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II. András históriájának fíj kútfeje a' kővetkező

nagy becsű gyűjteményben találtatik: Codex Diplo-

maticus Hungáriáé Ecclesiasticus ac Civilis. Opera

Georgii Fejér Bibliothecarii Regii Tomus III. Vol. I.

et II. Budae I82g. 8. — Az 1205-től 1235-ig terjedő

oklevelek. — Egyébaránt hazai régi történetíróink

igen röviden emlékeznek II. András uralkodásáról ,

mint a' III. vagy Kun László idejében élt Ké:a Si

mon — L. II. C. IV az ezt folytató és bővito Po-

'soni káptalan könyvtárabéli kézirat a' i4-d. század

ból — Codex Ms. Posoniensis — (1. Simonis de Kéza

De Originibus et Cestis Hungarorum Libri duo.

Post binas Alexii Horányi editiones tertiam in

lucem emittit Jos. Podhradczky. Budae 1833. 8. Vaj

ha a' derék kiadó több ilyen jeles munkájával gaz-

dagitna históriai literaturáukat ! ) — továbbá a' Mug-

leni Henrik 13Ó0 körűi készült Német Krónikája, a"

LX-d. szak. (1. Kovachich Sammlung klcincr noch

ungedruckter Stüeke der ungar. Geschichté —

I. Bd. Ofen 1805.') és Thuróczi János — ki munkája

két első részét egy a' Bécsi cs. könyvtárban lévő

1358-6<?/i kéziratból vette — Chronica Hungarorum

Pars II. c. LXXII. LXXHI. — Az újabb Írók köztt

különösön Pray Annales Regum Hungáriáé. Pars I.

195 — 243. História Regum Hungar. Pars I. 195 —

233. és Katona História Critica Reg. Hungáriáé.

Tom. V. 1 — 754. dicséretet érdemlő szorgalommal

egybeszedtek minden adatokat, tudósításokat, a'

miket II. András felől honnyi Írókban , régi diplo

mákban, királyok, Pápák leveleiben, 's idegen kró

nikákban találtak. Említésre méltó Pálma is — Noti-

tia Rerum Hungar. Ed'itio III. Pars I. 583 — 659.

valamint Virúg Benedek a' Magyar Századokban.

Végre a' három újabb és németül irt hazai histó

riák, Engel Geschichté des Ungr. Reichs I. Theil

245 — 337. Fessler l)ie Geschichten der Ungern II.

Bd. 403 — 476. Mailáth Gcsch. der Magyarén I. Bd.

142 — 171. elég jól adják-elő II. András idejét.
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Sok felséges, és az embert magosabbra

emelő , el rendeltetéséhez közelebb vivő , di

csőséggel tetéző igazságot hozott életre meg

lepő csudálatos viszontagságokkal gazdag idő-

korunk: de másfelöl sok előítéletnek, a' helyes,

és jó egyenes közép útjáról félrecsapó tévedés

nek is lett szülője! Egy ilyen ma elhatalmazott

balvélekedésnek lehet azt nevezni, a' mi a' po

litikai szabadságra , az emberiség nagy ideájá

nak valósítására törekedésböl fejlődött , lega

lább úgy látszik azzal együtt terjedett-el , hogy

egy nemzet sorsának javítására, virágzóvá té

telére egyéb nem kívántatnék mint constitu-

tzio, 's ennek közönségessé tétele ! Valóban

jelenkorunk ilyen pappiros polgári alkotmá

nyokkal elég gazdag: 's bár ezeknek szüksé

ges, hasznos voltáról nincs is kétség, de más

felöl ellenemondhatlanul igaz , hogy egy státus

Valódi jóllétét, felemelkedését, igazgatásának



nem annyira külső formája mint lelke határoz

za, a'constitutzio érdemét, becsét a' józan köz

vélekedéssel kezet fogó megvilágosodott kor

mány eszközli a' polgári társaság czéljának elő

mozdítása által, valamint a' törvények foganatja

azoknak czélarányos boldogító munkálódása e-

gyedül a' teljesítéstől, végrehajtástól függ. II.

András ideje Magyarországon ezen tekintet

ben nevezetes intő példa a' históriában. Az arany

bulla, a' Magyar szabadság alapja, 's már hat

századtól fogva honyjunk sarkalatos törvényje,

ezen király idejében készült, csak hamar ki

hirdetése után, a' nép jussai lehető bátorságba

tételéért megújittatott , 's mégis milyen álla

potban találjuk alatta az országot? A' királyi

tekintet kigúnyolva, az igazgatás erő nélkül,

minden jusok letapodva , az önkény és hatal

maskodás eláradva, a' nemzet részekre szakad

va, tele belső villongásokkal, felfordulás és

inség mindenfelé — ez rövidbe szorított rajzo

latja a' Magyar magna chartát előállító uralko

dásnak, mely okozta, előre készítette a' IV.

Béla alatt történt rettenetes pusztulást, szin

te végromlást. Több oldalról figyelmet érdem

lő azért és tanúságos egy ilyen nemzetünk je

lenkorával öszvefüggö időszakasz előadása, 's

talám kívánatos lehet ez a' kép még olyanok

előtt , kik szívekben hordozva a' II. András

aranykorára viszszavágyást , a' 1 "b-d. század á-

risztokrátziáját felel evenitni, megerősitni ipar



kottásokat az új idő sürün, hangoson pengetett

izellemével 's elveivel takarják ! — A' nevezett

király országlásának megértésére azonban szük

ség egy rövid tekintetet vetni, a' hazának ak

kori belső és külső politikai helyhezetére.

A' királyi méltóságot egy pár század ólta

birta már az Árpád háza , midőn II. András

1205-6. thronusra lépett. Ez alatt Sz. István

tól fogva — ki a' II. Silvester Pápától kül

dött koronának íooo-é. felvétele után a' Magya

rok vallásos és politikai lételét megalapitá, a'

bárdolatlan népet a' keresztjén hitre térítéssel

az Európai mívclt nemzetek sorába vezette, 's

ezekkel rokon öszveköttetésbe hozta — tizen

hét királyok uralkodtak. Viszsza-nézve ezen

idökorra és honyjunk akkori állapotjára , itt is

mint más országokban a' feudális igazgatás ele-

mentumit találjuk, — egy külső fényjel tündök

lő királyt, a' kinek székét kissebb nagyobb

mértékben hatalmas és katonai szolgálatra kö

teles nemesség vette -körül. A' királyok nem

Lirlak teljes szabad akarattal , de némü-némü

részben korlátolva valának , 's a' mint e' ho

mállyal borított csak töredékben ismert sza-

kaszsza a' Magyar históriának bizonyítja , a'

thronushoz legközelebb álló egyházi és világv

főuraknak, mint ország rendéinek tanácsosok,

egyezések, jóváhagyások nélkül, közdolgokrol



végezni , törvényeket hozni , fontosabb határo

zásokat tenni nem lehetett. (1.) Mind a' mel

lett azonban nem látjuk országunk alkottatá

sát czél szerént állandóul elrendelve , de vala

mint a' nemzet és fejedelem jussai határozat-"

lanok voltak, úgy a' kettőnek költsönös öszve-

köttetése felette kétes ingadozó alapon állott,

sokszor változott, 's az uralkodók tekintete,

hatások szélesebb vagy keskenyebb köre gyak

ran személyes karakterektől és lelki erejektöl

(l.) Hogy ezen időben csak az egyházi és világi

főnemesscgnek volt szava az országlásban, név sze-

rént a' törvényhozásban, melyet a'királlyal megoszt

va gyakorolt , ennek a' Sz. István, Sz. László,

és Kálmán királyok törvényiéiben csalliatlan nyo

mai találtatnak. Ide mutatnak a' következő kitéte

lek Sz. Istvánnal , decretumai H-d. könyvében : Re

galis Senalus — Regale Conciliiim — decrevimus noslro-

rum Prímatttm conventn. Sz. Lászlónál : cum univer-

íis regni Pontificibus et Abbatibns , riec non cunctis

öptimatibus — Regni Pannóniáé Optimales— Regis et

Principnm decreta. Kálmánnál: Regni Principibus con-

gregatis. Ezen állítás erősségéül Sz. István biogra-

phussát Chartuitiust vagy Hartvicust is felhozhat

juk. (1. Scbwandtner Scriptores Rerum Hungarica-

rum. Tyrnaviae 1765. 8. Pars II. Vita S. Stephani)

