ingerlésébol oszve-esküvést forralt

Er'sébethet meg-ölni, Máriát ki-szabaditni ,

és ötet a' thronusba ültetni. Savage Spanyol

szolgálatban levo tiszt , es dühös fanaticus ,

innepi esküvéssel kôtelezé magát az Er'sébeth

meg-gyilkolására. De Angol státustitoknok VVal-

singham szemes vígyázása által, ki egy kém-

jét ügyesen a' pártosok kozzé elegyitette, a'

gonoszság napfényre jött, az egyik fo mester

Ballard Jé'suita aug. A-íe. 1 586-*. el-fogatta-

tott, csak llamar lia bin gton 's több társai is

kézre kerültek, kik mindent meg-vallva, rö-

vid per litan sept. 7-k. es Ъ+к. részint kinos

halállal lakoltakJ , ,{ . . .. ,. ,.

E' büntetö példa csak kezdete volt a' nagy

trágédiának, melynek végsô és leg-borzasz-

tóbb fel-vonása most el-következett. A' Sco-

tziai királyné neve azon istentelen complot-

ban fenn-forgott , Babington , és a' több ôsz-

ve-esküdtek vele egyetértéseket vallották , '%

mind az el-fogott levelekböl, mind más je- /

lekbó'l a' gyanu Mária eilen nem látszott alap- '

talannak. Az Angol királyné tanácsossi e ked-

r
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vezö alk&lmatosságot ingyen el-szalasztani nem

akarták , 'e az öszve-esküdtek ítéletének ki-

hirdetésekor a' Mária részvételére mutató vagy

e' czélra használható minden bizonyításokat

nyílvánságossá tettek. Ez újra igen nagy fel-

háborodást szült, a' nép aggodalraa Er'sébeth-

ért és a' protestans hit bátorságáért a' leg-raa-

gosabb pontra hágott, 's a' Mária vesztét kivá-

bó kôzvélekedés teljes eröre kapott. Az ido

kornyülállásai is élesztették a' nyugtalanságot.

II. Filep roppant fenyegetö készületeket tett,

V. Sixtus Papa egyházi átok alá vetette Er'sé-

bethet, a' szent Liga Franczia-országban a'

hugonották el-tapodására veres testvéri hadat

gyúlasztott. — Az Ángol királyné azért a' nem-

zet akaratjától is bátorittatva , szükségesnek

hitte , jussát képzelte Mária eilen a' végso

leg-keményebb eszközhöz nyúlni. Midön egy

alkalmatossággal a' fogoly királyné lovagolni

ki-ment , távollétébe szobájába bé-rontva , ott

mindent meg-motóztak, leveleit, más pappi-

rossait, pénzét el-vették, 's ugyan akkor két

írnokjai Ñaué egy Franczia , Curl egy Sco-

tus, el-fogattattak : ötet niagát pedig több na-

pokon keresztül egyik helyröl a'másikra hur-

czolván, sept. 25-í- 1586-6. a" Northamptoni

grófságban eso Fotheringay-i erös várba vit-

ték. — Az írásokban meszsze terjedö és el-

ágazott titkos egyetértések nyomaira akadtak,

azokból sokaknak Mária iránt riseltetö haj
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ki-tetszett, és az írnokok önként, minden kín-

zás nélkül meg-vallották Máriának Babing-

tonnal levelezését. — ''

Er'sébcth ezen próbák és bizonyítások a-

lapján, a' parlament utóbbi végzósére támasz-

kodva a' Scotziai királyné ellen vádió kerese-

tet rendelt, 's ki-hallgatására és meg-ítélésére

egv fényes országos bíztosságot nevezett-ki

negyvenhét elökellö és fö-rangu, részint ka-

tliolikus tagokból , de szembetünö törvényte-

lenséggel és részrehajlással azok közzé ele-

gyitette minden minisztereit , tanácsossít, éa

kedvelltjeit. Ott látta Mária maga régi ell'en-

ségét Cecilt, most báró Burgbleyt Ánglia fô

kincstárnokját. A' bíztosok oct. 1586-*.

érkez^tek Fotheringayi kastélyba, 's más tfàp &'

fogoly királynénak , vagy a' mint nevezték „a'

meg-bólt Scotziai király V- Jákob léányáhak

és örökössének" tudtára adák kuldettetésèk

czélját. Mária elébb állbatatoson vonogatta

magát bírájinak felelni, 's méltósága érzésé-

Tel erösité , hogy mint független királyné ide-

gen ország bírájitól és törvényjei szerént meg

nem ítéltethetik. Minden elöterjesztések, min

den kérések ellenére két napig tántorítn'atianül

maradott ezen gondolkozása mellett. De Er-

'sébetbnek egy kemény és parancsoló hangóñ

írt levele , különösön pedig al-cancellárius Hat-

ton színes és ravasz javallatja, ki értésére à

17
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dá , hogy Er'sébeth mennyire óhajija ezen vád

alól fel-mentetését , 's figyelmeztette ártatlan-

ságát oltalmozni köteleztetésére , a' mit , ha

tovább is ellenkeznék , méltán kétségbe hoz-

nának— meg-gyözték végre a' gyengeségét ér-

zo, 's ily nehéz állapotban minden barátjai-

tól , tanácsadójitól meg-fosztott aszszonyt. Oct.

14-Jt. jelent-meg Mária a' törvényszék elott,

hol a' korona szószollójától a' Babington Jáz-

zadásában részvétellel vádoltatott, ki azt az

oszve-esküdtek bizonyitásaival , magának a' ii-

rálynénak különbözö , de csak párban muta-

tott leveleivel, valamint Babingtonnal egyet-

értését és levelezését ki-adó írnokjai vallomá-

saival támogatta. Mária bámulást érdemlo lel-

ki-erovel védelmezte magát , 's minekutánna

ígazságtalan fogságát és csoportos szemedc-

seit elevenen rajzolta, Babingtonnal vagy a'

több öszve-esküdtekkel öszve-köttetését és le

velezését az egész rád foglalatjával együtt

meröben tagadta , azt állitá továbbá , hogy ír

nokjai , kiket hozzá tartozó hívségek meg-sze-

gése után hitelre méltóknak nem lehet tarta-

ni , a' fenn-forgó levelek írására töle meg-ha-

talmazya soba sem vóltak , a' miért azoknak

eredetiképpen elö-adását , vagy leg-alább ír-

nokjaival szembesitését kívánta , 's végre bár

meg-vallotta a' tomlöczezéböl ki-szabadulha-

tásra törekedö próbájit, 's azért idegen feje-

delmekhez is folyamodását , de lelke idressé-
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gère erosíté , hogy az Er'sébeth meg-gyilko-

lására czélzó gonoszságot soha sem szóval ,

sem gondolattal helybe nem hagyta. — Ilyen

férjíias bátorsággal , 's nemes on-érzéssel be

stellt , midön még egyszer ítélö-bíráji elött

állott. Ataljában , Robertson szerént „ egész

magaviselete méltó vólt egy királynéhoz, ki

rangjához illö fel-emelkedett gondolkozással

nemének szelídségét és szerény indulatját e-

gyesíti. " (84.) így rendíthetlenül ártatlansága

erositése mellett maradván, a' bírák, Er'sébeth

parancsolatjára Londonba viszsza-mentek , 's

minekutánna Ñaué és Curl elébbi vallomáso-

kat le-tett hitek mellett ismételték, oct. 25-*.

1586-0. Máriát mint részest a' Babington ösz-

vc-esküvésében halálra ítélték, a' mit oct. iç-k.

a' parlament meg-erösitett. — Mind a' mellett

az egész per szokatlan, rendetlen, törvényt

tapodó folyamatja sokkal szembetünöbb mint

sem egyszerü említésnél többet kívánna. Ba

bington és társai kivégeztetésének siettetése,

a' kiknek pedig vallomásait a' királynéra néz-

ve oly terhelöknek nyilatkoztatták , 's így a'

két félnek egymás jelenlétében ki nem hall-

gatása , hasonlóul a' vádló írnokoknak a-zzal ,

ki ellen terhelöleg bizonyítának, szembe nem

állítások, bün alapítására használt leveleknek

csak párban közlések, egy tehetetl'en aszszony-

nak türvényes segitség és ügyvéd nélkül ma-

(84.) Robertson V. 167.

17*
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gara hagyása , — minek Iehet ezeket egyébnek

mondani, mint az igazság ki-gúnyolásának, a'

hatalom just szineskedö eroszakjának ? (85.)

Az ítélet azonban az Angol királyné jó-

vá-hagyása nélkül üres formának maradott, 's

annak végre-hajtása egyedül töle függött. De

Er'sébeth késedelmezett , a' parlament több

rendbéli hathatós sürgetése, a' nép bangos lár-

mája , a' körülötte lévöknek különbözö okok-

kal támogatott minden elö-terjesztések rá nem

veheték egy eleínte az alá-írásra. Csak ugyan

dec. 6-k. az ítéletet, annak a' pariament által

jóvá-hagyásával együtt ki-hirdetteté , 's bar eb

ben a' királyi meg - erosítésröl vagy a' teljese-

désben vétel idejéröl semmi szó sem vólt,

még is közönseges örömöt gerjesztett, a' mit

a' sokaság harangozással , tüzi- jatékokkal , é-

neklésekkel bizonyított. — Az Angol királyné

magaviseletét , ki saját vallomása szerént so-

ha kétségesebb, bizonytalanabb állapotban nem

vólt, az on-magával küszködesét, szüntelen az

akarat és habozás, el-határozás és hátra- le

pes , cselekvés és viszsza-húzás kdztt hányat-

tatását , ennyi ellenkezö érzésekkel tusako-

dásából következett nyugtalanságát , szoron-

gattatását , bánatját , sokan , még nevezetes

írók is , nagy részint a' tettetés és színeskedés

(85.) Máriánab Er'sébethhez büldütt ¡gen neveze

tes levele dec. ig-r<5i 1586-b. eleven seinehkel raj-

zolja az cgész per törvénytelen erÔszakos folyásár.

Robertson VI. 221 — 225



2бГ

fegf-rntabb köntössebe öltöztetik, 's abból in-

dulva-ki, hogy el-tökellett szándéka lett vól-

na Máriát el-veszteni, fájdalmát képmutatás-

nál , és világot csalásnál egyébnek tartani neт

akarják. (86.) Valóban ez a' vád egészben vé-

ve igazságtalan Î Mert bár Er'sébeth ország-

lási rendszere és sok kô'zönséges cselekedetei

a' kétszínségtöl nem tiszták, igen gyakran ha-

szon-lesésböl folytak— hányadik fejedelem di-

csekedhetik ellenkezovel?— de a' jelen eset-

ben mind a' két részröl igen fontos , egyaránt

jaralló és el-taszitó okok állottak elötte, mel-

lyek köztt választani nem könnyen lehetett.

Egyfelöl országának Mária éltében színte nem

képzelhetö csendessége, népének a' vallásos

fanatismus hangján szólló, éppen azért indu-

latosabb kívánsága , maga személyének bátor-

sága , másfelöl a' Máriát pártfogó külso udva-

roknak az eröszakos tettel meg-bántása , és

könnyen boszszura ingerlése, a' katholikusok-

nak és más békételeneknek fel-zaklatása , egy

nálla éppen oltalmot keresö rokonjával ily ke-

gyetlenül bánása, kinek vere az egykorbéli-

ek és jövendö világ elött ellene kiáltana , '*

Bevét gyalázattal bélyegezné — ennyi oszve

aem féro, és két végsore hajló környülállások

(86.) Ilyen formaban mutatják Er'sébeth magavi-

seletét , 's részint kemény vádabra fakadnak ellene

Robertson V. 170. 176. különösön Gentz 117 — 120.

es Wacbsmuth I. 233. Ez utolsó, átaljában Er'sé

beth aránt igazságtalan.
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köztt a' helyesnek el-találása, a' jonak és hasz-

nosnak egyeztetése méltán gondot adott, 's a'

dolgot mindcn oldalról meg-fontoló figyelmet

kívánt. —

De mentöl tovább tartotta Er'sébeth füg-

göben az indulatokat, annál inkább fel-gyú-

lasztotta , annál hangosabb lett a' szerencsét-

len fogoly királynét védelmezés , Tagy az Án-

gliát zaklató háborgások fo-rúgóját kárbozta-

tás szava. Egy ilyen mozgással tele idöben

könnyebben terjedö és hitelt nyerö hírek ,

njabb öszve-esküvesekröl , eilen séges bé-üté-

sekrôl , nevelték , táplálták az el-keseredest ,

a' koz-boszszankodást mind jóbban fel-gerjesz-

tették , 's végre Er'sébeth kéntelennek látta

magát fébr. l-sôjén 1587-Ô. az ítéletet meg-

erösitni. Az erröl szólló meg-hatalmazásban

етШте volt, hogy a' királyné „maga hajlan-

dósága eilen teszi , a' parlement 's a' nép ké-

résére , a' status és egyház bátorságáért. " E-

zen rendelésnek azonban csak egy nyílvános

zendülés vagy idegen sereg ki-száHása eseté-

re készen' kellett vólna allani, és Er'sébeth

rilágoson meg-hagyta al - státnstitoknok Davi-

sonnak, ,,hogy azt további útasitásig kezébol

ki ne adja , de tartsa magánál." Davison mind

a' mellen, a' királyné habozó, indulatos sza-

vait el-határozott akaratjának magyarázván,

Hatton es Burghley sürgetésekre , a' parancso-

latot a' titkos tanácsnak által-adta. Ez leg-ot
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tan fébr. 3-í. meg-határozta a' királyné to-

vábbi meg-kérdezése nélkül az Itéletet vég-

re-hajtatni, 's arra Kent és Shrewsbury grófo-

kat ki is rendelte. (87.)

A' nevezett bíztosok kedden fébr. 7-h.

15 87-6. érkeztek Fotherin'gayba , 's a' fogoly

királynénak leg-ottan tudtára adták küldette-

tések czélját. Mária a' halalos parancsolatot

(8 7.) Igy beszélli-el Mária gyász-sorsánali vég

ki-fejlodését , a' nagy tragedia utolsó fel-vonását

Räumer — el-távozva igen nevezetes kornyülállások-

ban a' bé-vett és minden újabb historicusoknál ta-

láltató elo-adástól. A' mint eddig liözönségesen hit-

ték , és irtálí, Er'sébeth az itélet alá-irásakor Da-

visonnak értésére adta, mennyire óbajtná, ba kü-

lönösön Paulet Mária éltének más úton véget vet-

ne. Davison ezt a' királynétól meg-hatálmazva Pau-

letnak meg-irta, de a'ki nem vállalta az istentelen-

ség teTjesitését. Továbbá , jól-lehet az Ángol király-

né az itélet végre-hajtását bét versben is elég vilá-

goson parancsolta Davisonnak, még is minehután-

na meg-történt , nagy fájdalmat mútatva, tettette

magát , mintha az egész dolog akaratja ellen , 's

tudtán kivûl tortént vólna, a' miért' Davisont szol-

gálatjából el-bocsátotta , 's majd nagy summa pénz

fizetésre büntette , valamint több tanácsossira is

szerfelett neheztelt: szóval Er'sébeth az egész do-

logban ártatlannak kivánt láttatni , 's azt , a' mit

maga tett , másolira hárintotta. L. Robertson V.

177-^ i79. Gentz 120— 122. Remer III. 281 — 290.

Wacbsmuth I. 233 — 234- — Raumer ezeknek ellene

morid, 's meg-czáfolását gyozÔ erosségekbel, 's kör-

nyülállásokkal tàmogatja. II. 570— 580. Davison le-

velét és Paulet arra adott válaszszát, melyekben

szó van Er'sébethnek Máriát alattomoson meg-gyil-

koltatni akaró szánd^báról, az akkori írók teljoség-

gel nem emlitik — ezen levelek csak a' múlt század

elején kerültek elé ; de különben is hitelésségeket

a' Raumertöl fel-hozott kritikai okoknál fogva mél
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csendesen es minden rémùlés nélkül végig

hallgattar ki-jelentette az Isteni gondviselés

végzésébe meg-nyugvását , 's a' szenvedéseit

meg-szüntetö halálra készen állását. Egyszer-

'smind kezét egy mellette levö Bibliára téve,

hittel erosifé ártatlanságát Babington. öszve-

esküvéscbe , 's kérte hogy élte vegsö pillan-

tatjában adjanak egy gyóntató atyát, kitöl lel

ten gyanuba hozhatní. Raum. II. 570 — 572. Egyéb-

aránt ezeket nem tekintve, valóban lehet ¡de is al-

kalmaztatni II. Filep szavait Don Carlosban — III-l.

Act. lo t. Auftr. —

So tief, als man die Königin bezücbtigt,

Herab zu sinken, hostet viel. —

Hogy Er'sébeth Davisontól és tanácsossitól igazán

meg vólt csalva, 's a' dolog végre-hajtása hire nél

kül történt , Raumer diplomàtziai oklevelekkel Ы-

zonyitja, melyek akármint Davisonnak Er'sébe-

tbet kárboztató apologiájánál többet nyomnak. —

Er'sébeth Maria halála után a' Scotziai es Dániai

királyokhoz küldött mentö leveleiben magát telje-

sen hibátlannak állilja, 's a'mint mondja. nem gon-

dolkozik oly alatsonúl, hogy a' mit cselekedett e\-

tagadja , vagy másnak tulajdonitsa , de tudta nél

kül adta Davison tovább a' parancsolatot. Neveze-

tes e' részben Franczia követ Chateauneuf tudósi-

tása is III. Henrik királyhoz máj. 13-rói 1587-Ь. , ki

azt jelenti, hogy Er'sébeth néki többszörözött es-

kfivéssel erösitette ártatlanságát Mária meg-ölette-

tésében , és azt egyedûl tanàcsossinak tulajdonitot-

ta. Bár alattvalóji meg-nyugtatásáért az itéletet alá-

irta , de csak egy nagy zendûlés vagy idegen sereg

ki-szállása esetébeu hajtatta vólna azt végre , kü-

lönben Mariát ki - végeztetni szándéka nem volt.

„Ne tartson" azt monda Er'sébeth a'követnek „en

gem oly alatson lelkünek, hogy én a' hibát egy

csckély írnokra kivánnám vetni , ha úgy nem len-

ne. " — Raum. II. 576. 577. — Davisonnak a' király-

né parancsolatján tul menését, bár a' titkos tanács
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ki vígasztalást vehessen, de kívánságát em-

berfelemil meg-tagadták, 's protestans paphoz

útasitották az igaz vallásban oktatást venni.

így a' különben is fekete tettet vallásos üldö-

zéssel piszkolták, és sulyositották. De éppen

e' kínzó bánás által lett bccsesebbé Máriának

keble meg-gyözödése, 's a' világi inség leg-

föbb polczán lelket , szívet emelö meg-nyug-

vást, a' földieken túl hato, minden fájdalmot

el-nyomó belsö érzést adhatott annak tudása,

bogy hitéért szenved , sanyargattatik , és a'

minden egyébb igazságtalanságot homályba mé

rito eröszak, nem csak állhatatosságának , ren-

díthetlenül maradásának ösztönül szolgált, de

enyhitö, vigasztaló, békélltetp is volt. A' két

bíztos el-távozása után ritka nyugodt elmével

készítette magát a' vég-órára, melycsak a'

gyávák elött irtózatos. Vég-rendelését tulaj-

don kezével meg-írta , házi dolgait el-rendel-

te, pénzét, drágaságait, köntösseit a' körülöt-

te lévök köztt ki-osztotta , 's a' Franczia ki-

rálynak és Gujse herczegnek intézett levelei-

ben ajánlotta a' lelke nyugodalmáról gondos-

jóvá-liagyásából , WaTsingham is erositette a' Fran

czia liövetnek. Raum. II. 575. — Nem lehet Er'sé-

bcthröl, minden aszszonyi gyengeségei mellett is ,

olyan erkölcsi meg-romlást söt el-fajultságot tenni-

fel , hogy az igazságot, annyira mint vádolják, el-

facsarni i<ivánta vólna. — Ellenben másfelol , a' Má-

riával el-követett, just, emberiseget ki-gunyoló

nemtelen bánásának sullya mindeg méltán fogja

otet nyomni. — . ,
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kodást, valamint emberei pártfogoltatását kér-

te. — Szokott vidámsággal vacsorált , annak

vége felé hozzá tartozójit bé-hivá, mindenik-

re nyájas le-ereszkedéssel rá köszöntötte a'

pobarat, tölök bocsánatot kért ha valamivel

magokat meg-bántva képzelnék, 's viszont né-

kik maga részéröl meg-engedett. Mindnyájan

zokogtak, 's könnyben úszó szemekkel a' fáj-

dalomtól le -verve állottak, csak egyedül ö

vólt e' szív szaggató jelenésen nyúgodt és sor-

sával meg-békéllt lélekkel. — Majd a' szokott

idöben le-feküdt , 's néhány órát csendesen

aludt. —

Más nap szeredán , fébr. reggel ko-

rán fel-költ, 's elsö gondja volt szívét a' te-

remtöhöz fohászkodással meg-könnyebítní. —

Midön nyólcz ¿ra tájban a' megye fö sheriffje

az embereivel hozzá bé-lépett , akkor is tér-

dein imádságba merülve találták. Mária leg-

ottan fel-állott követni a' hívást. Öltözete fe-

kete bársony köntös vólt, nyakán egy olvaso,

kezében éléfántesont feszület: átaljában ma

ga csinositására különös gondot fordított , mint-

ha a' nagy útra külsöképpen is készült vólna.

A' vesztöhely azon szálában vólt fel-állitva,

hól négy hólnappal az elött a' pere folyt , ott

várták gróf Kent, Shrewsbury, Paulet, Dru-

ry , a' Peterboroughi protestans dékán , 's a*

rendkivüli jelenésre nagy számmal fel-gyült

nézök. A' grádicsnál alatt régi és hív szolgá
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ja, házi udvarmestere Melvil András, lábai-

hoz borúlva a' fájdalomtól 's kétségbe eséstol

fojtott kebellel alig tudott néhány szót király-

néja remito sorsáról ki-ejteni, melynek hírét

neki kell Scotziába el-vinni. Mária nyájason

hozzá fordulva így szóllott: „Ne sirj jó Mel-

vil ! ez inkább öröm szempillantása. A' mái

nap , Stuart Mária szenvedéseinek rég óhaj-

tott határ-pontja. Légy bizonyságom , hogy

vallásomboz állhatatoson , Scotziáboz ragasz-

kodó indulattal , 's Franczia-országot is szere-

tettel ölelve hóltam-meg. Vidd-meg fijamnak

köszöntesemet , 's mond-meg néki , semmit

sem tettem országának, becsületének, és jus-

sainak kárára; az Isten bocsásson-meg mind

azoknak, kik véremmel magokat bé-mocskol-

ják."— A' szálába érve nagy bajjal meg-nyerte

végre a' bíztosoktól, hogy Melvilen kivül még

három inassa és.két komornája kísérhesse a'

vesztö-helyre , de sükeretlenül kért akkor is

egy részén lévö papot. A' vesztö-helyre fel-

lépve nyugodt és semmit nem változó orezá-

val ült le a' néki tett székbe , 's zavarodás nél-

kül hallgatta végig a' halalos ítéletet. A' Pe-

terboroughi dékán ekkor vallásos serkentései-

vel zaklatni kezdé, a' térités lelke leg-rútabb

formájában mutatta magát, de Mária el-fordult

tole, 's könyorgésére sem hallgatott. A' pap

vegezvén beszédét a' királyné térdre esett, 's

buzgón imádkozott idvességes ki-múlásáért,
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ellenségeinek bocsánatért esedezetl , áidást kí-

vánt Er'scbethre és Angliára, fiját és maga

üldöztetett egyházát az Isteni kegyelembe a-

jánlotta. Végre aszszonyai segitségével fátyo-

lát és felsö köntösset le-vetni készült , 's mi-

dön egyik hohér hozzája közelített vólna , mo-

eolyogva monda , hogy nem szokott ilyen for

ma szolgálattal élni. Kíséroji zokogtak, de o

szájához tevé ujját, a' mivel hallgatást intett;

meg-áldotta híveit, 's az érette imádkozásra

kérte. Akkor le-térdelvén, minekutánna egyik

aszszonya a' szemét be-kötötte , bátran , min-

den félelem nélkül le-tette a' bánattól nagy

részint meg-öszült fejét a' gyász-tökére—'&

a' halalos csapás meg-szüntette minden szen-

vedéseit, negyvennégy esztendös két hólnapos

korában. — Maria hólt-testét Er'sébeth a' kö-

zel levö Peterborough! nagy templomban ki-

rályi módon temetteté-el , 's majd &ja Jákob

az Ángol thronusra jutása után Londonba a'

Westminsterbe vitette , és pompas emlékkel

tisztelte-meg. (88.)

Ez volt Stuart Mária gyászos vége. Visz-

tza-tekintve az el-múltakra , csoportoson rá

(88.) Mária ki-vegeztetésérol a' titkos tanács bíz-

tossainak hívatalos tudósítását közli Robertson

VI. 216 — 228. Mária Westminsteri emlék-oszlopá-

nak rajzát lehet látni Niemeyernél, — Beobachtun-

Îen auf einer Reise nach England I. 180. 's annak

elyúl irását is olvasni ,' a' 350 1. Ez tisztán mu-

tatja Mária balála napját : „VI. Idus Februarii

MDLXXXVII. " — tehát fcbr. a-ba.
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tódult szenvcdéseirc , húsz esztendei kínos

fogságára , példás halálára , ezívünk a' részvé-

telt töle meg nem tagadhatja. Bár milyen

nagy volt az An gol királyné országát és thro-

nussát fenyegetö veszély a' vele éppen ellen-

kezö végsöben álló fejedelem aszszony élté-

ben , bár mely sürgetö és kénszerítö az ön-

védelem szüksége , 's jóllehet a' sors Er'sé-

beth kezéböl , szinte akaratja ellen , ütötte-ki

a' büntetö kardot, még is viszsza-rezzen keb-

lünk azon gondolattól, hogy egy királyné , ki

rályné társát hoher pallossa ala adja : és ez ,

valóban Er'sébeth fényes ^ ritka érdemekkel

tündöklö országlására mindég homályt és vas-

tag árnyékot fog vetni. ' ' '.

A' Stuartokat üldözö boszszus végzések

Mária halálával nem vóltak meg-engesztelve ,

és maradékit keményebben sujtolták. Fija Já-

kob egyesíté ugyan a' századokig ellensége-

sen háborgó két országot, de unokája I. Ká-

roly koronájától meg-fosztatva vesztö-helyre

hurczoltatott ; 's maja a' törvénytelenül ural-

kodó , a' nemzet jussait rongáló házat a' fel-

lázzadt közvélekedés a' thronusról el-kerget-

te, mely azután is számkivetésében , bujdok-

lásában a' szerencse csudás viszontagságos já-

tékát több versben tapasztalta . míg nem az

utolsónak közzülök 1807-6. történt halála, az

életben fel nem talált pihenést nyugodalmot

meg-adta.—De e' familia torténeteire viszsza-

emlékezés egy magos idéát ébreszt-fel ben-

nünk, egy nagy képet állít elönkbe. A' Sco-

tziai szerencsétlen királyné fontos és nevezetes

idöszakaszban született , mikor két ellenkezö

principium, egy új tudományért és hitért fel-

költ lelkesedés a' hajlani nem akaró régivel ,
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annak elôîtéleteivel tusakodott. Mariât sor-

sának ki-fejlodése a' régihez csatolta, raajd

azzal naponként szorosabban a' magát fel-ál-

dozásig öszve-kötötte; és ezen királyné szívé-

nek a' katholicismushoz vonszódásában talál-

íuk élte inséges folyamatjának sulyosabban nyo-

mó okát. Ebben gyökerezik a' Stuartoknak az

Angol thronuson határtalan hatalomra töreke-

désekis, a' miböl következett vallásos üldöze-

sek számos lakosokat kergettek-által Amériká-

Ьа. E' ki-vándorlottak keblek szabad meg-gyö-

zodésével a" politikai függetlenség csiráját is

el-vitték az új világba , melyet az ido ki-fej-

tett, meg-érlelt, 's egy hatalmas bóldog resz-

publikáva formait. — Másfelol a' Stuart házat

Nagy Britannia thronussáról el-idézo rérolu-

tzio alapítá-meg 1689-Л ezen ország szabad-

ságát, 's azzal együtt Oczéánt zabolázó, vilá-

got ölelö nagyságát. Az Ánglia és Ámérika

léánya a' Francaia révolulzio , idökorunk nagy

drámája , mely kerés esztendök alatt száza-

dokkal ritte elébb az emberiséget. lgy köti-

öszve a' vi'sgálódó historicus a' világ torténe-

tei nagy lánczát, melyen fel-emelkedve , a'

gondviselésnek világot kormányzó erkölcsi

plánuma elott tisztelettel hajól-meg, 's inkább

szívéhez szon'tja meg-gyozodését , hogy a' sza-

badságot, emberi jussokat el-nyomni iparko-

dás meg-szégyenül , hogy a' jelen pillantatban

csüggesztö földre verö törtenetböl , a' despo-

tismus leg-sulyosabb nyomásából is , ha az ido

bé-telik, a' józan-okosság fényes gyözedclme

fejlödik , és a' setétség nem fog a' világossá-

gon eröt venni ! —
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PORTUOALLIA MINI9ZTEHE.

Acer et indomitus, quo spes, quoque ira yocasset,

Fcrre raanum. — —i — — — — — — —

— — impellens quidquid sibi summa petenti

OJbstaret, gaudensque viam fecisse ruina. —

Lucanus. Pharsal.

I. 146. 147. — 149. ¿50.



D. H. Stovers Unser Jahrhundert. Oder, Dar

stellung der interessantesten Merkwürdigkeiten und

Begebenheiten und der gröszten Männer desselben.

Ein Handbuch der neuem Geschichte, fortgesetzt

von D. C. D. Vosz. — VII-ier Thcil. Altona. I799. —

8. — Pombai in Portugal. S. 285 — 498. — Jól és

rcszre-hailás nélkül rajzolja a' mindenható minisz-

ter politikai munkásságát.

Resume de Г histoire de Portugal. Depuis les

premiers temps de la monarchie, jusqu' en 1823.

Par Alph. Rabbe. A Paris, 4824. — 18. — Jeles, és tö-

mött his munka , mint nagyobb rcszint. az ilyen

Franczia Restimék.

Die Geschichte von Portugal. Durch Dr. Ernst

Münch Irl. Bündchen Dresden 1827. — 8.

Pombal igazgatásánah leg-nevezetesebb részc-

re, mely a'Jc'suiták ki-kergetését illeti, hitóles hút-

lokbol meritett fo munka:

Allgemeine Geschichte der Jesuiten, von dem

Ursprünge ihres Ordens bis auf gegenwärtige Zei

ten, von Peí. Phil. Wolf. Hl-ier Band. Zweyte durch

aus verbesserte und vermehrte Auflage. Leipzig.

I80J. — 8 ; Zehntes Buch. Von den Schicksalen

der Jesuiten in Portugal , unter Pombals Staats

verwaltung. S. t — 150. —



Portugallia (t.) historiája a' szemes vi'sgá-

ló elött sok intereszszével bir, '• annak több

fényes , meg-lepö , tanuságos pontjai vagynak.

Már a' régi Lusitania hadra termett lakossi so-

káig vitézül harczoltak a' világot el-nvomó Ro-

maiak ellen, Yiriathus hos vezérek alatt, ki-

nek neve tiszteletre ingerlö példája a' haza

és szabadság szeretetnek.—De az újabb idök-

ben is jeles és tekintetre méltó ezen ország

történeteinek folyamatja , a' fel-emelkedés és

alá-bukás csndálatos viszontagságainak tüköre.

Egy ki-terjedésére és népességére nézve csak

másod rangu tartomány, melyet kicsisége bo

íl.) Minekutánna a' Pyrenaeusi fél-sziget a' B-d.

ssáead elején az Arabsok hatalmaalá esett, Asturia

hegyei köztt csak hamar kezdett egy keresztyén or-

S7.ág formálódni , mely északra terjedve , majd a'

Minho és Douro köztt esö földetis, Beira egy ré-

szcvel magában foglalta. Ezen provinczia korán

Porto -Cale nevet- kapott , a' Douro bal-partján egy

18
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málvba maradásra láttatik kárhoztatui , a' nem-

zetet lelkesíto, a' lakosok karakterét eleven-

ségre tüzelö derék uralkodók, és a' status e-

rejét ki-fejtö boles igazgatás által a' 15-d. szá-

zadban magosra hág, majd új világokat , ad

elig nem ismert nemzeteket fedez-fel, különö-

sön II. János és I. Emmanuel királyok idejé-

ben 1481-/^/ mint elsö rangu tengeri

¿s kereskedö hatalmasság tündöklik , 's mi-

nekutánna az Oczéánt merészen keresztül he

sitó Vasco de Gama az Indiai útat 1498-Ä. fel-

találta, keleten és nyugoton mind a' két In-

diákon roppant birodalmot alapít, és paran-

csolatját széles körben tôrvénnyé teszi. — De

nem sokáig marad e' szédíto nagyság polczán ,

mert távoli hódolásaival , a' birtokra vágyás-

ban mértéket nem tartásával erejét meg-feszí-

ti, 's annak gyengülését okozza, csak hamar

kezdik mutatni magokat a' hirtelen gazdago-

dás kovetkezései is , a' fényüzésbe és puhaság-

negyn feWo Cale nevü városról , melybol alkal-

mas , a' kereskedést gyarapitó ki-kôtôjéért Porto -

Cale lett, a' mái Oporto VI. Álfonz Castilia és

Leon Itirályja 10Q4-6. Porto -Calet mint grófságot

vejének Burgundiai Henriknek adja. Enneh fija I.