„Edictum — ab illó cum Episcopis et Hungáriáé prí-

moribns promulgatum est." p. 12. „ Rex Stephanus

Episcoporum et Piincipum coacto conventn, in patriac

defensioncm totius Ungariac^ exercitum evocavit. "

p. 10. Accersitis Episcopis etprimoribus palatii — trac-

tavit cum eis de substituendo sibi rege." p. 24.—

Egyébaránt hogy a'kisscbb nemesek is — kik .a' fenn

emiitett három királyok törvényjeiben , militcs , no-

biles , majd későbbi oklevelekben servientes vagy

servientes regales (,,Nobiles Hungáriáé universi, qui

Servientes Regálét dicunturii IV. Bélának 1267-6. költ

diplomája szerént , a' minek nyoma ebben , szolga



függött. Ezért a' fejedelmek bánások, cselek

vések néha önkényjé , törvénytelen erőszakká

vált, a' minek igen rút példája II. Béla alatt

az Aradi országos gyűlésen végbevitt kegyet

lenség, hol azon főembereket, kiket az emlí

tett király vaksága szerzőjinek tartottak, He

léna királyné unszolásából felkonczolták , s

minden javaikat elfoglalták. (2.)

Átaljában az említett két században hony-

junkat többnyire zajjal háborgással teljesnek

látjuk, az országot felzavaró, a' nemzetet ré

szekre szaggató gyászos polgári hadak képe áll

szinte megszűnés nélkül előttünk, 's így az

egymás ellen törő szilaj és vad indulatok vias-

kodásából bövön eredő Ínségek czímerezik e-

zen időszakasz történeteit. Mindjárt Sz. István

halálával 1038-A. beállott ez a* veszély, 's kö

zel ötven esztendeig lángba borította a' Magyar

földet, a' mint ezt Péternek , Aba Sámuel-

biró , judex nobilium ma is fenn van ) — mikor kap

tak az országgyűlésen megjelenhetésre just, nem

bizonyos: úgy látszik azonban II. András idejétől

fogva kezdettek ezen szabadsággal élni. L. . Pray

Hist. Reg. Hungar. — Notitiae praeviae. p. LIII. LIV.

A' nemesség érdeklett nevezetei eléggé bizonyítják,

hogy a' Magvar nemesnek a' katonai szolgálat, a'

király zász'Á'a alatt liazá'ának védelmezése erede

ti köteleztetése volt. Már Sz. István a' fijához Im

réhez irt intéseiben igy fejezte-ki magát a' nemesi

rendről: „ Ilii tibi militent , non serviant. " S. Stepli.

Decr. L. I. c. IV. — L. még Pray Hist. Reg. Hung.

Notit. praev. LXXVIII. — LXXjX. — Pálma Notit.

Rer. Hungar. 71 — 73. —

2.) L. Thuróczi Chron. Hungar. Pars II. c. LXIV.



nek sok kegyetlenséggel bélyeges uralkodása,

I. Andrásnak testvérével I. Bélával tusako

dása és ellenségesen háborgása , azután I. Gei-

zának 's Sz. Lászlónak a' változó eszű Sa

lamonnal versengése eléggé bizonyítják, míg

nem az utolsónak 1087-A. eltűnése az ország

nak pihenést adott, 's az akkor thronuson ülö

ritka nagy királynak időt engedett a' haza dol

gai rendbeszedéséröl , valamint az érdeklett

villongások közit természetesen eláradott go

noszságok orvoslásáról gondoskodni, kinek tör-

vényjei mutatják, mennyire volt süllyedve a'

nemzet, mint elvadult annak erkölcsi érzése.

Majd a' iz-d. század első felében újra felzava

rodott az ország csendessége , a" koronához II.

Béla ellen just formáló herczeg Borics által ,

ki magát Kálmán fijának állítá , 's követke

zőleg a' pusztító tűz nagyobbra nevekedett, és

több több romlást okozott az alatt míg II. Gei-

za testvérével Istvánnal vesződött , III. Ist

vánt nagybátyjai II. László és IV. István

a' thronusról elkergették , III. Bélának a' test

vére Geiza okozott bajt, Imrét végre az öcs-

cse András zaklatta.

Ha már az országnak az érdeklett idő

korban ennyi szélvészektől és viszontagságok

tól rongáltatását közelebbről szemléljük , ezen

jelenés okát koránt sem mint más státusokban

a' nemességnek az uralkodókkal küzdésében,

vagy az árisztokrátziának a' kormány tekinte



tével szembeszállásában kereshetjük, mert mind

a' két században sok külső és belső ellenségek

től háborittatások mellett is a' Magyar királyok

törvényes hatalmát elég erősnek , sokszor ren-

dithetlennek, átaljában a' nemességgel öszve-

ütközésen, súrlódáson felyülemelkedettnek lát

juk,-— de vi'sgálódó figyelmünk az előadott

roszsznak más kútfejeire vezet minket. A" ve

szély öszvefüggött nemzetünk polgári léteié

vel, 's a' státus két fő hatalmának, a' fenneb-

biek szerént , egymáshoz bizonytalan állásán

kívül , még némely más a' haza belsejében gyö

kerező környülményekböl folyt. — Legelöl em

líthetjük itt a' thronusra következés bizonyta

lanságát. Azon egyezésnél fogva ugyan , mely

re a' nép A'siából kiindulásakor lépett a' vezér

nek választott Almussal, (3.) a' korona ennek

famíliájában örökség szerént ment , de az elsö-

szülöttséghez kötés, a' személyek jussának kö

zelebbi meghatározása nélkül. így mivel az

uralkodás rendje nem törvényen , csak a' bevett

szokáson állott, sokszor választástól függött,

ebből számtalan zűrzavarok egyenetlenségek

fejlődtek , melyek honyjunkat tépő , vérbe bo

rító hadakká váltak , midőn egyszersmind út

nyilt a' királyi ház keblében is borzasztó ke

gyetlenségek elkövetésére , a' minek szomorú

(3.) „Ut quamdiu vita durarct tam ipsis, quam

etiam posteris suis, sempcr ducem haberent de

Srogenie Almi ducis. Anonymi ISclae Regis Nolarii

üst. Ducura Hungar. C. VI.
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bizonyságai a' Sz. István atyja testvére Mihály

fíjának a' szerencsétlen Vazulnak, majd Kál

mán parancsolatjából Álmus herczegnek , 's öt

esztendős ártatlan Ujának Bélának szemek vi

lágától megfosztatásuk.

Az ország csendességét továbbá felboly

gatta még a' pogányságnak a' keresztyén hit el

len mérges viadalra szállása. Mivel az akkori

világ gondolkozása szerént— 's váljon még ma

is nincs é sokaknak ilyen vagy hasonló meg

győződések? — a' Jézus vallásának terjesztése

a' Magyarok köztt nem annyira szelíd rábeszél-

léssel , mint erőszakkal és az akaratnak az ér

telem felvilágosítását megelőző kénszerítésé-

vel történt, ezért az új hit ezen a' földön ne

hezen lehetett honnyivá , 's a' nemzet magát at

tól szinte egy századon keresztül idegennek

mutatta. Különösön két versben I. András és

I. Béla alatt tört-ki a' régi pogány szertartás

hoz ragaszkodók dühössége a' keresztyének el

len, a' felingerelt fanatismus mind annyiszor

vérpatakot árasztva temérdek pusztulást oko

zott, 's még Sz. László idejében is látszik nyo

ma a' nemzet undorodásának a' keresztyén név

től, mert ezen király egy törvényjében tilal

mazza a' kutaknál, élöfáknál, forrásoknál és

köveknél pogányok módja szerént áldozást. (4.)

A' keresztyénség ellen viseltető indulat

gerjesztésére táplálására, 's így az Ínséges zür-

(4.) S. Ladisl. Decret. L. I. c. XXII.

k
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zavar nevelésére befolyt , azzal kezet fogott

még azon környülállás , hogy az országba szá

mos idegenek hivattattak, különösön a' Német

és Olosz földről, kik itt megtelepedve szép jó

szágok birtokossivá lettek, 's gyakran hazafi

jak hátratétejével fö rangra, nagy hivatalokra

emeltettek. Már Sz. István, fijának Imre her-

czegnek lelkére kötötte a' külföldiek becsülé

sét, pártfogását, azon meszsze néző és a' sza

badon uralkodás megalapítására számított po

litikai maxíma szerént, hogy „az egy nyelvű

's szokású ország gyenge és töredékeny. " (5.)