Alfonz Iiis országát szerenesés csatázások által ne-

vel! , majd az. Ouriquei mezon jul. ижр-Ь. öt

Arabs fejedclmen nyert fényes gyozedelme által Al-

garbiáig szélesíti és királyi rangra emelí , a' mit

1143-Ь. a' Lamegoba gyült Cortészek meg-erositet-

tek , hól ebkor nevezetes törvenyeket is hoztak. így

fundalt a az említett király Portugalliát, mert a' leg-

régibb és tör'sök birtok Porto -Cale — Portucalia—

nevé az egósz tartományra ki-terjedett.
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ba merfllés , a' munkásságtól, szorgalomtól el-

szokás , a' mik természetesen a' nemzet jóllé-

tének csökkenését , 's mind alább szállását,

majd idegen járom alá esését húzták magok

után. Gyáva fejedelmek alatt nottön nött a'

belsö romlás , naponként aljasodó , ncm józan

czéltól, de önkénytöl vezetett kormányja te-

tézte a' roszszat, elö-mozditotta a' 'sibbasztó

tompulásba süllyedést, a' hajdankor fényjére

sürü árnyékot borított. Valóban ez a' kép,

mind a' dicsöség pályáján , mind az arról. le-

hanyatlásban fontos letzkét ád az emberiség-

nek , s egyaránt intö akkor, midön a' keblet

bámulásra és Jelkes érzésekre ragadja, mint

mikor az el-semmisedésért, porba hullásért

azt unalommal és undorodással tölti-el , 's az

ón-méltóságról el-felejtkezést , a' józanokosság

szennyesitését tartja elönkbe!— Jelen korunk-

ban is ezen kicsi ország több tekintetben jua

gara vonta a' köz-figyelmet. Már néhány esz-

tendöktöl fogva szüntelen révolutzio és reactio

köztt hánykódva, még belsö csendességre nem

jutbatott, söt egyik végsöböl éppen a' másik-

ba esett, szinte tokélletes demokrátziává vált

igazgatás-formája a' Nero századját elçvenen

abrazólo despotismusba ment által : 's leg-újabb

viszontagságai , és szövevényes helyheztetése

Europa sorsára könnyen bé-folyhatnak. A' mos-

tani idöt zaklaló nagy viadal egyik csatapiacz-

cza Portugallia, és az itt gyúlasztott testvéri

18*



2Гб

vertöl füstölgö gyászos polgári háboru követ-

kezéseiben fontos változások magvai lehetnek

el-hintve.—

Ennek a" nagyot és torpét, világosságot

és árnyékot, mennyeit és pokolit ilyen ellen-

kezö elegyedésben kepzeltetö státusnak egyik

sok részben emlékezetes , bámulásra, tisztelet-

re ingerlö, de egyszer'smind meg-reszkette-

tö , keblünket szeretettel és gyülolséggel moz-

gató, Tonszó és el-taszító epochája egy minisz-

ter igazgatása, ki a' setét éjjet nappallá vál-

toztató , azonban a' vidéket rémülésbe hozó

levegöi tüneményként lobban és villámlik e-

lönkbe. Ez Carvalho Sebestyén Jó'sef,

Vagy késobbi rangja és czímjei szerént gróf

Oeyras és marquis Porabal, mely utolsó

név alatt ismeretes közönsegesen. Egy erös

lélekkel , a' dolgokba méjjen bé-ható értelem-

mel, rendítbetlen akarattal fcl-rubázott ritka

férjfiu, ki minden torekedését, buzgó es pi-

henést nem kereso iparkodását nemzete fel-

emelésére , a' míveltség , csinosodás terjeszté-

sére , szorgalom ébresztésére , a' köz jól-létel

meg-alapítására szentelte, ki merész és nemes

czéljai valósításáért bátran szembe-szállott a'

meg-rögzött eloítéletektol és haszonleséstôl rá

zúditott számtalan ellenségeivel, nem irtózott

szük lelkü és rövid látású idokorának átka-

tól , és vas karjával az elötte álló akadályo-

kat földhöz sujtotta. De másfelol plánumai
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végre-hajtásában kíméllést nem ismero, sok-

szor torvényt és just le-tapodó eszközökkel

élt, 's a' határtalan királyi hatalom által kezé-

be adott despotai módokat embertelen kemény-

séggel, semmire nem hajtó onkénnyel hasz-

nálta. Bar milyen fényes azért e' koz-jóra dol-

gozó , 's egy népet reformálni kívánó status -

ember neve a' historiaban , de szívünk visz-

sza-rezzen vérrel bélyegzett pályájától , bor-

zadunk a' józan yalóságokat le-alatsonító, sza-

badságot fojtogató bánásától, "» végre midon,

intézetei meg-bukását, és mind azt a' mit tétt

el-enyészni látjuk, példájából, sok tanusággal

tömött éhe folyamatjábó! az a nagy igazság

tünik elönkbe, hogy az eröszaket nem türö

emberi lélek csak apolgató kezek köztt él,

fejlodhetik, a' kénszerített jobbitások ellenben

gyökeret nem verhetnek , de a' kéntelenség-

gel együtt oda lesznek. — Ezen miniszter po-

litikai munkásságának jóbban meg-értésére,

röviden elöre bocsátjuk az ország belso álla-

potjának és külsö helyheztetésének világosí-

tását. —

Portugallia hanyatiásának alapja még III.

János királynak 1521-tó'/ IbH-ig tarto, egyéb-

aránt nem minden diesoség nélkül folyt ural-

kodása alatt vettetett-meg , ki 1 53Ó-A. a' hitet

nyomozó szent széket, az inquisitiot országá-

ban fel-állitotta, 's majd 1541-*. minden keresz-

tyén fejedelmek közt leg-elsöben fogadá-bé



a' Jé'suitákat. Ezen szei'zet nem igen gyako-

rolt egy országban is rongálóbb és karteko-

nyabb munkásságot mint Portugalliában , hol

a' királyokat és az egész udvart a' leg-nagyobb

függésbe tudta tartani , 's bé-folyását az igaz-

gatás minden ágaira ki-terjesztve , lassanként

a' nemzetbe az eröt meg-fojtotta , annak elo-

menetelét gyarapodását hátrább taszitotta, 's

a' tudatlanság és setétség társaságában járó

roszszakat teljes mértékben el-árasztotta. A'

Jé'suiták nevendéke volt III. János unokája és

következöje Sebestyén, ki a' dicsoség szomj'á-

tól, és szívébe csèpegtetett vallásos fanatismus-

tól ösztönöztetven által-ment Áfrikába Marok

ko eilen táborozni, de a' szerencsétlen Alcas-

sarquiviri ütközetben aug. 4-£. 1578-0. csak

nem egész sergével oda veszett. A' külo'nben

is érezheto nagy csapást még gyászosabbá tette

azon kornyülállás, hogy a' Portugalliában négy

századon felyül országolt Burgundiai házból

egyedül Sebestyén nagy bátyja cardinalis Hen

rik volt életben, kinek 1580-*. tortént halála

után, a' korona felett támadott versengésben

II. Füep Spanyol király az országot el-foglal-

ta. így Portugallia más birodalom provincziá-

ja lett, 's hatvan. esztcndeig tartott éppen o-

Jyan sulyos mint le-alatsonított állapotja, egy

a' státust planum szerént rongáló , annak kin-

csét pazérló , a' nemzet erejét gyengitö kor-

mány alatt, a' mely szerencsétlen idöben leg
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»ebb ce leg-gazdagabb külsö birtokai, yala-

mint kelet Indiai kereskedése, ezen épûlö ha-

taimával együtt oda lettek. Ámbar a' közön-

séges el-keseredestöl siettetett , ritka egyet-

crtéssel végre-hajtott révolutzio i640-í. а' Вrа-

ganzai ház thronusra emelésével Portugalliát

újra szabaddá, függetlenné tette, de a' haj-

dankor dícsosége, jólléte viszsza nem tért, an

nal inkább mert az említett familiában csak

egy ki-tetszö , magától uralkodó , él-hívattatá-

sát érzo fejedelem sem volt , 's így a' papok

kivált a' Jé'suiták nagyra-vágyó , csak magok,

nem az ország hasznát nézo intézeteik elöU

annál tágasabb mezo nyílt: midön másfelöl a'

nemzet jussai és szabadsága mind inkább fe-

lejdékenységbe mentek, a' törvényt nem isme-

rö királyi akarat azokat el-nyomta,'s 1697-/0/

fogva a' Cortészeket tobbé egyszer sem hív-

ták-oszve. — A' királyok buzgósága, mely as

anyaszentegyházra fényt kívánt súgározni , '»

e'czélra milliokat szórt-el, a' papok gazdag-

ságát ugyan nevelte , de a' hazát azon mér-

tékbe szegényítette , annak romlását, hátra-

maradását okozta. V. János király idcjében

e' szent bökezüségnek kët igen nevezetes pél-

dáját látjuk. Ez a király, ki az auto -da-fé-

kon (2.) jelen-lenni el nem mulatta, a' Lisbo-

(2.) Auto -da -fe — actus fidei, — igy neverih 'ae

inquisitiotól лг eretnekekre mondott ítéleteb vég-

re-hajtását. —
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nai érseki ezéknek pátriárchai méltúságra c-

melését roppant kültséggel eszközölte, 's XI.

Kclemen Pápának ezt jóyá hagyó kegyelmét

drágán fizette-meg , valamint a' Mafrai szegény

klastromnak leg-pompásabbá változtatására 150

millio crusadokat, szinte annyi millio forintokat

költött el , (г.) a' mely pénzt útak csináltatá-

sára, csatornák nyitására, 's a' kereskedés és

szorgalom ébresztésére forditva , kóldus né-

pének jóllétét eszközölhette vólna. — Egy ilyen

király meg-érdeinelte a' Pápától 1748-A. leg-

hüségesebb czímmel lett tiszteltetését. Alatta

az ország és nemzet roskadása a' leg-mago-

sabb polczra hágott, leg-inkább szembe-tünt.

De Portugallia ezen romlását és alább-

esését külsö helyheztetése is, nevezetesen Án-

gliához állása nagy részben elö-mozditotta.

Egy erötlen ingadozó státusnak más hatalma-

sabbra támaszkodása , annál védelmet keresé-

(3.) V. János király egy bctegscgében tett fogadá-

sa kovetkezéséül ëpittettc nn-tôl l73l-/g ezt a'fényt

és gazdagságot tündökölteto négyszegü klastromot,

mely Lisbonától öt mértfoldre fekszib. Egészenmár-

vány temploma mellett pompas épíiletek vagynak

a' kiràlyi familia, és a' patriárcba számára , a' klas-

trom maga 300 barátoknak ád szállást. Van egy os-

bolája és jeles honyvtára 50,000 darab liönyvel. K5-

fallal körül vett múlató és vadas kcrtje 2^ mért-

foldrc terjed. Az egészben 860 szoba , 5200 ajtó és

ablak van. — így ez a' roppant munka, melyre a'

nemzet kincse el-prédáltatott, bigotság szülemény-

ie volt — tehát kétszeresen roszsz és kártékony. De

hogy lehet e' fejedelmi lakást a' szegenyscgre kü-

telcztctéssel egyeztètni ? —
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se xnagában természetes; ez így tortént Por-

tngalliával is, melynek Angliához csatolódását

a' szükség , és az icio környülállásai szülték

ugyan , de majd a' kereskedési intereszszé azt

erösebbé tette. Már Portugalliai I. Ferdinand

egyezésre ment volt 1373-6. Ш. Eduárd An-

gol királlyal: a' két ország valódibb, szorosabb

öszve-köttetése azonban a' Braganzai ház thro-

nusra jutásával, név szerént i66i-í. kezdödött,

's csak hamar nagy következéseket húzott ma

ga után. Ánglia, mely szorgalmának és nye-

reségen kapó indulatjának Portugalliában igen

tágas és jövedelmes piaczezára talált , a' jó al-

kalmatossággal élni nem múlatta-el, 's azon

költsönösön oltalmazó és meg-támadó szö-

vetségekbe , a' mikre az említett országgal

több versben lépett , maga kereskedöi hasz-

nát mindég belé tudta szöni. Ennek szembe-

tünö példáját adta , az 1703-í. készült, egy

Angol követröl nevezett Methuen- al/cu, a' mi-

nek egyik pontja szerént a' Portugalliai bo-

roknalc Ángliába, az Angol kézmíveknek Por-

tugatliába szabad bé-vitel eng«dtetett. Ez a'

kotés valamint politikai, úgy más tekintetben

is Portugallia sorsára el-határozó bé-folyással

birt. Egyfelöl ezen országot a' Franczia révo-

lutzio mindent el-seprö árjában is rendíthet-

lennek maradott barátsággal Angliához kap-

csolta, más részröl annak jóllétét halalos csa-

pással illette. Ez által ugyan is a' Portugallu
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sok szorgalma és munkássága egészen meg-

fojlódott, mert az §k fábrikáji ée manufactu-

ráji, a' jóbban és olcsóbban dolgozó Ángolok-

kal nem yetélkedhetvén öszve-romlottak , to-

yábbá a' nyereséggel kecsegtetö bortermesz-

tés miatt a' foldmívelés hátra-maradott , meg-

csökkent, a' mi nem csak a szegénységet ne-

velte , de a' nagy divatban levo szolomívelés

társaságában járó roszszakat is el-árasztotta ,

végre lassanként az egész ország kereskedé-

sét az oda nagy számmal meg-telepedett An-

golok kezébe adta , kik meg-menekedvén a'

nyereség kíránásokat addig bizonyos tekintet-

ben korlátoló tiltó törrenyektöl , tokélletes

monopoliumot gyakoroltak , szabadon vitték-

bé minden portékájikat , szabadon hordották-

ki Portugallia aranyját és ezüstjét, kivált mi-

nekutánna azon just kezdék bitangolni, hogy

minden héten vámvi'sgálás nélkül egy posta -

hajót küldhessenek Ángliába. Igy Portugallia

Angliának adó-fizetojévé , szinte coloniájárá

lett; 's az 1696-6. fel-talált Braziliai arany

bányák is egyedül az utolsó ország gazdago-

dására szolgáltak. Azoknak minden jöredel-

me Portugallián csak keresztül ment, és a'

kornyülállásokat jól basználó Angolok 'sebé-

be foyt. (4.) így a' Portugallusok , kincsek és

aranyjok közepette el-szegényedtek , a' boség

(4.) Rabbe, Resume de Г histoire de Portugal —

sis — 319. —
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mellen szüksége» szenvedtek, el-szigorodtak ,

a' nemzet földmívelés , kereskedés, szorgalom

nélkül naponként méjjebben sülyedett, 's tu-

nya álomba merülve , az életnek szinte sem-

mi jelét nem adta. Tanuságos példa ! mely

mutatja mit tehet az értelem, a' lelki és er-

kölcsi ero ki-fejtése , 's munkássággal egybe-

kötött czélarányos használása ; viszont men-

nyire aljasodhatik , egy a' természet minden

javaival pazérolva meg-áldott nemzet is , ha

a' józanokosság mennyei világának ki-oltásával

setétben kíván maradni ! —

Azon nevezetes férjfiu , ki hazáját ez in-

séges állapotból ki-emelni, lételre serkenteni,

virágzóvá és szerencséssé tenni törekedett,

a' már említett Carvalho Sebestyén Jó-

'sef született 1699-^. Soure kastélyban, nem

meszsze Coimbrától.—Atyja ugyan a' kisebb

nemesek közzé tartozott, de anyja a' régi és

nagy rangu Mendoza házból vólt , valamint

az atyja testvére a' fö városban elökellö egy-

házi hivatalt yiselt , 's V. János király elött te-

kintettel birt. Az ifju Carvalho gondos neve-

lés és tanittatás után a' törvényes pályába kí-

vánt lépni , mert egyedül ezen az úton reméll-

hette elömentét a' status szolgálatjában , a' szá-

raz törvény azonban nem adott eleven és tü-

zes lelkének elég táplálást , csak ugyan e' rész-

ben szerzett isméreteinek késobben hasznát

vette. Hajlandóságát követve a' politikai me-

/
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zöt el-hagyta, és nagy bátyja bé-folyása által

katonává lett, hól már inkább kedve szerénti

helyen állott, 's a' természettôl is arra látszott

formálva lenni. Magos termete, erös test-al-

kotása, személyes bátorsága hamar ki-tetszô-

vé telték ötet, valamint társalkodási kellemes

magaviselete , a' szép nemnek hódolni tudása,

's akármely áldozatra , merész tettre magát

örömest el-szánása különösön is ajánlották. De

munkássága a' Portugalliai demorálizált hadi-

seregben csak hamar roszsz arányt kapott,

nyugtalan , indulatos , heves karaktere sokszor

félre vezette, roszsz társaságokba elegyitette,

's mivel az utszákon éjjelenként bolyongó ,

csendességet meg-háborító , zabolátlan maga-

Tiseletü fo-rangu nemes ifjak egyik buzgó se-

gédjeket benne találták, e' ki-csapongó ren-

detlen életével nem csak eloljárójinak de ma-

gának a' királynak is kedvetlenségébe esett ,

a' minek sullyát több versben , különösön egy

nagy eloléptetés alkalmatosságával érezte, a'

mikor is el-mellozték. —

Carvalho e' méltatlanságot nem türhette,

's a' katonai pályától búcsut vett. Magát szü-

lötte helyére Soureba vonván, ott több ideig

familiai kerületben élt, a' minek erkölcse és

szíve ki-mívelésére igen jóltévo bé-foly^ása

volt. E' csendes helyheztetésében társalkodási

tálentomának gyakorlására tágas mezöt kapott,

örömest látták minden barátságos idötöltesek
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ben a' vidám múlattatót, ki viszont magát ból-

dognak találta,'s úgy tetszett mintha le-mon-

dott vólna minden nagyra-vágyásról. Különö-

sön a' szép aszszonyok kedvelltje vólt, gyak-

ran forgolódott körülöttek , néha szerelmes

torténetetskékbe is elegyedett, melyek azon-

ban czél nélkül kezdve, olyan könnyen el is

múltak. De e' játszi hajlandósága egyszer a-

fearatjánál meszszebb ragadta , a' minek kö-

vetkezése, szunnyadozó lelki-erejének fel-köl-

tése által egész életére ki-hatott.

Egy fö-rangu 's a' gróf Arcos házzal ro-

kon özvegy dámával Noronba Almada Théré-

ziával iiieg-ismerkedvén , annak szívét meg-

nyerte , 's keze birására vágyott , mert ez ál

tal szerencséje meg-alapítását reméllte. Jó

szívvel is hozzá ment vólna a' nevezett dáma,

de azt ennek elökellö atyjafijai gátolták. Car-

valho még inkább ingereltetve , kedvessét el-

szöktette , 's büszke familiájának ellenére is

vele házasságra lépett. E' merész lépésével

hatalmas ellenségeket szerzett , kiktol sok

méltatlanságot , üldöztetest szenvedett , söt

életè is veszélybe forgott , de o minden fe-

nyegetö próbát szerencsésen ki-került vagy

el-forditott. — Ekkor érezte leg-elsöben a' ne-

mesi gög üres sullyát, 's éppen azért az ötet

le-nézo rokonjaival egy sorba állani , hozzá-

jok fel-emelkedni törekedett. így munkásság-

ra ébredve , annak a' nagy világba. mezöt ke-
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resett , '* bátyja jóvá-hagyásával az udvarnál

meg-jelent. Itt jól fogadták, nyájas maga al-

kalmaztatása , mívelt fáin külsöje , ki-tetszö

lelki tehetségei hamar szembe-tüntek , 's azok-

kal a' királyné kegyelmére is méltóvá lett. —

Kevés idö mulva akkori elsö miniszter cardi-

nalis Motta pártfogása által fenyes és ötet fel-

jebb[emelkedésre ingerlö pályába lépett, mert

1739-í. a' Londoni udvarhoz követté nevezte-

tett. £' magos állásában ugyan diplomátziai

tálentomát ki-mutatni kevés alkalmatossága

vólt , a' minek íöbb okát Fortugalliának ez

idöben kivált teljesen Angliától függö, és mie

den szabadabb mozgást tiltó helyheztetésében

kell keresni, de annál több módot kapott ma-

gát tökélletesítni, ismereteit szélesítni, tapasz-

talást gyüjteni. Itt mulatása a' leg-nagyobb bé-

folyással vólt egész jövendö állapotjára, mert

itt formálta magát igazán status emberré. An-

gliában látta egész ki-terjedésében hazája ros-

kadt állapotját, el-gyávásodását , midön más-

felöl éles és bé-ható elméje bámúlással szem-

lélte egy virágzó és naponként emelkedö or-

szágban & szorgalom , ero ki-fejtésének a*

munkásságnak nagy következéseit , 's ezek ál

tal a' jól-lctelnek a' nép mindenik osztállyára

ki-áradását. Egy ilyen oszve-hasonlításnak ma

gos idéát könnyen ölelö lelkére méjj bé-nyo-

mást kellett tenni , a' mi tagadhatlanul ké-

söbbi intézeteinek nem utolsó ösztöne volt.
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Ángliában tanulta-meg végre, a' státus-gazda-

ságban akkor közonségesen fö-alapnak tartott,

csak kész pénz szaporítására törekedö keres-

kedöi rendszert, mercantile systemái, a' mit

hazájában egykor viszszás és eröszakos úton

alkalmaztatni kívánt. —

De jó-akarójának cardinalis Mottának ha

lala után a' ío miniszteri polczra Motta Péter

lépett, ki ötet nem szívellhetvén Londonból

1745-í. viszsza-hívta , 's a' különben is hozzá

nem hajlandó királyt még jóbban ellene in-

gerelte. A' királyné azonban , egy Ausztriai

herczegaszszony , ki a' kôzonséges dolgokra

nagy bé-folyással birt, pártfogolni ötet nem

szünt-meg, 's ennek köszönhette csak hamar

fontos meg-bízattatással Bécsbe küldettetését,

egyMária Therézia és XIV. Benedek Papa köztt

támadott versengés el-igazitására, a'miben köz-

benjárónak a' Portugalliai királyné volt fel-

szóllítva. Carvalho alkudozásának ugyan kí

vánt sükere nem vólt, de személyes ki-tetszö

tulajdonaival kozonséges becsülést nyert, 's

a' császárné figyelmére is méltóvá lett. Itt tar-

tózkodása alatt hitvesse meg-halván , kezét

egy gróf Daun kisaszszonynak ajánlá, mikor a'

nemesi füstnek újabban boszszantó bizonysá-

gát tapasztalta, mert a' léány atyjafijai, kik

Carvalho jó születését kétségbe hozták, ezen

egyben-köttetést èllenzették. Carvalho király-

néjának hathatós gyámolítása által a' Bécsi ud
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Tarhoz rendes kôvetté neveztetett , és Mária

Thérézia kegyelmétol is segittetve czélját ér-

te , 's a' gróf Daun kisaszszonnyal egybe-költ.

Ezen helyheztetésében bóldognak érezte vól-

na magát, de mivel Motta Peter gyülolségét

aránta majd rninden alkalmatossággal ki-mutatta,

semmi hívatalos lépését helybe nem hagyta,

ez néki nagy kedvetlenséget okozott, a' mi-

I bol eredett érzékenységének egy versben éle-

sebben ki-cmtéséért Bécsbol viszsza-hívattatott.

Portugalliába haza térése után mindenek

felett óhajtotta vólna a' királyt maga iránt

meg-engesztelni, mert különben nagyra-rágyá-

sának és muhkásságának újabb mezejét nem

reméllhette. llyen szándékkal folyamodott a*

király gyóntató atyjához Franciscanus dell' In-

carnazione Gáspárhoz az Aveiro házból, va-

lamint a' Jé'suitákat is el-kötelezni törekedett ,

's mivel a' czéljára vezetö eszközökben nem.

sokat válogatott, e' mindent tehetóV szerzet a-

ránt tiszteletet hajlandóságot mutatott, kegjes-

séget színelt, magát mint egyik buzgó köve-

töje úgy viselte , 's ezen az úton annak bízo-

dalmát, jó indulatját teljes mértékben meg-

nyerve annyira ritte ravaszságát , hogy ôtet

közönsegesen а' паду Jésuitának hívták. Ezek-

kel egyben-kottetése által azon veszedelmes,

's nem a' mennyek országát keresö , de foldi

uralkodást és jóllételt vadászó rend belsö al-

kottatásával , egész munkálódásával , vég-ezél
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jával meg-femerkedett , a' mi egyik leg-tôbb

eröt mutató el-határozására , élte leg-neveze-

tesebb tettére bizonjoson bé-folyt, talám azt

elöre is kêszitette. De sem a' hatalmas papi

pártfogás , sem a' királyné jó indulatja , ki Car-

yalho feleségét különösön szerette, meg лет

gyozhették a' királynak ellene viseltetö sze-

mélyes idegenségét, mert ötet kártékony nyug-

talan embernek bitte , 's tobbé semmi hívatal-

Ьа nem tette. A' fejedelmet ezen balvéleke-

désébe jóbban meg-erösitette a' Carvalbot most

is nyomó üldözö, aránta engesztelhetlen fo

nemesség, bár e' vak indulatjával csak táplál-

ta , nevelte annak gyülolségét, boszszuját, a'

mi következöleg oly gyászoson és rongáló mo

dern tört-ki. Két pokoli érzësnek oszve-surló-

dásából pusztitó, gyilkoló méregnél egyébb

nem is származbatik.

Végre a' dolgokon , 's Carvalho sorsán is

nevezetes változás tortént. Az inkább barát-

nak mint királynak született У. János meg-

hólt jnL 1750-6. , 's helyébe a' fija I. Jó-

'sef lépett. Az új király, édes anyjának és

a' gyóntató atyjának Jé'suita Moreirának aján-

lásokra az álorezát még mind víselo Carval

bot meg-kedvellte , 's csak hamar külsö stá-

tus-titoknoknak tette. Munkássága ezen pályá-

jában cleinte a' külsö dolgokra látszott szo-

ritva lenni, mert a' fö miniszter vagy belsö

status -titoknok Motta Péter kezében volt tu

»9
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lajdonképpen az ország egész belso igazgatá-

sa annak külünbözö ágaival, a' financziával,

igazság ki-szolgáltatásával együtt , midön a'

tengeri dolgokat és coloniákat a' harmadik mi-

niszter Dom Diego Mendoza de Corte Real

kormányozta , azonban egyik sem birt Carval-

ho lelki tehetségével , bé-látásával , erejével,

ki tehát könnyen ezek felibe emelkedve , bé-

folyását naponként szembelünobbé tette , ha-

tása köret szélesebbre terjeszté. Ebben a' ki-

rály személye sokat segitette. I. Jó'sef ugyan

nem volt minden jó tulajdonok nélkül, de a-

zokat egy víszszás, helytelen nevelés ki-fejtet-

len hagyta, bizonyos tekintetben roszsz arány-

ba yezette. Mivel atyja éltében a' status dol-

gaiba minden részvételtol el-zárva tartották,

dologtalanságboz szoktatták , módja nem le-

hetett magát^i-mivelni, 's fejedelmi nagy kö-

telességéi'e el-készitni. Igy értelme keskeny

határok kozzé szorulva maradt , a' bízodalmat-

lanság szíyébe gyökeret yert , 's valóban a'

gyanakodás és félelem czímerezték karakte-

rét. Gyengeségének tudása mindég gyámolt

keresni , és más védelmére támaszkodni kén-

szeritette. Föbb indulatja a' testiség , az álla-

ti gyönyörüseg volt , szinte csak azért élt , ér-

zékenységei minden más tárgy iránt meg-tom-

pultak. De ebben is idegen oltalomra szorult,

mert felesége, egy Spanyol herczegaszszony ,

ezerelem féltésével kínozta. —
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Carvalho a' fejedelmet hamar meg-ismer-

te , 's annak félénk es könnyen hivö természe-

tére épitette meszsze-nézö plánumait. Külö-

nösön a' testvére Dom Pedro aránt benne tar-

tózkodást gerjesztett, 's nyugtalan érzését min-

dég ébresztette. A' nevezett herczeg ugyan

éppen nem volt félelmes ember, de mind a'

fñ nemesség, mind a'papság elött, melyet buz-

gón tisztelt, nagy tekintettel birt, azért lehe-

tett gyanu tárgyának használni. Igy a' minisz-

ter részint a' király gyengéjének ügyesen hasz-

nálása, részint a' kényjének engedés által, ma-

gát el-kerülhetlenül szükségessé tudta tenni ,

úgy jelent-meg szüntelen elötte mint hív szol-

gája, gondos örzöje , 's lassanként mind jób-

ban meg-nyerte bízodalmát, míg végre határ-

talan hatalmat gyakorolt rajta — és az orszá-

gon. Eppen azért kevésbé emlegetik I. Jó'sef

uralkodását , mint Carvalho miniszteri igazga-

tását , kinek oriási munkássága elött a' királyi

báb árnyékképe egészen el-tünik. De bámu-

lást érdemlö jelenés is , hogy egy magától mo-

zogni nem tudó fejedelem alatt történjenek

a' status reformálására , a' nemzet újjá szülé-

sére tartozó leg-merészebb intézetek,'s féle-

lemböl és erötlenségböl következzenek azok,

a' miknek végre-hajtására ingadozást nem is-

merö ritka állhatatosság , nagy lélek kíván-

tatik. —

Midön Carvalho a' fö polczra lépett , Por

19*
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tugalliának a' fcnncbb ki-fejtett okokból, mind

belsö mind külsö helyheztetése igen szomoru

és inségcs volt. Az ország szinte bomló fél-

ben, a' kormánynak semmi ereje, a' hiVatalok

nagy részint üresen , vagy éppen alkalmatlan

emberek kczében, azoknak adásában csak párt-

fogásra és intereszszére, nem érdemre ügye-

lés, a' papság es arisztokrátzia kártékony bé-

folyása mindenütt , kivált a' Jé'suitáknak a'

gyóntató székek és tölök függö nevelés által

a' jelen és jövendö kort ölelü hatalmok, kik

e' szerént a' józanokossággal élés mértéket ki-

szabhatták, (5.) a' közönseges jövedelmeknek

majd minden forrási ki-apadva, a' szorgalom,

munkásság meg-ölve , a' kereskedés egészen

az Ángolok kezébe , a' status minden oltalom

nélkül , szárazi mint tengeri ereje el-esve , és

tokélletes csokkenésben, a' partok a' rablók-

tól szüntelen háborgatva, midön kevéssel V.

János hálala elött az Espicheli foknál közel

Lisbonához ki-szállva, annak kornyékét sza-

badon rabolták, 's a' lakosokat el-hurczolták—

ez a Portugallia nagyitás nélkül rajzolt képe.

Milyen tekintete lehetett a' külföld elött egy

ilyen hanyatló és naponként roskadó tarta-

mánynak, milyen a' ncmzet Jétele, sorsa, e-

gész állapotja'— könnyü képzelni. (6.)

Carvalhonak mint külsö miniszternek leg

is.) Wolf, Allgem. Gesch. der Jesuiten III. l —3-

(60 Stöver, Unser Jahrhundert VII. 310— 312- —
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tdbb módja volt hazájának így el-semmisedé-

sét látni. Jól tudta azt is , hogy e" romlás or-

voslása, a' nemzetnck a' mívelt népek sorába

emelése, csak a' status erejének ki-fejtése,

czélarányos használása , 's a' bé-csúszott visz-

sza-élések el-torlése által eszközölhetö. E'czél-

ra volt azért minden gondja függesztve, min-

den törekedese szentelve. Javallatja követke-

zéséül próbálták a' finánczia rendbe-hozását ,

az adók jóbb móddal fel-szedését , 's majd ha-

jókat állitottak-ki a' partokat védelmezni, a'

tengeri rablókat meg-zabolázni. Carvalho fi-

gyelmének fo tárgya volt azonban, a' nemzet

ezorgalmának serkentése. Különbözö rendsza-

básokat tett a' foldmívelés gyarapítására , a' ke-

reskedést gátló bilincsek el-szaggatására, fáb-

rikák, manufacturák emelésére; de mind ezek-

ben a' nép meg-rögzött tunyaságáért nehczen

bóldogulhatott. Az Ángolok minden kineset

magokhoz húzó mesterkedéscknek is elibe a-

kart állani, a' miért az aranynak az ország-

ból ki-yitelét meg-tiltotta. De amazoknak volt

mar annyi Portugalliai aranyjok és pénzek ,

a' mivel a' bé-zárt útak és cánálisok helyett

újakat tudtak nyitni, melyeken minden gátló

parancsolatok ellenére az 1755-dibi nagy föld-

rengésig esztendônként g — 12 millio forint

takarodott-ki az országból. (7.)

Ha ezen kezdo javításaival màr a' figyel-

(7-) Stöver, Unser Jahrhundert VII. sio-
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met fel-költötte , úgy másfelöl sok interesz-

ezét is sértett , sok elö-iteletet fel-zaklatott ,

és békételeneket csinált. De csak hamar na-

gvobb lármát okozó intézeteit kezdé ki-fejte-

ni, melyekböl heves ellent-állás következvén,

ez ötetis kemény eszközökre ingerelte, mesz-

sze ragadta,'s végre leg-nevezetesebb, egész

Europára ki-terjedö lépését szülte — a'Jé'sui-

ták el-kergetését Portugalliából. Ezek ugyan

Carvalhot, irántok színeskedésétöl meg-csalat-

tatva, magok emberének hitték, 's fel-emelé-

sébe munkások vóltak j e' barátság azonban

nem sokaig tartott. Carvalho is uralkodni a-

kart mint a'Jé'suiták, így két egyforma, ugyan

azon ezélra sietö egymás mellett meg nem

állható inteieszszének surlódása, merges ô'sz-

ve-csapása , végre halálos ellenségeskedéssé

válása természetes volt. A' dolog eredete és

ki-bonyolodása a' következö.

A' Jé'suiták, kiknek egyik el-rendeltetések

volt a' pogány népeknek a' keresztyén hitre

térítések, a' n-d. század elején ezen czélból

déli Ámérikába által-evezvén , szent munkájok

czelra-vezetöbben folytathatásáért , III. Filep

Spanyol királytól egy darab tartományt nyer-

tek teljes hatalommal Paraguayban , a' La Pla

ta es Uraguay vizek mentében, hová lakosokat

telepítsenek , 's azoknak lelki javára szolgáló

minden intézeteket tetszések szerént tehesse-

nek. Ezen missiokban— a' mint nevezték az
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gí igazgatás a' szent atyák kezében volt , no-

ha a' Spanyol király felsösege alatt , kinek esz-

tendönkent bizonyos adót fizetni köteleztet-

tek. így a' Jé'suiták az ott el-széledett nomád

és vad lakosoknak egybe-gyüjtések , társasági

élethez szoktatások , meg-térítések által egy

ki-terjedett tartományt magok hatalma alá haj-

tottak , hól a' vallas szine alatt , tökélletes

határtalan uralkodást gyakoroltak, a' mellett

a' leg-becsesebb termésekkel , különbözö kéz-

mívekkel nagyba folytatott kereskedés által

roppant gazdagságra tettek szert. (8.)

Még V. János idejében, mivel Paraguay-

ban arany bányákat képzeltek, a' Rio Janeiro!

(8.) Ezen egyházi reszpublikában , melvneW bá-

mulást érdemlö belso albottatása a' Jé'suiták temér-

dek és szclesen ki-ható munkásságát, 's az emberi

lelken uralkodásokat mint egy tükörben mutatja ,

a' nevelés által szoros függéshez, vak engedelmes-

séghez szoktatott lakosok semmi tulajdont ncm is-

mertek, minden vagyon a'szerzeté vólt, ennek szá-

mára dolgoztak az egyes tagok, szóval böz-birto-

kon , köz-ezélra munkálódáson alapult az egész, 's

erre háromlott minden szorgalom gyümolcse. Ez

a' status , a' hatalomnak 's bizonyos részben a' jól-

lételnek is magos polczára bágott. Egy Spanyol

kormányzó 1731-6. ott 36 reductiot v. egyházi me

gyét talált , 's mindenikben többet 100,000 familiá-

nál. Foldmivelés, fábrikák, kereskedés egyaránt

virágoztak, a' minek bizonysága hogy csak gyapott

szövetéket esztendönként 60 v. 80 ezer singet vit-

tek-ki. Minden hatodik esztendöben Romába , hól

a' szerzet közép-pontja vólt , nagy suinmákat kül-

döttek. L. Die Jesuiten in Paraguay Stöver Unser

Jahrhund. VII. 499 — 553. Wolf. II. 79. 86. — Vané

ehez hasonló jelenés a' historiaban ? ï —
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helytartó javallatja kôvetkezéeéfil, a' Portugal-

liai udvar a' Spanyollal alkudozâsba elegye-

dett Brazilia és Paraguay egy darabjának eL-

cserélése végett. Spanyol király VI. Ferdinand

felesége , Y. János léánya minden bé-folyásá-

yal elö-mozditotta ezt a' hazájának hasznot

igéro plánumot, 's 1750-ä. keréssel a' Portu-

galliai király hálala elött, a' csere-alku alá is

íratott , mely szerént Spanyol-ország az Ura-

guay mellen eso hét megyét, mint nevezték

reductiot, Portugalliának által-engedett, ennek

a' La Plata torkánál eso San-Sagramento co-

loniájáért. A* Jé'suiták ugyan mindent el-ko>et-

tek meg-gátolni ezen rájok nézve káros, ha-

talmokat fenyegetö kotést, de hijában, 1751-í.

az újra meg-erösittetett. Azonban midön an

nale teljesítésére mind a' két feltöl rendelt biz-

tosok a' hely színére mentek a' határokat ki-

mérni , 's az el-cserélendô földek lakossit is

költsönösön által-szállitni és telepítni, a' Jé-

'suitáktól fel-ingerelt nép engedelmeskedni

nem akart , magát az alku végre-hajtásának

ellene szegezte, majd fegyvert fogott, 's a'

csilapitására küldött cgycsült Spanyol és Por-

tugallus sereggel is szembe-szállott. Carvalho

1753-Ä. Maranhaoi helytartóvá nevezetl test-

vérét Xav. Ferenczet nagyobb erövel , 's a' Jé

'suiták meg-fenyítésére czélzó szoros útasitás-

sal küldötte a' támadók eilen, nem különben

a' Spanyol részrol is hathatós készületeket tet
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tek , még is a' két udvar vezérei kéntelepek

vóltak 1754-í. a' naponként nevekedö lázzadó

csoportal forma-szerénti fegyver-szünésre lép-

ni. Ezt, a' Maranhaoi helytartó tudósítása sze-

rént , a' Jé'suiták fáin es ravasz politikája csi-

nálta , kik az oda való lakosokat a' beléjek

csepegtetett maximák ereje által annyira ma-

gokhoz kapcsollák, hogy azok készebbek vól-

tak meg-halni, mint az uralkodást változtát-

ni. (9.) A' Portugalliai király több versben pa-

rancsolt engedelmességet azon szerzetesek-

nek , de sükeretlenül , 's a' keményebb rend-

szabások is foganatlanok maradtak , mely sze-

rént a' háboruság föbb inditójit Amérikai bir-

tokából ki-kergetteté. A' Jé'suiták bé-folyásá-

nak meg-törésére czélzott a' Maranhaoi Indu-

eokat teljes szabadságba helyheztetö , és a'

szerzet világi hatalmát rajtok meg-szüntetö

ïl5S-diki királyi végzés is, mely három esz-

tendö mulva egész Braziliára ki-terjesztetett.

Mind ezen intézetek mellett a' csere-alkut tö-

kélletességre hajtani nem lehetett, a' véron-

tással páros zendülés , kisebb nagyobb mérték-

ben, még több esztendökig tartott, 's végre

az egész kötéssel 1761-í. fei kellett hagy-

ni. (10.)

(9.) Rabbe, Résumé de 1' hist- de Port. 333. 334.

(10.) A' csere alku egész folyamatját Iiôrnyûlál-

lásoson le-irja 'Wolf III. 21 — 50. L. meg Heeren, '

Handbuch der Gesch. des Europ. Staatonsysteins

3-te Ausgabe 53 1. —
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Carvalho azonban más úton is próbálta

a' Jé'suitákat meg-zabolázni , a' mely lépese a'

státust refórmalo szándéka egyik nevezetes

ágával , az activ kereskedés virágzásba hozá-

sával öszve-függött. Mivel az említett szer-

zetesek, hatalmokat, bé-folyásokat nagy ré-

szint gazdagságoknak köszönhettek , a' minek

fo kútfeje temérdek jövedelmet adó kereske-

dések volt, ezt kezekböl ki-venni törekedett,

egyszer'smind az akkori idö gondolkozása sze-

rént annak régulázását, dívatba, folyamatba

hozását nem másképpen hitte el - érhetonek ,

mint ha privilégizált compániákat állit. Való-

ban viszszás képzet! meg-szorítni, bilincsek-

be tenni a' kereskedést azért , hogy életet

mozgást kapjon, és emelkedjék!— Már 1754-*.

ezen miniszter egy bizonyos egyesületnek a'

kelet- Indiaval és Chinával kereskedésre kí-

rekesztö just adott , majd jun. 6-k. 1755-ü.

költ királyi rendelésben az addig szabad Bra-

ziliai kereskedést, egyaránt a' ki- mint bé-vi-

vitelre nézve, a' Maranhaoi és Gran-Parái tár-

saságnak engedte, késobben 1750-0. egy Per-

nambuco-compániátls alapított. — Másfelol a1

kereskedés leg-nevezetesebb ágait az igazgató-

szék monopoliumának tartotta — azt tehát gaz-

dagítni akarta a' nemzet szegényítésével ! (l 1.)

Könnyen lehet képzelni , hogy a' Jé'sui

tákat mennyire érzékenyithette hatalmoknak

(ti,.) Heeren , Handbuch der Gesch. des Europ.

Staatensystems. 531 — 533.
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Carvalho által rongáltatása , mint fájhatott a-

zon emberbe csalódások, kitöl háládatosságot

vártak , 's czéljaik elo-mozditását reméllték.

Carvalho merészsége felyüb multa keresztyé-

ni békességes türéseket , 's nem csak a' fel-

költ zúgolódást táplálták, élesztették, hanem

még a' szent székbôl is nyilván menydörögtek

ellene. De emberekre akadtak a' miniszter-

ben, ki a' kéretlen prédikállókat kollégyomok-

ból katonai erövel ki-vétetvén a' városból el-

idézte, másokat pedig , kivált a' kereskedök

közzül, béketelenségek bangos bizonyitásáért

az országból számkivetett. Bámulást és rémü-

lést okoztak mindenfelé e' fenyíto rendszabá-

sok— a' Jé'suiták bukását elöre készito nagy

viadal elo-postáji. Midön ezek látnák, bogy

a' szembe-szállással nem bóldogulhatnak , tit-

kon áskálódtak Carralho eilen , és a király

elött vádoskodva, tetteit fekete színbe kíván-

ták öltöztetni. E' czélra kezet fogtak a' haj-

dani gyülolségeket neni felejthetö árisztokrá-

tákkal , kiket Carvalho újabban fel-zaklatott

mind azzal, hogy sok fö hivatalokban4el-mel-

lözte, mind különösön az Afrikában és Amé-

rikában tölök bitangolt nagy ki-terjedésü ko-

rona-jószágok viszsza-vételével. De Carvalho

a' meg-buktatására czélzó minden mesterkedé-

seknek , az incselkedök minden plánumának

elibe tudott állani, 's bátran meg-vívott az

akadályokkal , kivált hogy az özvegy király
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nénak 1754-й. tôrtént hálala után, I. Jó'sef bí-

zodalmát még teljesebb mértékben birta , 's

a' gyenge és félénk fejedelmet szorosabban

magához kapcsolta. Az emberiség aránt is ér-

demesitette magát Carvalho , mídon a' szent

gyilkolásokat az aifto-da-fékat meg-tiltotta,

's az inqtrisitio i túleteit a' status -tanács hatá-

rozásának alája vetette. —

így törekedett Carvalho minden nehéz-

ségeken truttzolva nemzetét fel-emelni , mi-

dön egy borzasztó természeti jelenés, mely

az országot remito csapással illette, el-kez-

dett intézeteit félbe-szakasztá , de munkássá-

ga elött a' gyász-esetbol annál fényesebben

ki-tündöklö pályát nyitott. Novemb. l-tójén

1755-ü. szombaton, éppen minden szentek nap-

ján, egy tiszta és pompas reggelen, kilencz

és tíz óra köztt hirtelenül egy süket zúgással

kezdödö foldingás kevés perczentések alatt

halomba döntötte Lisbonát, több ezer háza-

kat, palotákat, templomokat öszve-rontott,

el-sülyesztett , 's így tíz századok munkáját

egyszerre semmivé tette. Az inség ezen ké-

pét vóltaképpen le-rajzolni lehetetlen. A' te-

mérdek ropogással szélyel-bomló, öszve-ros-

kadó épületek , a' por és büdösköves ki-gözöl-

gések miatt több minutákig tartó sürü setét-

ség, a' tengernek fenekestöl fel-kavarodása ,

és hullámhegyekkel a' partra rohanása , mely-

nek egy darabját az ott menedéket keresök
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kel együtt el-nyelte, a' ezét-zázottaknak , félig

hóltaknak, haldoklóknak nyöszörgesei, az om-

ladékok közzül fel-halló jaj kiáltások, a' ha-

lál által okozott rettenetes egyformaság, gaz-

dagoknak szegényeknek, nagyoknak kicsinyek-

nek , nem és életidó különbség nélkül , egy

sorba fektetése , a' közönseges rémülés , zava-

rodás, kétségbe-esés szív-szaggató hangjai—

mind ezek együtt véve alig képzeltetik Lisbo-

na iszonyu sorsát ezen oraban. De ennyi suj-

tóltatás még nem volt elég. Az irtózatos nap

palt irtózatosabb éjjel követte. Alig kezdett

setét lenni, a' város egyszerre egészen tüzbe

borulni látszott,'s több mint száz helyen fel-

lobbanó hat napig szakadatlanul pusztító, min-

dent emesztö lángok prédájává lett. A' bor-

zasztó égést egy részint. föld alatti tüz ki-tö-

rése is okozta , de az sokkal inkább a' töm-

löczböl el-szabadult gonosztévök munkája vólt,

kik szurkot 's más gyúladó szereket hánytak

az épületekre, hogy annál bátrabban rabol-

hassanak , fosztogathassanak. így a' természet

minden elementumi öszve-esküdtek, 's az em

ber! istentelenséggel kezet fogtak e' szeren-

csétlen város vég-romlására , az élettel moz-

gással tele köfalak köztt egy pillantat alatt,

gyász, pusztúlás, halál képe áll elöttünk,—

kevés órák alatt ezerek minden vagyonjokat

el-vesztették , fényes gazdag familiák kóldus

botra szorúltak , gyermekek árván , szülék
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gyermekeik nélkül maradtaí, a' leg-bóldogabb

öszve-köttetesek , a' leg-szebb lánczok el-sza-

kadoztak, leg-bíztatóbb remények, leg-ede-

sebb örömök keserü méreggé váltak. Nines

számítás mely a' borzasztó torténet által oko-

zott vesztést, romlást fel-vetni, vagy meg-be-

csülni tudná. A' királyi palota is mindenestöl

el-sülyedett — 's a' király és familiája életek

meg-maradását egyedül annak köszönhettek,

hogy' éppen útban vóltak a' Belemi kastély fe-

lé. Mintegy 30,000-re tcszik az el-temetett,

meg-öletett emberek számát, a' kár pedig,

mely a' fejedelemtol kezdve, le a' napszámosig

a'lakosok minden osztályjára ki-terjedett, csak

könnyü szerrel ítélve felyül volt 850 millio

forinton. (12.)

Egy ilyen csak nem példátlan áUapotban ,

mikor a' természet és polgári társaság egyszer-

re a' meg-nyílt rettenetes üregbe omlottak, e'

leg-felsöbb polczán a' nyomoruságnak, Carval-

ho mint hatalmas védangyal , mint az embe-

riség barátja úgy jelent-meg. Lelkének ereje,

magossága soha sem tündöklött inkább mint

' (12.) Stöver, Unser Jahrhundert VII. 328 — 340.

A' Lipsziai Pfennig- Magazin Q-d. számja jun. 2Q-A.

1833. 66 — 68 1. közli egy ezen földingast szemmel

látott, és azt Iii- allot t Ángol érdekes tudósitását.

Egy hajós kapitàuy a' tengerrÔl nézte a' kemény

meg-ráakódás után a' nagy városnak egyszerre min

den épûleteivel ingadozàsât, helyébol ki-mozdúlá-

sát. — A' rengés szinte egész Europàra ki-hatott:

Magyarországon Homáromot rongâlta-meg erösen.
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ezen idöben. A'csapás kezdetetöl fogva a' leg-

nagyobb veszedelmekben , szinte bizonyos ha-

lál közepette maga mindenütt jelen volt gyá-

molítni , vígasztalni , szabadítni , a' szinte min

dert emberi segedelmet ki-rekesztö, földre ve

ro helyheztetésben egyedûl állott rendíthet-

lenül, ö volt minden dologban elsö — a' ha-

lottakat el-temetteté, a' láng és omladékok

köztt útakat csináltatott , a' mit meg-menteni,

ki-ásatni lebetett a' tulajdonosoknak viszsza-

adta, az éhezöknek eleséget nyujtott , a' szen-

vedûket enyhítette , bátorította , szóval min-

denröl gondoskodott. Magáról el-felejtkezve

sem éjjel sem nappal el nem mozdult a' sze-

rencsétlenség helyéröl , szekerében lakott ,

hált , dolgozott , 's kétszer huszonnégy ora

alatt minden eledele egy kis leves volt a' mit

hitvesse vitt oda. Valóban csak tole telheto

rendkivüli munkásságot is kellett ki-fejteni

ilyen tökélletes zürzavarban , a' társasági , fa-

miliai köteleket el-szaggató, minden törvénye-

ket meg-szüntetö fel-fordúlásban, mikor több

ezer lakhely nélkül maradt emberek, a' leg-

csudálatosabb , sok erkölcsi roszszat elö-moz-

dító elegyedésben együvé hányódtak. Csak

egy Carvalho tudta itt figyelmét mindenre ki

terjeszteni, vígyázni, minden szükséget pótol-

ni , a' rendet fenn-tartani. Ez utolsót erös kéz-

zel , keménységgel eszközölte , 's a' tolvajokat

ragadozókat , gyújtogatókat , Ott, hól el-csi-
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petto , tüstént fel-akasztatta. Fáradhatlan szor-

galma , el nem lankadó iparkodása másokat is

hasonló buzgóságra lelkesített, a' király maga

is cselekedettel részt vett a' szükséges rend-

szabásokba. — Majd az ijjedtség és rémülés

csilapodásával Carv-alho hathatóson, egész erô-

vel meg-inditotta a" város helyre-állitását, fel-

épittetését , 's e' roppant oriási munkának is

egyedül ö volt a' lelke. így lassanként ki-

emelte Lisbonát a' méjjség ôrvényjébol , a' tör-

vényeknek újra tekintetet adott, a' polgári tár-

saságot öszve-kötötte , az elementumok dühós-

ségének nyomait el-törlötte , szóval viszsza-

vitte az életet oda , hól a' természet azt szin-

te meg-fojtotta , az omladékokból , a' nagy te-

metöböl ismét királyi várost alkotott. Igazán

mondja a' Franczia író , hogy a' Carralho e-

rös, bátor és nagy lelke által végre-hajtott

dolgoknak a' szók meg nem felelnek,'s mind

az , a' mit egy birodalom alapítójáról mond-

batnának, gyengén fejezné-ki a' nagy ember

tetteit. (l5.) — Mivel a' temérdek romlás hely-

re-hozása , a' kárhoz mésékelt roppant summát

kívánt , Carvalho minden külföldi portékákra

negy procent adót vetett, és a' hazai kézmí-

vek terjesztéséért , meg-kedvelltetéséért rá-

vette a' kirídyt , hogy egész udvarával a' fáin ,

de sok pénzt ki-vivo Angol posztó helyett az

országban készült durvábba öltözzek, a' mely

(13.) Babbe, Resume de Г hist, de Portug. 33 б-
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példát esak hamar igen számoson utánnozá-

nak, 'a ezen az úton a' nemzet leg-alább egy

millio crusado , vagy annyi forint költsegtöl

meg-kíméltetett. így csoportos el-foglaltatásai

köztt sem felejtkezett-el Carvalho élte nagy

problemájáról, a' nemzet szorgalmának , jóllé-

tének serkentéséröl gyarapításaról. Hazája i-

ránt ez alkalmatossággal bizonyított szolgálat-

ja, érdemei az aprólékos indulatokon rágalma-

záson felyül-emelkedve teljes fényben ragyog-

tak , közönseges becsülést, tiszteletet szereztek

ncki , minden hódolt a' magát fel-áldozó derék

embernek.—Azon bámulást érdemlö környülál-

lás, hogy a' düledékek és körül belöl mindent

el-nyelö meg-rázkódtatás közepette Carvalho

haza épen maradott , nem csak a' bigott népre,

de a' királyra is méjj bé-nyomást tett. Úgy kez-

dék mindenek a' minisztert nézni, mint az ég-

töl különösön védelmezett és pártfogolt rend-

kivüli férjfiat; a' fejedelem kivált, még ha-

tártalanabb bízodalommal ragaszkodott hozzá,

még több kegyelmével tetézte. Ennek bizony-

ságára ötet Oeyras grófi rangra emelte, majd

az 1756 elején meg-hólt belso és fö miniszter

Motta Péter helyébe léptette. Igy Carralho,

Tagy mint ezután fogjuk nevezni gróf Oeyras

a' király után a' leg-magosabb polczon állott,

kezében volt a' status egé&z kormányja. Hatal-

ma sullyát leg-elsöben az öreg Mendoza de

Corte Real érezte , ki egy dologban ellene ás

20
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kálódásáért nem csak le-tétetett , de Áfrikába

is számkivettetett. Annál váratlanabb volt e'

csapás rá nézve , mert mindennap szókott a' ki-

rálynak bizonyos süteménnyel kcdveskedni, a'

mit két nálla szolgálatban levo Német léány

tudott különösön jól csinálni, 's még az nap is

mikor a' rettenetes királyi végzés elötte fel-

olvastatott, bé-mutatta csemegéjét az udvarnái.

Mimódon képzelhette vólna ilyen érdemmel bi-

ró státus-ember a' király kegyelmébol ki-eshe-

tését?— Oeyrast a' külsö miniszteri bívatalban

a' töle függö Acunha Lajos váltotta-fel.

Az új fö miniszier elsö gondja volt a ki

rályi városban a' rendet, policziát helyre-állit-

hi, 's a' henyeség és azzal járó roszszak terje-

dését meg-gátolni. Az egyébaránt is ott divat-

ban levo éjjeli koborlások, zabolátlanságok ,

csendességet háborító ki-csapongások a' föld-

ingás után sokkal nagyobb mértékben el-árad-

tak, 's a' gyujtógatóknak , gyilkosoknak jó al-

kalmatosságot adtak gonosz tetteiket annál bát-

rabban üzni. Oeyras Lisbona kôrnyékében tör-

vényfákat állittatott, 's nem csak sok példát té-

tetett , de az éjjeli öröket és katonai strá'sákat

fel is szabaditotta a' gonosztévoknek , mihelyt

el-csípik személy válogatás nélkül fel-akasztá-

sára. Tagadhatlanul kemény és despotai rend-

szabás , melyet azonban a' választást nem. en-

gedö kéntelenség kívánt olyan idöben mikor

sainte seíikinek személye nem volt bátorság
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ban. Masfelöl az ellent-mondást nem tiirö Oey-

ras büntetö karjàt a' fö Aemesek közzülis töb-

ben érezték, kinek hatalma es tekintete erö-

sodésével keménysége is nevekedett , sokszor

ihdulatosságra , boszszura hajlott. De valljuk-

meg azt is, hogy sok pláíiumai végre-hajtását,

csak az elötte álló akadályok le-verésével esz-

közölhette, a' mi talám akaratja ellen is néha

eröszakos útra vezette. Ha az orvos nérii ü-

gyelve a'beteg pillantatnyi éles fájdalmára ,

a' meg-romlott és gyógyitbatlan tagot le-vágja

a' test többi része meg-mehtéséért , az ëlët

meg-tartásáért, éppen akkor teljesíti emberi

kôtelességét. '

A' minister egyflc leg-hevesebbett 'mëg-

támadott intézetei közze tartozott, az Oportdi

kereskedö társaság alapítása , melynek a' Por-

tugalliai borok árulására ki-rékesztö just adott.

Ezzel éppen úgy mint több hasonló intézetei-

vel nagy részint az Angolok bé-folyását akar-

ta gyengítni, kik e' jovédelmes kereskedést is,

mint annak más ágait a' nemzèt tetemos kárá-

tal egyedül bitangolták. Csak Portugallusok

lehettek a' társaság részvényessei, mely elsosé-

get nyert ázón környékben ki-adandó roinden

capitálisok fel-vételére, 's így áz Angolok at-

tól el-zárattak. De ezek számos követöjik',

meszsze-terjedo bé-folyások , alattomos inger-

Iftsíék, késztétések által a' Videlrieket fel-zaklat-

íkk \ kik seregestöl tódulának Oportoba ',*' bel

- и . ü-.Jeb. '''''.ISO* '
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a' lárma , rendeletlenség nöttön nод , végre

nyilvános lázzadássá vált, melynek tfizét a' Jé-

'suiták is élesztették. Mihelyt Oeyras ezt meg-

tudta , katonai eröt küldött a' zendülök ellen ,

a' föbbeket közzülök vesztöhelyre , számkiye-

tésbe, vagy gályákra küldötte ; egyszer'smind

a' város szabadságát constitutzioját el-törlötte,

's nagy summa pénzre büntette. A' panaszok

hangoson ki-törésének meg-gátlására, a' király

neveben 20,000 (¡rusado jutalmat ígért az or-

szágló-székröl roszszul beszéllöket, vagy mi-

niszterek ellen mesterkedöket fel-adóknak, bé-

jelentöknek , 's a' királyi rendelésekkel szem-

be.T&zá«llást fels^g-séjrtéenek hirdetteté. Egy i-

gazgatásnak maga bátorságát alattomos árul-

kodásokban kere^ni , a' társasági élet egyik

talpkövét a' bízodalmat pszve-rontani , a' rá-

galrnazást kecsegtetni, nagy hiba — 's e' títkos

pp)icziai eszköz nejn válik Oeyras becsületére.

Ilyen hathatós kemény rendszabások el-

nyomták meg-fojtották ugyan a' békételensé-

get , de az el - keseredést annál niérgesebbé ,

a' szakadást nagyobbá, az indulatokat éleseb-

bé tették. így kellett végre pusztitó lángra

lobbanni az Oeyras politikai munkásságát czí-

merezö, keblet rázó, merész, élet és halálkoztt

forgo viadalnak, mely a' Jé'suitákat és fo ne-

mességet, a' testyér árisztokr^tziát és hierap-

ebiát földre sujtotta. — Midön a' J[é'suiták tem-

plomokban és egyébütt a' tudatlan , kdnnyen
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Ытб nép fel-eaklatásáért я' köcelebbi földren-

gést, eléggé érthetö czélzással, az Istení ha

rág büntetésének mondanák, másfelol az'ezën

oldalról leg-inkább hozzá férheto kírály fülé-

be is hasonló idéákat Rívánnának sugallani , 'e

a' miniszter ellen alattomosan vádaskodni ném

szünnének , meg-fenyíttetve kemény rendelést

Jcaptak minden csendesség háborító beszéde-

ket ámitásokat el-távoztatni. Oeyras ezzel meg

лет elégedett , de egy híteles tudósításokból

dolgoztatott, 20,000 példányokban ki-bocsátott,

'e a' külsö udvarokkal is hívatalosan közöltetett

emlékírásban , a' szerzet ismertetésére annak

Paraguayi uralkodását, nagyba üzött kereske-

dését, valamint a' csere alku végre-hajtását gát-

ló partos magaviseletét eleven szinekkel 'a' ví-

lág elibe terjesztette. Ezen lépes mind a' kül-

földön igen nagy bámulást gerjesztett , mind

Portugalliában méjj bé-nyomást tett, 's a' bi-

lincsbe tartott közvélekedést a' Jé'suiták ellen

nagy mértékben fel-íármázt'a , ahnál bnkább

mert ök az említett könyvben fel-hozott vádak-

ra hallgattak , 's a' társaság nevében azokat

nyílván meg-czáfolni nem próbálták, vagy nem

merték. (i4.) Titkon azonban annál többet fon-

dorkodtak, a' népet alattomban kívánták ma-

gok ártatlanságáról meg-gyözni, 's a' király kö-

rül ólálkodva egy gyenge szempillantást les-

tek, melyben Oeyra» meg-buktatására koholt

(I4-) Wolf III. 45.
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plánumjokat ki-vihessék, de a' miniszter hatal-

mas karja elébb utól érte öket. Az elsö nagy

csapás ellenek sept. ig-i. 1757-í. tortént , mi-

kor az udvarnál levo tagjai a' szerzetnek , a' -

mint feküdni készülnének, parancsolatot kaptak

haladék nélkül a' magok kollégyomokba el-tà-

vozni. Vonakodások sükeretlen vólt, szekérbe

ültetve még azon éjjel el-vitettettek , 's az nd-

vartól egyátaljában el-tiltattak. '—

E' váratlan torténet nem csak a' királyi fa-

miliát , de átaljában a' nagyokat, közrendüeket

meg-illette , valamint a' szent atyákat is nem

kisség érzékenyitette, és mind több mesterke-

désekre ingerelte, a' mikkel azonban csak az

Oeyras triumfussát nevelték , fényesebbé tet-

ték. Könnyü v¿lt ennek által-látni, hogyilynagy

tekintetü ellenségen nyert fél gyözedelem ari-

nyi mint semmi , 's ha azt egészen le nem ti-

porja, néki magának kell el-esni. Eppen azért

hitelek rontásán , a' nép arántok viseltetö elö-

ítéletének gyengitésén törekedett, mert így a'

▼élekedés ellenek forditásával hatalmok alap-

ját rázta-meg. Ezen czélból a' Romában levo

PortugalJiai követ Dom de Âlmada által a' ne-

vezett szerzet el-aljasodását , annak politikai

és világi hatalomra , valamint gazdagság szer-

zésre vágyó telhetetlen kevély indulatját XIV.

Benedek Papa elibe terjesztette , es a' szembe-

lünö viszsza-élések orvoslását , meg-szüntetc-

sét kívánta. A' Pápa ápr. l-sôjén 1758-ä. költ
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brevejében , a' Portugalliai birtokokban \¿vü

Jé'suiták szoros meg-vi'sgálását , a' bé-esúszott

bibák jobbítását, szóval a' szerzet küzonséges

visitálását és reformálását , a' Lisbonai patriár-

chára cardinalis Saldanhára bízta. A' Papa le

vele az egész országban ki-hírdettetett , 's a'

cardinalis munkálódása tökélletesen meg-felelt

a' miniszter czéljának, mert világosságra hoz-

ta , bogy a' magok el-rendeltetésével nem gon-

doló , nyereség lelkétöl vezetett Jé'suiták igen

botránkoztató módon kereskedést és kalmársá-

got uztek , raktárokat állítot tak , 's még kollé-

gyomaikban is sok belyt bóltokat tartottak. En-

nek kovetkezéséül a' visitator cardinalis máj.

15-к. 1758-í. minden egyházi személyeknek ,

különösön a' Jé'suitáknak a' kereskedést szo-

rosan meg-tiltotta , a' következö jun. 7-k. költ

végzésében pedig az utóbb említett szerzete-

sektöl a' prédikálló és gyóntató székeket egv-

átal jában el-vette , 's így a' népre lebet ö min

den bé-folyásokat ketté-metszette (i5.) A' ne-

messég is nagy mértékben érezte Oeyras ha-

talmána к sully át. A' királyhoz leg-közelebb ál-

(15.) Wolf Ш. 46 — 67. közli az ide tartozó hiva-

talo3 irá soli at. Nevezetes azokk'öztt a' Pápának fenn-

érdeklett nyilvános breveje mellett egy a' visítalo

cardinalishoz küldött titkos utasitása, melyben in-

ti Ôtet a' Jé'suiták bibájinak kivált a' miniszterek

elott palástolására , bogy a' lárma és minden olyan

vitatások el legyenek tá voztatva , a' mik alkalmatos-

«ágot adnának a' Romai szék felsöségét a papokon és

izerzeteseken hétségbe hozni. Wolf 52 — 59- —
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lók az udvartól el-tiltáasal , h/Tatarjokbód eJ-

mozdittatással lakoltak a' miniszter ellen áská-

lódásért, kinek az árisztokratákat el-mellözö,

hátra-tevo, meg-alázó bánása naponként szem-

betünöbb kezdett lennfc —

A'fö-ranguak és Jé'suiták ennyire zakla-

tott boszszus indulatja végre a' leg-magosabb

polczra hágott, melynek sürü setéttel borított

míve annál irtózatosabb , meg-reszkettetöbb

csattanással rontott-ki. Az 1758-rf. esztendó

angustussában bizonyos jövendölések kezdet-

tek az udvarnál és a' városban terjedni, bogt

л' királv neт sokáig eine , '* különösön egy

szenteskedö , népet ámító Olosz Jé'suita Ma-

lagrida bintegette az ilyen beszédeket. Az o-

kosabbak a' mende-mondán nem indultak-meg ,

's a' nevezett Jé'suitát egy esztelen ábrándozó»

nak tartották , de csak bamar ki-tetszett, hogy

azon profétálásnak eokat jelentö mé)j érte\tae

van, 'e egy rég forralt pokoli istentelenséget

fedez.— A' király ki a' szép aszszonyoknál mu-

latást elébb becsülte a' státus dolgainál, ezeket

miniszterére bízva, gyakran meg-látogatta az

ifju marquis Tavora feleségét, de hitvessènek

féïtékeny indulatjáért mindég éjjel a' leg-na-

gyobb titokban , csak egy komornyikjától kísér-

tetve szekerezett-ki. így ment a' fenn emlitet»

esztendö sept. Ъ-kа éjszakáján is kedvellt dá-

májához , midön viszsza-jövö útjában hirtelen

elébb a' kippsisra ,- utóbb л laekere felé inté
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»ebesitette. A' király mihelyt észre-vette a' ve-

szedelmet, mindjárt le-húzta magát a'hintó- fe»

nekére , 's a' kocsissal scbesen másfelé hajtat-

ván , az udvari fo seborvoshoz bé-fordult , hól

tüstént bé-kötözték, a' mi után viszsza-tért a'

palotába. Oeyras még ekkor a'kabinétban vólt,

'e mihelyt a' törtenetet meg-értette, sejditvén

annak szerzöjit, a' komornyiknak és kocsisnak

leg-méjjebb hallgatást parancsolt. A' követke-

r.'ö napon ugyan kezdék zúgatni a' gyilkos szán-

dékot , de a' miniszter más okát emlegette a'

király ijjedtségének , majd .hogyan létéröl , 's

az egész esetröl különbözö híreket terjesztett-

el , a' mivel a' közvélekedést akarta függöbe

tartani, tévedésbe hozni , és a' világgal el-hi-

tetni, hogy maga sem tudja a' dolog mivoltát.

ïgy Oeyras czélját is érte , könnyü , számba

nem vevö magaviseletének színével a' vétke-

seket el-aliatta, holott titokban a' leg-szorosab-

ban nyomoztatta az istentelenséget , 's azt vég-

re fel-fedezte. így tudta-meg, hogy a' gyilkos

complot indítóji, részessei több fö-rangu elö-

kellö hazafijak , kik a' Jé'suitákkal alattomos

egyetértés.t forraltak, 's egyszer'smind , mivel

naagokat bátorságban vélték , új meg-támadás-

hoz készülnek. A' sürgetö fenyegetö veszede-

lem haladékot nem engedett , annak el-jEordi-

táaa nagy bátorságo.t, lelki-eröt, ok&sságpt kíT

fftpl , de a' minuïte.roek kedvescö »lkalmato.-

s



ságot is adott a* nemességen boszszuját tölte-

ni, azt le-tipomi, 's a' király hatalmának sul-

lyát teljes mértékben ki-mutatni.

Három hólnap tölt-el a' gonosz tett után

csendesen minden lárma nélkül , úgy tetszett

a' dolog felejdékenységbe ment , 's anriál ke-

vésbé tünhetctt szembe hogy december elejé-

▼el , a' mint mondták a' kozbátorság és poli-

cziai rend fenn-tartásáért , a' fö városba kato-

naság érkezett. A' miniszter, léányának gróf

Sampayohoz férjhez adásával foglalatoskodott,

's minden gondját figyelmét arra láttatott for-

ditni. A' lakadalom dec. \ï-k. 1758-i. nagy

pompával esett-meg a' király és egész udvar

jelenlétében , estve fényes bál , közönseges mu-

latság volt, minden gyönyörüsegbe vidámság-

ba merült. Alig lett vége azonban az öröm-

zajos idötöltesnek, alig oszlottak el a' vendé-

gek , midön ugyan azon egy oraban , hajdani

Indiai vice -király marquis Tavora , felesége

Donna Leonora , Lajos Bernât , és Jó'sef Má-

ria fijai, a' királytól kedvellt menye, veje gróf

Atougia, 's a' nállok szolgáló Romeiro, fogság-

ba hurczoltattak. Ugyan akkor a' Jé'suita há-

zak katonákkal körül vétettek, a' szerzet min

den írásai el-pecsételtettek , 's késobben Mo-

reira, Malagrida az öreg Tavoráné tanácsadó-

ja, és tôbbèn közzülök örizet alá tétettek. A'

következö napon a' király udvar-mesterét her-

«zeg Aveirot is feleségével , léányaival és Itét
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inassával együtt tömlöczbe vitték, hasonló sors

ért még más fö-ranguakat , kivalt az említett

nagy házakkal közelebbi távolabbi rokonság-

ban állókat, 's átaljában számos fogdosások

tôrténtek , valamint az országból különös en-

gedeíem nélkül el-távozás meg-tiltatott.

Bamulast és nagy rémülést okoztak min-

denfelé ezen lépések , melyeknek következé-

séül ki-bocsátott királyi hírdetésben a' közön-

ség értesittetett a' fejedelem élete ellen töre-

kedö complotról és annak környülállásairól.

Csak hamar el-kezdödött a' törvényes vi'sgáló-

dás és nyomozás, Oeyras maga vallatta a' bé-

vádoltakat , ki-hallgatta a' tanukat, 's így el-

készitvén a' pert , azt a' fö törvényszék elibe

terjesztette , hól ö vitte az elölülést két mi-

niszter társával együtt. A' mint a' dolog ki-vi-

lágosodott, a' király meg-ölésére, 's így az or-

száglás meg-változtatására czélzó öszve-eskü-

vés fejei vóltak marquis Tavora és felesége,

kiknek házában tartották a' titkos gyüléseket,

valamint herczeg Aveiro, ki maga tette az el-

sö lövést a'kocsisra, de azt el-hibázván; tole

berelt és vele lesben álló gyilkos segédjei az-

után löttek a' király szekerére, 's a' többek is

a' fenn-emlittettek közzül kisebb nagyobb mér-

tékben a' gonoszság tudójinak , eszközlöjinek

jöttek-ki. Végre a' Jé'suitákat is vétkeseknek

nyilatkoztatták, ámbar nem tiszta bizonyítások

után, csak gyanut gerjeszthctö és a' hihetös
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•ég nagy mértékére alapított kÔvetkeetetések-

nél fogva.— A.' kí-mondótt ítélet borzasztó ret-

tenetes volt ; herczeg Aveironak és az öreg

Tarorának elevenen alólról fel-felé kerék al-

tal kellett meg-törettetni , 's meg-égctett hólt-

testek hatnrának a' tengerbe vettetni , az ifju

Tavoráknak, gróf Atougiának, valamint a' szol-

gáknak elébb meg-fojtatni , és azután meg-ke-

rekeztetni, az idösb marquis Tavoránénak fo-

vétellel lakolni, és a' királyra lött Fereirának

elevenen meg-égettetni. A' mellett javaik el-

foglaltatása , czímerek oszre-rontása , nevek és

emlékezetek el-torlése végeztetett.— A' példás

kegyetlen büntetések január. 13-A. 1759-Ô- a'

Belemi piaczon, a' bé-nypmást nevelö írtózatos

pompaval végre-hajtattak. A' kisebb bünösök

tömlöczözessel vagy számkivetéssel lakoítak.