így a' Magyar monarchia bölcsőjénél ki volt

mondva hazánkra az ezt nyólez századoktol

fogva sujtoló átok, a' nemzeti lélek kifejlődé

sét gátló , az egyet nem érthetést éltető , a' né

pet elválasztó , ellenséges részekre szaggató

Bábeli nyelvzavar. ■—•

De legtöbb veszedelmet , nyomorúságot

árasztott -el Magyarországon az a' kártékony

rendtartás, hogy a' királyok néha magok test

vérekkel , fijokkal , vagy rokonjókkal az orszá

got és fö hatalmot megosztották , 's nékik egy

vagy több provincziákat megyéket birtokul ál-

tal-engedtek. Ezt I. András kezdette, ki Né

met császár III. Henrikkel io4 8-é. hadba ele

gyedvén, az öcscsét Bélát Lengyelországból,

hol tartózkodott, segítségül hívta, 's hogy in-

(5.) „Unius lingvae, uniusque moris regnum im-

becille et fragile est. " S. Steph. Dccr. L. I. c. VI.
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kább elkötelezze országa harmadrészével meg

ajándékozta. Azt mondja Thuróczi ,,ez az osz

tály volt szerzöoka a' Magyar királyok és her-

czegek köztt történt versengéseknek." (6.) Va

lóban az első lépés megtétele után a' kártékony

példát az idő mintegy törvényesítette , a miből

több roszsz, inség következett. Az által hogy

a' királyok az uralkodásban társakat vettek-fel ,

ezeket magok vetélkedöjikké változtatták , a'

státus erejét gyengitették, a' kormány egy czél-

ra törekedését gátolták , számtalan fondorko-

dásokra adtak alkalmatosságot , 's végre a' ha

szonleső nagyravágyás, irigy féltékenység, 's

ezekkel rokon kívána'tok előtt szabad mezőt

nyitottak , melyeknek kirontása az országot

mindenkor keményen megrázta, 's testvéri vér

től füstölgő siralmas háborúk szülője lett. —

Azon támadások, szüntelen újuló villongások,

melyek, a' mint feljebb érdekeltük, az egész

li-d. és \%-d. század folytában a" hazát dúltak,

s azt tűzbe boriták , éppen ezen kútfőből vet

ték származásokat. Lehet képzelni a' hazának

ezen szélyel válás által okozott romlását, süllye

dését, mely szüntelen nevekedve, Imre király

alatt, ki 1196-6. ült thronusba, már igen ma

gos pólezra hágott. Ezen gyenge és jussait ol-

(6.) „Haec — prima régnl hujus divisío, semina-

rium fűit discordiae et guerrarum inter Duces et

Reges Hungáriáé. " Thuróczi Chron. Hungar. Pars

II. c. XLII.
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t-almozni nem tudó fejedelemtől nagyravágyó

ecscse András erővel kicsikorta Horváthország

és Dalmátzia birtokát, majd két versben nyil

ván feltámadott, fegyvert fogott bátyja ellen,

ki utoljára kéntelenittetett a' békeháborítót

tömlöczbe záratni. Imrének 1204 végén tör

tént elhunytával ugyan András a' még kisidejü

László gyámatyja , 's az ország kormányzója

lett, de az özvegy királynéval nem sokáig ma

radott egyességben , a' ki fijával együtt Ausz

triába szaladván menedéket keresni , szinte vé

res hadra került a' dolog, midőn a' kisded ki

rályfi halála a sok ártatlan vér kiontását meg

gátolta. —

Az így megbomlott ország belső gyengü

lését roskadását tetézte még egy olyan roszsz ,

mely az anyaszentegyházat gazdagító, átaljá-

ban a' korona-jószágait országa tetemes kárá

val pazérolva ajándékozó Imre király (7.) ide

jében kezdett nagy mértékben elhatalmazni.

(7.) Annak, hogy Imre, valamint fija II. András

a koronajoszagait vesztegették, 's a' papságnak is

bovon adakoztak, igen nevezetes bizonyságát ta

láljuk IV. Bélának 1238-5. költ oklevelében, mely

ben a' Német keresztes vitézek Magyarországi ha

ssanak némely birtokait , jövedelmeit megerősíti:

,,<(>uod cum Itcgni régimmé -per successionem ad

nas — devolulo, superfluas et inutiles donationes

teraporibus piae memoriac Andreáé patris nostri ,

nec non felicis recordationis Emerici, Regum Hun

gáriáé ilhistrium factas , per qnas jus coronae regiae

pene penítus erat annullatum decrevimus re-

vocandas , utpote qnae sine gravi regiae dignitatis pe-
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Ez a' veszély a' hivattatásáról felejtkezett pap

ságnak mindennemű zabolátlanságra vetemedé-

se, erkölcstelenségbe süllyedése volt, a' mit

annál bátrabban lehet erősítni, mert a' szem

betűnő és botránkoztató tettek bizonyságait

Pápa leveleiből merítjük. A' Váradi püspök

Elvin többféle vétkeiért a' Kalocsai érsektől

egyházi átok alá vettetve , a' Pápától Romába

idéztetik , (8.) ugyan ezen püspököt kanonok

jai simoniával, (9.) hamis esküvéssel terhelik ,

'8 tőle erőszakoson kiraboltatásokat panaszol

ják; (10.) a' Csanádi megyében a' papok kicsa

pongó életet folytattak, 's a' törvények ellené

re nyílván széltire házasodtak, (11.) Imre ki

rály feladja a' Pápának Pécsi püspök Calanust,

mint a' ki saját unokahugával nösparáznaságot

űzött, (t2.) ugyan ez a' püspök, és a' Földvá-

riculo non poterant tolerari; ad donationes etiam Ec-

clesiis et aliis piis locis per eosdem faetas ■

manus revocationis duximus apponendas." Fejér

Codet Diplomát. Hung. Tom. IV. Vol. I. 105.

(8.) L. III. Innocentius Pápánalt jul. 18-fc. 1198-6.

költ levelét a' Várudi püspökhöz. Fejér Cod. Dipl,

Tom. II. 339. Katona Hist. Crit. IV. 518.

(q.) Simoniának nevezik az egyházi hivataloknak,

jövedelmeknek pénzért eladását, 's azokkal nyilvá

noson u'soráskodást.

(10.) L. III. Innocentiusnak a' Magyarországi püs

pökökhöz fcbr. i-söjén 1109-6. irt levelét. Fejér Cod,

Díplom. Vol. II. 351 — 353. Katona Hist. Crit. IV.

540. 541. —

(11.) III. Innocentiusnak a' Csanádi püspökhöz

dec. 16-íc. 1198-6. irt leveléből. Fejér Cod. Diplom.

Tom. II. 540. Katona Hist. Crit. IV. 521.

(12.) Imre király Calanus aránt , mint látszik ,
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rí apátur egymás ellen költsönösön vádoskod-

tak, — az utolsó, hogy a' püspök egy diplomát

tőle erővel elvett, 's pénzétől is megfosztotta,

az első ellenben az apáturnak hamis levelek

koholását lobbantotta szemére, azon erőszakos

tettével, hogy egy templomot kirabolva, a' pa

pokat saját házokból kiverte, (15.) 'a végre az

anyaszentegyház két fejeit, az Esztergomi és

Kalocsai érsekeket Imre király III. Innocentius

által szóllittatta-meg az ország csendességét

azon óbból mivel az öcscsének Andrásnak részén

volt, gyűlölséggel viseltetett, 's ötét a' Pápa előtt

a' fennirt istentelenséggel nem csak el vádol la, de

jelentését több versben ismételte. Méltán é vagy

nem? bajos meghatározni. A' Pápa állítása szerént,

Imre király a' Pécsi püspököt ellenségesen üldöz

te, a' mint az egész ország tudta, az ilyen kútfö-

bol származott cselekedetek pedig nem szoktak

tiszták lenni. Másfelől noha a' dolog kinyomozásá-

ra rendelt Győri püspök több társaival bizonyítót-

ta Calanus ártatlanságát, III. Innocentius ötét meg

feddette, nagyobb vigyázatra, 's az unoka húgával

társalkodástól megszűnésre intette, hogy minden

gyanút eltávoztasson. („Nos eundem episcopum per

nostras litleras corripuimus , injungentes eidern ad majo

réin cauthelam, ut ab illius familiaritate cessando

sinistra de ipso suspicio non posset haberi. ") Ez a' ke

reset, II. András alatt is kétszer felelevenittetve,

több esztendőkön keresztül mérgesen folyt , a' mi

mutatja Calanus hatalmas ellenségeit. Az egész per

folyamatját környülállásoson leírja Koller Histor.