(16.) Még most sincsenek minden környüläl-

lásai ezen remito torténetnek tisztába hoz?a ,

's tagadhatlanul a' per el-sietett, nem minden

tôrvényes formara ügyelö folyamatja, a' miben

néha gyözö erosségek helyett gyanitásokra tá-

maszkodtak , a' bizonyitásoknak kozônségessé

nem tétele , a' miniszter ellenségeinek jó al-

kalmatosságot adott lármázni, söt az egész vád

hitelességét ingadozóvá tenni. De másfclül e-

(16.) Stövers Unser Janrhmid. VII. 366 — 397.

bol ezcn törtcnet folyamatja Itornyülállásoson le

ran irva. A' Jiiraly ßyilkosok itéletét egcsz ki-ter-

jedéseben olvasbatni Stöyer VII. 554 — 555. Wolf

Щ. 82 — 91.
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gészben yère nem lehet kétségbe hozni a' meg-

itéltettek bünös vóltát, a" minek több'nem csak

erkölcsi de tôrvényés próbáját is látjuk. Való-

ban egyebet el-hallgatva, az Oeyras roeg-bu-

kása után az árisztokráták által fel-bolygatott

újra vi'sgálásából ezen büntetö pernek, mely

elébb sokáig meg-akadott, 's uto]jara is az an-

nyira gyülölt miniszterre nézve terhelö követ-

kezés nélkül vegzödött, a' nagy hangon víta-

tott igazságtalanság éppen nem tetszett-ki. —

A' mi a' Jé'suitákat illeti , ha szinte ezen go-

nosz tettben részes vóltokat az ítélet is csak

állitotta , nem mutatta-meg , de ezen szerzet-

nek probabilismuson épült, a' czélért akármely

eszközt szentnek állító, 's a' királyt gyilkolás

szabad vóltát nyílván hírdeto , tanító morálja

nem bíztosító ártatlanságok mellett. (l7.)
... ,(

(17.) Az erkölcsi probabilismiis szerént a' cselek-

vésben csak a' legrokosabbnak látszó, leg-inkább

helybe-hagykató maximákat kell követni , mikor te-

hát nem a' cselekedet erkölcsi becsére és tárgyára,

hanem annak subjectiv jó vagy roszsz vóltára fi-

gyelmezünk, 's így nem a' józanokosságban gyöke-

rezo változhatlan erkölcsi rúgó vezct bennünket,

de személyes vélekedésünk határoz. — A' Jé'suiták

királyt gyjlkoló tudományjának bizonyitására : ,,Jé-

suitae — teterrimae illius doctrinae et inventores

in scbolis et Professores: — reges, quando eorum ma-

litia hoc exigit , et nécessitas, reipublicàe sic reqnirit,

per Ponlißcem regno et vita spoliari , imp per quemcun-

que etiam privatum , si expediré aliler salutem nequeat ,

tuto interfici posse, ut hoc Mariana, gente Hispa-

nus, Santarellus natione Italas, Busembaumius ori

gine Germanus et alii bene multi , nec ill i obscuri

e Societate Jesu viri in libri* suis, cun. scitu et
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Hogy a' koz-iszonyodást félelmet okozott ,

a' nemzet mindenik osztályját egyaránt meg-

rázó nagy tragedia bé-végezve nines , könnyen

lehetett gondolni,'s hogy a' le-tapodott fö ne-

messég sorsától a' Jé'suiták sem menekedhet-

nek-meg, csak nem bizonyos volt. Hat nappai

a' véres ítélet teljesítése után egy királyi rén

deles ,,a' koz-csendességet sokképpen háborí-

tó Jé'suitáknak " minden javait, jövedelmeit bi-

rói zar alá tette , 's a' velek egyben-kottetést

szorosán meg-tiltá. (18.) Egyszer'smind Oeyras

a' küzvélekedés fel-világosításáért, 's a' tôrtén-

tekkel meg-békélltetéséért egy munkát boesát-

tatott közre, „ a' Jé'suiták istentelen és nép Jáz-

zasztó tévelygéseirôl" melyben az ök tulaj-

don írásaikból meg volt mutatva veszedelmes,

és erkölesöt vesztegetö Machiavelli tudomány-

jok. (19.) Ez a' könyv minden érsekeknek,

indultu superiorum (societatis suae Primorum)

publicatis palam asserere non dubitarunt. " Jos.

Péczely, S'ummarium Hist, recentioris Europaeae.

Tom. .IL Debrecini 1830. 124. 125. Ь. meg Spitt

ler, Uber die Geschichte und Verfassung des Je-

suiten-ordens. Leipzig 1817. 65 — 73. À' kl a'Jé'sui-

tákat ismerni akarja, ezt a' kis könyvet olvasatlan

ne haçyja. — Egy Franczia korona ügyvéd 17б1-Ь.

a' Pári'si parlement elött a' Jé'suiták irásaiból ki-

vántc meg-mutatni , hogy ezen szent atyák közzül

2 a' szentscg-torést , 5 az atyagyilkosságot, 17 a'há-

zasság-rontást, 20 a' hamis esküvést , 34 a' lopást,

36 a' közönseges gyilkosságot , 75 a'király ôlést ol-

talraazta. L. Krug Dikäopolitik Leipzig 1824. 270.

Ha bár cz nagyitva lenne, a' mint talám hihetö ,

mégis mino elmélkedésre nyújt alkalmatosságtft í '.

(18.) Wolf III. 96 — 98.
'" ■■ Wolf III. 103 — 107. '
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püspököknek meg-küldetett , kik pásztori leve-

leikben a híreknek azt ajánlották olyan intés-

sel , hogy a' Jé'suitákkal társalkodástól örizked-

jenek. Csak llamar ápril. 20-ifr. 1759-й. a' Por-

tugalliai király tudósílotta XIII. Kelemen Pá-

pát, ki 175Ö-*. lépett XIV. Benedek helyébe,

hogy a' kártékony plánumokat fórralo Jé'suitá-

kat maga státussaiból teljesen ki-küldeni szán-

dékozik , 's meg-halalmaztatást kért , közzülök

a' gyilkos oszve-esküvésben részeseket világi

tôrvényszék elibe állíthatásra. De az új Papa ,

mint szintén a' status -titoknok card. Torregia-

ni a' Jé'suitákat különösön becsülte és pártfo-

golta ; 's éppen azért XIII. Kelemcn , válaszszá-

ban a' kü'ályt szándékáról le-verni próbálta , 's

a' Jé'suitákkal szelíden és kíméll?e bánásra in-

tette. Ezen levelet egy mellé-zárt brevérel a'

Romában levo Portugallus köret Almada ki-

kerülésével , egyenesen Lisbonai nunciussának

küldötte , titkon I. Jó'sef kezébe ad,as .yégett.

De Oeyras .a' njesterkedésnek elibe^állqtt , a'

Pápa;czéljat nenx.érte, söt a' Je'suitak^eg-rom-

lasat sietteté , annál inkább mej:t ezek Olosz

és Spanyol-országokban a' Portugalliai királyt

és igazgató-széket gúnyoló rágalmazó írásokat

tartózkodás riélkül terjesztették , söt azt*s ki-

vitték, hogy az çllenek Portugalliában ki-adott

könyveket a' Spanyol kormány nyílván meg-

égëtteté. — Minekútáima egy jun. 26r¿* t759-£.

költ nevezetes, Oeyras yilágos es'zef b'izonyító



mo

Idrâlyi régcés a' Jé'suitáktól „kik ал afattva-

lókat szántszándékkal tudatlanságban akarták

tartani , hogy azokon a1 leg-igazságtalanabb é*

kártékonyabb módon urnlkodhassanak " (20.)

az oskolákat el-vette, "s az egész tanitás mód-

ján czélarányos javitásokat tett , az el-döntö

nagy csapás meg-törtent , 's egy patriarcha Sal-

danhától ki-hírdetett királyi réndeles sept.

Ъ-ról l75g-¿. ezen szerzeteseket „mini nyílván-

sáffos pártütókeí , árulókat, ellenségeket , béke-

háborítókat" az országból örökösön számkive-

tette. (21.) A' Jé'suiták nem akarván meg-is-

merni a' király tekintetét, a' parancsolatnak el-

lene szegezték magokat, de az gyorsan, Oey-

ras szokott energiájával végre-hajtatott, 's öket

mind-öszve 1584-ея katonai erövel , kíméllés

nélkül háfókrá vitték, és a' Papa birtokába ál-

tal-s'zállitótták. El-indulásokkor, a' Lisbonai ki-

kötobeii nagy meg-indulással énekelték a' n4-rf.

,'soltárt:, In exitu Israel de Áegypto, domus Ja

cob de ' populo bárbaro. — Az Éurop'án kivüli

Portugallus birtokokból is, nev szerént Brazi-

liából minden Jé'suiták hasonló módon ki-üzet-

(20.) „Sie Süchten die TJnterthanen dieses Reichs

geflissentlich unwissend zu erhalten, um, sich die

selben auf die ungerechteste und schädlichste Wei

se unterwürfig machen zu können. " Wolf, III.

t22 — 125i -

(2 1.) Ezen nevezetes réndeles egész ki:terjedé-

sében meg van Stöver VIL $s6 — 572. Wolf Itt.

127—132.
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tettek. (32.) — így ment-végbe ez az emlí-ke-

zetes tôrténet, a' józanokosság nagy triumfus-

ea ! Mindég különös és figyelemre roéltó je-

lenésnek marad a' historiaban , hogy egy buz-

gó katholikus status mozgatta-meg az el-nyo-

mását e' mindent tehetö szcrzetnek , melynél

a' Fápák tekintetének meg-alapítására , a' pro-

testantismus gyengitésére hathatósabb, czél-

arányosabb intézet nem igen torténhetett vól-

na. Mino erejét mutatja ez a' léleknek , és

kozvélekedésnek ? — Ha semmi egyébb érde-

me nem is lenne a' Portugalliai nagy minisz-

ternek, ez egyedül, halhatatlanítná nevét!

A' Jé'suiták Portugalliából el-idéztetése

Romában igen kedvetlen bé-nyomást tett, 's

a' két status surlódását élesítette. A' Lisbonai

nuncius cardin. Acciajuoli protestait ugyan az

eröszak eilen , de sükeretlenül , söt a' Jé'sui

ták aránt ki-mutatott pártfogó indulatjával a'

bajlani nem tudó miniszternek alkalmatossá-

got adott hatalma sullyát a' Pápával is érez-

tetni , a' mi csak hamar meg-tôrtént. Jun. 6-¿.

1700-Ä. volt t. Jó'sef léányának és orokossé-

nek Braziliai herczegné Máriának infans Dom

(27.) A' fogságba hurczolt 124 Jé'suiták közzül

37-ен tömlöczben hóltak-meg , Зб-ot Olosz - ország-

ba küldöttek , 's vcgre 45-ön a' király hálala után

1777-b- ki-szabadultak. WTo]( III. 141. Malagrida el-

lenben mint hamis profeta az inquisitio kezébe a-

datott, és sept; 20-íc. 1761-Ь. elevenen meg - égette-

tett. Wolf 157 — 140. Rabbe, Bes. 421— 4J6 közli

az inquisitio itéletét. —

21
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Pedroval , az atyja testvérével egybe-kelése.

Midein erröl a' külsö országi követek értesit-

tettek, a' Papa nunciussa egyedül eUmellöz-

letvén jelentést nem kapott. A' nunçius ezt,

és méltan, meg-bántásnak nézte, 's az ilyen-

kor szokott közönseges ki-világositásban nem

vett részt, de palotája a' tenger fényesség kö-

zepette setéten, be'-zárva maradott. A' követ-

kezése ennek az lett, hogy jun. i¡>-¿. regge)

a' király nevében egy parancsolatot kapott, a'

fö várost minden haladék nélkül , az országot

■négy nap alatt el-bagyni. Alig nyert idöt a'

fel-öltözesre, 's ezen bánás eilen egy protes-

tálást írni, szekérbe ültették, 's az ötödik na-

pon mar, Portugallia határán tul volt. Ez ter-

mészetesen maga után húzta a' Portugalliai.kö-

vetnek is Romából el-távozását. így a' ke't ud-

таг tökelletesen meg-hasonlott, a' szakadás

naponként nevekedett, mert egyik fél sem a-

kart engedni, 's maga principiumaról le-mon-

dani. A' Papa , Apostolicum pasçendi munm

czímü , erös hangon írt , a', Jé'suitákat egig

magasztaló bullájáb.an öket minden jussaikban

forma-rszerént megrer.ösitette , .midon masfelöl

Oeyras , Platel abbás által a' szerzet eilen egy

új könyvet boesáttatott-ki , 's a' nevezett bul-

lát hálalos büntetés alatt meg-tiltotta. Ezen

merges viadal a' Szent-székre nézve ártalma-

son végzodhetett vólna, Oeyvras meg-gátolta

a" házassági dispensatiokért Romába folyamo-
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dást , 's mar gondolkozott a' Portugal! iai egy-

háznak a' Pápától el-szakasztásán , midön,XIII.

Kelemennek fébr. 2-ifc. 17Ö0-*. tortént hálala

a' dolgoknak új fordulást adott. Az utánna kö-

vetkezö XIV. Kelemen — egy a' ritkább , jele-

sebb Pápák közzül— engedett az idönek, a'

jó egyetértés Portugalliával helyre-állott , 's

a' Lisbonába, küldött új nunciust card. Contit

nagy tisztelettel fogadták. Nem sokára meg-

érte Oeyras azon örömet, és fényes gyöze-

delmét, hogy a' Jesuíta szerzet—minekután-

na a' neyezetesebb katholikus országokból màr

az elött ki-taszittatott — XIV. Kelemennek jul.

%l-k. 1773-6- költ Dominus ас Redemptor noster

czímü bullája által egészen el-töröltetett. (23.)

Oeyras erös karakterének, 's honyja fel-

emelésére, függetlensége meg-alapítására töre-

kedésének szép bizonysága tetszett-ki az Án-

gol igazgató - szék arantí magaviscleteböl is.

Azon meszsze ki-terjedett , pusztító hadako-

zásban, mely Ánglia és Franczia-oiszág köztt

1755-0. kezdödött, majd. a' Német-országi hét

eszténdos háboruval öszve-olvadott, 17Ö0-*.

Ángol admiralis Boscawen Portugallia Lagosi

ki-kötöjeben Laclue Franczia admiralis flottá-

ját meg-támadta, 's néhány hajójit el-égette.

Egy neutralis hatalmasságnak így meg-bánta-

(23.) A' Papa ezen bullája meg van, Wolf HI.

453 — 459. es Spittler, Uber die Gesch. und Verfass.

des Jesuitenord. 134— 170.
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tásáért Oeyras elégtételt kívánt , 's midón

elébb nem nycrhetett , azt hathatoson vi-

szont sürgette, és azt is ki-jelenté hogy az Angol

kabinétnak Portugallián gyakorolt hatalmát

meg akarja szüntetni; (24.) majd egy más i-

gen fontos diplomátziai jegyzekében még erö-

sebbea ki-fejezte' „ az idegen uralkodás jár-

mának le-rázása" szükséges vóltát, valamint

meg-határozott szándékát az Ámérikai kincsck

forrását bé-dugni Nagy Britannia elött, 's így

Portugalliából folyó temérdek hasznát és nye-

reségét ketté-metszeni. (25.) — Ugy látszik,

el-találta a' kereskedö ország gyengéjét, a'ke-

(24.) Babbe, Résumé 352 — 354. Stover VII. 4:0.

(25.) E«t közli Babbe, Besumé de Г bist- de Fort.

428-— 433. Ezen hivatalos irás igen világos és ta-

nuságos módon mutatja Portugalüa el-gyengii/éséf ,

és a» Ángoloktól teljcsen függését, iib, a' minis* -

ter bizonyitása szerent, 50 esatendö alatt azon or-

szágból 1500 millionál többet' ki - takaritottak ; л

mesterségek által a' Braziliai banyak birtokossivá

lettek, mert egy hólnap mulva a' kincset hozó flot

ta meg-érkezése utàn egy pénai sem marad Portu-

galliáoan , de az egészen által-menycn Ángliába. —

lu totalité passe en Angleterre. — Ezcn országból ve-

szik a' Portugallusok öltözeteket, fényûzések tàr-

gyait, sot még gabonájokat is, es igy 5k adnak éle\-

met leg-alább 500,000 mesterembereknek, kik az Àn-

fol király alattvalóji, 's magok fo várossokban a'

ortugallusok költségén élnck. „Nons donnons d

vivre à cinq cent mille artistes,' sujets du roi Geor

ges, population qui subsiste d not dépens dans la ca

pitale. d' Angleterre. Ce sont vos champs qui nous nour

rissent v vous avez substitué vos laboureurs aux nötres;

au lieu , qu' autre fois nous vous fournissions des

grain* . aujourd'hui vous nous en fournissez. " Milyen

hangoson beszéll egy ilyen àllapot !
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vély Ánglia meg-hajlott a' s/.inte vasalussának

tartott status elött , 's a' Lisbonai udvarhoz

csupán ezért küldött rendkivüli követje Lord

Kinoul által a' kért nyílvános elégtételt meg-

adta. Ilyen móddal Oeyras nem csak maga

fényes triumfust nyert, -de hazája méltóságát

fenn-tartotta , annak tekintetét a' külsö nem-

zetek elött helyre-állitotta , szóval , a' vará'sló

erejü erkölcsi felsöségnek fényes példáját mu-

tatta. — .

Bár a' fenn - említett nagy hadakozásban

Portugallia szoros neutrálitást tartott , a' kör-

nyülállások végre abba még is belé-sodorták.

Az 176.1-Л Franczia és Spanyol-országok köztt,

Ánglia nevekedö hatalma ellen készült, híre&

Bourboni familial- kolés tartása szerént Spa-

nyol-ország is egyenesen részt vett a' háboru-

ba, 's ennek következéséül a' két udvar Por

tugallia neutrálitássát meg-szenvedni nem a-

karván azt kívánta, hogy vagy mellettek, vagy

ellenek nyílatkoztassa magát. Oeyras a' jó

egyetértést Ángliával fel-bontani nem szándé-

kozott, 's azért bátor hangon adott feleleté-

ben , királyjának egy neutralis hatalmasság jus-

sait oltalmazó erös fel-tételét jelenté. így hát

a' háboru ki-ütése el-kerülhetlen vala , Spa-

nyol-ország nagy készületeket tett , midön

Portugalliának a' minisztertöl el-mellözött ha-

di ereje nem csak számára nézve , de külön-

ben is szerfelett csekély lábon állott , a' gya
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korlatlan, rongyos katonák rendet, fenyítéket

nem ismertek; (26.) a' melle tt minden várak

és erôeségek roszsz, el-esett állapotban, 's

így az ország nyitva, fedezetlen az ellenség

elött könnyü prédának látszoit. Oeyras a' nyo-

morult és bajos helyheztetésben újra nagy lel-

ki-eröt, energiát mutatott, minden szükséges

védelem intézeteket gyorsan tétetett, különö-

sön a' katonák fegy verbe öltözteteseröl 's kül-

földi tisztek Portugalliai szolgálatba fogadá-

sáról gondoskodott , mivel ezeknek hijjános-

sága vólt inkább érezheto. Ánglia is nem ké-

sett a' kütések szerént segitséget küldeni, 's

a' mi ennél szinte több, Portugalliának egy

derék tapasztalt vitézt szerzett , a' Nagy Frid-

rik oskolájában nevekedett Lippe-Bückeburgi

gróf Wilhelm személyében, ki az egyesült,

mind öszve i6,000-¿<W álló Portugalliai Angol

sereg fo-vezérségét által-Tette, 's fáradbatlan

szorgalommal dolgozott annak ki-pótlásán,

rendbe-szedésén, gyakorlásán, mint szintén a'

várak jó k'arba tételén. — A' Spanyolok az alatt

mintegy 40,000-ея máj. elején 1762-í. Portu-

galliába két-felól bé-nyomultak. Gróf Lippe

inkább oltalmazólag viselte magát, erös állá-

sok keresésével, könnyen meg-örizhetö pon-

(26-) Az akkori tonus szerént Portugall iában sofc

katona tisztck úri házakban mint inasok szolgál-

tak, 's lehctett látni ôkct formarubáson generalisok

és obersterek hala megett tángycrral állaní Mi

lycn armada lehetett cas?! Stöver VIL 423 — 424.
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tok rálasztásával próbálta az ellenséget fel-

tartóztatni, annak kart tenni, 's valóban, lel-

kesítni tudott gyületesz népével több apró

csatázásokban csudákat mívelt. — Egyébaránt

az egész háboru, ki-vévén Almeida várának

meg-vételét , mely a' Portugal! usok gyávasága

miatt esett inkább a' Spanyolok kezébe, em-

lítést érdemlô tôrténetek nélkül folyt '» vég-

zödött fél esztendö muirá, а' пот. 3-¿. 1762-*.

Fontainebleauban Ánglia , Franczia és Spanyol

országok köztt keszült elöleges egyezéssel ,

melybôl fébr. 10-&. 17Ö3-*. Pári'sban forma-

szerenti békesség lett. Ennek egyik pontja

szerent , Portugalliára nézve minden a' régi

lábra yiszsza-állott. (27.) —

Ezen rövid hadnak azonban Portugalliá

ra nézve az a' nagy haszna lett, hogy Oeyras

meg-gyözödött, milyen el-múlhatlan az ország

szárazi és tengeri erejét egcszen újból alkot-

ni , 's minden lehetö esetekre készen állani.

Ezért gróf Lippét rá-vette , hogy a' békesség

után is Portugalliában maradjon , 's teljes ha-

talommal fel-ruházta a' nagy czél el-érhetésé-

re mindent úgy intézni, rendelni, a' mint jó-

nak látná, szükségesnek ítélné. — Lippe a'már

el-kezdett oriási munkában számos akadályok-

kal , kedvetlenségekkel , a' nemzet el-puhúlá-

sában és gondolkozásában gyökerezö eloítéle-

(27.) Ezt a' hadat Ie-irja Münch Gesch. von Port,

II. Bdch. 8Q— 99.

1
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tekkel , sok ellenkezö indulattal küizködese

mellett, bámulást erdemlö elömenetelt tctt,

mert nem sok idöre Portugalliának , katonat

xnódon gyakorlott , fcnyítékhez szoktatott ,

rendbe szedett mindennel fel-készitett serget

teremtett , a' régi erosségeket helyre-állittatta,

tijakat épittetett, 's figyelmét a' tengeri его

formólására is ki-terjesztette. De minden buz-

góságával 's kettöztetett iparkodásával is azt

a' mit el-kezdett végre nem hajthatta , sem

fáradozásának tartos aliando gyümolcsét nem

reméllhette, azért két esztendeí munkálódá-

sa után el-bagyta a' Portugal liai szolgálatot,

a' nélkül bogy sok áldozattal szerzett érde-

mei meg-jutalmazását el-fogadta vólna. —Lip

pe el-távozásával a' Portugallas hadi erö csök-

kent ugyan, de az általa fel-költött eleven-

ség , jóbb lélek abból még is nem egészen

tünt-el. —

Az alatt míg Oeyras a' fennebb mondot-

tak szerént hatalmas külsö és belso ellensé-

geivel tusakodott, a' fel-zaklatott intereszszé-

töl vagy balrélekedéstôl ebbe görditett, csak

nem hihetetlen nehézségek közepette, egy

pillantatig sem felejtkezett-el maga nagy és

nemes problemájáról , a' status belsp életének

tokélletesitésérol , javitásáról. Minden erre

czébçô következö tetteit is közrl«lek , honny-

■zeretet, állhatatosság, semmi-felé nem inga-

dozó kemény akarat czímerezi , a' mclj éppcn
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azért gyakran ôn-kénybe, eröszakba ment ál-

tal. így a' foldmívelés serkentésére tett inté-

zetének sükerét nem tapasztalván, a* szölötö-

ket sok helyeken ki-tépette , hogy a' birtoko-

sok kéntelenek legyenek gabonät vetni, vala-

mint a' külföldi kézmívek ismétlett meg-tiltá-

sának végre-hajthatásáért házakat motóztatott,

's hól olyanokat talált, a' tulajdonosi jSjsra ü-

gyelés nélkül el-vétette. De másfelol a' keves-

kedés és belsö szorgalom élesztésére1 több

czélarányos és helybe-hagyást nyert rendsza-

básokat tett. Az Angol kereskedöktol fél-sze-

dett és raktárokba halmozott idegen gaboná-

val, a' nép nagy terhére ilzött monopoliumot

meg-szüntette , midön az említett magazinu-

mokat ki-ürittetye minden azokban találtatott

búzának el-adattatását rendelte. A' dohány ter-

mesztést, mely addig a'korona jussa volt, min-

dennek meg-engedte, valamint 1705-é. a' Bra-

ziliai kereskedést is bizonyos részben szabad-

dá tette, és a' status liasznus polgárai számá-

nak neveléséért a' szerzetes-rendeknek meg-

tiltotta egy ideíg újoncz barátokat fel-venni.

A' Papa nunciussának hatalmát is meg-szorí-

totta, 's minden bullák, brerek ki-hirdetését ,

a' királyi jóvá-bagyás elott meg-tiltotta. Nem

kevésbé törekedett a' fináncziát emelni , az

ország jovedelmét az alattvalók nyomása, e-

roltetése nélkül szaporitni , 's ezért pararicsol-

ta a' torvénytelenül szerzett korona-birtokok
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viszsza-adását , a' miböl a' fö nemesség újabbí

meg-aláztatása önkent következett. Nem kü-

lönben a" papi jószágokat a' közterhekben ré-

szesedésért, a' status hasznára adóztatta. —

De mindenek felett ki-tetszo érdemet es

fényt sugároz a' nagy miniszterre , munkával

tömött igazgatásának azon része, mely sze-

rént, a' pallérozódás , kôzértelmesedés , csino-

sodás elo-mozditására különös gondot fordi-

tott, 's ha valami, úgy ez jeles bizonysága

méjj bé-látásának, maga idejénél feljebb álló

gondolkozásánák. Tudta Oeyras hogy egy nem-

zet jól-létének leg-erösebb alapja, fel-emel-

kedésének mulhatlan fel-tétele a' világosodás ,

a' lelki-erök ki-fejtése, az ész fel-derítese, tu-

dománjok apolgatása, 's minden javítás a' stá-

tusban csak akkor verhet gyökeret, ha annak

polgárjai emberekké ki-miVelye vagynak, el-

lenben tudta azt is , hogy a' setétben Iappan-

gó , minden erkölcsi roszszakat el-árasztó tu--

datlanság, az Isten képére teremtett embert

az oktalan állatok sorába alatsonítja, torpéVé

teszi, örökös bilincsek köztt tartja. Ezert kí-

yánta Portugalliában a' tanítást , úgy annak

mühellyeit virágzásba hozni , 's a' hazafijak ér-

telmét és erîtôlcsét egyaránt nemesíto józan

nevelést életre hozni. Magos czélja valósitá-

sáért, szorgalom- kereskedési-, valamint úgy

nevezett polgári-oskolákat nyitott a' kézi mes-

terségek, munkásság ébresztésére , a' keres
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kedésben , és közönséges életben szflkséges

ismeretek terjesztésére. A' nemes ifjak formá-

lása tekintetéböl egy külön akadémiát fundált;

a' felsöbb tudományok hallgatását elore-készi-

to déák oskolákat , a' mint feljebb már emlí-

tettük , a' Jé'suiták kezébol ki-vévén , jóbb

rendbe hozta , 's átaljában gondoskodott, hogy

mind ezen különbözö intézetekben alkalmas

tanítók legyenek. — Az ország fö-oskolája, a'

nagyon el-aljasodott , tudatlanság és setétség

fészkévé vált Coimbrai universitás is tapasz-

talta a' miniszter reformalo karját, ki abba új

életet, jóbb tanitás-módját vitt-bé , a' nyolcz

hólnapig tarto szün-idöt kettöre húzta-le , 's

a' déákokat szorgalomra buzdító , fenyítékbe

tarto törvényeket íratott. A' könyv-vi'sgáló hí-

vatalt is a' világosságot el-oltó, lelket nyomó

viszsza-élésektöl meg-tisztítva tágasabb kör

ben engedte mozogni, .és azt papok helyett

, világiakra bízta : majd királyi költségen egy

jól el-rendelt typografiát állítolt. (28-) Végre

méltó dicsérettel kell meg-említni Oeyrasról ,

hogy Portugalliában nemzeti játékszint o te-

remtett, a'mitaddigott nemismertek. Szükség-

telen fejtegetni egy jól organizált theátrom bé-

folyását a'nyelv csinosodására, elömentére. (29.)

(28.) Stöver VII. 436 — 449. —

_ (29.) Emlitést érdemel, hogy ezen miniszter Mo

liere Tartuffe czimü vigjátébát le-fordittatván, azt

ciö-adatta. Milyen czéljára való darab volt es ? —

L. a' Lipsziai Conversat. Leí. 7-íeAufl. VIII. Band-

ezen czilik. Portugiesisches Theater.
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így ölelt Oeyras szüntelen munkás lelke

minden tárgyat , a' mí a' status hasznát , a' nem-

zet jól-létét virágzását illette. Kár hogy ezen

emberi szép pályában despotai kemény esz-

közökkel élve, sokszor inkább rontott mint

épitett, 's a' szíveket nyerö szelídség helyett

meszsze-taszító félelmet, rettegést terjesztett

maga körül , noha az ilyen bánásnak némü

némü mentségét találjuk a' míveletlen , el-alja-

sodott, 's a' nagy czélt nem érto nép gondol-

kozásában. 1. Jó'sef az igazgatás terhetöl ötet

menté tevö , annyi érdemekkel tündöklö mi-

niszterét naponként jóbban meg-kedvellé, de

másfelol az id,pvel nevekedö, gyanus , öriz-

kedö természetétül ösztönöztetve , inkább rá-

támaszkodott, benne kereste, találta védelme-

zojét, gyámolát; foképpen minekutánna egy

oszvér hajtó — fel-bérelve é vagy nem? tudva

nines — deQ,„j-¿. 17Ó8-*. az élete eilen újabb

próbát tett. Ettöl fogva a' miniszter el-kerül-

hetlen szükséges embere lett a' királynak, ki

ötet határt nem ismerö bízodalmára méltóz-

tatta , kegyelmének mind több jeleit súgároz-

tatá rola, míg végre 1770-Ô. a' szép birtokkal

öszve-kötött marquis Pom bal czímmel ju-

talmazta , 's majd késobben jó-indulatjának

még nyílvánosabban ki-mutatásáért azt ren-

delte , hogy miniszterének képe tétettessék

a' maga lovas- oszlopának talpkôvére. De bár

a' Lisbonai piaezon alább volt e' miniszter ké
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pe mint az I. Jó'sefé , emlékezete annál ma-

gosabban áll, á' valódi érdemet nem a' szüle-

tés torténetes- játékához kötö, nem a' csillám-

ló rang, vagy múló fény gyermeki bábja sze-

réflt ítélo maradék elött !

Valóban ez a' Pombal különös ritka jele-

nés a' historiaban , egy oriás , kihez a' tiszte-

let és borzadás egyaránt hódoló 's távoztató

érzéséyel kell közelednünk. Elo-számlált szé-

lesen ki-terjedett refórmalo intézeteinek vég-

re-bajtása, egy nemzet századok alatt süllye-

dö hátrább-meno belsö életének fel-emelésé-

re , újból alkotására czélzó roppant próbaté-

tele, mintegy tizenöt rövid esztendok alatt

törtcnt. Mino lelki-erö kívántatott erre? Me

resa hasonlításban fejezve-ki a' mit tett, szin-

te olyannak lehctne azt mondani, mint mikor

a' teremtés nagy reggelén a' méjj sürü setétsé-

get a' hatalmas légyen világossággá vará'solta-

által. Pombal álig képzelheto , egy egész or-

szágot és népet inagában foglaló munkásságá-

11 а к fö eszkôzét a* minden korlátot által-hágó

királyi szabad akaratban, Talamint az ezzel

terraészetesen Öszve-fuggö módokban találta,

név szerént abban, hogy a' kormány mellöl

mind azokat el-mozdította, a' kiknek hívségé-

be leg-kéyesebb kétsége lehetett, 's az igaz-

gatás minden ágait maga embereiVél töltötte-

bé. Jöl tudta Pombal erre használni, es ra-

vaszul táplálni a' király féltékenységét, gycn-
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Spanyol kabinét békjsségestürcsét ki-meritet-

. te, azt fegyver fogásra kénszeritette , 's így

1П1-nek elején a' költsönös surlódás a' két

status köztt hadat támasztott. (30.) A' minisz-

ter méltán különösnek tetszö bánása , viszszás

politikája alatt rejtegette azonban a' Beirai

herczeget illetö titkos plánumát, a' háborúhoz

készüléssel a' királyné és az udvar figyelmét

másfelé akarta vonni, 's az ilyen szín alatt

gyüjtött fegyveres erot majd a' király halala

esetére készen tartani. De rajta is bé-tölt,

ember képzel, Isten rendel; a' végzések egy

csapása minden intézeteit, hatalmát, nagysá-

gát porba ejtette. — Már 1776 végén kezdett

I. Jó'sef egéssége gyengélkedni, annyira. bogy

kéntelen volt a' királynéra mint regenere bíz-

ni az ideigleni kormányt, állapot/a naponként

terhesedett, 's minekutánna még meg-érte leg-

kisebbik léányának Mária Benedictának fébr.

10-k. 1777-í. egybe-kelését unokájával a' Bei-

rai herçzeggel, négy nap mulva, fébr. 24-¿.

egy gutta-ütés következéséül meg-hólt. Helyé-

be a' léánya I. Mária lépett, ki ferjéo mint

(30.) Ezen Ámérikában folyt roviíí hadban а' Ы-

küldött Spanyol flotta el-foglalta mind a' Braziliai

part mellett eso Sz. Katharina szigetjét, mind a'

San Sagramentoi coloniát. Még az 1777-d. eszt.

octob. i-söjén helyre-állott békességben a' Spanyol

viszsza-adta Sz. Katharina szigetjét, de San Sagra-

mentot .meg-tartotta ; ellenben Brazilia és a' Spa

nyol Ámérikai birtokok köztt szoros határ ki-jele-

lés lctt, Portugallia hasznával- —
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III. Pétert a' Portugalliai királyok sorában,

igazgató társának fel-vette (31.)

Az uralkodás változásával Portugalliában

a' dolgoknak egészen más ábrázatja lett. A'

mit lehetett elöre gondolni, meg-történt, Pom-

bal fö hívatalából el-bocsáttatott , az általa a-

lapított országlási rendszer fel-fordult , a' le-

tiport fö nemesség , a' meg-alázott papság fe-

jét újra fel-emelte , 's régi kártékony bé-folyá-

sát mindenik viszsza-kapta. A' kevéssel az e-

lött mindenható miniszternek teljes mérték-

ben kellett érezni az emberi sors bizonyta-

lanságát, hamar fordulását. A' tömlöczök aj-

taji meg-nyiltak, minden státus-foglyok mint-

egy 9800-ЯЯ szabadságokat viszsza-kapták , a'

számüzottek baza hívattattlk, 's különösön a'

Lisbonai fogházakban sinlödök , azok köztt

sok fö-ranguak is , az inség remito formájá-

ban melyet viseltek, a' nép elibe állittattak,

a' köz-gyülölsegnek Pombal despotismussa el-

(31.) Az czen házasságbúl született nagyobb fiu-

nak , a' többször emJitett Beirai herczfcg Jó'sefnek

1788-6. történt halala ut&n, János a' kissebbih lett

Braziliai hcrczeg vagy borona-örökös ; azutáit az

anyja elmebéli gyengesege miatt- soliáig regens ,

végre ieio-6. mint Vf. János, király. Meg-hólt

márcz. io-k. 1826-6. Ennek fijai, Dom Pedro Bra-

ganzai herczeg, Braziliai ex-esászár, Ici egy da-

rabig mint IV. Péter viselte a' Portugalliai királyi

nevet 's czen országnak ápr. 29-fc. 1826-6. egy ron-

Stitutziot adott, valaraint Dom Miguel. Dom Pedro

léánya a'még ¿is idejû Portugalliai királyné II. Ma

ria s«nl. .ápr. 4-fc. 1819-6.

22
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len fel-zaklatásáért. Majd képét le-szaggatták

a' király oszlopáról, javításait, intézeteit a'

mennyiben lehetett el-törölték, a' status szol-

gálatjából ki-tett köVetöji helyébe ellenségeit,

roszsz akarójit emelték. így lassanként az or-

szágban Pombal által fel-költött elevenség

meg-fojtatott , a' nemzet az elöre haladásban

meg-gátoltatott, hátra-taszittatott , 's hajdani

gyenge és roskadt állapotjába viszsza-bukott.

Pombal ellen , sok aprólékos boszszantások

után, forma-szerénti vi'sgáló kereset rendelte-

tett, melynek ötcl szorosan kerdöre kellett

húzni. Semmivc tételére törekedö üldözöji-

nek ez sem vólt elég, 's kivált a' Tavora és

Aveiro ház rokonjai, a' király gyilkosok perút

is fel-elevenítvén , annak újból által-nézetését

ki-eszközöltek. De az erre ki-nevezett biz-

tosság lassan haladott munkálódásában , úa-y

látszik, a' dolgot fel-bolygató nagyok az elö-

került bizonyításokat nem találták czéljokra

vezetöknek. Végre sok sürgetés után, a' ki-

rályné szokatlan idöben hirtelen ' egybe-gyüj-

tetvén azon bíztosság tagjait, ápril. Ъ-k. 1781-í.

a' dolgot el-láttatta és ítéletet mondatott, mely

mind azokat, kik 1759-6. királyt gyilkolásért

vesztö-helyen ölettettek-meg, ártatlanoknak

nyílatkoztatta. A' ki-hirdetését azonban az íté-

letnek, 's ennek következéséül Pombal ellen

intézett vádló-per folytatását a' korona-ügy-

véd meg-gátolta. A' királyné csak ugyan azon
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esztendo aug. i6-£. a' fenn-emh'tett vi'sgáló ke-

reset kovetkezéséül egy végzést tétetett kö-

zônségessé , Pombai vétkes és példás bünte

lest érdemlô vóltáról, de a' mely különös ke-

gyelemböl néki el-engedtetvén , a' fo-várostól

húsz mértfoldre esö számkivetéssé változtat-

tatott. — . .,

Ez volt a' jutaima azon hazafinak , ki

szinte huszonkét esztendei fáradhatlan mun-

kásságot forditott az ország fel - emeléscre ,

rendbe-hozására , bóldogitására, a'nemzetnek,

a' tunyaság álmából életre hozására, 's a' ki,

miden a' kormányról le-lépett , a' ^királyné-

nak a' kincstárban 78 millio crusadot adott-

által. (52.) — Ha a' régi meses ,hös-idö vitéz-

zei, Minos, Theseus, Hercules magasztaltat-

nak mint emberiség jóltévtiji , a' haramiák és

csuda-állatok el-pusztitásáért , nem kevésbé fé-

nyes azon status -ember nere, ki maga szá-

zadjának hydrájival, az erkölcsi világot dúló,

setétben boritó szörnyetegekkel lelkes viadal-

ra szállott. — Ot esztendöt töltött ez , meg-

bukása után, filozofusi magánosságban , azon

kicsi helységben Pombalban, melynek czím-

jét yiselte ; — fo foglalatossága olvasásban , 's

a' szegényekkel jóltételben állott. Május B-k.

(32.) Pombal saját és apróra vett mentó irása ,

hogy a' status kincsével maga 'sebét ncm töltötte,

meg van, Dohms, Materialien für die Statistik з-t.

Theil S. 3ig. Hányadik miniszter dicsekedhetik

îlyen érdemmel ? —
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1782-ä. 83 csztendös korában végezte neve-

zetes életét. (33.)

A' maradék meg-ismerte a' nagy ember

köz-jonak, hazájának szentelt érdemeit; 's a'

folyó 1833-rf. esztendöben Lisbonában helyre-

állott tôrrényes országlószék Pombai emlé-

kezetének meg-újitását rendelte. Dom Pedro

mint léánya' II. Mária képében regens , idei

octob. 10-Х", költ vcgzése szerént innepi mó-

don viszsza-tétette Pombal képét az I. Jó'sef

oszlopára „azon fô-vàrosba, melyet maga nem-

zetének a' múlt században leg-több díszére vált

Portugallus támasztott-fel hamvaiból." A' há-

ládatosság ezen jeles tettc szebb íénjt sugá-

roz Dom Pedrora, mint egykor a' Braziliai

korona gyémántjai. —

(33.) Pombal többnyire Francráa könyveket ol-

yasott. Egyébaránt nem csak a' Francsia, de az

Angol , 01os7, és Német nyelveket is beszéllette.

Magánosságában 1779-6. meg-látogatta volt Franczia

kercieg Cbatelet, kinek érdekes tudósitását a' nagy

ember ezen állapotjáról 1. Stöver VII. 485 — 403.
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A' 16-d. század historiába az emberi vi-

szontagságoknak , szerencse változandóságá-

nak , hirtelen ellenkezöre fordulásának szá-

mos , igen szembetünö példájit mutatja. Ma

gos és fényes polczon állók véletlenül az in-

ség feneketlen örvényjébe buknak, szédítö,

minden örömökkel halmozott bóldogságok el-

villámlik, 's azt kétségbe ejtö le- vérettetés ,

fájdalommal tömött helyheztetés , kínos meg-

aláztatás cseréli-fel. A' torténet ezen csudála-

tos játéka köz ugyan minden idö-szakaszszal ,

minden nemzettel , de úgy tetszik mintha a'

fenn említett században ezt gyakoribb, meg-

lepöbb csapásokban szemlélnëk. Ennek okát

tagadhatlanul a' reformátzioból eredett vallá-

sos és politikai surlódásokban, villongásokban

lehet keresni, melyek sok heves- tusakodások-

ra, veres üldözésekre , az embert el-vadító

indulatok ki-rontására adtak alkalmatosságot.

t



Az uj tndomány égjik nevezetes hazájának

Ángliának érkonyvei is ezen epochában külö-

nösön gazdagok az élesen ellenkezö , végsô-

re hajló állapot jelenéseivel. Több ilyen keb-

let rázó esetet találunk a' Lutherrel egykoru,

és országában a' reformátziot meg-inditó Án-

gol király VIH. Henrik 1509-/Ó'/ 1547-»y tartó

despotai uralkodása alatt , 's majd az általa

el-hintett magvakból, kovetkezôjinek , kivált

léányának Máriának idejében még több és cso-

portosabb suj'toltatások , szerencsétlenségek,

'e minden keserüt egy csomóban abrazólo rosz-

szak , veszélyek csiráztak. Az Angol historia

ezen lapjain az emberi nyomorúság nagy ké-

pe van elönkbe rajzolva, hól különösön szem-

Ъе-tünik két ifju királyné Boleyn Anna, és

Gray Johanna szírre-ható gyász-sorsa j kik-

nek a' gyengébb nemet 's ártatlanságot nem

kíméllo, kegyetlen onkény által fel-áldoztatá-

sok, tôrvénytelen, igazságtalan meg-oletteté-

sek, az emberi aljasodásnak el-taszító rút pél-

dáját mutatja. —j

-

VIII. Henrik csak hamar thronusra jutá-

sa után 1509-í. el-vette a' Papa engedelmé-

vel bátyjának Arthurnak ozvegyét Arragoniai

Katharinát , V. vagy kathol. Ferdinand léányát.

Derék és feddhetlen hitvessévcl, kitöl ezüle-

tett léánya Mária, szinte tizennyolca esaten



345

dôt élt, midön lelkében kétség kezde tâmad-

ni, hogy ily kózel rokonjával egybe-kelésc

torvényes nem lenne. E' nyugtalansága szo-

rongatóbb kezdett lenni , minekutánna a' szép

Boleyn Annával meg-ismerkedett, 's mivel a'

tiszta erkölcsü léánynak tiltott úton birását

nem reméllhette, a' mellett fiu örökösre vá-

gyott, Katharinától el-válását munkába rette.

Több esztendei fáradozása után , házassága

meg-semmisittetésében czélját érte , "s Boleyn

Annával 1552-A. meg-esküdött. De az cinké-

nyes király hajlandósága rövid idore jég hi-

degséggé változott, mihelyt ötet Seymour Jo-4,

hanna magához bilincselte. Anna hívtelenség-

gel vádoltatván , el-sietett , ¿orvénytelen , erö-

szakos per után a' rabszolgai indulatu bírák-

tól halálra ítéltetik, 's feje a' hóhér pallosaa

alatt esik-el. A! helyébe lépett harmadik ki-

rályné Seymour Johanna másfél esztendö mul-

va egy fiut hozott a' világra, VI. Eduárdot,

de csak hamar oct. 24-¿. 1537-í. meg-hólt.

Henrik negyedik házassága inkább politika

szüleményje volt, a' választás Clevei Annára

esett, kit 1540 elején vett-el. De a' kovér,

semmi kellemetességgel, míveltséggel nem bi-

ró herczegnére hamar rá unván, még azon

esztendöben a' parlement által magát el-válasz-

tatta , és Annát haza küldötte. Alig mult két

het , 'e aug. 8-¿. egybe-költ a szép Howard

Katharinával , herczeg Norfolk unoka-hugá-
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val. Ez ugyan kezét Henriknek nyújtá, de

hajlandóságát mar az elött másokkal meg-osz-

totta. Könnyü, hívtelen magaviselete пега so-

káig marad titokban , 's torvényszék elibe ál-

líttatva , volt kedvelltjeivel együtt halálra ítél-

tetik, a' minek végre-hajtása fébr. \Ъ-к. is^ï-b.

törtent. Lord Latimer ifju özvegye Parr Kat

harina, jul. 12-/Ó7 1543-0. hatodik és utolsó

felesége Henriknek. 4Ez vallásos fanatismus-

nak lett szinte áldozatja , a' hit dolgában Hen

rik vélekedése eilen ej'tett néhány szaváért ,

's csak azon törtenetnek, hogy az ellene ké-

szített, a' cancelláriustól valahogy el-hullaEott

vadlo írásból látván a' fenyegetö veszélyt, azt

okosan meg-elözte , menekedett-meg a' perbe

idéztetéstôl. • Egyedül ö clt tovâbb a' tyran-

nusnâl. — Micsoda képe ez egy fejedelem hâ-

zi életének ! De egyszer'smind minö tüköre

a' század meg-romlásának, a' parlamcnt es na-

gyok porban mászó gyáva indulatjának , '» a'

nép semmi szabad mozgást nem ismerö, lel-

ketlenül meg-hajló némaságának! Valóban ilye-

neket olvasva méltán örrendhetünk im'veltebb,

világosabb , az emberi jussokat tisztelô, szelí-

debb erkölcsökre nemesedett századunknak.

Minden kétségen kivül VIH. Henrik hit-

vessei közzül a' második Boleyn Anna az,

kinek sorsa leg-inkább érzékenyít , leg-több

részvételt gerjeszt. Anna származását elökel-

lö familiából vette , anyja a' Norfolki herczeg
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léánya vólt. A' mint szép külsö formája, úgy

más jeles tulajdonai is , kellemes cneke , mu-

'sikában jártassága, magát kedvelltetö nyájas-

sága , ki-tetszöleg ajánlották. Gyermek korá-

ban VIII. Henrik kisebbik hugával , Máriával

XII. Lajos Franczia király házastársával Pá-

ri'sba vitettetvén, ott neveltetett, 'a kapta mi-

veltségét. Angliába viszsza-térése után Ka

tharina királyné mellett volt mint udvari kis-

aszszony, 's úgy vonta magára YIII. Henrik

szemeit. Minekutánna ezen király meg-gyözö-

dött , hogy Anna virtussát el nem tántoríthat-

ván, maga indulatját ki nem elégitheti, ötet

feleségül Ténni meg-határozta. Ez okból VII.

Kelemen Pápához folyamodott , az Isten tor-

vényjével ellenkezö elsö házasságának fel-ól-

doztatásáért De Katharina, V. Károly császár

édes anyjának testvére , a' válásnak ellene-

mondott, a' mit a' császár maga sem akart.

A' Pápának volt oka V. Károlyt kíméllni , a'

kinek Olosz-országban I. Ferencz Franczia

kírállyal íolyt hadakozásában , az utolsó ré-

szére-hajlásáért sulyoson lakolt, mert Romát

1527-*. a' császári sergek fel-dulták, 's ötet

magát is fogolyképpen tartották.— Ezért a' két

hatalmas köztt álló VII. Kelemen ido-haladék-

ban keresett menedéket, Henriket kecsegteté

ugyan, de a' kívánságának elégtételt különbö-

zö módon hátráltatta, a" dolgot elébb Ángliá-

ban akarta el-láttatni cardin. Campeggio, va-

■
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lamint Yorki érsek cardin. Wolsey, Henrik

leg-bíztosabb tanácsossa által; majd Kathari

na királynénak i520-¿. egyenesen a' Szent-

székhez folyamodása után, a' pert által-tette

Romába , 's az Ángol királyt is oda idézte. —

Henrik e' sok játszodtatásban békességestüré-

sét el-vesztette , 's minekutánna Cranmer Ta-

másnak egy papnak—következöleg Angliában

a' reformátzio egyik nevezetes elo-mozditojá-

nak— tanácscsából , elsö házasságára nézve,

a' nevezetesebb Éuropai universitásokat meg-

kérdezte, melyeknek vélekedése többnyire,

kívánsága szerént kárhoztatólag hangzott, így

az Ángol papságtól és könnyen vezethetö par-

lamenttöl is hasonló nyílatkoztatást eszközölt,

Katharinával egybe-kottetését, mint a' torvé-

nyekkel ellenkezöt , 's a' Pápa által is meg пет

engedhetöt, többe akadálynak пет bitte, 's

azért a' váló per teljesen bé-végzése elött,

nor. 1532-6. Boleyn Annát el-vette: majd

az 1533 elején általa Canterbury-i érsekké ne-

Tezett Cranmer azon esztendö máj. tb-k. a" Ka

tharinával volt házasságát meg-semmisitettnek ,

fel-bomlottnak nyílatkoztatta. Áz igazságtalan,

torvényt meg-sérto tett is ettöl szeret formât,

színt költsönözni. Az egyedül indulatainak ho-

doló állhatatlan karakterü Henrik hajlandósá-

ga Annához, ki néki sept. 7-k. 1533-Ä. szülte

Er'sébethet Anglia egykori nagy királynéját ,

három rövid esztendeig tartott , azután kez-
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, deft gyengftlni, végre hidegSeggé vált. Hen-

riket már kegyetlensége ingerelte a" gyanako-

dásra, ezt pedig táplálta Annának eleven, vi-

dám , barátságos természete , néha nem elég

szemes nyiltszivü, egyforma magaviselete , mi-

vel foképpen a' hozzá közel állókkal, rokon-

jaival nem tudta éreztetni rangja fennségét.

Ez által az embereknek alkalmatosságot adott

beszéllni , alattomban híreket terjesztení , a*

király launéjának hízelkedo alatson udvariak,

mint szokott, a' rágalmazást hintegették ; 's

azon roszsz-lelküek köztt, kik árnyékot kí-

vántak rá-vetni, tulajdon testvérének felesége

Bochefort grófné nem utolsó helyet foglalt.

Mind a' mellett hogy Annát nyájas szelídsé-

ge, jó-tételben gyönyörködö nemes szíve min-

den körülötte lévôk bálványjáyá tette, de ki-

vált az új tudományt kedvelléséért a' régi hit

követöji köztt sok hatalmas ellenségei is ta-

láltattak, 's végi'e a' királynak Seymour Jo

hanna iránt fel-lobbant, haladékot nem turo

szerelme bukását sietteté. Midön máj. i-sö

napján egy Greenwicb-ben (oly. Grinics) tar-

tott turnir alkalmatosságával Annának 'seb-

keszkenöje kezébol ki-esett, a' király ezt egy

lovaggal oszve-beszéllésnek hitte, vagy leg-

alább ezen gyanut tettette, 's attol fogva a'

szerencsétlen aszszony veszte meg-vólt hatá-

rozva. Még az nap ötet házi árestomba tet-

ték, több hozzá tartozójit, szolgálatjában lé-
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vöket pedig , 's olyanokat kiket barátjainak

véltek, a' London régi várába és status -fog-

házába a' Tower-be (oír. Tauer) küldöttek;

's mindjárt más nap, máj. z-k. a' királynét is

oda vitték. Anna, ki sernmitol sem tax-tott,

elébb azt hitte hogy próbálni akarják, 's csak

akkor rémült-meg, midön tömlöczben létét

szemlélte. Ott térdeire esvén, nagy meg-in-

dulással ártatlannak monda magát, 's azután

is mind végig tántorithatlan hívségének állí-

tása mellett maradott. De a' király fel-gerje-

dett haragja boszszuért égett. Senki sem mert

Anna mellett szóllani, az udvariak csapodár,

cgykor a' fényben lebegönek tömjenezö serge

méjjen hallgatott, 's még azok is, kikkel sok

jót tett, nyomorúságában el-felejtették , a' mint

szokott közönsegesen lenni , a' háládatosság

szent kôtelességét. Az emberek mosolygó or-

czája csak a' haszon el-vételéig marad derül-

те. Egyedül érsek Cranmer , ki különösön

tisztelte az egyház javitását szívén hordozó ,

'e e' czélból a' Szent-írásnak nemzeti nyelyre

forditását pártfogó, elosegíto derék királynét—

tett lépést mellette, de ki-tetszo tartózkodás-

sal, 's így is a" pokollal szövetkezett tyrannus

kerülte ekkor azon fö pappal találkozását ;

nem akarta TÓlna örömest a' vallas szolgájá-

nak látása által, annak keblében el-fojtott sza-

vát, intését fel-zaklatni. így a' mindentöl el-

hagyott Anna on-magára , minden vétektol
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tiszta belsö tudására támaszkodván , nemes

gondolkozását, szép lelkét bizonyító egysze-

rü, meg-illetö hangon írt levelével folyamo-

dott máj. 6-k. „ Toweri szomoru tömlöczeze-

böl" a' királyhoz, melyben vétket nem isme-

rö ártatlan vóltát, hozzá viseltetö egyenes-

szívü , minden kötelességét teljesítö szerete-

tét, hívségét erösitette, törvényes és nyílvá-

nos ki-hallgattatást kívánt, de hogy ne légye-

nek meg-esküdt ellenségei, egyszer'smind vád-

lóji és bíráji, valamint nem felejtkezett-el bal-

sorsának 's fogságának részesseiröl ís. „Ez lé-

gyen." így végzé írását,' „utolso 's egyetlen-

egy esedezésem, hogy én egyedél hordozzam.

Felséged haragjának sullyát , és az ne érje

ártatlan lelkét azon szerencsétleneknek , ki-

ket, mint hallom velem együtt szoros örizet

alatt tartanak. Ha egykor Felséged szemei

elött kedvet találtam, ha valaha Boleyn An

na neve Felséged elött édesen hangzott, óh!

úgy adja-meg ezen kérésemet. (l.)

De Henrik engesztelhetlen, nemtelen vad

indulatjára ezen levél bé-nyomást nem tett, 's

ö, kit saját gonosz lelkiesmérete hangoson

kárhoztatott , nem pirula feleségében keresni

bünt, és azt természet elleni nagyitással te-

tézni , midön ötet nem csak másokkal , de ön-

testvérével is folytatott tiltott egyetértéssel vá-

d») Ezen szép levél egész lu - terjedésében ol-

vasható Niemeyernél, Beobacht. auf einer Reise nach

Engl. Vier Band 217 — 219. ,
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dolt*. A' tlolog mcg-vi'egálása a' parlament fel-

80 házából huszonhat Lordokra bizattatott,

kik e' despotismus hív szolgájinak mutatták

magokat. Anna fogoly társai közzül ugyan né-

melyek szabadabb könnyü-szerü beszédeit nem

tagadták, de átaljában mind állhatatoson bi-

zonyitották ártatlanságát , különösön fö-komor-

nyikja Norris — meg-érdemli ez a* becsületes

ember az említést— kit aszszonya eilen val-

lása esetcben életérol bíztosítottak , ínkább

ezer halálra készségét jelenté, mint sem azt

ki büht nemtett, vétekkel terhelje. Hangmü-

vész Smeton volt egyedül olyan alatson, ki-

böl a' halál félelme ki-csikorta a' királynéval

illetlenül tarsal kodásának mondását. Anna vád-

lójával szembesítését kérte, 's éppen azéx't si-

etteték igazságos bíráji azon tanu ki-vcgezte-

tését. — Az ítéloszék elibe állitott fejedelem

aszszony, hól a' torvénnyel még jóbban gú-

nyolódásért szószollót sem rendeltek néki,

nagy lelki jelenvalósággal okalmazta magát.

Ha bár fogsága elsöbb napjaiban a' yélétlenül

meg-lepö, sulyos csapás kinzó, fájdalmat oko-

zó zavarodásba is hozta , de azután magához

térve rendbe szedte elméjét, érzéseit, 's mind

végig bátorságot mutatott. Midön ki-mondták

az alaptalan , igazsággal ellenkezö ítéletet ,

mely ötet vétkesnek nyílatkoztatta , 's azon

büntetést szabta, hogy „meg-égettessék, vagy

feje vétessék, a' mint a' kiralynak-tétszik ha



355

tároMii " az ég feie emelt kezeivel erösite azon

sorsot nem érdemlését , 's a' bírák elött is igen

hathatós ki-fejezéssel ,—Hume szerént , in a

pathetic declaration— ismétlé ártatlanságát. A'

tömlöczbe viszsza-térvén , utolsó leveleben a*

királyhoz , meg-köszönte általa szüntelen fel-

jebb-vitetését. „Csekély nemes léányból gróf-

névá tett engem Felséged, azután királynévá,

's mivel ezen a' földön már magosabb polcz-

ra nem léptethet, az égbe mártyr-koronára e-

mel."'—Május 19-A. 1536-í. del tájban vezet-

ték a' vesztö-helyre. Nyugodt elmével ment

szembe a' vég-órával , senkit haláláért nem vá-

dolt, a' királynak hajdani kegyelmeit köszön-

te, 's kérte az egybe-gyült sokaságot, hogy

órette imádkozzanak. Csendes fohászkodással

imádkozván lertevé a' gyász-tôkére fejét , mely

ezen szavai után „ Krisztusnak ajánlom lelke-

met" el-esett. A' Tower kápolnájába temették.

Henrik mindjárt más nap , máj. W-k. el-

yette Seymour Johannát, 's nem érezte, mi-

lyen bizonyságot teszen e' veres lakadalmával

a' meg-gyilkolt Anna ártatlansága felöl. (2.) Mi

den új házasságát a' leg-közelebbi parlament- <

nek tudtára adta , cancellárius Audley nem szé-

gyellé eröeitni, hogy a' király nem testi indu-

latból , de a' nemesség alázatos kérésére tette

ezen lépését. Az alsó ház szónokja dícsérte

(2.) „Kein Unbefangener ïweifelt mehr an ihrer

Unschuld." Baumer Gesch. Eur. II. «'

43
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feleletében Henriknek a' természettol ée Iste-

ni kegyelemtöl nyert «sudálatos ajándekait, 's

ötet bôlcsességéért Salamonnak, erejéért Sám-

sonnak , szépségéért Absolonnak nevezte. (3.)

Mino torvényhozó test lehetett ez?î

VIH. Henrik közel 38 esztendeig sujtolta,

kínozta népét, 's kivált uralkodása rege fêlé

dühössege, vért árasztó kegyetlensége semmi

mértéket nem tartott. Utolsó gyógyithatlan be-

tegségében, az orvosok közzül senki sem mer-

te ötet közelgetö haláláról értesítni. Midön

egyik csak ugyan erre rá-vette magát , a' tyran-

nus meg-rémült, mardosó lelkiesmérete fel-

lázzadott , 's leg-ottan Cranmer után sebes pos

tât küldött. Mikor az érsek nálla meg-jelent,

szava már el-állott, 's kétségbe-esô tekinteté

látszott bün-bocsánatért esdekleni. tgy mult-ki

Cranmer karjai köztt január. 28-í. 1547-й., 's

ki tudná roeg-mondani azt, micsoda érzések

gyötröttek a' yég-perczentésben e* fene-va-

dat? — De a' haldokló VIH. Henrik képét jó

lenne minden despotának, just, töryenyt ön-

kényesen tapodó uralkodónak le-festetni, és

maga elött tartani — emlékeztetoül ! —

Ha Boleyn Anna, bár nem hordozta azon

vétek sullyát melyel vádoltaték , de tehetett

szemrehányást magának , hogy akaratja eilen

(3.) Raumer II. 44.
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is alkalmatosságot adott egy virtusos királyné

méltatlan üldöztetésére , úgy másfelol Gray

Johanna tisztán és homály nélkül áll a' leg-

szorosabb emberi ítélet elött. Szerencsétlen

sorsa annál szívre-hatóbb , annál méjjebb rész-

vételre iiídit, mert kéntelen, eröltetve vette-

fel a' koronát, mely veszélybe döntötte, 's így

idegen nagyra-vágyásnak, mások fényleni, ural-

kodni törekedésének lett áldozatja.

VIII. Henrik a' parlamentnek 1544-í. költ

actájára alapított testamentomában , harmadik

hitvessétöl Seymour Johannától született fiját

VI. Eduárdot rendelte következöjének. Ugyan

ezen testamentomszerént, Eduárdnak gyermek-

telenül el-halása esetében , a' koronának Hen

rik léányaira Máriára és Er'sébethre kellett

szállani , noba Henrik az elött despotai launé-

ja szerént, ezeknek születését törvénytelennek

nyílatkoztatta ,— 's ha a' moudott herczegnék-

nek sem lenne örökössök , akkor Henrik , na-

gyobbik testvér-hugát Margaréthát Scotzia ki-

rálynéját 's maradékit el-mellözvén , kissebbik

huga Mária Suffolki herczegiié léányainak ad-

ta a' következés jussát. VI. Eduard, kinek sze-

lídségét, jó indulatját, sok szép tulajdonait a'

historicusok dícsérettel említik, csak hat esz-

tendeig uralkodott. Alatto a' reformátzio Án-

gliában Cranmer lelkes munkálódása által , —

kinek ebben bizonyított türedelmes , minden

nyomást, cröszakot el-távoztató bánása külö-

гъ*
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nösön nagy érdemére válik , — nem csak szép

elö-menetelt tett, de tôrvényesen béis vétetett.

Maga az ifju király is az új vallásban neveltet-

vén, ahoz egész lelkébol ragaszkodott. A' fö-

hatalmat 1549 végétol fogva kezében tarto, e-

gyébaránt katholikus herczeg Northumberland

VI. Eduárdnak éppen azon hajlandóságára épí-

tette nagyra-vágyó , meszsze-nézo plánumait, 's

a' protestantismus fenn-tartását óhajtó, ebben

intereszszéjeket találó több fö-ranguak yele

egyet-értettek. E' szerént az említett herczeg

Eduárd nénjeinek Máriának es Er'sébethnek

thronusra jutását meg-akarta gátolni, 's ennek

színt adott Máriának a' katholika valláshoz vi-,

seltetö ismeretes vak-buzgósága , a' miböl az

új hit követöjire könnyen veszély húromolhat-

na , valamint azon két herczegné mar egyszer

torvénytelennek mondott születése ; igazi oka

pedig Northumberland kevély intézete yólt , a*

koronát maga fija Dudley Guilfqrd házastársá-

nak Gray Johannának, VIH. Henrik huga Ma

ria unokájának fejére tenni , kinek édes any-

ja Brandon Francziska, Suífolki herczeg Gray

Henrik felesége , maga jussáról ezen léányáért

le-mondott. Valóban Northumberland VI. Edu-

árdot rá-vette , hogy jun. ít-k. 1553-í. költ

végzésében a' vele cgyütt nevekedett Gray Jo-

hannát nevezze következöjenek. (4.) Az ural-

kodás rendjének fgy, VIH. Henrik testamen

to Ezt világositja Johanna származása
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toma el-rontásával , a' parlament meg-egyezése

nélkül torvénytelenül meg-változtatását Nor

thumberland jóvá-hagyatta mind a' títkos ta-

nács tagjaival , mind az ország fo-bírájival , egy

állhatatoson ellcnt-mondó Hales nevün kivül,

's a' király sürgetö kérésére azt Cranmeris alá-

irta. Kevéssel azután jul. 6-k. 1553-Ä. VI. Edu

ard meg-hólt. i

Tizenhat esztendös volt Gray Johanna,

Dudley Guilfordnak csak két hólnaptól fogva

hitvesse , midön a' földi leg-magosabb polczra

emeltetését meg-érte. A' vele efykorbéliek dí-

csérik hóditó remek szépségét, kellemetessé-

gét , ritka elmésséggel , im'veltséggel , minden

virtusokkal tündüklését. Ki-formáltatásában az

akkori ido tonussát követtek , mikor többnyire

tudós papok kezében volt a' fo-ranguak neve-

lése, 's ennek föbb részeit tették a' theologia,

valamint idegen nyelrek tanulása , különösön

az erösen el-terjedett, és a' diplomátziában

használt déák , néha még a' görög nyelv is , a'

min nem csudálkozhatunk oly epochában, mikor

VII. Henrik Ángol kir.

VIH. Henrik. Margaretha. Mária.

il - и férje IV. Ják. i. Mrje XII. La). Fr. kir.

Mária. Er' ее». VI. Ed. ¿cotí, kir. 2- férje Brandon Károly

1 SufFolki hg. f 1544.

V. Jákob. , i i— * il

1 Franciiska. Eleonora.

Stuart Mária. férje Gray Hen

rik, Suffolk! kg.

l

Gray Johanna t 1**4«

férje Dudley Guilford.
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a' valiásos intereszszé mozgatta a' politikát,

éppen úgy mint a' társasági életet. Az ilyen

tudományos oktatás annyira czímer-vonása a-

zon idö-koinak, hogy abban a'szép nemre néz-

ve sem tettek külonbséget, 's az elökellö kis-

aszszonyokat is tudós nyelvekre, hitágazatokat

feszegetö száraz theologiára tanitották. Ez így

tortént Johannával is, a' ki egyébaránt jeles tá-

lentommal , idejét felyül-múló tudni vágyással

birván, a' protestaos vallas principiumait jókor

szívébe csepegtetö tanitója Elimer útmutatása

alatt korán szembe-tünö elömenetelt tett min-

den tudós ismeretekben , 's az új nyelveken ki-

vül, jól értett, söt írtis déákul, görögüJ. Egy-

kor az egész udvar vadászatra ment, egyedül

Johanna maradott otthonn , 's a' tudós Asham

Er'sébeth nevelöje , ötet Platonak a halhatat-

lanságról írt Phaedonjába merülve találta, mel-

lyet eredeti nyelven olvasott , és azt állította

vendégének, hogy magát ezen társalkodásban

leg-bóldogabbnak tartja. Ha szinte ennek e-

gyébb basznát nem vette vólna , ra aze'rt is

igen jóltévo bé-folyása volt, mert hamar való-

disághoz szokott, 's egy korona mulo fényjé-

nél magosabb jót tanult ismerni. Szüléji gyer-

mekségében igen keményen tartották, 's azzal

a' különben is csendes természetü léányt még

inkább el-vonták a' hijábanvalóságon kapástól ,

és konnyebbé tették néki a' múló örömökröl

le-mondást.
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Midön Johannának tudtára adták thronus-

ra jutását , 's az atyja Suffolk és az apóssa

Northumberland , ötet a' ma is meg-lévö szo-

kás szerént , térdet hajtva mint királynét id-

vezlették,. ezen váratlanul meg-lepö hír bamu

lasra indítá, majd rendbe szedé magát, 's nem

akarta el-fogadni a' tündöklö , de nehéz fö-ran-

got. „A' thronus" így szóllott „Eduard nénjét

ilJeti, nem engemet. Ifju-korom mellettis elég

idös vagyok a' szerencse változandóságát is-

merni , 's Arragoniai Katharinában , és Boleyn

Annában into példájim vagynak. Gyengének ér-

zem magamat ilyen méltóság terhét hordozni,

*s szabadságomat , békés állapotomat nem cse-

rélném-fel örömest arany bilincsekkel. A' ki

engem igaaán szeret , nem fog el-kerülhetlen

zivataroknak ki-tenni akarni. " (5.) Valóban,

а' к i így el tud lenni a' korona nélkül, meg-

él'demli azt.

De a' kevély Northumberland erre nem

hajtott, mert Johanna kiráíyi székbe ültetésé-

vel nem csak maga familiájára fényt sugároz-

m , de hatalmát is állandóvá tenni törekedett.

Nem kevésbé sürgették , erölteitek ötet az aty-

ja , férje Guilford , és rokonjai. Johanna , ki-

нek idöt sem engedtek a' gondolkozásra , elei-

töl fogva szoros engedelmességhez szoktatva ,

a' több oldalról jövö ostromnak ellent nem ¿11-

hatott , 's végre meg-egyezett a' királyi név fel

(s.) Nieineycr, Beobacht. I. 225.
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vételébcn. Mar jut Q-Л. 1553-A. meg-edkfldtek

hfvségére a' testörzök es tisztviselök , 's más

nap jul. lO-k. a' Támézis partján 1ётб falusi

csendes lakásából innepi módon a' Toweri ki-

rályi palotába vitték, a' hová bé-menetelekor ,

familiája , valamint az ország nagyjai nagy tisz-

telettel fogadták, 'e ugyan akkor nyilvánságo-

son es forma-szerént királynénak ki-kiáltották.

De a' fény múlékony volt , nagysága rövid

ideig tartott. Northumberlandot dölyfös , ha-

ezonlesö eröszakos igazgatásáért közönsegesen

gyülöltck, 's éppen azért Johanna országlásá-

nak ki-hírdetését a' nép hidegen , némán vette.

Csak hamar a' békételenség nevekedett , a' ko-

ronától jus eilen raeg-fosztott Máriának köve-

töji kezdék fejeket fel-emelni , a' mozgás mind

közönsegescbb lett, melynek el-nyomására Nor-

thumberlandnak a' fo-városból a' sereghez kel-

lett menni , 's alig tölt egy hét , már a' Tower-

be lehetett hallani a' Mariât köszöntö nép ca

jos orom-kiáltását. Mind többen hagyák-el Jo

hanna részét, Northumberland ereje szembe-

tünöleg gyengült, 's akkor SuíFolk kéntelen ra

la léányának bár kíméllre tudtára adni „hogy

minden el-reszett. " Johanna csendességét ex

a* hír nem zavarta-meg , söt meg-elégedését bi-

zonyítá. „Nagyobb örömmel száll-le" azt fe-

lelé „ a* thronusról , mint a' milyennel azt el-

foglalta. Yajha onkéntes le-mondása jóvá ten-

né, a' mit máiok hibáztak. " Jul. ig-fr. tette-le
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a' koronát, Mariát leg-ottan ki-kiáltották , ki

aug. Ъ-k. a' Towerbe érkezvén el-foglalta azon

szobákat , melyekben Johanna kilencs napig

mint királyné lakott.

Ilyen hirtelen változtak a'sorsok— igy kel-

lett Johannának a' thronust tömlöczezel cserél-

ni-fel. Az ország fö törvényszéke elött meg-

jelenvén , ott önként vádolta magát a' korona

fel-vételéért ; 's majd a' halalos ítéletet ra ki-

mondották. De a' királyné azt nem hajtatta-

végre, úgy látszott meg akarja kíméllni az ár-

tatlant, csak ugyan ötet férjével együtt örizet

alatt tartatta , midön a' vele bé-zárt atyját sza-

badon bocsáttatá. Northumberland ellenben

leg-nagyobbik fijával '— Guilford a' negyedik

volt — azon esztendö aug. ti-k. vesztö-helyen

végezte életét. Senki sem sajnállta a' nagyra-

vágyót, ki nemtelen indulatjával annyi szeren-

c»étlenséget okozott.

Johanna mintegy nyolcz hólnapig volt fog-

ságba a' Towerben, 's eleinte türhetö állapot-

ban ; mert nem csak hogy el nem tiltották faoz-

zá-tartozójitól , de némely kicsi gyönyörüseget

mint a' kertben sétálást , néki meg-engedtek.

Fo foglalatossága ezen idöben is olvasásban,

tanulásban állott, ebben talált vígasztalát, nyu-

godalmat, enyhülést. Valóban tudományos mí-

veltségének becsét a' sujtoltatásban, 's élte vég-

perczentéseiben érezte , mert könnyen 's férj-

fíakat meg-szégyeníto békével, állhatatosság
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gal türte annak el-vesztét , a' mibcn mások az

élet hiú bóldogságát helyheztetik. Ha követö-

ji csendesen maradjanak, talám élte meg-tart-

hatását , és sorsa jófybra fordulását reméllhet-

te vólna. De tulajdon atyja Suffolk veszélybe

döntötte, mert gondatlanul intézett zendülést

próbálván inditni, az roszszúl ütött-ki, 's né-

mely társaival fogságba esett. Ennek követke-

zéséül , Mária királyné meg-határozta , a' pro-

testans hithez ragaszkodásért külonben is gyü-

lölt Johannának férjével együtt meg-oletteté-

sét , bár az egész támadásban leg-kissebb ré-

szek sem yólt. Johanna a' hálalos büntetésrol

értesítését csendesen , félelem nélkül ballotta ,

's nem annyira magát mint ifju férjét sajnál-

lotta, különösön pedig szerencsétlen atyját, kit

léánya fel-áldoztatásának tudása méltán vádol-

hatott. Lelkesen ellent-állott minden kisérté-

seknek , a' mikkel , leg-alább a' yégso ponton

a' kathol. hitre kívánták téritni. A' hozzá ezen

czélból küldött tudós és mívelt Windsori pré-

post Feckenhamot szelíd nyájassággal fogadta ,

de nem akart vallásos vítatásokba ereszkedni,

azt mondván , hogy ,, hátra-lévo kevés órápra

szüksége lenne magát rendbe szedni, 's a' fon-

tos lépésre el-készülni. " Csak ugyan a' neve-

zett papnak többszöri látogatása és ötet pró-

bálgatása alkalmatosságáral nem kerülhette-ki

maga hitének vcdelmezését, 's különösön a' re-

formátu&ok értelmét az Úri Szent vacsoráról
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nyomos ékes-szóllással támogatta. Átaljában

vallásához buzgón ragaszkodása , azért mele-

gen érzése utolsó pilJantatait szépen czímere-

zi. Mi lehet ennél becsesebb ajándéka az ég-

nek a' nyomorusággal tömött földi életben?—

Johanna tömlöczezeböl hajdani tanitójának Наr-

dingnak, kit az üldözések el-tántoritottak , in-

gadozásáért egy leveleben éles szemrehányá-

sokat tett. Hasonlóul egyik léány testvéré-

nek emlékezetül egy Görög Uj Testámentomot

küldvén, ezen a' nyelven hozzá intézett érzé-

keny búcsujában inte ötet az évángéliomi hit

mellett állhatatoson meg-maradásra. (6.)