Episcopatus Quinqueeedes. Tora. I. 255 — 264. to

vábbá 279 — 28Q. Az oklevelek ugyanott 312 — 335.

Katona IV. 772. V. 42 — 48. — 114.

(13.) L. III. Innoc. Pápának jan. 30-ír. ligg-6. költ

levelét. Fejti- Cod. Dipl. II. 853 — 355. Katona V.

343 — 54Ö- —
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felzavarható perlekedések kikerülésére, (l 4.)

a' Kalocsai érseket pedig ezen Papa különö

sön megfeddette, éppen misét szolgáltató ér

sek társának a' gyülekezet láttára botránkozta

tó nagy lármával háboritásáért, 's másutt is" an

nak jussaiba avatkozásért. (15.) Hogy az égből

leszállt vallás és erkölcs tanitójinak ennyire al

jasodások, pokollal szövetkezések, tudomány-

jókkal élesen ellenkező cselekvések, "s a' szent

ség nimbussával fedett bestelen életek milyen

kártékonyul hat-ki az egész polgári társaság

ra, midőn a' nép megvesztegetésével, roszsz-

ra csábításával a' státus legerősebb talpkövét

rázza-meg,— ezt említni elég, bizonyítni szük

ségtelen. —

Ha már Magyarországnak ez időbeli kül

ső politikai helyhezetére vetünk egy pillanta-

tot, azt hármas szempontból fontolhatjuk, ha

t. i. a' hozzá tartozó provincziákkal öszveköt-

tetését, a' szomszéd státusokkal lévő viszony-

jait , valamint a' Romai Pápákhoz állását , ezen

egyházi fejedelmeknek a' magyar dolgokra be

folyását vi'sgáljuk. — A' tulajdonképpen úgy

mondott Magyarországon kivül, melynek ré

szét tette a' Sz. Istvántól 1002-A. elfoglalt Er

dély — annak mellék birtokai valának Horváth-

(14.) III. Innocentlusnali II. Andráshoz fébr. 18-í.

1203-íu irt leveléből. Fejér Cod. Diplom. Tom. II.

403. 404. —

(15.) L. III. Innocentiusnak máj. 5-fc. 1203-6. költ

levelét. Fejér Cod. Dipl. Tom. II. 410.

X
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ország, a' tőle még ekkor külön nem vált Tólor-

tzággal , Dalmdlzia, Rúina vagy Hoznia , [és

tS%ervia , valamint Galics,iáh*z 's Lodomériá-

ho% is már jus formálódott. Ezek közzül

Horváthország a' Magyar koronához csatoltat

va az anyaországgal teljesen egyforma jusok-

kal törvényekkel , igazgatással birt, a' többek

ellenben Magyarország felsösége alatt állot

tak, onnan függöttek, de saját külön törvény-

jeket , kormányjókat megtartották , — provin

ciáé adnexae, et mbjectae. — Horváthország

nagyobb részét 1091-A. Sz. László hódolta-

meg, annak tengeri mellyékét Kálmán tette

magáévá, ki 1103-A. Dálmátziának is ura lett.

Ugy látszik mint ha Kálmán Rámát vagy Boz»

niát is (16.) bírta volna, legalább egy diplo

májában annak czimjével élt, (17-) bizonyosabb

azonban hogy II. Bélától kezdve volt ez a'

tartomány királyjaink alatt. Galicziát és Lo-

domériát (18.), 1185-*. III. Béla foglalta-el,

's kissebbik íijának Andrásnak adta, azonban

(16.) „Bosnense regnum quod et Ramam voca-

mus„ a' mint Thuróczí mondja Chron. Hung. Pars

IV. c. LXV. —

(17.) „Colomanus — ■— Hungáriáé, Dalmatiae, —

Chroatíae Ramaeque rex„ a' Spalatroi egyház jui-

sait megerősítő 1103-6. költ oklevélben. Fejér Cod.

Dipl. Tom. II. 39.

(18.) Galíczía és Lodoméria, a' szelesebb értelemben

vett, és a' Lengyel koronához tartozó Veres-Oroszor

szágnak (mely magában foglalta Podoliát, Volhyniát

Ukrániát) két tartományját tevék, melyek neveket Ha-

lics éa Wladimir í6 városoktól kapták. Az elsó dél



négy esztendő máira elvesBtette: csakugyan

azokat András, király korában viszszaszerez-

te. Végre Szervia 1202-A. Imre király idejé

ben lett Magyar -provinczia. (19.) — Azon kér

désre, váljon Magyarországnak hasznára vol

tak, ereje 's hatalma nevelésére szolgáltak é

ezen mellék provincziák? szinte tagadólag kell

felelnünk. Tudjuk hogy királyjaink Daltná-

tatia felett a' 12-d. század folytában, majd a'

Velenczeiekkel, majd a' Görög birodalommal

versengettek, 's annak megtartásáért igen költ

séges rongáló hadakba elegyedtek, a' mi H.

András alatt Galicziával is éppen úgy történt,

így ezen tartományok bírása a' Magyar kirá

lyokat sokszor nem az ország javától kíván

tató próbatételekre, idegen czélokra ragadták,

midőn másfelöl azokon uralkodásoknak csak

neve volt, felsöségi jussok valódi hatalom nél

kül ingadozott, állandóságot nem igért.

A' mi hazánknak a' szomszéd státusok-

re, a' Magyar földel észak nyúgotra határoson fe

küdt, a' második feljebb Volhyniában esett. Ezen

tartományok hajdan több apró részekre oszolva ,

a' Lengyel és Magyar királyok közit sok egyetlen-

ségre adtak alkalmatosságot. A' mái Galicziának

és Lodomériának kiterjedése a' régitol különbözik.

(19.) L. Dissertationes historico -criticae super

truibusdam vetustiorum rerum Ungaricarum Capi-

tibus. Posonii !832 — 112 — 117. Ezen fontos nagy

bccstt és Magyarország régi állapot ját jelesen vi

lágosító munkának szerzője Posoni prépost, iidv.

tanácsos Madarasi Ferencz. Harmadik része a' ko

ronához tartozott különböző provincziákat diplo

matikai hitelességgel irja-le. —
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kai lévő politikai viszonyjait illeti, az a' w-d.

században nyúgoti szomszédjával a' Német bi

rodalommal kissebb nagyobb mértékben mér

ges súrlódásban állott, tusakodott, déli 's kele

ti szomszédjával ellenben a' Görög birodalom

mal csak nem minden megháboritás nélkül

békességben volt. A' 1 2-d. században ezt meg

fordítva látjuk, mert ennek folytában szinte

mindég háborgott a' Görög császárokkal , mi

dőn a' Németekkel kevesebb ellenségeskedést

folytatott. Ugyan ezen században az Orosz

és Lengyel földön táborozások által északra ig

terjedett a' Magyar királyok befolyása, de ez

nem az ország hasznát tekintő cselekvésmód

gyümölcse , inkább launé szüleményje volt, 's

mint múlékony, maga után semmi valódi, a'

hazára jóltévöleg munkáló következést nem

hagyott. E' szerént bár a' 1 i-d. században több

ritka nagy és derék fejedelmek ültek a' Magyar

thronuson , Sz. István , I. Béla, I. Geiza, Sz.

László, Kálmán, kik közzül egyiknek is nyo

mába nem léptek a' ii-d. századbéli királyok,

ez utolsók az ország politikai intereszszéjét

"jobban szemek előtt tartották, mert dél és kelet

felé kellett volna a' Magyarnak hatalma, birtoka

szélesítésére törekedni, nem nyúgoton keresni

azt. Egyébaránt a'fennebiekbenleirt villongós,

nyugtalan, szélveszes belső állapotja honyjunk-

nak, a' külföldre kihatást gátolta, 's egy nagy

és magos ideára emelkedésnek, a' státus ere-

1*
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je arra fordításának, kifejtésének egyaránt el

lent állott.