El-érkezett végre a' halalos nap, fébr. 1 l-ke

i5Sb-6. Guilford, kinek elébb kellett ki-végez-

tetni, óhajtotta vólna még egyszer látni Jo-

hannát, de ez ismervén férje gyengeségét, ké-

rette ötet, kíméllje mind kettöjöket a' kínos

tusakodástól , 's inkább amott túl várakozzék

rá , úgy is kevés perczentések választják-el vi-

szont egyesüléseket. Midön ablakából férjét

a' halálra vitetni látta, le-intette el-váló vég-

búcsu köszönteset. Csak hamar ötet vezették

a' halálra, mikor Guilford veres testével talál-

kozván, azt rémülés nélkül nézte-meg, 's örö-

mét bizonyítá annak hallására , hogy állhata

toson, vallásához hívnek maradva hólt-meg.

Meg-érkezvén Johanna a' ki-rendelt helyre,

(6.) Krause Gesch. — des heut. Eur. VII. 79- 80-.

Niemeyer Beobacht. I. 23t.
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a' tôle emléket kérô Toweri hadnagy Bridgs-

nek oda nyujtá 'sebkônyvét , melyben Görög,

déák, és Ángol nyelven három mondást írt,

a'világi mulandóságról,'s az igazságos ítéletrol,

melyet aa ártatlanság reméllhet. Feckenham egy

pillantatig sem mozdult oldala mellöl , de Jo

hanna imádságos konyvébe merülve serkenté-

seire nem ügyelt. Egy a' nézôkhôz intézett rö-

vid beszédében még egyszer vádolta magát a'

korona sietett el-fogadásáért , bar szíve arra

soha sem vágyott , 's meg-alázta magát az Is-

ten elött , ki ötet szenvedések által akarta a'

földiekhez ragaszkodástól el-vonni. Nem volt

szabad, a' mint erosíté, a' hiúságtól és hamar

enyészo örömökön kapástól , de sorsa idot en-

gedett néki hibáját meg-bánni, 's az Istennel

meg-békéllni. ,,Egyébaránt" hozzá-tevé, „Ы-

zonyságul hívom a' Lördokat, 's minden ide

fel-gyülteket , hogy mint evángélika hHbéli ke-

resztyén úgy halok-meg , az Isten elött , ôn-

tetteim által, szerezhetö minden érdemrôl le-

mondok, mert tudom mennyi hijja van azok-

nak , azert egyedül az Ur kegyelmébe és a' Jé-

zus érdemébe bízom. " Az 5 1-й?. 'soltar hango-

son el-imádkozásával végezte beszédét. (7.)

Ez meg-esvén, maga fel-bontotta felsô

kôntôssét, azt két hív szolgálója Er'sébeth és

Helena segitségével le-tette, 's nyak-keszkenö-

jét és kesztyüjet közttök el-osztotta. A' térden.

állva tôle engedelmet kéro hóhérnak barátsá-

(7.) Niemeyer Beobacht. I. 232. 233.
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gosonfelelr, 's kérte, hamar ki-végeztetését. Mi-

dön szemei bé-kötése végett a' keszkenöt oda

nyujtották, 's a' gyász-tökét meg-látta, kérde-

zé hogy valyon addig, míg arra le-hajól, fog-

ja é a' halalos csapás émi? Midön az ellenke-

zöt hallaná , szemét hirtelen be-kötötte , a' tö-

ke után nyúlt, 's minekutánna oda yitték, fejét

minden félelem nélkül rá-tette, a' mely, buz-

gón imádkozása közben, ezen szók után „U-

raru! kezedbe ajánlom lelkemet!"— el-esett,

de, „lelke" a'Német költö szavai szerént , „vi-

dámon 's angyal-szárnyakon emelkedék-fel az

örök szabadság honyjába. " (8.) Közönseges

volt a' meg-indulás, mindennek, még a' Mária

részén lévöknek is szemei könnyben úsztak;

szép lelkének, ritka jeles értelmének hire tá-

voli országokba el-hatott, méltatlan fel-áldoz-

tatása fájdalmas emlékezetet hagyott-hátra, 'e

minden idöben részvételre fogja az érzo szíve-

ket zaklatni. (9.)

Johannának és férjének , kiket a' Toweri

kápolnába temettek , meg-ölettetések csak elo-

postája volt azon borzasztó jelenéseknek, mel-

lyek Máriának , d vérengezö királynénak , mint

nevezik— the bloody Queen — uralkodását bé-

lyegzik. Mindjárt az említett ifju par ki-végez-

tetése után harmad és negyed napra fébr. ib-k.

($.) — — -*- — ,,Die frohe Seele sich

Auf Engfllsflügcln schwingt zur ew'gen Freyheit. "

Schiller. Maria Stuart V-ter Aufz. 6-Í. Auftr.

(9.) Johanna atyja Suffolk is, több követojivel,

eklior haláis szenvedett. — Azt irjàk, hogy egyik

az ország fo-biràji közzül, kik Johannára az itéle-

tet ki-mondották , Morgan , annak leg-nevezetesebb

eszközloje , ezen herezegaszszony kí-végeztetése u-

tán meg - tébolyodott , 's szüntelen ezt kiábálva,

„tavozz, távozz tölem Johanna" hólt-meg. — Шe-

roeyer Beobacht. I. 234.
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es i s-k. csak Londonban húsz torvényfára min t-

egy ötven cmbert akasztottak-fel. (iO.) A' yal-

lásos üldö/.es lelke rang, nem, es eletidö kü-

lönbseg nélkül dühösködött , 's az embert po-

Tcolig süllyedö formájában mutatta. A' száza-

kat meg-haladó áldozatok, az új tudomány már-

tyrjai köztt vóltak, Cranmer érsek, valamint

Latimer Londoni, R i d 1 e y Worcesteri püs-

pökök.— A' 67 esztendös Cranmert különbözo

eszközök által , gyenge pillantatjában rá-vették

egy elébhi meg-gyôzodésével , vallástételével

ellenkezö nyílatkoztatás alá-írására. De nem

kicsi bámulására üldözöjinek — kik a' protes-

tans egyház fejének így el-tántoritbatásával

nyert fényes gyözedelmeknek örvendettek —■

az érsek a' nép elibe yitetvén, ott élo-szóyal

bizonyítni tévelygései viszsza-húzását, egy hat-

batós beszédében magát vádolta, hogy gyenge-

ségbol 's a' halál félelméért az igazságot meg-

tagadta. Majd rnidon márcz. H-k. \556-6. a'fa-

rakáshoz hurczolták elevenen meg-égettetés

yégett, jóbb kczét tevé elsöben a' lángok koz-

zé, mely el-sietett meg-bánt alá-írásának eszkö-

ze vala. (11.) A' Londoni püspok pedig Latimer,

kit Ridley-vel vittek a' vesztö-helyre , mikor a'

fa-rakáshoz kötöztek, e' rettenetes pillantatban

társát buzditá és bátoritá. „Legyen- jó kedred

atyámfija ! " ezt kiáltá neki. „Mi ma oly fáklyát

gyújtunk Angliában , a' mely , mint Isten utáti

reméllem , nem fog többe soha el-aludni. " (12.)

A' tisztes öreg reménységében nem csalatko-

zott—ez a' fáklya mais tündökölre világit!—

(10.) Raumer II. 83. —

(lt.) Raumer II. 91 — 93. Niemeyer Bcobacht.

lï-ter Hand. 296- 297. —

(12.) Niemeyer Beobaclit. II. 297. —
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- Wohl dir! — Köstlich ist dein Schlummer,

Ruhig schläft sichs in dem engen Haus;

Mit der Freude stirbt hier auch der Kummer.

Schiller. Gedichte I-ier Band.

Elegie auf den Tod eines Jüngl.
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Magazin für die neue Historie und Geographie,

angelegt von D. Ant. Friedr. Biisehing. VI-<er Theil.

Hamburg 1771. — 4. Geschichte des russischen

Haysers Johann (Iwan) des Dritten. — S. 517. — 556.

A' IH-d. Iwán törtènetcro tartozó oklevelek itt kö-

zölve vagynak. —

Reise durch Polen, Buszland, Schweden and

Dänemark. Mit historischen Nachrichten und po

litischen Bemerkungen begleitet. Von fVilh. Coxe.—

Aus dem Englischen von J. Pezzl. II-ter Band.

Zürich 1786. 4. S. 21 — 39.

Unser Jahrhundert. Oder Darstellung der in

teressantesten Merkwürdigkeiten und Begebenhei

ten , und der gröszten Männer desselben. — Von

D. H. Stöver. 1-ter Theil. Altona. 17Q1. — 3. Bus

sische Thron- Bevolutionen in unserm Jahrhunder

te—S. 343— 425.



Ая Éuropát es Á'siát hatalmával ölelö,

szélesen ki-terjedeü, számos különbözö nem-

zeteket öszve-kapcsoló , oriássá nevekedett

Orosz birodalom a' l&-d. században csudála-

tos, meg-lepo viszontagságok képét mutatja.

Két nevezetesség czímerezi különösön ezen

idöben a' roppant monárchia történeteit, egy-

felöl az uralkodás gyakori és hirtelen válto-

zása , a' mi természetesen meszsze ki-ható fel-

fordulásokat húzott maga után, mâsfelöl azon

jelenés , mely a' porból és csekély állapotból

leg-magosabb polczra emelkedést, 's viszont

semmiségbe térést , a' földi nagyság , fény , di-

csösség ringató öléböl a' leg-setétebb cirvény-

be bukást, a' szerencse és inség to-szomszéd-

ságát, a' sors két végsôjének egymástól csak

bajszálnyi távolságra átlását, igen 'tanuságos ,

Oieg-rázó esetekben állítja elönkbe. Szembe-

tünö példáji ennek — I. Katharina , közönse

24
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gcs paraszt léányból 1. Péter hitvessc , majd

uralkodó császárné; Mencsikoff, utszán áruló

pástétom-sütó inasból herczeg, fö hadi-mar

tall , elsö státus-tanácsos , 's oly temérdek gaz-

dag, bogy Rigától Derbentig Persíában min-

denütt maga birtokában útazhatott ; Biron ,

Curlandi köz-sorsu polgár fijából azon tarto-

mány herczege , majd császári képviselô , 's

a' birodalom teljes hatalmu regense ; Oster-

mann, Német kie városi lutheránus pap fijá

ból, gróf, al-cancellárius , kiilsö dolgokra ú-

gyelö miniszter, ée nagy admirális, yalamint

Lestocq , borbélyból titkos tanácsos, udvari

fö orvos , azután Német birodalombéli gróf.

Mind ezen nagyok pedig, I. Katharinán kivül—

J8 hányan még velek?— rövid idei tündoklé-

sek után mindentol meg-fosztva , kopaszon ,

a' sanyarúság honyjába Szibéria sivatag pusz-

tájiba hurczoltattak. —

A' néha villám sebességü throriusi révo-

lutziokat, melyeknek a' múlt században az O-

rosz birodalom nézo-helye volt, I. Péter csá-

szárnak, az ido-korát felyül-haladó , bárdolat-

lan nemzetét újra teremtö ritka fejedelem-

nek — különös , Europában maga nemében

egyetlen egy torvényje okozta. Pétetó , elsö

feleségétol született, a' viszszás gondatlan ne-

velés által el-romlott fija Elek sokat boszszan-

totta, 's hihetöleg a' töle szenvedett kedvet-

lensége indíthatta a' fébr. i6-k. 172Z-6. költ
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ukúzzára, melyben azt readelte , hogy a' min-

denken uralkodó szabad tetszésétol függjön

azt nevezni korctkezojúnek, a' kit akar. (i.)

Ezt a* torvényt valamint ónkény szülto, úgy

az, önkenyre, erüszakra vezetö volt, benne

8ok roszsznak , yeszélynek magva rejtye , a'

miböl természetesen gyászos kovetkezések ,

vért árasztó viszsza-élések fejlödtek. Az ural-

kodás rendje bizonytalanná tételével a' thro-

nus alapja gyengült, 's így a' status ingadozó-

vá lett , midön a' nagyra-vágyásnak , Talamint

más kártckony indulatoknak tágas mezo nyílt.

A' tapasztalás ezt szomoru példákban bizonyí-

totta. I. Péter halála után tizenöt esztendö

alatt négy uralkodó ült az Orosz thronuson;

mindenik a' küvetkezés ezokott, termésaetes

rendje eilen, 's eröszak vagy fortély, es alat-

tomos mesterkedés útján jutott a' koronához.

Hogy az országlás gyakori változása a' biro-

dalom rongáláaa nélkül nem eshetett , kön-

nyen erthetö. —

I. Péterfébr. 8-ä. 1725-í. meg-hólt, mi-

nekelôtte akaratját köVetkezöjere nézve ki-fe-

jczhette vólna. Mivel azonban hitvessét Ka-

tharinát esztendövel az elött Moszkauban in-

nepi módon meg-koronáztatta , könnyü volt

(i.) I. Péter ezen végzését I. Pál császár ápr. i6-í.

1 7Q7-6. kolt familial tôpvényjc által el - rontotta ,

inelyben a' thronusra kôvetkezé* rendje az clso

szülottség jussa szerént határoztatott-meg , mind

a' fiu , mind a' léány ágra nezve.

24*
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Mencsikefïhak, ki elörc minden szükséges in-

tézeteket meg-tett, a' testörzök segitségével

ötet uralkodó császárnénak ki-kiáltatni, 's a'

meg-lepett senatorok es nagyok egyezését ki-

csikorni. I. Katharina csak rövid ideig má/.

П-ig 1727-í. országolt , 'e a' Mencsikoff bé-

fblyása által készült testamentomában saját léá-

nyainak, Annának Holstein -Gottorpi herczeg-

nének, és Er'sébethnek el-mellpzésekkel mos-

toha nnokáját, Elek herczeg 12 esztendös fi-

ját II. Pétert nevezte örökössenek azon ajan-

lással , hogy Mencsikoff léányát Tegye felesé-

gül. De a' mivel e' nagyra-vágyó , maga fami-

liáját thronusba ültetni, fényjét, hatalmát ál-

landósitni vélte, éppen az által rohant a' leg-

nagyobb inségbe , 's Sziberiában tapasztalta

az emberi nagyság gyarlóságát , a' szerencse

múlékonyságát, -hová az ötet meg-buktató Dol-

gorukyak is neiq sokára utánna mentek. Ш

Péternek január. 29-k. i730-6. véletlenül el-

hunytával a'titkos tanács, és ezzel egyet érto

nagyok Annát I. Pétcr mostoha testvérének

Iwánnak kisebbik léányát Curlandi herczeg

Fridrik Wilhelm üzvegyét vá'asztották császár

nénak, ki tíz es^tendeig csendesen országolt.

Aiai'.a eflielkedett-fel elébb -mint kedvelltje,

azulan Curlandi herczeg Siron Erneszt János,

ki czen 'cih/.ií-né idejcben a' leg-nagyobb te-

kintettel, s ir Inden dolgokra ej-határozó bé-

folyással birt. Aana örökössenek ki-nézte a'
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testvér nenjének Meeklenburg! herczegné Ka-

tharinának léányát Annát, 's ötet négy eszten-

dös korától fogva udvarában tartván , a' Görög

vallásban nevelteté , majd jul. ib-k. 1730-5.

férjhez adta Orosz katona szolgálatban levo

Braunschweig! herczeg Antal Ulrikhoz. Ezen

házasságból született aug. 23-¿. 174 0-í. el-be-

széllésünk fö-tárgya, a' szerencsétlen Iwán.

(2.) — De Bíron. a' császárné szándékát meg-

váítoztatta , 's oda vitte a' dolgot , hogy oct.

l6-k. 1740-í. költ testámentománál fogva nem

a' herczegnét, hanem ennek kisded fiját Iwánt,

Orosz nagy-herczegi czímmel nevezte követ-

kezöjének, 's egy más nap oct. i7-#. költ nyí-

latkoztatásba'n , míg .a' gyermek császár a' ti-

zenhét esztentfot el-érné, ötet magát rendel-

te regensnek „teljes hatalommal mind a' bel-

sö, mind a' külsö dolgok igazgatására. (3.) '—

(2.) Az(Iwán száriiiazásának világosítására.

Elek Orosz czar -f- 1676.

1-sö felesége Miloszlawszky Mária.

2-d. felesége Nariskin Nátália.

i-tôl III. Férlor. l-töl Iwán f 1696- 2-tól I. Péter.

Orosz czárf 1682. Orosz es. f 1725.

Katharina f 1733. Anna Orosz csá-

férje Károly J^eop. szárnéf 1740.

Mecklenb. hg.

Anna f 1746. férje

Braunsch. hgi AntalUlrili f 1775.

1

III. Iwán f 1764.

(ï.) Mind a'hét rendelés egèsz ki-terjedésében ol-

vasható Büsching Magazin VI. 519 — 524.
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A' császárnó eat a' lépést elöre-sajditassal tet-

te, mert midön a' regensséget illetft végzését

alá-írta, ígyezóllott: ,, Biron ! Biron ! veszély-

Ье döntöd magadàt. " (4.) Csak hamar ezutáo

octob. 28-¿. 1740-ä. Anna császárné meg-hólt,

'e egy más nap ki-bocsátott. hírdetésben III.

I w á n császáraak thronusra lépese , a' regens-

ségre nézve költ határozással együtt, közön-

«égessé tétetett. De valamint az el-mellözött

szülék, úgjr sok batalmas nagyok is hoszszut

forraltak, 's mivel a' regens különbe* sem birt

azon tulajdohokkal , hogy magát kedvelltetni,

tekintetét meg-erösitni tudta vólna, csak há-

rom hétig tartott méltósága, mert a' nor. lQ-iét

1740-A. követö éjjel, fö hadi-marsall gróf Mün-

nich által ágyából fel-zaklatva , el-fogattatott,

's elébb a' Schlüsselburgi várban öriztetett ,

majd czímjétol, rangjától, mind en jaraitól meg-

fosztva, egész familiájával együtt Beresowba

számkivettetett.

Biron meg-bukásával a' kisded császár é-

des anyja Anna herczegné lett a' regens, en-

nck férje Antal Ulrich- generalissimus , gróf

Münnich elsö miniszter, gróf Oetermann , már

a' meg-bólt császárné idejében al -cancellarius

és nevezetes tanácsos, nagy admirálisi rangra

emeltetett, 's így más változások és elô-lépte-

tések is tôrténtck. De az új kabinétban nem

sokáig tartott az egyetértés: az Ausztriai kö-

(4.) Stövcr, Unser Jahrh. I. збЗ. —
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vetkezési háboruba elegyedés kérdésében a'

Bécsi udvarhoz szító regens herczegné— ki-

nek testvér nénje Maria Thérézia édes anyja

volt . — es a' Pruszszus részére hajló fö-minisz-

ter, egymás köztt meg-hasonlottak r 's az utol-

só hívatalát le-tette. Különbenis a' regens her

czegné nem született a' kormányra , a' status

dolgaival foglalatoskodás helyett, örömestebb

tölté idejét a' Saaxoniai követtel gróf Lynar-

ral , a' mely gyengosége , valamint az Oroszok

számba nem vételével külföldiek aránt szem-

betünö részre-hajlásá , kedvezése unalomba,

gyülölségbe ejtették. Másfelol Er'sébeth her

czegné el-mellöztetését érezte, meg-sértett

jussát nem felejtette, 's csak alkalmas idöre

várakozott, azt fel-elevenítve valósítni , a'mel-

lett nem csak atyja ëmlékezetéért , de barátsá-

gos, és a' néphez le-ereszkedö magaviseletc-

ért is kedvességben vólt- így szinte lehetett

elöre gyanítni , hogy a' dolgokon fordulásnak

kell történni.

A' regens herczegné oktalan igazgatása

ellen nevekedö zúgolódás elö-segitette az Er

'sébeth fel-emelésérc czélzó munkába vett plá-

numot, 's a' mi csudálatos, ezen fontos válto-

zásnak , melytöl egy nagy birodalom sorsa füg-

gött, kezdöje, fö mozgatója, ki-vivöje — egy

borbély , Lestocq volt , ki Hannoverából mint

szerencse-vadász I. Péter ala'tt vetödött az O-

rosz birodalomban , elébb I. Katharina csá
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nek udvari seborvossa lett. Ez a' valódi poli-

tikut borbély , kiben a' jó és roszsz csudálatos

elegyedésben állott , шок értelemmel , bé-látó

észszel birt, az emberekkel tudott bánni, 's

jól meg-tanulta az orvosi sarlatán fogásokat,

a' mikkel fö helyekreis bé-tudta magát színel-

ní. Az általa ügyesen el-intézett, Franczia kö

vet marquis Chetardie pénzétöl segített thro-

nusi révolutzio a' testörzö gárdisták által , kik

elött Er'sébeth nem vólt ismeretlen (5.) a' dec.

Ъ-két 1541-í- követö éjjel végre-hajtatott , a'

regens herczegnét, ki, bár több oldalról fi-

gyelmezteték a'fenyegetö veszélyre, azt szám-

ba ncm vette — férjével együtt az ágyából fel-

költötték, a' kisded császárt a' bölcsöböl ki-

vctték, 's mindeniket örizet ala tették, vala-

mint ugyan akkor Ostermann , Münnich , és

több elökellök fogságba hurczoltattak. Bámu-

lást érdemlö tündéres játéka a' szerencsének ,

azok kik le-fekvésekkor a' fö hatalmat kezek-

be tartották, a' leg-magosabb polczon ál/ot-

tak, egy pár ora alatt méltóságoktól , rangjok-

tól, nagyságoktól meg-fosztva status -foglyok-

ká lettek. Más nap dec. 6-i: egy nyílatkozta-

(5.) Er'sébcth herc.r.egnc a'szerelcmben nem vólt

válogatós , 's a' Prusr.sziai nagy hirály II. Fridrik

bizonyitása szerent a' Preobrasenszki testörzö ka-

tonákkal is ércztetett hajlandóságának kössönhette

fel-emelkedését. „L'atnonr — populaire, dont la prin

cesse Elisabeth fit seiilir les effets dur gardes Preobra-

szenskoi , F rlèva sur le trône." Stöver I. 385.
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hogy az eddigi kormány meg-sztint, és Er'sé-

beth császárné lépett a' thronusra , kínek hív-

ségére leg-ottan meg-esküdtek. (6.) A' meg-

bukott, csak hamar Sziberiába számüzott m¡-

niszterek, fö-ranguak helyébe mások léptek,

szóval, egy rövid éjszaka Petersburgban új

ábrázatba, új formaba öltöztetto a'dolgokat. —

A' regens herezegnét familiájával együtt Er-

'sébeth szándékozott elébb Német-országra

viszsza-ereszteni , de gondolatját meg-változ-

tatta , 's az ennyire meg-alázott herezegi párt

elébb Rigában, majd a' Dünamündei várban

szorosan öriztette , onnan a' Woronesi megyé-

ben eso Oranienburgi klastromba vitetteté;

végre egy az ök helyre-állitásáért Petersburg

ban próbált contra-révolutzio fel-fedezése u-

tán az egész háznépet, Iwán herezegen kivül

1743 végén az Archangeltöl tíz mértföldre e-

80 Kolmogoriba küldötte. A' bánat és keserü-

ség sullya alatt le-roskadott Anna herezegné

itt végezte életét márez. 1g-k. 1746-í. huszon-

nyolcz esztendös korában. Férje Antal Ulrik,

ki a hitvesse és gyermekei nélkül ajánlott sza-

badságot el nem fogadta, de nemes lelkü ön

(6.) Midûn az nap Er'sébeth a' császári palotát

cl-foglalá, a' kisded Iwánt iilébe vette, ki a' nép

tapsolását, öröm-zajgo kiábálását hallván .vidámon

mosolygott , 's kezeivel a'tapsolást utánnozá. „Sze-

geny gyormek " igy szólla meg-indulva Er'sébeth ,

„nein tudod hogy on szerencsétlenségeden Crven- <

dczel." Störer I. 402. —
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fel-áldozással a' sanyaru fogságot hozzá tarto-

zójival mind végig meg-osztotta , még tizen-

kilencz esztendöt élt, és májusban 1775-Ä. ta-

Htlt a' sírban nyugodalmat. II. Katharina az

czen házasságból született ket kisebb hercze-

get, és két herczegaszszonyt, atyjok hálala

után , szabadságba helyheztette. —

E' szerencsétlen herczegi testvérek köztt

a' leg-idösebbik , kinek bölcsöjérol fényes csá-

szári korona tündöklött, Iwán, szülcjinek Kol-

mogoriba szállittatása után, Oranienburgban ma-

radott. Itt egy barát ki tanitója volt, el-szök-

tette , de Smolenszknél utól érték öket , 's

viszsza-vitték. A' herczeg sorsa ez által ke-

ményebb lett — mort elébb egy félre-való , 's

tó kôzepén álló klastromban tartották, azután

1756-í. a" Schüsselburgi várba tették-által. La-

kása itt egy setét kazamátában volt, öltözete

durva , szalma-'sák az ágya, egy asztal, pár

fa-szék egész házi bútora. Minden szabad-

sága abban állott, hogy ritkán 's kevés idöre

a' vár belsö udyarára ki-vitték mozogni, 's fris

levegöt szívni. Lelke ki-mivelésére még ke-

vesebb gond , figyelem volt forditva , mint tes-

ti szükségeire. Szoros és maganos fogságá-

ban el-zárva az emberekkel tarsal kodástól ,

értelme ki-fejtetlen maradott, sem írni, sem,

olvasni nem tudott, ismeretei keskeny körbe

valának szorúlva. Oly szemes örizet alatt tar

tották , hogy néha még a' mellé rendelt tisz
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tek sem beszéllhettek vele, kiknek rá nézve

leg-keményebb parancsolatjok vólt, 's né ta-

lám munkába vehetö el-szöktetése esetcben

meg-öléséreis fel-szabadittattak. — Ilyen el-ha-

gyatott nyomorult állapotban nem csuda , ha

a' szerencsétlen ifju komor melancholiára haj-

lóvá lett, néha zavarodott elmét mutatott. Er-

'sébeth császárné ötet egy alkalmatossággal

titkbn Petersburgba vitette, vele szóllott, 's

a' mint írják sorsán meg-indult— de azon nem

konnyebített.

Ezen császárné január. Ъ-k. 17б2-1». tör-

tént halála után az unoka-öcscse III. Péter lé-

pett a'thronusra, ki a' nagy nénje által szám-

kivetett, életben levö nagyokat, mint Biront,

Münnichet , Lestocqot viszsza-híván , kegyel-

mét méltatlanul izenvedö ifju rokonjára is ki

akarta terjeszteni, 's ötet márcziusban 17ÔZ-6.

néhány kíséröjivel , kik köztt volt generalis

Korff is , Schlüsselburgban ismeretlenül meg-

látogatta. A' herczeg ugyan valamit tudott haj-

dani állapotjáról, 's emlékezett Korff nevéro

is , bár rá nem ismert , ki Oranienburgban fel-

Tígyázója vólt, 's vele nyájason, emberi indu-

lattal bánt, de átaljában meg is oszve-függés

nélkül beszéllett, nem tiszta értelmet muta

tott, -a' mi III. Pétert meg-gyözte, hogy sza-

badon bocsátása nem lenne tanácsos. Csak u-

gyan helyheztetése jóbbá tevését meg-határoz-

ta , 's számára egy alkalmasabb külön kis hà
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ZÄt akart a' várban épittetni, de azon eszten-

dö juliussa 9-Л-. folesége II. Katharina által a"

thronusról le-taszittatván , czélját nem való-

eíthatta. Az említett császárné is meg-nézte

Iwánt, sorsán konnyebítni kívánó szándékból ,

de meg-tompult lelki tehetsçgei miatt a' rajta

segítést nem látta ki-vihetönek, azért tovább

is Schlüssell)urgban hagyta , és ra vígyázó

tiszteknck rendelte Wlaszjefí kapitányt és Tse-

kin hadnagyot.

Iwán még két esztcndöt töltött így, 's

akkor egy ki-szabaditására czélzó újabb pro

ba minden hibáján kivül gyászos siralmas ha-

lálát okozta. Egy hadnagy a" Smolenszki gya-

log regimentnél Mirowics Balá's Ükrániából ,

ki nem nyerheté viszsza nagy atyjának I. Pé

ter idejében büntetésül el-foglalt jarait, 's mi-

vel egy versben el - mellôzték , II. Katharina

eilen gyülolséget , boszszut forralván , azon

gondolatra ment, hogy a' fogoly Iwánt, bár .

egyébaránt nem ismerte, ki-szabaditsa , 's a'

thronusra viszsza-tegye. Vakmerö czélja elö-

mozditójának meg-nyerte hadnagy társát Usa-

koffot , ennek véletlen halálával pedig Tse-

maridszew Szemen al-hadnagyot, és Kaszatkin

udvari lokajt választá segédjeinek, a' mely ne-

vek proba -tétele esztelenségét eléggé' bizo-

nyitják. Szándékát 1704-í. nyárban akarta yég-

re-hajtani, mikor a' császárné Lieflandban ú-

tazott. Tôrténetesen éppen azon idotájban rc
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gimentjének egy csapatjúval Schlüsselburgba

kellett menni örizetre. -Itt a' várban mindent

jól ki-kémlelt, meg-jegyezte a' herczeg kaza-

mátáját , 's minekutánna emberei közzül hatot

maga részére búzott, ezek pedig pajtássaik

közzül többeket elöre el-készítettek , jul. 16-r«

virradó éjjel két ora tájban commandoját hír-

telen fel-költeti , fegyvert töltet , 's indulni pa-

rancsolja , minekutanna a' herczeg ki-szab'adi-

tására czélzó fel-tételét elöttök ki-jelenti, egy,

mint állitá , a' császárnétól kapott , ' elöttök fel-

olvasott rendelésnél fogva. A' katonák elébb

vonogatták magokat , de végre a' ki-osztott

pálinka , fenyegetések , igçretek foganatosok

valának. A' lármában fel-serkent várbéli fö

vezér generalis Berednjkoff tüstént le -ment

az éjjeli mozgás okát kérdezni. Mirowics fe-

lelet helyett a' puska agyával földre teritette,

's a' herczeg kazamátája felé nyomult. Itt a'

strá'sák ellent-állottak , a' herczegre különö-

8ôn fel-vígyázó, fenn-említett két tiszt ki-jött ,

's mind két részröl lövésre került a' dolog,

de a' nagy köd miatt egy ember sem hullott

el. Mircrwics látván az akadályt», egy ágyút

hozatott elö, melyel magának útat csinaljon,

midön a'' fenyegetö készülettol meg-rémült

Wlaszjeff és Tsekin , a' herczeg el-szöktetésé-

böl következhetö feJelet terhének el-hárintá-

sáért azon remito gondolatra mentek , hogy

ötet meg-öljék , a' mit teljesítettek is , mert

viszsza-sietvén a' kazamátába , a' csendesen al

vo, ártatlan ifjat fel-szúrdalják, 's mivel ma-

gát bódultságában mint lehetett védelmezte,

több sebekkel terhelve meg-gyilkolják.—Ki

ne borzadna ezen esetre? Kinek keble tagad-

hatná meg a'részvételt, azánakosást,— II. Ka-
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tharina tulajdon ki-tctele szerént „a' szeren-

csétlcnül született , 'a még szerencsétlenebbül

nevekedett herczegtöl , " (7.) ki bölcsöjcben

annyira tapasztalta az emberi élet viszontag-

ságát, már akkor thronusról tömlöczbe taszit-

tatott, majd idegen nagyra-vágyás áldozatja

lett ? — A' végzésék néha milyen igazságtala-

nul osztogatjak a' sorsokatí —

Iwán meg-olettetése után gyilkossai bé-

ercsztettck Mirowicsot , 's mutatván neki a'

vérrel borított herczeget, ezt mondák: ,,Itt

van a' császártok ! " Ez a' látás meg-zavarta ,

földre sujtotta Mirowicsot, ki minden bátor-

ságát el-veszté, 's leg-ottan nagy meg-indulás-

sal fegyverét lc-tévén, magát meg-adta.— A'

gyász-torténet hire Petersburgban 's az egész

kórnyékben meg-rázó méjj bé-nyomást ten a'

népre , katonaságra , 's a' ki-torés pontján álló

kedretlenséget , koz-boszszankodást hathatós

intézetekkel lehetett csak meg-gátolni.— Iwán

hólt-testét élébb a' vár kápolnájában temették,

de a' népnek , sírjához mint egy búcsura tó-

dulása miatt , távolabbi klastromba vitték. —

Mirowics azon esztendö sept. zb-k. fo-vétellel

lakolt , társai kisebb büntetést szenvedtek. ■—

(7.) Az Iwán meg-ülettetésérol aug. 28-Ä. ki-adott

bivatalos nyilatkoztatásban. L. Büscbing Magazin

VI. 538. — Mirowics és társai ¡télete ugyan ott

541 — 556. — Szolgáljon meg-jegyzésiil , hogy ezen

czikkelyben mindenütt nem az ó, 's igy az Orosz

birodalomban is használt kalendáriom , de az új

szerénf vagynak a' napok fel-téve. Mivel a' múlt

században a' két kalendáriom köztt 1 1 napi különb-

ség volt , kônnyû a' Muszka dátumok ki-találása.

E' szerént Iwán meg-ôletésének jul. 5-ke, Mirowics

balálának sept. 15-ke a' napja. —
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CANNING EMLÉKE.

Ilium aget pennâ metuente solvi

Fama superstes.
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Horatius. Carm. L. II.

Od. П. 7. 8. —





A' historia leg-löbb ingerrel bíró jelenc-

sei köüze tartozik azon derék, lelkes férjfiak

munkásságának szemlélcse, kik nem csak ma-

gokúrt éltek, de kozjóra törekedve, ember-

társaik hasznát, bóldogságát, elo-mentét szí-

veken hordozták, 's a' míveltség gyarapitásán

iparkodtak. Ellene mondhatlan igazság a' his

toriaban az , a' mi a' lélek erejét és méltósá-

gát mindenek felett bizonyitja, — hogy a' stá-

tusok belsö és külsö életében elo-forduló leg-

fontosabb torténetek , melyek nem csak maga

nos népek sorsára bé-folytak, de az emberi-

séget a' tokélletesedéshez , jóbb lételhez kö-

zelebb vitték, — egyes emberek mívei, kik

magosra emelkedve , az erkölcsi világra , mint

a' nap a' természetire fényt , áldást súgároz-

tak. 'S ha van ember hez illö czél , csak az

ilyen , mely az ön-szeretetböl ki-lépve , nem

szoritja magát a' jelen-idö keskeny hatá raba ,

25
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de ezen túl nézve , a' jövö korra kiván bé-

hatni; a'hasznos, jó, szép, igaz mentol na-

gyobb körben terjesztéséért buzog, ezért ál-

dozatokat nem sajnáll, szóval, a' teremtmény-

jeit bóldogító Isten képe kíván e' földön lenni.

Az élteket köz-haszonra szentelt nerae-

sebb lelkek sorában tündöklik Canning ne-

, ve is. Ezen nagy státus-ember született Lon- ,

donban ápril. U-&. 1770-Ä. Atyja elébb szó-

szolló, kesöbben bor-kereskedésre adta magát,

de nem egész szerencsével, 's korán el is bólt.