Ha végre Magyarországnak ez időkor

ban a' Romai Pápákkal egybeköttetését, ural

kodóinknak ezen udvarhoz állását tekintjük,

itt hazánk históriájának szép oldala tűnik sze

münkbe. — A' 1 l-d. század , melynek elejé

vel lépett nemzetünk a' keresztyén népek so

rába, azon nevezetes epocha, mikor a' Romai

Pápák tekintete a' legmagosabb pontra kez

dett hágni. Minekutánna II. Miklós Pápa alatt

1059-A. ezen papi fejedelmek választatása el

vétetett a' Német császároktól , 's a' cardináli-

sok gyűlésének adatott, csak hamar VII. Ger

gely — kinek a' jövendő századokat, távoli

utánkort ölelő óriási lelke bámulásra , tiszte

letre ragadó — 1075-tól 1065-iff megvetette

a' Romai hierarchiának sokáig rendithetlen,

ma is keményen álló talpkövét, a' papok nö-

telenségének törvényjé tételével, valamint az

investitura jussának 20.) az uralkodók kezé

ből kifacsarásával. Követöji közzül többen dol

goztak a' roppant czélra, 's eléggé ismeretes

ezen idő históriájából, a' legnagyobb világi

fejedelmeket megalázó, és az egyház menykö-

(20.) Investitura, hivatalba vagy jószágba beikta

tás jussa. Ez a' püspökségekre , egyházi méltósá

gokra nézve egy gyűrűnek 's papi pálezának kül

désével szokott történni. VII. Gergely után ezen

felsöség megismerésre kötelező jegyeket a' Pápák

tól kellett kérni, nem a' királyoktól. —

^
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vérei porba tiporó felsösége, hatalma a' Ro

mai Pápáknak. Magyarország azonban éppen

ezen században nem érezte a' kevély Roma

sullyos nyomását, a' mit erős lelkű, ön-aka

rattal biró derék királyjainak közönhet, kik a'

külföldi kártékony befolyásnak, 's magok fe

jedelmi jussaikba avatkozásnak elibe állottak.

A' királyi méltóság alapitója Sz. István ugyan,

midőn Romából koronát kért, a' vallás körül

tett munkálódását a' Papával mint anyaszent

egyház fejével jóváhagyatta , de azért orszá

gát néki alá nem rendelte, sem királyi hatal

mát el nem adta , 's valóban VII. Gergelyig,

a' század vége felé, nem is látjuk nyomát hogy

ezen szent atyák az ország' belső dolgaiba

elegyedtek volna. (21.) A' mindent tehető VII.

Gergely , kinek ablaka alatt IV. Henrik Csá

szár mint bűnein bánkódó mezítláb állott —

I. Geizához mérsékelt hangon írt levelében

fejezi-ki óhajtását, hogy szeretné őtet Salamon

nal megbékélhetni, (22.) Lászlót pedig kíméli-

(21.) A,' II. Silvester Pápának tulajdonított híres '

levelet, melyet márcz. 27-ről. 1000-6. Sz. Istvánnak

küldött volna — ma emlegetni, 's azzal támogatni a'

Pápa suprcmácziáját Magyarországon, szinte több

mint nevetséges, — minekutánna azon bulla közre-

bocátásában elkövetetett álnokságát Levakovicsnak,

saját kezével írt leveleiből Hercselich után Kollár

felfedezte. — De originibus et usu perpetuo potes-

tatis Legislatoriae circa sacra Apostolicorum Be-

eum Ungariae. Vindobonae 1764. 8. p. 155 — lós^ —

Sajnálni lehet hogy a' derék Feiér-is — Cod. Dipl.

I. 279. — hitelt láttatik adni a' kohóit Írásnak. —

(22.) VII. Gergelynek ápr. 14-k 1075-6. Geizához

irt levelét 1. Fejér Cod. Dipl. Tom. I. 424. —
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▼e 's kérve próbálgatta a' Sz, Szék aránt vi-

scltetö tisztelete nyilatkoztatására, és ezt oda

megvivö követek küldésére birni, (23.) de meg

Bem alázhatta a' méltóságát' érző, fenntartani

tudó királyt, a' mit ez tettel bizonyított, mi

dőn a' nevezett Pápától 'egyházi átok alá ve

tett jLengyel királyt Bolezlávot nem csak be

fogadta és pártfogolta, de majd a' fiját Mjesz-

kot thronussába viszsza is tette. Hasonlóul Kál

mán király, Spalatroban léte alatt 1 1 oi-b. az oda-

Taló érsekké választott Crescentiusnak nem en

gedte letenni azon esküformát, melyet II. Pascha-

lis Pápának követe tőle kivánt, mivel az egye

dül a' Romai udvar intereszszéje szerént volt

készitve, 's a' Pápa szemrehányó panaszos sür

getésére sem hajtott. (24.) Átaljában az egy

házi méltóságokra szabadon kinevezés , által-

tétel, és beiktatás jussát a' Magyar királyok

a' W-d. százában megszorítás nélkül birták;

'i mind a" mellett hogy Kálmán 1106-í. a'

Guastallai conciliumon az investitura jussá-

(23.) VII. Gergely lét levelet írt ezen tárgyban,

az elsőt Esztergomi érsek Nehemiáshoz jun. g-k.

1077-6. a' másikat magának Sz. Lászlónak márcz 21-k.

1070-6. Fejér Cod. Dipl. I. 442. 445. —

(24.) Katona Histor. Crit. III. 146 — 159. H. Pa-

schalisnak az érsekhez küldött levelében ezen ne

vezetes állítás van: Quid super cpiscoporum trans-

lationibus loquar, quae apud vos non auctoritate

apostolica, sed nutu regis praesumuntur ?,, Katona

Ibid. 155- —
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ról lemondva, azt a' Pápáknak általadta (25.)

ezzel az utolsók befolyása hazánkra sokáig

nem nagy nevekedést kapott; nincs is azon

század közepéig nyoma a' Magyar egyház dol

gait vezető, kormányozó apostoli gyámságnak.

De már III. István , még inkább III. Béla a-

lalt a' Bomai hatalom hydrája kezdé emelni

fejét. III. István i\6g-6 atyjának II. Geizá-

nak egy rendelésére hivatkozván, a' püspökök

letétele vagy más megyékbe által vitele jussát,

mely addig egészen a' királyok tetszésétől füg

gött, a' Pápáknak engedte, oly móddal hogy ezek

nek jóváhagyása nélkül jövendőben egyik se tör

ténhessék. (26.) Csak hamar többre ment a

dolog, 's midőn ,,az apostoli széket egész éle

tében tisztelő,, (27.) III. Bélát a' vakbuzgól-

kodásu Esztergomi érsek Bánffi Lukács meg

koronázni nem akarta, a' dolog III. Sándor

(25.) „Investituram episcoporum , hactenus a ma-

joribus habitam juxta admonitionem vestram dimi-

simus,, a' mint Kálmán irja. Fejér Cod. Dipl. Tora.

II. 45 Katona III. 216 — 220.

(26-) Devotionem r'egis G. patris nostri —

— imitari volentes, constitutionem super deposi-

tione et transmutatíone cpiscoporum quod

Alexandro papae et suis successoribus noscitur

concessisse, — quod absque auctorilate ct ConSl-

]io eius et successorum suorum, depositionem sen

translationem episcoporum non facérét, vei fieri

permitteret, conürmamus. „Fejéríl. 181. Katona IV.

183 — ig4.

(27.) „Béla rex páter tuus, qui totó tempore vi

tae suae sédem apostolicam studuit honorare,, ezt

irja Imrének III. Innocentius. Fejér II. 43C.

^
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Pápa elibe terjesztetett, ki , mivel sem intésé-'

re, sem parancsolatjára nem hajtott a' neve

zett érsek, a' koronázást a' Kalocsai érsek ál

tal viteté- véghez. (28.) így mind tágasabb me

ző nyílt Magyarországon a' Romai udvar hatá

sa körének, 's természetesen a' királyoké azon

mértekben keskenyült ; közbenjáróság neve

és színe alatt több több kívánságokat tudtak

a' Pápák formálni, melyekre alapították felsö-

ségeket, mert az ilyen forma példák nem ma

radnak következés nélkül. III. Bélának fija

Imre alatt , főképpen III. Iniíocentius idejétől

fogva, ki 1198. elején ült Sz. Péter székébe,

Roma már fennhéjjazó erős hangon kezd Ír

ni királlyainknak , befolyását mindenre kiter

jeszti, a' legfontosabb országlói jusokba elegye

dik, 's lassanként azokat magához csikorja,

a' mit igen szembetűnő esetekkel bizonyítha

tunk. A' nevezett Pápa január. zg-L 1198-i.

az Imre öcsének Andrásnak hathatóson paran

csolja, minden egyéb dolgai félretételével a'

Sz. Földre menetelt, különben nem csak egy

házi átokkal , de a' thronusra következés jus

sától megfosztatással is fenyegeti , (29.) hason-

(28.) Katona Hist. Crit. IV. 226 — 281. —

(29.) Per apostolica tibi scriptapraecipiendoman-

damuS, quatenus postpositis ceteris sollicitudini-

bus debitum acceptae crucis exsolvens, pro-

positum iter arripias. — Sciturus ex tunc

anathematis te vincuto subjacere, et jure, cruod ti

bi in Begno Ungariae competebat ordine ge-

V
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lóul tiltja néki a' bátyja ellen fegyvert fogni,

a' mit ha cselekednék, hozzá tartozójival e-

gyütt excommunicáltatik , 's birtoka interdic-

tum alá esik. (30.) Így süllyedett a' királyi

tekintet annyira hogy Imre szinte mozogni sem

mert a' Pápa akaratja nélkül , 's még aprólé

kos kicsi tárgyakban is hozzá folyamodott, tő

le kért engedelmet. (31.) Nem csudálhatjuk

azért midőn a' Pápa vette oltalmában az ide

gen támasz nélkül állani nem tudó, 's Palaes

tinába készülő fejedelem országát, hogy néki

kellett a' király fiját illető hűség hite letéte

lét a' püspököknek parancsolni , a' kormány

iránti engedelmesség, tisztelet fenntartásáról

gondoskodni, (32.) valamint a' kisded herczeg

niturae, privandum, et regnum ipsum ad minorem

fratrem tiinni appellatione postposita, devolvcn-

dnm.„ — Fejér Cod. Dipl. Tom. II. 314. KaLona

Hist. Crit. IV. 478. 479.

(30.) L. III. Innocentiusnali, máj. 16-ft 1198-6. An

dráshoz irt levelét Fejér Cod. Dipl. II. 316. Inter-,

dictumnak nevezték azon egyházi büntetést, midőn

egy egész országban vagy városban az isteni tisz

telet és szentségek kiszolgáltatása. meg volt tiltva.

Tudva van a' közép idÓ históriájából, millyen ret

tenetes fegyver volt ez a' Pápák kezében. —

(íi.) Mint p. o. egy Bihari főispántól kezdett 's

épitetlen maradt klastromnak alkalmasabb, bátor

ságosabb helyre Vihetéséért: Fejér II. 321. 322. Ka

tona IV. 500. valamint azért hogy egy országabéli

érseknek vagy püspöknek se legyen szabad udva

ri embereit, tanácsossait , név szerint a' kedvellt

Győri püspököt kizárni az anyaszentegyház keblé

ből. — Fejér II. 350. Katona IV. 538. 539- —

(32.) „Ut in absentia tanti principis —— ad regni

tutelam et defensionem pontifícalis accingatur auc
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xnegkoronáztatását rendelni, (33.) '» atyja ha

lála után jussai el nem idegenitésére ügyelni.

(34.) Ezen az úton II. András idejében már

óriássá nevekedett hazánkban a' szent hatalom,

királyjaink csak a' méltóság, rang üres nevé

vel maradtak, 's méltán kérdésben tehetni az

utói emiitett király országlása felöl, ö volt

é, vagy a' Pápa Magyarországnak ura? —

A' kisded Lászlónak május i-k 1 20 5-£ tör

tént halálával megnyerte II. András a' thro-

nust, melyre addig sok háborgások köztt vá

gyott, törekedett. Koronáztatása azon eszeten-

döben máj. l<)-k. pünköst napján történt, mely

alkalmatossággal megesküdt „országa jussait,

's koronája méltóságát sérthetlenül fenn tar

tani.,, (35.) De tettel ezt nem bizonyitot-

torit&s mandamus et districte praecipimus,

quatenus — Ladislao fitio ejus debi-

tum juramentum fidelitalis exhibere curetis.

111 is eiiain , queis idein rex tam filii curam sui —

quam administrationem regni commiserit —

— — reverentiam debitam exhibere curelis. „ III.

Innocentiusnak a' Magyarországi püspökökhöz féhr.

25-fc. 1203-6. irt leveléből. Fejér II. 402. Katona IV.

658. —

(33-) L a' Pápának a» Esztergomi érsekhez, ápr.

24-fc 1204-6. irt levelét Fejér II. 431. Katona IV. 7 1 2.

(34.) „Ut eidem regi regni jura integra conserven-

tur, nos — ex apostolatus officio tenemur tueri

pupillum,,, a' Pápának ápr. 25-k. irt leveléből. Fe

jér II. 457. Katona IV. 763. —

(35.) „Quod carissimus in Cbristo filius noster

illustris Hex Ungariae páter tuus ———
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ta, sőt uralkodása egész folyamatjában éppen

az ellenkezőt mivelte, mert egy ingadozó, alú-

székony, sem belátással sem önakarattal nem

biró fejedelem volt, ki hit vessél öl és a' kö

rülötte lévő nagyoktól vezettetve a' papság in-

tereszszéjét igen sokszor az ország javánál elébb

becsülte. Gyengeségének mindjárt uralkodása

kezdetén két szembetűnő példáját adta, mi

dőn egyfelől III. Innocentius Pápának enged

te az ürességben lévő Esztergomi érseki szék

betöltését , ki az ö kedve 's óhajtása ellen ar

ra Kalocsai érsek Jánost vitte által, (36.) va

lamint az emiitett Pápához folyamodásával,

in coronatione sua juraverit jura regni siti,

et honorem coronae illibata servare,, ezt irja III. Ho-

norius Pápa jul. i5-/<. 1225-ft. ifjabb király Bélának,

midőn néki ajánlja, hogy a' korona jószágoknak az

atyja által az ország kárával elidegenítését maga

birtokában húzza- viszsza. Fejér Codex diplomát.

Tom. III. Vol. II. 17. 18. Kovachieh Vestigia Comi-

tiorum apud Hungaros. 81. 82. —

(36,) A'dologigy történt. Meghalván 1204-5. Ugrin

Esztergomi -érsek, azon megye kanonokjai megválasz

tották Jánost a' Kaiocsai érseket, de a' minek az

Esztergomi szék alatt lévő Pécsi , Váczi , Veszpré

mi Nyitrai püspökök, a' mint nevezik , a' suffraga-

neutok ellene mondottak. Ebből a' két rész köztt

heves vitatás és per következett a' választás jussa

felett, melyet a' káptalan egészen magának tulaj

donított, a' suffraganeusok közösnek állították. A'

kérdés III. Innocentius elibe ment, majd András

is , mint unokaőcscse László nevében kormányzó

belé szóllott, 's elébb a'Halocsai érsek általtétele a-

ránt irt a' Pápának, azután eszét változtatván a"

Pécsi püspököt kivánta azon szélire emelni. De a'

Pápa jun. 24-ft. I205-&. költ levelében ezt jóvá nem

hagyá, az Esztergomi káptalannak új választást pa
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hogy mivel felesége várandós vala, a' szüle

tendő királyi magzat aránt a' hűség hite le

tételére a' Magyarországi egyházi és világi fő

urakat szoritsa-rá , a' mit III. Innocentius meg

— ; í *

rancsolt , 's utánna tcvé, hogy „különben köteles

sége szerént, 's apostoli teljes hatalmánál fogva a-

zon egyházra nézve alkalmas fö pásztorról gon

doskodik.,, „Alioquin ex tunc ad provi.

dendum Ecclesiae eidem pastorem idoneum proce-

demus, secundum officii nostri debitum, ex plenitn-

dine apottolicae potestalis.„ Fejér. II. 460 — 462. A'

Pápa ezen levele sem csinált egyességet az ellen

kezők köztt, 's igy III. Innocentius tekintete 's be

folyása nem kicsi nevekedésével,oct. dk 1205-b. az

Esztergomi káptalanhoz küldött levelében Kalocsai

érsek Jánost tette által az Esztergomi érseki szék

be. Fejér Cod. Dipl. Tom. III. Vol. I. 23 — 2g. Ka

tona Histor. Crit. V. 6 — t3. Ez a' per egybe-függ

azon érdekes kérdéssel, hogy a' Magyar anyaszent

egyház gyakorolta-é az érsekek és püspökök vá

lasztása — electio vei postidatio —■ jussát? vagy mint

ma jiis patronatus név alalt azon fö pásztori szé

lekre kinevezés a királyoktól függött? Katona ezen

tárgynak szentelt vi'sgálódása következéséül — Hist.