Ozvegye játékszinen kereste élelmét, míg fija

cgy nagy bátyjának gondviselése alatt az Etoni

kollégyomban nevekedett , majd az Oxfordi

universitásban végezte tanulását. Bár ifju-ko-

rától fogva hazája szolgálatjában töltötte ide-

jét, nevezetesebb , és a'világ figyelme't méltán

magára húzó politikai pályája 1822-6. kezdö-

dött , mikor Lord Castlereagh onkéntes balá-

lával , kevéssel a' Veronai congressus elött kül-

sö miniszter lett , mely hívatalt még ' egyszer

viselt Pitt hálala után , kinek oskolájában ne

vekedett. A' fö miniszteri polczra emeltetését

is meg-érte áprilisben 1827-6., de még azon

esztendö aug. 8-1: véletlenül sírba szállásával

sok remcnyt és óhajtást hagyott hátra maga

után. — Választott mondását, „polffdri és val

lases skabadság aa egész földänil élte ezen

fontos változásokkal tömött szakaszszában min-

dég szeme elött hordozta, 's annak valósitá-
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sára igen sokat tett. Mint a' népek szabadsá-

gának pártfogója , Ánglia politikájának fel -

emelkedettebb , nemesebb arányt adott, mely

azt a' Szent-szövetseg törekedeseivei ellen-

kezö színben mutatja. Ezért illetödött-meg '

halálán a' külföld is , ezért érezték azt min

dert jók, különösön minden barátjai a' szabad-

ságnak, mert ez éltetö-Ievegöje a' míveltség-

nek, az erkölcsi és poMtikai elébb haladás-

nak. Midön tehát a' világra ki-ható bé-folyásu

Ángliában ily nagy tálentommal , magos lelki-

erövel , 's valódi emberi kebellel fel-ruházott

elsö miniszter fényes és sokat ígéro . munkás-

sága köréböl váratlanul ki-.szóllittatott , nem

látszott alaptalannak a' félelem , hogy el-tüné-

séveT a' szabadság derülö hajnala homályba

borulhat. A' nagy ember honyjában nemzeti

csapásnak nézték halálát , melyet az újság-le-

velek gyász-széllel jelenve-meg hírdettek; 's

valóban Chatham eMmnytától fogva , itt oly

koz-bánatra , részvételre senki sem zaklatta-

fel a' népet. Franczia-országban a' világoso-

dás , a' szabadság terjedésén örvendök , azt

szíveken hordozók oszve-állottak a' lelkes Àn-

gol érdemeit tiszteletére szentelt emlék-pén- -

zel örökösitni. Német-országon is a' jelesebb

írók teljes és valódi érzéssel gyászolták szép

tettekkel gazdag élte el-alvását, 's magasztal-

ták emberiséget ölelö köz-lelkét, söt Áméri-

kában a' Colombiai köz-társaságban Bolivar

25*
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rendelésébol , minden polgári és katonai tiszti

riselök három napig kozonscges gyászt vet-

tek-fel érette. Egy ily ritka férjfiunak emlé-

kezetét tisztelni , elevenítni , képét a' maradék

elibe tartani, a" háládatosság nagy kötelesse-

ge. ' A! földi választottak példája oktat, gyö-

nyörködtet, követesre buzdit, serkent: ebböl

tanuljuk ismerni és becsülni a' nagy igazsá-

got, hogy az ember csak akkor él— midön

másoknak él. —

Három nevezetes , kitetszfl , és az émbe-

riséget vegyaránt érdeklo intereszszét látunk

Canning politikai munkásságáhóz kapcsolva:

a Rom. kalholikvsok emancipáldsdt , Görög-or-

szágnak à Törökjárom alól fel-menlését , 's vég-

re d népek jussai vódelmezését, a szabad consti-

tulziok fenn-tartásával Éuropában és Amériká-

ban. Ezeknek közelebbröl meg-TÍ'sgálása , és

ki-fejtése magos lelkét 's gondolkozását mint-

egy tükörben fogja mutatni.

A' mi d Romai-katholikusok emancipálását

illetí,—tudva van, hogy ezen vallásos fele-

kezet sorsossi Nagy Británniában és Irland-

ban több mint másfél század alatt szinte min

den politikai jus gyakorlásától el-rekeszto szo-

Tos tilalom alatt vóltak , a' mi csak 1829-5.

szünt-meg. Csudálatos, szinte nem képzelhe-

tö jelenés , egy a' míreltségben és polgári sza-

badságban nagyra emelkedett, ezekben vilá-

gító mustrának tartott országban, [mint Án
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gliában, a' törvenyek köztt embert le-alatso-

nífó, józanokosságot ki-gúnyoló, természeti

jussokkal ellenkezo vallásos dcspotismust ta-

lálni! Ezt azon különös körnj ülállások okoz-

ták , melyek köztt a' reformátzio ¡tt a'szokott-

nak , mindennapinak rendjétöl el-távozás több

példájit is mutató szigetben ki-fejlödött és lab

ra kapott. Már VIH. Henrik , ez a' keresztyén

Domitianus , el-törölte ugyan i534-í. a' Pápa

batalmát, bé-folyását Angliában, 's mngát az

anyaszentegyház fejének hirdetteté , a' mire

minden papi vagy világi byvatalt viselöknek

hitet kellett le-tenni ;'— oath of supremacy—

do a' katholikusok ellen intézett sulyosabb

büntetö törvenyek léánya Er'sébeth alatt kez-

dödtek. Ezen királynénak a' Pápával és II. Fi-

lep Spanyol királlyal merges ellenségeskedé-

se , saját országában egy hatalmas , gyakran

fel-lázzasztott katholikus felekezettöl fenye-

gettetése, Stuart Máriával surlódása értheto-

vé teszik elöttünk az indulatok el-vadulását ,

a' közvélekedésnek a' Romai egyház követöji

ellen fordúlását , kik naponként nevekedö,

többszörözött nyomást , üldöztetést szenved-

tek, minden polgári jussaikból ki-szorittattak ,

fekvo-jót csak a' supremacy-ra meg-esküvés

mellett birhattak, úgy is arról kétszeres adót

fizettek, az onkényes magyarázatra tágas útat

nyitó engedetlcn pápisták—popish recusant*—

nevezetének a' törvényben használása után sok
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féle sanyargattatással illettettek, söt a' kathol.

hitre viszsza -térés — reconciliation — bizonyos

halált vont maga után. Valóban Er'sébeth ide-

jében, ezen embertelen fojtó rendszabások nyo-

mán, közel 200 katholikusok yesztö-helyen vé-

gezték életeket. —

Er'sébeth hálala után 1603-í. a' Stuartok-

nak az Angol thronusra jutásával a' katholi

kusok állapotja még terhesedett , a' mit na-

gyobbára ezen háznak határtalan hatalomra

vágyása , 's az uralkodó egyház el-nyoraására

törekedese , tehát politikai és vallásos despo-

1 ism ust gyakorlasa okozott, mivel ez termé-

szetesen a' nemzet részérol eröszakos reactiot

szült. Már a' hires puskaporos öszve-esküves

kovetkezéséül i6o5-¿. a' katholikusok-, mint

annak föbb inditóji, a' hüség hitének — oath

of allégiance— le-tételére szorittattak , a' Pápa

kártékony bé-folyásának meg-gátlásáért; majá,

az országot onkényes igazgatásával ingerlö ,

a' mint írják titkon katholizált II. Károly ide-

jében , öket a' parlamentböl 's minden hí'rata-

lokból ki-rekesztették. Minckutánna ezen ki-

rály testvére és örökös&e nyílván a' katholika

hitre tért, az innen származott félelem indi-

tolta a" parlamentet 1Ö73-Ä. a' (est acia hozá-

sára, (test annyit teszen mint proba, a' mivel

valakinek vallását akarták meg-próbálni) mely

szerént minden közönseges tisztviselôknek,

úgy szintén parlament tagjainak a" transubstan
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tiatiot, vagy az Uri Szent vacsorában a' ke-

nyér és bor Krisztus testévé által-változását

meg kellett tagadni — abjuration. — Még ke-

ményebbé tették ezen esküvést ió78-í. a' Tor-

ki herczeget thronusba ültetni akaró „ papista

complot" fel-fedezése után, mert akkor hoz-

zá adták aztis, hogy a' Szüz Mária es szen-

tek imádását, a' misebéli áldozatlal együtt ba-

bonaságnak, és bálványozásnak kelljen nyílat-

koztatni : valamint ekkor a' parlament felsö

házában ülö hatbolikus Lordokis, némelyek-

nek közzülök azon zendülésbe elegyedésekért,'

székeket el-vesztették, kik pedig a' katholi-

kusok ki-zárására czélzó régibb esküvések a-

lól egy Er'sébeth idejében 1566-í. költ státu-

tumnál fogva ki vóltak véve. <— Az öt hatod

részben katholikus Irland még inkább érezte

a' tiltó rendszabások sullyát. Az Ángliától sok-

képpen nyomorgatott sziget lakossi, kik kü-

lönbözö idökben oda telepített Ánglus" colo-

nisták által föleljeik nagy részéböl ki-szorittat-

tak a' Stuart báznak 1688-í. el-kergettetése

után fel-köttek, de a' thronusra hívott III. Wil

helm öket engedelmességre téritette. Ezt vért

árasztií reactio követte, mikor a' szerencsét-

len Irlandusok szinte minden meg-maradt föld-

jeiket el- vesztették , melyek nagyobbára az

öket nyomó egyház here papjainak hízlalásá-

ra fordittattak , 's kivált Anna . királync alatt

1703-í. az Àngol katholikusokat tapodó min
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den határozásokat czen országra ig ki-terjesz-

tették. így tchát az Irlandi, raíg osi hitét el

nem hagyta, t'órvény tzerént, semmi fekvö jót

nem birhatolt, semmi árendát nem vállalha-

tott, sot még a' tanulástól is el volt tiltva, és

alig nyerhctte-meg , hogy аг latent maga mód-

ja szerént, titkon, mihden lárma nélkül tisztel-

hesse. — Szelíditette ugyan az ido lelke . a'

Hannoverai ház idejében ezen torvényeket,

;s kivált 1 780-tól kezdve a' katholikusok mind

a' két országban fekvö birtok szerzésére fel-

szabadittattak , a' kettös adó alól fel-mentöd-

tek, kisebb szolgálatba léphettek, de a' fobb

bívatalokból , mind a' politikai , mind a' kato-

nai pályán , úgy a' parlamentböl is ki-rekeszt-

ve maradtak. Mivel az 1689-diJci révolutzio

után a' constitutzio a' protestantismussal szo-

rosan öszve-köttetett , 's bogy ez a' szabadság

palladiuma , a' meg-gyozodés arról a' nemzet

gondolkozásában méjj gyökeret vert, azonban

az országot fél századnál tovább fenyegeté egy

katholikus praetendens , kinek 1745-A. tett u-

tolsó próbatétele az el-süléshez közel járt—

ez a' félelem , valamint a' kathol. egyháznak

a' Romai Pápától , tehát külso fejedelemtöl

függése, nagy akadályára volt az e' hitet valló-

kat nyomó torvények teljes meg-szüntetésé-

nek , bár ezt a' jobb gondolkodásuak sokszor

sürgették. Tegyük ide azt is , hogy Ángliá-

ban , a' constitutzióba belé-szott uralkodó val'
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Ids van, az uralkodó vallas pedig mindlg u-

ralkodó 's türedelmet nem ismerö papsággal

jár együtt. ц

Viszsza-térve oda, honnan ki-indultunk ,

Canning , ki jól tudta azt , hogy a' levegövel ,

és napfényjel élés nem természetesebb jussa

az embecnek, mint a' lelkiesmérct szabadsá-

ga , 's a' vallásos meg-gyozödés minden meg-

szoritás nélkül követhetése, ki ezen magos

erkölcsi idéának más lehetö mellékes politi-

kai tekinteteken , és okoskodásokon felyul c-

melt vóltát érezte, mindég, még fö hívatalra

jutásával is — a' mi karakterén nem változta-

tott— forró barátja volt a' R. katholikusok ter-

heltetése meg-szüntetésének. Helyesen , mert

el lehet mondani, a' mely státusnak nem alap-

törvényje a' vallas és Lelso meg-gyözödés tö-

kélletes szabadsága, ott az ember leg-szen-

tebb jussát tapodják , a' lelki-esméret nyomá-

sával az erkölcsi tökélletesedést gátolják, a'

polgárokat keblek leg-föbb kincsétöl meg-foszt-

ják,'s képmutatásra kénszerítik, szóval, ott a'

társasági élet el-rendeltetését nem ismerik. 'S

valóban, ha az Isten eMüri a'földön a' külön-

bözo vélekedéseket, ha „napját fel-támasztja

mind a' gonoszokra , mind a' jókra , és esöt

ad mind az igazaknak, mind a' hamisaknak "

mi jussa van az embernek, ember-társa lelkét

eröltetni, zaklatni? Canning e' nagy igazsá-

got szeme elütt tartván, tóbb versben tett lé
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pést a' katholikusok sérelmei még-orvoslásá-

ban, 's az alsó házban néhányszor ékesszól-

lásával gyözöttis, mint i812-¿. , majd 1&21-6.

mikor a' katholikus peereknek a' felsö házba új-

ra bé-bocsáttatásokat javallá , valamint i825-¿.

Burdett ezen tárgy iránti ajánlásának gyámo-

lításakor, de a' felsö liáz ■— az árisztokrátzia.

nem barátkozik a' szabadsággal— mindég visz-

sza-vetette az alsó ház határozását. — Midön

1827 tavaszszán Canning elsö miniszter lett,

ezt a' parlamentbe tett nyílatkoztatása szerént,

csak azon fcltétellel fogadta el , hogy a' katho

likusok ügyében ki-mutatott meg-gyözödeset

szabadon követhesse. De alig tölthetett négy

bólnapot fö hívatalában, meszsze ki-ható, ne

mes intézeteit valósithatása elött, az életbol

ki-szóllittatott. A' gondviselés azonban az id-

vezült árnyékának nagy elégtételt adott, és

két esztendö bé-tolte elött, éppen azon em-

berek, kik a' kormányt el-hagyták, mikor o

a' fö miniszteri polczra lépett , mert a' katho

likus kérdésben ellenkezö meg-gyozodéseket

színelték, — egy Wellington, Peel, terjeszték

a' parlament elibe— ilyen hatalmas volt az idö

lelke ! — a' katholikusokat szorító torvények el-

tôrlését , 's azt szerencsésen ki is vitték. Mind

a' két ház el-fogadta, 's a' király. meg-erositet-

te az emancipáló billt, mely valamint a' par-

lamentet, úgy minden híratalokat meg-nyitott

a' katholikusok elött , a' felsö házban elölülu
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Lord fö cancellárius , 's az Irlandi helytartó

tiszten kivül. Hálá az egeknek! nem mocs-

kolja tobbé a' protestantismust a' Británniai

katholikusok nyomattatása,— egy nagy és ne-

vezetes példával újra meg van ismerve és gya-

korlásbanWéve a' vallásos szabadság- örök tör-

vényje, éppen azon országban, mely szélesen

ki-terjedö kereskedése , és számos coloniáji ál-

tal a' régj és új világot öszve-kapcsolja. A'

józanokosság és szabadság e' fényes triumfus-

sa , érdemet és dicsoséget súgároz Canning

sírjára, ki buzgón munkálódolt nemzete elö-

re-készitésében a' nagy igazság el-íogadására,

's mind példa-adásával, miñd hathatós ékes-

szóllásával , a' helytelen félelmet gyengitette,

a' balvélekedéseket oszlatta , s így szíve ne

mes meg-gyözödését sokak keblébe által-plán-

tálta. — Yívni, harczolni kell az ember-barát-

nak, törni, rontani az elö-ítéleteket, lelkes

fáradozása nem marad sükeretlenül ! —

Canning politikai munkásságának, ki-let-

szö érdeme azis, a' mi, ha kovetkezései tel-

jesen ki-fejlödnek , egy leszsz az emberi nem-

zetre leg-több áldást hozó törtenelek közzül,

t. i. Görög-ors%dg fei-mentóse a Török jdrom

alól. —-Már ifju korában hévvel érzett Can

ning e' nemzet ügyéért, 's az Etoni kollé-

gyomban egy lelkes elegiábán énekelte „Gö-

rog-ország rabszolgaságát. " A' végzések azon

ritka szerencsével boldogíták, bogy serdülö
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kora szép álmának valósitására , ö tegye az

elsö lépést. Midön 1822-í. a' külsö flolgok

kormányját által-vette , több mint esztendötöl

fogva ontották már, a' századokig le-tipnrt

Görögök, véreket, honyjok szabadságáért, és

függetlenségéért; 's a' háboru folytában, oly

vitéz és el-szánt lélek bizonyságit adták, mely

a' régi Hellas Marathonnál és Thermopylénél

szerzett hösi dicsosége, és nagy tettei emlé-

kezetét, elevenen meg-újitá. Majd minden né-

pek részt vettek a' méltatlan rablánczait le-

rázni törekedö nemzet bátor tusakodásában;

az emberiség baráti pedig — viszsza-emlékez-

vo a' hajdani Görögök érdemeire a' tudomá-

nyok és felsöbb m¿Feltség mezején ,— e' dicsö

magos czél el-éréséért az egekre forró óhaj-

tásokat emeltek. Erezhetett é másképpen, az

cmberi kebel, midön azon nemzet élete vagy

halala volt kérdés alatt, mely szülte a' poé-

zis teremtöjét , az Iliae és Odyssea halhatat-

lan szerzöjét Homerost, ki, e' szent köny-

vekbe öntött lelkével formálta népe karakte-

rét, erkölcsét és egész valóját , 's honnan,

mint egy el nem apadó forrásból ömledezett

a' Görög míveltséget czímerezo minden szép,

nagy , és felséges : mely nemzet , fíjának ne-

vezte Soc ratest, — az igazságért és ön-

meg-gyozödéséért , a' halállal szembe-menö

bölcset, ki, mint Cicero mondja, „leg-elsö-

ben hoz ta le a' filozofiát nz égböl"— és Pía
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tot, kinek, a' távoli égi testek hármoniáját

sejditö filozofus lelkében nemzete poétai ka-

raktere súgároz, 's az örök szép, és jó hony-

jába emelkedett munkáji— a' Kashmir völgyei-

ben lengö tavaszként — ma is hervadást nem

ismerve zöldellenek?— De az országlószékek

nem osztoztak a' népek sympáthiájában a' Gi>-

rögök iránt : mert úgy kívánta , csak a' jelen-

lét számítását tekintö politika , 's a' Bécsi

congressus, és ezt követö különbözö kötések

allal meg-alapított , hírdetett legitimitas, vagy

a' törvényes országló házak fenn-tartása , a'

miért a' keresztyén fö hatalmasságok gyülése

Veronában lûiï-nek végén meg nem halgat-

ta , söt maga elibe se bocsátotta a' Görög ko-

Teteket. Valóban a' Görögök, az Europát fel-

forgató több mint húsz esztendös révolutziós

had után , szerencsétlen épochában is kezdették

próbatételeket. A' nagyobb monárchákat a'

Szent szövetség szinte el-bomolhatlanul öszve-

kapcsolta,— 's a'népeknek a' dolgok új rendre

ellen törekedését a' kabinétok hathatós esz-

közökkel gátolták. Német-országon „a' dema-

gogusi mesterkedések" a' tanitás és nyomta-

tás szabadsága kemény meg-sízorítását szül-

ték, Olosz és Spanyol országokban az ural-

kodói hatalom és jussok kissebbitésére czélzó

mozgásokat fegyveres kézzel le-verték. Le-

hetett é ilyen példák , lépések után a' Görö-

göket a' közönseges régula alól ki-venni, mi-
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nekutánna „a' Török legitimitas" az Europai

státusok rendszercbe századoktól bele-szövö-

dött? Csudálkozhatunk é jgy azon , hogy az

Oroszok hatalmas autokratora, a' Szent szö-

vetség szerzöje Sándor , népe hajlandóságára

nem ügyelve , hite sorsossinak szabadságért

tusakodását nyilván kárhoztatta ? —•

A' ki , ezen kornyülállásokat , melyeket

bovebben lehetne fejtegetni, gondolóra veszi,

nem hibáztathatja , ha Canning a' minisztéri-

umba lépese után még sokáig nem teljesithet-

te a' Görögök barátjai reményjét , annyival in-

kább, mert ez az ügy eleinte Angliában is

kevés részvételre talált , hól , a' mint tudva

van, az igazgató-szék lépései nagy mérték-

ben a' kôzvélekedés által határoztatnak. így

a' nemzet idegenkedését meg-gyozni, a' kabi-

nétokat lassanként más gondolatokra venni ,

a' kormányon ülüket tneg-békélltetni , „a' ré-

volutziós Görögökkel" ezt a' kérdést a' diplo-

mátziába és Europa politikájába belé-szôni,

mennyi idö, mennyi fáradtság, milyen lelki-

erü kívántatott erre?— Mihelyt Sándor csá-

szár véletlenül meg-hólt, 's' szabadabb kezii

köretkezöjetöl némely tekintetben más arányt

tarto politikát lehetett reméllni, leg-ottan Can

ning, a' Waterlooi host Wellingtont Peters-

burgba küldötte. Ezen kovetség fo tárgya volt

a' Görögök állapotjának el-intézése, 's az ápril.

A-h 1826-0. Anglia és Orosz-ország részekrol
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készült protocollum nyilván ki-mondotta , c'

két udvarnak a' Gorog-ország meg-békéllteté-

sébe belé-elegyedését , a' mely emberi czélra

más országlószékek is fei - szóllittattak. — Mi-

nekutánna Canning a' nagyobb fejedelmeket

rá vette , hogy az el-intézett kozbenjárásnak

client ne mondjanak , b'ranczia-országot pedig

harmadik szövetkezö társnak meg-nyerte , —

ennek kôvetkezése lett a' jul. 6-k. t827-¿. Lon-

donban alá-írt nevezetes hármas szôvetség,

mely meg-állitotta a' Görögök ügyébe avatko-

zás módját , de sok kérdést határozatlanul ha-

gyott: egy alku, a' rait Canning ntolsó, és

leg-nehezebb politikai mírének lebet monda-

ni. — Igaz , hogy ezen kötes szerént, a' Por

ta felsosége alatt hagyott Görög-orszägnak

nem volt teljes függetlenség engedve, de,

meg kell azt is vallani , hogy bár u Görögök

vitéz és állhatatos magok el-szánásának , sok

fényes példáját adták , politikai értségeknek ,

és teljes idejüségeknek annál több hijjánossá-

ga tetszett-ki: 's azért, mint, a' sokáig setét

tömlöczben sinlödöt egyszerré a' napvilágra

ki-vinni nem tanácsos , így öket míg hoszszas

rabszolgaságok nyomait az ido le nem surol-

ta, leg-ottan egészen szabadokká tenni , bajos

lett vólna : azonban, az említett alku, erre,

az útat elöre készitette. A' fo dolog, Gorog-

ország és sí nemzet létele, ki-vólt mondva.

Minden jó, csak idövel mehet tokélletesség
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re, csak úgy leszsz aliando, 's egy nagy po-

litikai idéának — ezt a' historia nyilván bizo-

nyítja— sok ellenséggel , sok balítélettel kell

elébb küszködni, míg életre kaphat. Azom-

ban, Jd tudhatja azt, hogy az írt alku szer-

zöje , ha éljen , annak , micsoda további ki-

fejlodést adott vólna? ígyis, ennek roppant

kôvetkezései sebesen ki-fejlodtek , 's ma már

szabad es függeílen Görög kirdlysdg Tan az

Europai státusok sorábaii. Canning tette az

clsö lépést e' nagy czélra , majd az általa ra-

kott alapon , hívatalába lépett ellenkezöji Wel

lington, Aberdeen épiték-fel , Görög -ország

szabad lételét. Uyen el-rejtett útakon dolgo-

' zik a' gondviselés nagy plánumai valósitására ,

's azok ki-vitelében gyákran ellenkezö eszkö-

zöket használ. Ha ma is él Miltiades és The-

mistokles emlékezete , kik Hellást a' Persák

jármától meg-mentették, ha tisztelettel emle-

getik mindég az Athénét és Syrakuzét sza-

badságba helyheztetó Thrasybulost és Timo-

leont , 's a' Thébére fényt , dicsoséget súgárzó

Epaminondas és Pelopidas ncvek magosan le-

beg, éppen olyan méltó jussal lehet magasz-

talni, áldani az új Görög -országot négy szá-

zados sírjából ki-emel(V Angol nagy minisztert.

Canning^ míve , érdeme , ha egykor szabad ,

erös , és bóldog Helias fog a' régi omladékai-

ból emelkedni , 's innen , a' rabszolgaságba és

tunya álomba meruit keleti szcp tartományok
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ra új hajnal derül : a' mi — szabad légyen ae

emberiség ügyében jövendölni — nem ie ma-

rad el ! —

Canning politikai munkásságát , harmad-

ezor , az Éurppai és Amérikai szabad conslilu-

tziok fenn-tartdsa szempontjából lehet tekinte-

ni.— Canning, azon ritka státus-emberek szá-

mába tartozott , kik , helyheztetéseket a' sza-

badság szeretetével egyeztetni tudják—kik,

az uralkodók jussai emlegetése mellett, a' né-

pek aránti kôtelességekrol nem felejtkeznek

el, 's intézeteikben nem csak hasznosra, de

a' jora is néznek; szóral, kik, a' politikát az

emberiséggel egyeztetni tudják. —

Canning szabadabban mozgó politikájának

nevezetes elo-postája volt a' Veronai congrcs-

eusra küldött herczeg Wellingtonnak adott ú-

tasítása, melyben nyílván ki-mondotta, hogy

Anglia a' Spanyol-ország belsö dolgaiba avat-

kozást, tehát a' cortészi constitutzio fel-forga-

tására czélzó lépéseket egyátaljában helybe

nem hagyja, 's azokba semmi részt nem ve-

ezen — a' mit a' fébr. 4-£. 1823-Ä. parlamentet

meg-nyitó királyi beszéd a' nemzetnek is tud-

tára adott. Majd még jóbban ki-tünt, és nagy

kovetkezéseket szült ezen miniszternek a' szá-

raz Europai kabinétok principiumaitól , cselek-

vése módjától el-távozása.— Spanyol - ország-

nak 1808-*. Napoleon eilen fel-kelése nyomán,

a' gazdag Amérikai coloniák is függetlenségek

26
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védelmére fegyvert fogtak, de a' mint minden

révolutzio árja tovább szokott a' kezdett inté-

zetnél terjedni , úgy itt is , az elébb egy ide-

gen bitangló hatalomnak ellent-állást az anya-

országtól el-válás követte. A' Franczia-ország-

ból ôsi tbronussára viszsza-menö" Vu. Ferdi

nand a' coloniákat erövel kívánta engedelmes-

ségre tériteni, 's viszont meg-hódolásokra ser-

get küldött. A' háboru nagy dühösseggel , sok

vérontással folyt , 's végre a' despotismus itt is

a* szabadsag anyja lett, azon provincziák Spa-

nyol-ország jármát le-rázták. — Azonban, sok

vérrel és áldozattal ki-yivott szabadságoknak

ero és állandóság kellett, ezt pedig csak a'

független nemzetek sorába lépés, 's a' külsö,

nevezetesen az Europai nagyobb hatalmok ál-

tal meg-ismerés adhatott. De itt is ellent-ál-

lott a' legitimitás, és Spanyol-országnak né-

mely fo státosokkal szoros öszve-köttetese , a*

miért azon kabinét semmi jó tanácsokra és

intésekre nem hallgatott.

A' nehéz kornyülmények, és diplomátziai

akadalyok köztt Canning módot talált nemze-

te intereszszéjét a' fiatal reszpublikák javával

egyeztetni, a' miben valósággal haszont nem.

leso, nemes és emberi politikát követett. —

Nyomos alkudozásokat kezdett Spanyobország-

gal, melyekben elöre mutatta azt, hová kell

végre a' coloniák állapotjának ki-fejlödni, to-

vábbá, gátot yetett azon kabinét intézetének,
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hogy Amerika le-csendesitéséröl Pári'sban az

Europai fö hatalmak képviselöji tanácskozza-

nak , 's ez által , az anya-ország jussai meg-

szoritása nélkül, az idegen hatalmasságoknak

e' kérdésbe elegyedhetését meg-gátolta. Vég-

re, midön látta, hogy az új státusok meg-is-

merését tovább nem halaszthatja , akkor is e-

lébb az anya-országn'ak akarta engedni az el-

söseget szabaddá lett coloniáji meg-ismerésé-

ben, melynek könnyü lett vólna ezt szembe-

tünö hasznára forditni. Ezen tekintetre és kí-

méllésre pedig Spanyol-ország annál kevésbé

tarthatott számot, mivel hasonló esetben An-

glia ellen, ennek fel-költ észak-Amérikai co-

loniájit a' Franczia társaságában fegyverrel se-

gitette. 'S mivelj a' vaksággal meg-vert Spa

nyol-ország, az említett ajánlással sem élt,

akkor nyílatkoztatá-ki Canning januar. i-sójén

1825-A. az Ámérikai reszpublikák, név szerént

Colombia , Mexico , Buenos Ayres független-

ségének meg-ismerését , 's majd az új státusok-

kal kereskedési alkura lépett. Ezen kötések

Canning fel-emelkedett gondolkodásának ki-

tetszö bizonyságára szolgálnak. Azokban Án-

gliának semmi különös kereskedési just vagy

. hasznot nem kötött-ki, a' minek akármely más

status , még Spanyol-ország is részesse ne le-

hessen , söt inkább mindenikben a' kereskedés

egész szabadsága költsönösön meg-határozta-

tott. A' mellett Canning az emberiségre is te

26*
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kintett. Az alkuvó felek alattvalójinak , miad

a' kettô birtokában vallásbéli türedelem és tel-

jes lelkiesméret szabadsága engedtetett, vala-

mint a' reszpublikák köteleztettek a* Szere-

csen rabyásár mentöl elébbi vég meg-szünte-

tése elo-mozditására. Ha azért Canning az al

eó házban dec. 1826-d. a' Portugalliának

küldendö segitség dolgában tartott hires be-

szédében, egj parlement! heves vítatás köz-

ben meg-engedhetö nagyitással úgy fejezte-ki

magát , hogy ,, as Amérikai új világot 6 íerem-

tetíe " ebben eok részben ígazza is yólt , mert

azon státusoknak öszve-köttetese Ángliával, '*

cnnek, rájok ki-terjedo oltalma, minden Ie-

heto meg-támadás eilen, függetlenségek meg-

ismerésébol következett, a' mit Europában el-

sôben Canning mondott-ki. Ennek állitását

azért, ki bizonyos tekintetben magának tulaj-

donitá a'fiatal reszpublikák lételét, nem hibáz-

tathatjuk, ha gondolóra veszszük, hogy ezen

gazdag provincziák, a' colonialis bilincsekból

ki-szabadulva , és a' szabadság használására tel-

jesen meg-érve , egykor a' szorgalomnak és

jóllételnck nagy polczára emelkednek: 's így

bennek, a'míveltségnek, az emberiség felsöbb

tôkélletességre juthatásának nevezetes hony-

ja , tehát egészen új világ nyílik. —

De nem csak a' dél-Amérikai új reszpub

likák aránt érdemesité magát Canning , ott egy

nevezetes császári birodalom is Brazilia— né
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ki kôszöni fûggetlensége meg-iemerését , es

Énropával meg-békélltetését. Midön ifl07 vé-

gén Napoléon, Portugallia el-foglalására ser-

get küldött, akkor is Canning kermányzá a'

külsö dolgokat. Az ö tanácscsára es el-mtézése

szerént, a' Portugalliai országló ház el-hagyta

Europát, 's az anya-erszágot tízszeresen meg-

haladó gazdag coloniába tette-által lakását —

melynek zárva tartott ki-kötöji ekkor a' világ

kereskedésének meg-nyiltak. A' közönseges bé-

kesség helyre-állása után is iftt4-ô. Ott maradt

a' királyi ház, 's csak 18H-Ô. midön a' Por-

\ tugalliai révolutzio Braziliára ki-hatott, a' kén-

telensegnek engedve tért viszsza VI. János ki-

rály Lisbonába , de nagyobb fiját es örökös-

sct Dom Pedrot Braziliában regensnek hagy-

ta. A' természettöl sok részben meg-áldott or-

szág, az advar ott lakása által új életre éb-

redve, kezdé érezni erejét, a' miböl termé-

szetesen fejlödött a' függetlenségre , es az a-

nya-országtól el-szakadâsra vágyás. A' regena

herczeg, a' köz-kívánságot tekintve, octob. 12-jK

1822-í. fel-vette a' magát függetlennek hírde-

tett Brazilia császári czímjét; mely egyedül

maradott— 's a' del-Amerika culturája mérté-

két fontolóra véve , talám czélarányosabban—

az új státusok köztt monárchiának.—Azon esz-

tendöben, melyben Canning a' volt Spanyol

eoloniák függetlenségét meg-ismerte, 1&25-Í.

küldé el VI. János meg-hatalmazásáyal Stuart
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Károlyt Braziliába, 's ezen kovetség gyümöl-

cse volt , az írt esztendö augustussa zç-k. Fiio-

Janeiróba kötött, és VI. Jánostól noremb. 15-&.

meg-erösitett alku, mely az atyát a' fiúval, az

anya-országot nyakára nött coloniájávál meg-

békëllteté , 's Braziliát a' szabad és független

státusok sorába állitá. —

Kevéssel azonban, ezen nagy torténet u-

tán, VI. János meg-hal , márcz. lo-A. 1826-Ä.

minekutána elébb léányát Izabellát regensnek

ki-nevezte. A' Portugalliaí thronusra ekkor a'

Brazil iai császár Dom Pedro következett, mely

szerént, az el-vált két országnak újra egyben

kellett vólna csatolódni. Az innen származha-

tó kedvetlen kovetkezések el-távoztatására ,

Canning oda vitte a' dolgot, hogy Dom Pedro

le-mondván a' Portugalliai koronare I , azt na-

gyobb léányának II. Máriának engedte ; 's egy-

szer'smind más úton is gondoskodott Portugal-

lia javáról, midön azt, egy a' régi Portugal-

lus cortészek jussait meg-újitó , szabad constí-

tutzióval meg-ajándékozta : melynek, végre-haj-

tása volt egyik féltétele ösi thronussáról le-

mondásának. Ezen constitutziót Angol követ

Stuart hozta el Lisbonába , és adta-által a' re-

gens herczegaszszonynak : 's valóban az ki-

fejlpdve, és teljesen végre-hajtva , Portugal-

lia jóllétét eszközölte vólna. De a' szomszéd

Spanyol-ország, az absolutismus hazája, félt

a' szomszédban támadó világosságnak a' та
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ga földj ere által-súgározásától. Alattomos mes-

terkedések es titkos lázzasztások segitségével

Portugalliában — melynek népe , éppen úgy

mint a' Spanyol , setétben van tartva — az új ,

egyébaránt törvényes hatalomból folyt, tehát

legitimitáson épült constitutziónak sok ellen-

séget szerez , söt a' ki-vándorló pártosokat bé-

fogadva, pénzel és fegyverrel nyilván segiti,

's így , küldi viszsza Portugalliába a' szabad-

ság el-nyomására. A' regens herczegaszszony,

ily szoralt állapotban, régi és az idötöl meg-

szentelt kötések erejénél fogva , Ángliához fo-

lyamodik segitségért 1Ü26 vegen , 's ezt Can

ning oly gyorsan meg-adja , hogy midön dec.