Crit. V. 16 — 28. az ide tartozó dátumoknak szo

kott pontossággal felhozása, egybehasonlitása után

úgy találta, hogy a' n-d. és ii-d. században a'

jus patronatus egyedül az uralkodóké volt, ellenben

a' 13-d. század elejétől kezdve a' 15-dikig a' papi

méltóságok kinevezésébe befolyt az illető megyék

választása is, míg- nem a' 'Sigmond király alatt

1414-főZ 1418-ig- tartott Constantziai egyházi gyűlés

az emiitett just viszszaadta királyjainknak , kik ez

idÖ ólta azzal szakadatlanul élnek. — „Ista liber

tás regni, quantum ad beneficiorum collationes, olim

tempore Sigismundi Imperatoris et Begis nostri ,

uiia cum compluribus libertatibus hujus Regni, in

generáli ac celebri Concilio Constantiensi

— corroborata jurisque jurandi religione firmata

fűit: prout in bulla super in de confecta clare con-

tinetur,, a' mint Verböczi mondja Decr. Trip. iPart.

I. Tit. lt. §. 5. -



29

is tett. (37.) Ataljában ezen király egész or-

száglási rnndszerét, mind a' belső igazgatásra

mind a' haza külső dolgaira nézve, állhatatlan,

változó ész bélyegzi, 's ezért idejében a' Ma

gyar földön egymást érték a' pusztító, rongá

ló szélveszek, háborgások, melyekből a' kirá

lyi tekintet csökkenése , a' kormány erejének

tágulása, sőt szétbomlása természetesen fejlő

dött. Nagy mértékben tetézte az eláradott ve

szélyt- a' koronajavainak általa gyakorlott ela

jándékozása, helyesebben mondva pazérlása. 38.)

Éppen igy II. András külföldi táborozásai több

nyire számítás és valódi haszon nélkül történ

tek , a' mellett a' státus szembetűnő gyengíté

sét eszközölték ott is hol annak kiterjedését,

hatalmát nevelni láttattak. Ilyeneknek lehet

különösön nézni a' Lengyel földön Galiczia

és Lodoméria elfoglalására intézett lépéseit,

mely czélra több rendben vesztegette orszá

ga erejét 1206-tó/ fogva, mikor legelsőben ment

oda által, azonban mindég foganatlanul , nagy

(S7.) L. III. Innoeentiusnak a' Magyar püspökök,

hoz és fo emberekhez ezen tárgyban jun. t-k. 1206-6.

intézett levelét. Fejér Tora. III. Vol. I. 37. Katona

V. 38 — 30. —

(38.) Mindenek felett az anyaszentegyház és a'

papok tapasztalták II. András hajlandóságát, kegyes

jóltévőségét, a' mi abból elég világos, hogy az e-

zek számára tett adakozásáról, különböző jövedel

mek, jusok, szabadságok engedéséről vagy megerő

sítéséről szolló okleveleinek száma az ötvent felyül-

haladja , mint ez Fejér diplomatikai gyűjteményié

ből látható. De különben is ezen király bokeziise-
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fáradtsággal tett iparkodásának semmi állandó

és jóltérö következése nem maradt. (39.) —-

A' nemzetet csak hamar el idegenítette

magától II. András leginkább azzal, hogy nagy-

gérÖl, vesztegetve, czélaránytalanul ajándékozásá

ról több bizonyságaink vágynak. A' 37. szám alatci

jegyzésben emiitett levelében a' Papa igy szóll a'

Magyar Püspököknek , és főuraknak. — „Illustris

re* Hungáriáé regni principes quanta dilectio-

nis exhibitione studeat honorare , vos ipsi eo cer-

tius nostis, quo frequentius vobis et vestris munificen-

tiae suae suosidia benignus impendit.,, Fejér Tom.

III. Vol. I. 37. — Nem különben oda fennebb 7 szám

alatt felhozott t238-Wíí diplomában IV. Béla vilá

goson irja „superfliias et inutiles donaliones tempori-

jbus — Andrae patris nostri,, 's majd alább meg

látjuk hogy a' Pápának kellett II. Andrást meg-

szollitni a' korona birtokainak kártékony elidege

nítéséért. —

(39.) Galiezia és Lodoméria fejedelme Román

1205-6. egy ütközetben a'. Lengyelek ellen elesvén,

két kis idejű fi ját hagyta -hátra maga után. Csak

hamar az orság részekre szakadott, 's véres hábor

gások csata mezejévé vált. Román özvegye II. An

dráshoz folyamodván , vele a' Sárosi várban ösz-

vejövetelt tartott, 's nagyobbik ftja Dániel oltal

mát rá bizta, ki ellen majd több Orosz fejedelmek

fegyvert fogtak, a' miért II. András seregével 1206-6.

GaJicziába általment, de csak hamar czélt nem ér

ve viszsza tért, mivel az alatt Dániel az anyjával e-

gyütt országát oda hagyta. Azonban az emiitett

két tartományhoz formált felsoségi jussának fenn

tartásáért, azokat a' királyi czímek sorába beiktat

ta 's magát állandóul Galiezia és Lodoméria kirúly-

jának nevezte, legelsőben egy \lOt-diki oklevelében,

mellyel az Esztergomi egyháznak esztendőnként 1000

mark ezüstöt ajándékozott. Katona V. 33. Az hogy

1206-6 II. András táborozott Veres Oroszország

ban vagy Galicziában, a' Pápának egy ezen eszten

dőben jul. T-k. Magyarországra irt leveléből is lát

szik: „Ex litteris — — unius vestrum accepimtu ,
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raTágyó feleségének Gertrudnak (40.) szem

betűnő befolyást engedett , kinek az igazga

tásba és közdolgokba kártékonyul avatkozása

méltán sértette, boszszantotta a' hazafijakat, mi

dőn az ok elmellözésével az országba hivott

idegenek, különösön Németek nagy tisztsé

gekre, főhivatalokra léptek, 's jószágokkal meg

ajándékoztattak.* Hitvesse kedvéért halmozá

királyi kegyelmét annak nálla megjelent két

testvéreire prépost Bertholdra, és Bambergi

püspök Eckbertre, kit a' Pápa küldött szeren

cséltetni ötét Béla íljának születéséért. (4t.)

Nevezetesen az ürességben lévő Kalocsai ér

seki székre megválasztatá Bertholdot ki sem

az arra megkívántató tudománnyal nem bírt,

sem a' törvényes időt, — a' harmincz esz

tendőt, még nem érte-el, 's bár két versben

tagadta meg a' Pápa ezen törvénytelen ki-

quod cum reliquus in expeditionc cum rege in Ru-

teniam processisset,, Fejér. Torn. III. Vol. 40. — E-

eyébaránt a' Magyarok különböző próbatételeit

Galiczia és Lodoméria ellen, kivált II. András ide

jében , környülállásoson el beszclli Mailúth Gesch.

der Magyarén I. 174 — 186. ki előadását Karamsin

Histoire _de 1' empire de Russie — cziinü ismeretes

könyvéből vette. —

(40.) Ge-rtrud Meráni v. Tyroli berezeg Berthold

leánya volt. Az uralkodásba elegyedését bizonyítja

Theodoricus , ezen királyné leányának, a' szentek

közzé számlált Ersébethnek biographussa, „Erat

autem Andreas vír quietus et bonus, regina verő

mulier virtuosa et fortis, qnae femineae cogitatio-

ni virilcm aninmm inseréns, regrti traclabat negotia.n

Pray. Hist. 194.