1 %-k. erre , a' parlament egyezését kéri , mar

akkor egy rés2e a' sègéd seregnek hajókra va-

la szállitva. Az Anglusok oda érkezése a'con-

stitutzionalis országlásnak szabad kezet adott

a' lázzasztók el-nyomására , Spanyol-országot

pedig, mely Portugallia szélén- fenyegetö ál-

lásban vólt, mint szintén a' vele sympathizál»

akkori Franczia kabinétot, minden , a Portu-

galliai eharta fel-forgatására czélzó ^próbaté4-

teltól el-tarteztatta. — így Canning, egy nyo-

mos szóval , 's Anglia hatalmának csak muto-

tásával , a' szabad és constitutziós országlást

a' régi világban is oltalmazta , 's úgy jelent -

meg mint véd angyala a' népek jussainak.—De

Canning el-hunytával más ábrázatja lett a' dol-

goknak , Wellington alatt az Ángol kabinét pe



Л08

litikai arányja meg-váltoaott , a' minek követ-

kezéseit különösön Portugallía érezte. Egy hit-

szegö , a' legitimitást ki-gúnyoló herczeg Dom

Miguel a' királyi nevet bitangolja , 's Tiberius

és Caracalla nyomaiba lépve oly despotismust

alapít, milyenre az új Europa évkonyvei nem

sok példát mutatnak.—Az ebböl fejlödött gyá-

szos polgári és testvér had inségei még soká-

ig sujtolhatják a' szerencsétlen országot. —

A' mondottak annak bizonyságára szolgál-

nak, hogy Canning Angliának a' külföldhöz

állásban sokszor szembetünö haszonlesést, e-

goismust követö maximájitól el-távozván, azok-

nak nemesebb és az emberiségre is tekintö

arányt adott, a' mi által hazájának az idegen

tartományok elött nagyobb tekintetet és mél-

V tóságot szerzett, a' népek bizodalmát és haj-

landóságát pcdig, szóral a' külföld vélekedé-

sét teljes mértékben meg-nyerte. Egy ilyen

fel-emelkedett tisztább politikának nem 1ene-

te tt az országra nézve fontos és temérdek vil-

tozások, kôvetkezések nélkül maradni, 's та-

lóban az említett miniszter alatt kezdödik Ái-

gliában bizonyos tekintetben a' társasági élet

újjá születése, mint a' ki az elötte kormányon

üloknél lelkesebben munkálódott a' régi meg-

rögzött viszsza-élések ki-irtásán , és a' nép köi-

nyebbítésén. Canning idejében szép és utái-

nozást érdemlo példákban vették teljesedésb«n

azon nagy igazságot , a' mit büntetlenül egy
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status iem mellozbet-el , hogy a' nemzet Lelr

sö életének javulni, az idövel elébb menni,

tôkélletesedni , a' törvényeknek reformálódni

kell. Az pkkor részint meg-történt, részint

meg-inditott újitások köztt fö helyet foglal-el,

a' kereskedésnek , a' mercantile systema bilin-

cseiböl ki-fejtése által engedett nagyobb sza-

badság, tágasabb körben mozoghatás, a' mit

különösön Canning barátja Huskisson, a' ke-

reskedési cancellaria— board of trade— elöl-

iilöje eszközölt. E' derék és rilágos eszü stá-

tus-ember javallatjai következéséül a' Crom-

'welltöl 1651-í. adott hires hajókázási adán é-

pült tiltó és szorító rendelések , melyek az

idegeneket a' lehetöségig ki-zárták , a' külso

termésekre és portékákra nagy vámokat rak-

tak , a' coloniákkal kereskedést az anya-ország

monopoliuróává formálták, el-töröltettek , vagy

mérsékeltettek , sok vámok lejjebb szállittat-

tak. Valóban az idö lelke sürgetöleg kívánta

ezen könnyebítéseket, mert semmi sem ter-

mészetesebb mint az, hogy a' szabadság élte-

töje a' kereskedésnek, valamint szorgalomnak

is , azért a' ñemzet egyik dolgozó osztállyá-

iiak engedett monopolium nem egyébb, mint

a' nép többi reszét igazságtalanul nyomó adó ,

az ilyen gátló , fojtó rendszabások pedig ép-

Ïen a' kereskedö státusnak okoznak leg-több

árt. így lehetett a' századoktól fogva irígy

vetélkedésben lévö szomszéd Ángolnak és

Francziának egymáshoz közeledni , a' mire az

útat elöre készitette a' január. 26-k. 1826-í.

I»ondonban egyfelöl Canning és Huskisson,

másfelol Polignac által alá^írt hajókázási alku,

moly a' két ország együtt kereskedését gátló

ellenséges tilalmat ha egészen meg nem is
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szüntette-, de azt leg-alább mérsékelte ; — 's

elö-postaja volt e' két hatalmas és liberalis

országlásu nemzet szorosabb oszve-kôttetésé-

nek , a' juliusi révolutzio után — idökorunk

nagy és bámulást erdemlö egyik jelenésének.

Ki láthatja , ki mondhatja-meg ezen egyetér-

tés világra ki-ható kôvetkezéseit?

Az emberiség lelkétol vezéreltetve ajáalá

Canning az lüib-diki ülésben, és ki is vitte

azt, hogy a' Szerecsen rabvásár tengeri tol-

vajsággá bélyegeztessék , 's minden azt üzö

Británniai alattvaló tengeri rablónak nézettes-

sék. Nem különbcn szírén feküdt a' derék mi-

niszternek a' gabona kereskedést tiltó akadá-

lyok el-hárintása is. Mivel a' kozonséges bé-

kesség helyre-állása után i8l5-¿. , mikor a'ten-

gerek a' több nemzetek elött meg-nyíltak, az

Anglusokra nézve sok jövedelem kútfok meg-

apadtak, ebböl szükség és drágaság követke-

zett. Ennek meg-szüntetéséért a' foldmíveloi

szorgalmat akarták serkenteni , azt mentöl na-

gyobb jutalomról bíztositni, 's e' czél el-éré-

sére a' külföldi gabona bé-vitelét meg-gátol-

ták. De azzal a' földmiVelöket'monopoliumra

szabadíták-fel , mert a'tilalom a' gabona árrát,

kivált néhány terméketlen esztendök bé-állá-

sával annyira fel-rugtatá, hogy ez a' munka

árrával nem állott tekintetben , 's a' nép fábri-

kákban kézmívekben dolgozó szakaszsza élel-

me me^-szerzésére még alkalmatlanabbá lett,

az inseg nagyobbra hágott, a' béketelenség,

zúgolódás nevekedett. E' nem kicsi veszéllyel

fenyegetö roszsz meg-orvoslásáért Canning az

1827-diki ülésben egy a' föld birtokosok inte-

reszszéjét talám mértéken túl kíméllo javal-

latot terjesztett az alsó ház elibe, hól azt ke
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resztül vitte, de a' felsö házban, Wellington

inditásából , nemes szándéka hajó-törést szen-

vedett: ittis ki-mutaták az árisztokráták men-

nyire nem szívellhetik egy közrendünek, tá-

lentom , lelki niíveltség , és érdem által a' szü-

letés felibe emelkedését. —

így adta Canning több oldalról annak bi-

zonysagát, hogy bár hazája intereszszéjét, ja-

vát szívén hordozza^— 's ki hibáztathatja ez

elsö és fö kötelességének teljesitését ? — de

azért nem akarta annak nagyságát külso sta

tusok romlására épitni , söt inkahb politikai

éltének sinor mértéke volt igazság, egyenes-

ség , és józan-szabadság pártfogolás , 's ez ál

tal Ángliát a' század meg-világosodott , mago-

sabb idéáji honyjává tette, honnan azok mint

egy közép-pontból szerteszélyel súgározzanak.

Hálával és ragaszkodással ismerte-meg az An-

gol nemzet Canning számos ki-tetszö érdeme-

it , ki a' király tekintetét és jussai fenn-tartá-

sát egyeztetni tudta a' ñép szabad jól-létével ,

's meg-mutatta, hogy ebben áll e^yedül a'ko-

rona fényje. Ez a'nemzeti hajlandóság, a' köz-

vélekedés meg-nyerése teszi azt érthetövé,

hogy Canning nem csak az úgy nevezett mi-

niszteri részt kötelezte-el , de az azzal ellen-

kezöt is meg-nyerte , 's idejében az alsó ház-

ból szinte minden oppositio el-tünt, mely e-

lötte tálentom, és a' nép kedve birása által az

igazgatásra nézve Célelmes kezdett lenni. Can

ning fel-lépett a' kormányra, 's a' bízodalom,

melyet nemes gondolkozása , emberi érzése ,

's ajakairól ömlö ékes beszéde hazafi társai

szívében gerjesztett, gyözött minden akadá-

lyokon, 's az országló-szék leg-hevesebb el-

lenkezöjit is maga részére húzta , barátjaivá

tette. —
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Méltó azért míndég a' gyász ilj ember

hamyai felett , emlékét újítni szent kôtelesség.

Nem csak Nagy Britannia minisztere, az em-

beriség polgâra volt ö, — a' szabadság, kozjó

elo-mozditását tette élte fö czéljává, V nem

tolté erszényjét azon kincstárból , melynek el-

so lordjavala, de szegénységben halván-meg,

hitressének, gyermekeinek csak érdemét, dï-

csôsségét, es szép emlékezetét hagyá örök-

ségül. —

Midön azon külsö czimek es jelek, mel-

lyeket a* hiúság fel-gondolt, a' balvélekedés

meg-gyökereztetett, el-enyésznek , midön el-

felejtették azon földi nagyokat, kiket csak az

egykorbéliek alatson hízelkedése és haszon-

]esése állított magosra, Canning neve akkor is

fénylik, akkor is mindenek száján forog, min-

denek szívében él , e' rövid , de az idö hatal-

mát nem ismerö czímmel : Canning as emberi-

ség barátja volt ! — A' nagy munka melyet о

el-kezdett, de bé nem végezhetett, a' szabad

ság valósitása, az ebböl fejlödö jók, áldások

el-árasztása nem szakadott félbe sírba szálltá-

val; az idö lelke, melynek nemesebb arányt

adott , még hatalmasabban dolgozik , már is

csuda miVeket tett, és kevés esztendök alatt

mind Ángliában, mind azon kivül oriási elö-

re-haladást eszközölt. Ez a' Canning emléke,

akármerre tekintsünk szélyel a' politikai világ-

ban, ezt találjuk. Él tehát ö mais, 's élni

fog minden idöben ! ',

— „Wer den Besten seiner Zeit genug

Gethan , der. bat gelebt für alle Zeiten." e*uu*r.
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Három nevezetes hatalom mozgatja a' po-

litikai világot, a közvélekedés , fegyveres-erö ,

és pénz hatalma. Az elsö az emberi józan-

okosságban gyökerezik, 's a' historia bizonyi-

tása szerént mindég gyözedelmes , a' két utol-

só csak pillantatig vehet rajta eröt. A' máso-

dik néha támaszsza a' despotismusnak , olyan-

kor azonban mindég mûlékony, ellenben bir-

tokossának kezében tartos, áliandó, ha az el-

sövel szövetségbe vаn, 'в a' rend és jussok

védelmére szolgál. A' harmadik segédje a' két

elsönek , de csak a' másodiknak. el-kerülhetle-

nül szükséges , midön fontossága még is az

egész társaságra ki-terjed, 's ha a' leg-föbb

polczra hágott, akkor a' nemzeti jól-lételben

mutatja-ki magát. Az elsö nagy bé-folyással

van a' leg-utolsó virágzására, melynek szinte

éltètöje, fenn-tartója , 's hól ezt csökkent ha-

nyatló állapotban látjuk, ott szegénység, szi
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gorúság, inség a' status czímer- vonása.—E-

gyébaránt a' pénz hatalom tudományja a' finán-

czia az újabb ido histeriája érthetésének múl-

hatlan nevezetes kolcsa, 's az emberi ész ta-

lálósságanak nem utolsó bizonysága. —

A' status koltségei vagy rendesek, vagy

rendkivüliek. Az utolsók mint az egyas em-

bereknek , úgy a' státusoknak is szükségessé

teszik a' költsönözest, tehát adósság csinálást,

a" mit leg-inkább, és leg-gyakrabban a' rop-

pant pénzt el-nyelo hadak, és az erre kíván-

tató eszközök okoznak. Innen ~az a' körny lilal

las, bogy minden Europai országok kissebb

nagyobb mértékben el vagynak adósodva, a'

mi valamint egy a' leg-különösebb jelenések

közzül a" historiaban, éppen úgy az újabb ido

ezüleményje , 's ebez hasonlót sem a' regí,

sem a' kozép századokban nem találunk. A* *

Eomaiak minden el-hordható kincset a' váro-

sokba rakásra halmoztak, és a' meg-hódolt né-

pek által esztendonként fizettetni szokott ado

rai fedezték magok kôltségeket. A' kozép-idô-

ben a' fekvö birtok volt a' polgári társaság és

• constitutzio alapja, 's még akkor a' pénz va-

lódi becsét nem ismerték. Csak ugyan már a'

ll-d. században kezdettek a' Florencziaiak és

Génuaiak azzal kereskedni, sai Ъ'СИкооя a

Lombárdiaiak adtak néha költsön a' Pápáknak

és világi fejedelmeknek : de a' mi alig volt

gyenge kezdete az újabb idökben ki-formált,
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nagy t&kélleteeségre vitt, 's egy egészen kü-

lön tudományjá vált országos költsönözes rend-

szerének. Ezt csak ¿status hítele, ez a' va-

rá'sló erejü csuda-szó, tette lehetövé, t. i. a-

üon bízodalom, melyet a' kormány maga iránt

tud gerjeszteni, 's mindég ébren tartani, hogy

mint tehetsége , úgy akaratja is van a' fel-vett

költsönnek a' határozott idöben pontoson ele-

get tenni. Egyébaránt a' status adóssága, a'

ma szokott értelemben , meröben különbözik

az igazgatás vagy fejedelem adósságától , amaz

a' nemzeten fekszik , melynek egész vagyonja

ennek zálogául szolgál. A' státus-hitelnek va-

lóságos honyja Ánglia , itt vette maga erede-

tét, 's az itt tett próbáknak köszönheti las-

sanként temérdek nagyra terjedését. Ma már.

ez a' pénü-hatalom , a' nagy birodalmok mint

a' kissebb tartományok letelével , fenn-állásá-

val szorosan öszve van kötve, egész Europát

öleli, sok tekintetben a' közönseges politiká-

nak rúgója, mozgatója. Mert csak egyet em-

lítve,— valjon, ha az Europai státusok annyi-

ra el-adósodva nem lennének mint látjuk , az

l830-6e'li juliusi Franczia révolutziót minden

részrol olyan hamar meg-ismerték volna é?

A' státus, a' maga hitelét, melyet a' mel-

lékes jövedelmek leg-bizonyosabb kútfejének

lehet tekinteni , két módon használhatja , vagy

pappiros pénzt ád-ki, a' miröl mi nem szól-

lunk, vagy pénzt veszen-fel, tehát költsönöz.

27



Rcgebben ezen czélra szokásban vóltak az

' úgy nevezett anlicipafiok , mikor a' status ma

ga bizonyos es meg-határozott jövedelmeit e-

löre zálogképpen le-kötötte a' költsönözendo

summácrt , a' mely jövedelmeket osztán ha

az idejek el-jött, a' töke és kamat egyszerre

viszsza-forditásában egyenesen a' hitelezök ke-

zébe fizettek; söt néha a' status földje bizo

nyos részének el-zálogosítása volt eszköze a*

pénzt kaphatásnak. Mivel ez a' mód sok bajt

okozott, viszsza-élésckre , nyomásokra, 's ki-

vált az adózó nép sanyargatására alkalmatos-

ságot szolgáltatott , el-távozva ettôl , más úta-

kat próbáltak a' költsönözesre , 's nerezetesen

a' múlt század elejétol fogva Anglia nyomán ,

a' status -adósságoknak ma közönsegesen bé-

vett nemeivel kezdettek élni. A' Franczia ré-

volutziotól lehet Europában közönsegesen dá-

tálni a' status -hítele meg-alapítását. Azólta

már nem azon ország leg-hatalmasabb, mely-

nek leg ki-terjedettebb , leg-több népességge,

vagy leg-számosabb katonasága van,—noha

ezeknek fontosságát, sokat nyomását nem ta-

gadjuk,— de a' mely leg-nagyobb hitellel bir,

's így leg-könnyebben és leg-jutalmasabban

vehet pénzt költsön, melynek czélarányos al-

kottatása , a' status valódi czélját elo-mozditó ,

a' józan szabadságot pártfogó , világosságtól

nem félo, 's a' nemzet kincsével gazdaságo-

son bánó kormányja nem nyomáson, de er
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kölcsi felsoségen épül , azzal a' koz-bízodal-

mot meg-nyeri, és ezt külsö mint belsö poli-

tikai rendszerének arányjával egyaránt fenn

tudja tartani.

A' status -adósságoknak különbözö nemei,

sokféle formáji vagynak azon módok szerént ,

a' miket használnak a' pénz fel-vételében. Le

bet az országos költsönözes ke'nszerítelt , vagy

ñnkéntes: az elsö esetben az igazgatás bizo-

nyos summa fizetésére erölteti a' hazafljakat,

de annak viszsza-fizetését igéri. Az ilyen bá-

nás csak a' leg-nagyobb szükségben gondolha-

tó, de egy jól el-rendelt status idéájával me-*

roben ellenkezik, mert a' hitel gyengeségé-

nek csalbatlan jele; a' költsönnek azért ter-

mészetesen ônkéntesnek kell lenní. A' státus-

adósságok továbbá még, kamattal vagy kamat

nélküljárók ; bó-bárttak , és nyilva-állók , a' sze

rént mint a' kôltsônôzés ki-terjedése és le-ro-

vása ideje eleitöl fogva, állandóul meg ran ha-

tározva , vagy a' status fenn-hagyja azon jas-

sát , hogy több ilyen pappirossat bocsásson

közre, milyenek az Ausztriai métalliques - ob-

ligaliok: —nem különben, fel-mondhatók, vagy

feinem mondhatók; a' fel- mondas poilig vagy

mind a' két fél által , vagy csak a' status ré-

szérül tôrténhetô, és bizonyos idöhöz van köt-

ve , vagy akármikor meg-eshetö. Ángliának

egész adóssága — kevés ki-vétellel — olyan r

melyet a' status fel-mondhat, de a' hit,elezök

nem. — x

Leg-nevezetesebb, és minden nagyobb or-

szág fínáncziai alkottatásával szorosan ószve-

függö, leg-gyakoribb neme a' status -adósság-

nak az úgy nevezett fundált vagy alapított —

dette fondée, fundirle Sthuid— és az ingó adó*<~
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»àg— dette flottante, schwebende Schuld. Fun»

dált adósságnak nevezték régebben azt, mely-

nek bátorságára bizonyos zálog volt le-kötve ,

vagy bizonyos jövedelem ki-mutatva , de mar

ma ez igy nines szokásban, hanera most kö-

zonségesen az említett adósság alatt azt ér-

tik , mely a' státuson fekszik , és ennek egész

ereje által bíztosittatik , valamint a' constitu-

tzios országokban a' rendek vagy nemzeti kép-

viselök kezessége alatt áll , a' mellétt a' státus-

adósságok konyvébe forma-szerént bé van ír-

▼a. Az ingó adósság ellenben az , melyet ha-

mar el-múlónak néznek, mely a'kormány hirte-

len jövö szükségének szüleményje , 's mivel

a" közelebbi esztendök jövedelmeiböl azoknak

le-fizetését reméllik, azért a' status -adóssá-

gok konyvébe bé sem írják. Ha csak ngyan

az ilyen ingó adósság rakásra gyülne, vagy

a' ki-fizetésére szánt jövedelnieket más várat-

lan szükségek el-nyelnék, akkor az alapított

adósságok kozzé iktatják. Minden esetben meg

kéll különböztetni ezen utolsó nemét az adós

ságnak a' deficittál, a' mi azon summát teszi ,

a' mivel egy státus rendes költsege a' jövedel-

mét fel/ül - haladja.

A* mi már különösön a' ma alkalmasint

rendesen bé-vett fundált adósságot illeti: eb

ben kettös külonbség van, a' szerént, a' mint

az alapítás vagy a' tôkére és interesekre, vagy

csak az utolsokra nézve törtenik. Az elsö e-

setben a" költsönözcs ideig tarto rentneh*)—

*) Senki se botránkozzék meg, liogy a' szerzo—

binek iigy is a' szô-faraçashoz és nyirbáláshoz nines

vonszódása, — egy a' Magyar ideák soràban merô-

ben ú¡ .táVgynak, a' stálus-'adósságok említett ncmének

küzonségesen bé-velt ismeretes mester szavát meg
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annuity, Zeit-rente— a' másodikban örökös rent-

nek—perpetual annuity, ewige Rente— nevez-

tetik. —

1.) Az annuity vagy ideig tarto r¿nt ab-

ban áll , hogy a' status a' maga hitelezöjit bi-

zonyos meg-határozott es esztendönkent vagy

fél esztendönkent fizetendö summáról bíztosit-

ja , melyel néhány esztendö mulya a' költsön

adott töke is le leszsz fizetve. A' status e'sze-

rént a' rendes kamatnál többet ád, 's éppea

azzal a' ki-szabott ido alatt a' töke is el-enyé-

szik. Innen az ilyen költsönözesnek á fonds

perdu neve. Az ideig-tartó renték különbözö-

leg lehetnek el-intézve; Ángliában vagy Aosz-

szak— longanimities — 99, 75, 45 esztendök-

re, vagy rovidek— short annuities— 30, 24,

20, 10 esztendökre : a' hoszszú renték 1860-Ä.

mind meg-szünnek. Vagynak hóltig-tartó ren

ték—Leibrenten — melyet a' hitelezö addig ve-

szen míg él, azután meg-szünik, 's a' capitá-

lis hátra-lcvo része a' státusnak marad. Ide

számláltatnak az úgy nevezett tontinek, mi-

kor a' status egy költsönözö társaságnak, egye-

sületnek fizet bizonyos határozott rentét, mel-

lyet annak tagjai egymás köztt fel-osztanak

mind addig míg a' leg-utolsónak halálaval a'

status azon terhétol meg-menekszik. E' sok

viszsza-éléssel és csalódással járó rent nemé-

nek fel-találója Tonti Nápolyi-fi volt a' 17-rf.

században.—Az ideigleni renték kôzzé lehet

számlálni, a' lottériás kblts'ônôzést is. A' status

ez után nem ád esztendei interest, a' tokét

hagyta. Ha ezzcl az Ángoloh, Francziák, Neme-

tck, Oloszok élnek, — the rént, la rente, die Rente,

la reudiia — micrt ne nycroetne nyelvünkbcn is ha-

zafi just ? —
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ollcnbcn bizonyos idö-szakaszok szerént viss-

sza-fizeti annak egyszerü kamatjával , még pe-

dig sorsvonás szerént, egyszer'smind a' köz-

idöre eso interesek arra használtatnak, hogy

abból külön nyereségek és jutalmok váljanak

a' ki-jövö sorsosok számára. Ilyenek az Ausz-

triai 1820-Ô. és i82l-¿. tett kôltsônôzések.

2.) Az örökös renték mivólta szerént a'

status a' tokc meg-fizetésére magát лет köte-

lezi, noha azt név-szerénti becsén viszsza-vál-

tani van jussa , banem csak az interest tarto-

zik mindég pontoson fizetni; a' költsön adók

tebát ezen az úton magoknak mintegy alian

do örökös rentét vásárolnak,. — E' szerént ha

a' hitelezök ï-entéjeket pénzé akarják tenni,

a' státus-pappirossak piattzán a' bôrzén árruba

bocsátják. Ezek tészik leg-fobb ágát a' nagy-

ra hágott és széles ki-terjedésben üzött pénz-

kereskedésnek, a'minek elég bizonysága, hogy

a' koz-fprgásban lévo [ilyen pappirossak sum-

máját Europában 640 millio forintra számit-

ják. . Az örökös renték systemája Ángliában

vette származását 1710 táján, itt formálódott-

• ki egészen, 's itt és Franczia-országban van

leg-nagyobb divatjában ; niidon Ausztriában ,

Pruszsziában , és más Német tartományokban

a' státus-adósságnak inkább azon nemét ked-

vellik , mely szerént a' töke és interés visz-

sza-fizetése bizonyos idöhöz van kötve. Ez

az utolsó a' hitelezöknek nyereségesebb , az

örökös renték a' státusnak hasznosabbak , 's

természetesen csak ott képzelhetok , hól a'

státus-hitele rendíthetlen erös alapon áll. —

A' státus-pappirossak nevé a' kôzônséges élet-

ben Ángliában stock. —

Ha az adósságok» halomra gyülnek, akkor
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azoknak apasztásáról , el-törleseröl kell gon-

dolkodni, hogy az adózó nép terhe könnyeb-

bittessék. Ez az úgy nevezett le-rovàs — Til

gung , amortissement-^- által történik , a' mi az

egyenes le-fizetéstöl erösen különbözik, es a'

ñnáncziai munkálódásnak egy egész külön ága.

Ez abban áll , hogy bizonyos summát határoz-

nak esztendönként a' le-rovásra, melynek fel-

vételében az intereseknél egy procentel töb-

bet számitnak, 's az így bé-jövö mennyiség-

gel a' kézen forgó kötëlezo leveleket viszsza-

váltják, és ezen vásárlást mind addig folytat-

ják, míg a' le-rovó töke,— sinking fund , Til

gungs-fonds—hasznával meg-eshetik. A' mellete

még is az el-törlött capitálisok interessét nem-

engedik-el az adózóknak , de azután is fel-ve-

szik , és további le-rovásra forditják. Több

ilyen színü próbák után Pitt állitott Angliá-

ban 1786-í. egy ilyen közönseges le-rovó fun-

dust , a' mely példát más országokban is kö-

vettek. —

Ncvezetes hérdés végre a' status -adósságok

mezején az , mely ezeknck káros vagy hasznos vól-

tát illcti. Egyéb ide tartozókat el-mellozve , az a'

jó oldala van czen adósságoknak , hogy az ország

egész bolso állapotjának, 's igazgatása szellemenek

csalhatlan tükörét tartják elonkbe, a' minek neve

zetes példáját adta a' státus-pappirossak állása Na

poleon alatt. A' császári despotismus a' kozvéleke-

dést bilincsbc tartotta, a' sajtó szabadságát meg-

fojtotta, de a' pena-hatalom szavát einem nyom-

hatta. — A' „vérrel szerzett" Magyar szabadSág^Jt

bámulók, mint hazánk bóldogságát úgy emlegetik,

bogy ez státus-adósságot nem ismer. Az ^lyenek

el-felejlik, a' hitelnek az idohöz nem illo Magyar

constitutzioval öszve nem férhetését , 's igy éppen

ezen adósságok lnjjánossága bizonyitja a' még ma

is távoli hajdankorban ¿lo nemzetünknek a' jól-lé-

tel , virágzás pályájár.i nem emelkedhetését. —
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ТЗЬЬ akadalyok mîatt nom lehetrtfn most egyenklni kozoinî

шш elöfixetök nereit , as ezt illetS ¿rtatlan njság-kfvanás kí-elú-

gitéscro szolgáljon azobnak következo ôezveséges kí-mutatáza.

HLIO esztendejére tehát elore - fizettek :

À.) Erdélyben

L Kolo*svdrtt . . . 172. t kik bñztt сШ-áll Csík-

Tusnádí H о V á с s M i к 1 ó s Ur Ö Excellentziája Erdélyî

PüspÖk , Hormányszéki Tanácsos.

II. Felsñ Tejer Vármegyében . 26.

III. Alsó Fejérben . . . 38.

IV. Kükiilloben . . .12.

V. Thoráában .... 36.

VI. Dobokában t. . . 21.

VII* Belsö - Szolnokban . . 46.

VIH. Kozép - Szolnokban . . зз-

IX. Kraszndban ■ * 48*

X. Hunyadhan . . . .41. Ezen nemes Megyc-

ben elílfizeto hazafijak a* II-íí. darabbal az l-sôt is meg-

rendelték. Л' szerzö e' szép részvételért tisstelö köszo-

notét jelentvcn , maga háládatosságát Fo Ispán Méit. Fel-

•o SziLvási No poza LászLó Ur irá 111 külonoson ■•

nyilvánoeítja , ki c' historial 'sebkönyvet nein csak figyel-

raére, de pártfogására is érdemesité.

XI. Kövdr- Vidékén . . 10.

XII. Maros -Székben . . . 47.

XIII. Aranyoê - Székben . . 5.

XIV. Vdvarhely -Székben . . 30.

XV. Három - Széken . . .11.

XVI. Szebenben e.

IV. Szabolcs Vármegyében . 6.

V. Biharban . . 39.

VI. Szathmárban . . . 1 8 •

VII» Mdramarosban . . 5.

Magyar-országt elÖfizetÖk .тот.

G.) В ê с s b e n . ."il.

I. Buda— Pesten . . 29.

II. Po'sonban . . .1.

III. Ro'snyón . . . s.

Erdélyi elöfizetök . 583.

В.) M a gy ar-Orszâgon

 

 
705.

Javitások,

33. 1. 22- s. melvek olv- raelyek

34. is. », dolffos ,, dölyfös

129« »f тз> к hírhat birhat

«4J. m 29« f* jntán jutván

253. ti 30- ,, Ablas Z ,, AblasS

27s • ,, 29* » zaklaló M zaklato



val lasos ujitásának raeg-inditásával , valamint

tudományját az Alkorán szerént a' föbb pon-

tokban megismerteti. —■ A' jövö esztendei 2-Л

rész e' nagy révolutaionak világra ki-hato kö-

vetkezéseit rajzolja, 's elö-adja anriak ki-terje-

dését, számos nemzetek sorsára bé-folyását, az

innen fejlödött temérdek változásokkat együtt.

' ///.) Dl Are Johanna , at, Orleansi s&ü% ,

e' czélra egyenesen Pári'sból hozatottleg-újabb

munkák szerént. A' hazáját meg-szabaditó ,

királlya sorsát megforditó, az.Angolok kezébôl

a' gyözedelmet ki-facsaró hös léány torténete

bizonyoson egy a' leg-különösebb és leg-érdck-

iöbb jelenések kózzül a' hietoriában. —

IF.) Erdêlyi nevezetességek. Ezen czik-

kelynek «— mely ezutàn is folytatódní fog —

fôczélja, eleitöl fogva sok jelességgel diese-

kedhetö, 's mégis bopiályban lévô kis hazánk

ïsmertetése. A' mondott czim alattazért a'szcr-

zo részenként , érdekes külohbfcleséggel több

fontos emlékezetre méltó tárgyakat kíván hí

teles kutfök ntán közölni Erdély historiájából ,

geográíiájából , státist ¡kájából , régiségeiból. A'

jelen ér a' következöket foglalja magába.

* a) Aficsoda' népek lakták Erdélyt eleitöl fogva ? 'в а' máí

tôïrényesen egyesült Károm ncmzet politikax oszveköttetese mi-

kor, «s «nirnódon tortént ? —- ' (

Ь-) Л.' keresztyén vallas kezdcte Krdélyben * és as ido való

uevezetesobb Püspökök a' Magyar-országtól külön-valas elôtt. —

e.) Az emlitésre méltóbb ütköz«tck , racLyek czen idô-sza-

kaezhan itt Erdélyben estek.

rf.) Néhány vonások Holo'svár régibb tflrtencteibol és v¡-

ezontagságaiból — név szerént míesoda orzzág-gyüléseker tartot-

tak itt? — Azon város, melynek fija Mntyá» klrály « *s hól ma

Aét kûlônbozë módon ezép egyetértésbon ttsztcük az latent ■

meg-érdémli a' figyelmeztetést. —

Hlio ezen Ill-rf. darabja inintegy 20 ívro terjod, 's juüus ele-

jével 1834-й. b^zonyoson ki-kerül a' sajtó alól. .A' nyointatás

Itôltségeinek szaporodása mollett is azíró az elöfizctest tíibbrc

nein teszi ugyaii * de mivel szándékoznék az Orleansi Szüzet il-

leto czikkelyhez egy, a* had théátromát világositó, 's vélin pap-

. fûrosu földabroszt adni , Pári'si példány ntán f melyct a' Len-

fryef-országot , mint szintën az idei czim lapot metszö jeles if-

ju Kovdcs Jó'sef fog készitni — az ezzel szaporodó knltségck

kénszeritik , bogy azoltra nezve kik példányjokat mappával ki-

vanják a' könyv árrát valamivel faljebb einoljo — de a' mi nein



fegja kotelezni azon elo-fiietu uraltat Kik mappa nélkül тепАе-

lib példányjaikat. — F.' szerént as elÄ-fizetcs •— mappa nélkül,

nyomtató pappirossan i rfr. 20 xr. postan ■ rfr. 40 ir. —

Oíos* vastag vélinen 2 rft. 24? xr. ozüstben : mappdval, n>om

tatô papptr. i. rit. 40 xr. postdn 1 rft. vélinen 2 rft. Z4 x'r.

«•Üetben. Ezfin külü'nbség sacrent fognak az elo-fizetü Uvak

•V ugtatódui* *— -

Eldfizetni le h et:

Kolo'svárttt Hormámysz. Títokn. Mélt. Fogarasí Lészai La-

jos Urnál ■ Prov. Biitos Mélt- Tinkovai Maoshas i Pát Urna! ,

Exact. Ingrossista Tek. Lugosi István Urnál, a' Casinoban, va-

lamtirt az alplirtnál is. —

Thordátt f a* Catínoban , '» Tiszt- Nagy Üerencz réf. eegéd

pap Urnál. —

Nagy F.nyeden , a' Casinoban ( '4 Тек. Сsarja Ferencz éa

Vétvrfi Ldszlá Prof. Uraknál.

Aranyos-Székben £ö Jegyzo Tek. Szarvadi Cajos Urnál.

M. Vásárhelyen , Tiszt. hadóla Samuel Tob. Makfalv»

Dó'sa Flek Prof. UrakuáL , ее a' Casinoban.

Voboka Vármegyében Ток. Uodor Kdroly Táblabírú

Uruál. —

Belsô Szôlnok Vdrmb. Hir- Pénztárnok Тек'. Cxakó Jó

nos t éa Fisc. Тек. Simó Ferencz Uraknál.

Küküllo Vdrmb. Fö Jegyzo Тек. Pásztohi Ferencz ,

Szószólló és Tábla-biró Tek. Szilágyi Jô'sef Uraknál.

Felsó Fejérb- Szószólló Ток. Fogarasí Jónos Urnál.

Kozép - Szólnokb. Tek Viski Jô'sef Al-szolgabiró Ur

nál — T. Hiry Ferencz Zilahi prof. T. Eis György Tasnadi ,

T. Verestoi Sándor Sz. Csehi réf. pap Uraknál, 's a* ¿?ilahL

Casinobnn. — Krasznában Hir. Pénztárnok Тек. Kovócs Lászlá

Urnál , Tiszt. Veress György Hémcri réf pap Urnál, 'а a' Si.

Somlyaí Casinoban. —

Szék - Vdvarhelyen Ток. Sylvester Dérte's Prof. Urnál.

Szászvóroson Tiszt. Bodola Rároly réf. pap Urnál. — Hóvór

Vidékén Tiszt. Ignáez István réf. pap Urnál. Szebenben Mélt.

Kenderesi Ferencz Urnál. Kézdi Vásárhehelyen Tbzt. Pap

István Urnál. — Debreczenben Tiszt. Aranyi István Prof.

Urnál. Szathmárpn T. Vajai Imreh oskolai Tanitú Urnál.

Máramaros - Szigethen Тек. Almásy Ferencz Prof. Urnál Buda-

Pesten Wigand Otto Ur konyváros boltjában. —

Valamiiit a* fenn-tisztelt TT. Urakat v úgy más a* ncmzeti

líterátura .gyarapodását pártfogó hazafiakat, is tisztelettel héreft

ezéloin elo-mozditására , 's az clo-fizeté» «l-fogadá&ára , valamint

eitnek a' közoLebbi helyekröl márczius végéig, a1 távolabbiakrót

május elejéig 1634-6. biztos alkalmatosságtól kezemhez küldésé-

re. Uyen jó-akaróimnak minden tíz példányra egyet felyül ajánlok.

KxiQ IX'd. darabjának mostani árra nyomt. papp. 1 xft.

24 xr. postan 2 rft. 40 xr. vélinen arany-os metzéssel, szep ko-

tcsben 3 rft. 20 xr. ezüstbcn. Példányokat nállam lehct találni.

A' konyváros Urak meg-rendclbetík Kolo'evárí kó>nyvárosok Tilseh

Jónos Uruál j es íijánál is. —

SZILÁGYI FERENCZ 
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