Í4I.) Katona Hist. V. 40. —
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nevezés jóváhagyását, a' király sürgetéseinek

csak ugyan ellene nem állhatván decemb. 24-*A.

költ levelében azt megerősítette. (42.) Ezzel

nem elégedett-meg II. András, de még feljebb

vitte Bertholdot, több jótéteményééivel tetézte,

midőn ötét Horváthország , 's Dalmátzia bán

jává , azután Erdélyi vajdává , majd Bácsi és

Bodroghi főispánná is nevezte. (43.) Másfe

löl Eckbert is tapasztalta királyi sógora párt

fogó indulatját, hajlandóságát, ki ötét nem csak

(42.) III. Innocentius jun. i-k 1206-5. költ levele

szerént a' Salzburgi érsekre bízta végire járni

Berthold tudoraányjának és életidejének, addig is

a' Kalocsai megye ideigleni kormányzását rábízta.

Fejér Tom. III. Vol. I. 29. Katona V. 28.' A' neve

zett érsek megpróbálván Bertholdot ugy találta,

hogy folyvást olvas, a' grammatikából is tudott fe

lelni, azonban csak 25 esztendős lenne. L. a' Pá

pa levelét ápr. 5-ről 1207-5. Fejér Tom. III. Vol. I.

49. Katona V. 66. — Ennyi tudomány tehát elég

vélt II. András előtt, az érseki hivatalra! Mind a'

mellett a' Pápa, mivel zaklatták, még azon esztendő

ben helybe hagyta Berthold választatását. Fejér Tom.

III. Vol. I. 53. Katona V. ,72. —- De nem sokkal

azután január 21. 1209-6. erősen neheztelve irt III.

Innocentius a' királynak Berthold ellen, ki elhagy

ván megyéjét Vicenzába ment rudimentát tanulni,

— „non praecavens imperitiam suam, quam caute

domi studendo potuisset utcunque redimere, foris

indecenter vágandó, turpiter punlicare,, a' mint ki

fejezi magát a' Pápa, a' miért parancsolá is az ér

seknek haladék nélkül viszszatérni Kalocsába.

Fejér Tom. Vol. I. 75. Katona V. 89.

(43.) Bertholdnak az emiitett hivatalokra emel

tetését különböző oklevelek aláirásai bizonyitják.

Az Erdélyi vajdaságot 1212-5. 1213-5. 1214-5. visel

te. L. Fejér Index Codicis Diplom. Hungáriáé —

stirpis Arpadianae. Budae 1830. p. tol.—
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fekvő birtokkal megajándékozta , de ügyét is

felvette, 's a' Pápa előtt érette közbenjárósko-

dott, különösön mikor 1208-6. mint részes Né

met király Filep meggyilkoltatásába elkerget?

tetvén, Magyarországon keresett menedéket.

(44.) A' királynak rokonjaihoz és a' külföldiek

hez viseltető kedvezéséért közönséges zúgo

lódás lett az országban, 's többen a' főembe

rek közzül ellene öszveesküvést forralván III.

Bélának Konstánczinábolyban tartózkodó öcscse

Geiza (45.) fijaival titkon leveleztek, hogy II.

Andrást a' thronusról letaszítsák. De Sebeni-

goi ispány Domald felfedezte a' gonosz plá

numot, 's az árú\ók követjeit Spalatróban el

fogatván, leveleikkel együtt kötözve a" király

hoz küldötte. (46.) A' pártosok ugyan vétkes

(44) L. III. Innocentiusnali II. Andráshoz jan.

2'i-fc 1209-6. irt levelét. Fejér Tom. III. Vol. I. 74.

Katona V. 87 — 00. Eckbertnek a' Szcpességen jó

szággal megajnndékoztatását maga II. András bi

zonyítja egy I209-6e'K diplomájában. Fejér Tom. III.

Vol. I. 77. Katona V. 03. — Még egyszer 1205-6.

folyamodott volt ez a' király a' Pápahoz Eckbert

sógora dolgában, a' mint látszik a' Bambergi püs

pökségben megerősítéséért. Katona IV. 774 — 776.

Fejér II. 463. *

(45.) III. Bélának ezen ocscsérol 1. Pray Hist.

Beg. Hung. I. 163. továbbá 173 — 174. Hogy II. Gei-

zának III. Istvánon és III. Bélán kívül még két fi-

ja volt, Árpád és Geiza, bizonysága Mngleni Henrik

LII. szak. — L. Engel. Gesch. des Ungr. Beiches

I. lol. —

(46.) II. Andrásnak 1210-6. költ diplomája sze

rént. Fejér Tom. III. Vol. I. 161. Pray Hist. Beg.

Hung. I. 106. —

5
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czéljokat nem érték-el, azonban a'megelégedet-

lenség tüze még is nem aludt-el, söt úgy lát

szik Berthold azt dölyfösségével élesztette,

kinek az Esztergomi érsekkel rang és méltó

ságbéli elsőség, különösön a' koronázás jussa

felett vetélkedése a' királynak és Pápának egy

aránt dolgott adott, 's több idő múlva lehetett

csak az egyességet kozöttök helyre-állitni .(47.)

—Az 1211-af. esztendő emlékezetes arról bogyll.

András, a' közép időben nagy tekintetű és ha

talmú Német vitézi rendnek — Cruciferis de ho

spitált Sanctae Mariae — ajándékozta Erdély

ben a' Barczaságot, melynek határi akkor sze

lesebben terjedtek, söt a' vitézek birtoka ké

sőbben még Havasalföldére is benyúlt.—De bar

a nevezett király többször megújitá diplomá

ját, a' vitézek az adott földet békességesennem

(47.) III. Innocentins jul. 15-íc 1211-5. költ le

velében a, hét érsek versengésének barátságos úton

eligazítását a' királyra bizta. Fejér Tom. III. Vol.

I. 112. Katona V. ISO. A' nevezett főpapok II. An

drás közbenjárására 1212-6. egyességre is léptek,

mely a' királyok koronázását bizonyos esetekben a*

Kalocsai érseknek is megengedte, holott addig azt

egyedül az Esztergomi érsek tehette. A' pápa meg

erősítés végett a' királytól hozzá küldött kötést hely

be nem hagyta, mivel a' koronázás jussának meg

osztásából sok veszélyek káromolhatnának az or

szágra. Katona V. 136. — 142. Fejér Tom. III. Vol.

I. 12Q. — Egy későbbi levele III. Ihnocentiusnak

fébr. 3-ról 1213-5. mutatja a' hét érsek megbékéllé-

sét. „Inter — — fratres nostros Strigoniensem et

('"lorensem archiepiscopos concordia grata nobis

cxstitit.,, Katona V. 165. Fejér Tom. III. Vol. I. 128.
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sokáig bírták, erőszakosságokért még II. An

drás kikergette abból őket , 's a' viszszaállitta-

tásokat nagy hangon sürgető Pápák kívánságá

ra semmit sem hajtott, a' mi annál nevezete

sebb, mivel szinte ez az egy cselekedetei!. An

drásnak, melyben királyi tekintete és méltó

sága fenntartásával a' Romai lelki despota e-

lött meg nem hajlott. — (48.) Ugyan az 1211 -rf.

(48.) András első diplomáját i2ll-6o7 melyben

a' Német vitézek Kőhalom székig terjedő, 's ma fel

ső Fejér vármegyéhez tartozó némely helységeket

is befoglaló birtokának határait kijelelte, Őket kü

lönböző jusokkal megajándékozta , 1. Fejér Tom-

III. Vol. I. 106. Kedvezését arántok csak hamar na

gyobbra terjesztette, mert már 1212-6. nagy mester

Dietrichnek és következeinek azon szabadságot

engedte, hogy a' királyi pénzváltóknak a' rend föld

jére bemenni ne lehessen. Ugyan ezen kir. levél

ből kitetszik micsoda czélból adta II. András a' vi

tézeknek a' Barczaságot. „Fratribus constitutis in

terra ultra Sylvas , quam eis ad custodiendum conji-

nium ibi contulitmu.,, Fejér Tom. III. Vol. I. 117.

Nem sokára Erdélyi püspök WilhelmtŐl 1213-5. mind

az akkori mind jövendőben oda telepedő idegen

lakosok dézmáját nyerték-meg. Fejér Tom. III. Vol.

I. 145. De rövid idomulva megháborittaték a' rend,

új birtokában, mert az 1222-diki diplomában mellyel

II. András megújitá, sőt nagyobbra terjeszté nékik

tett ajándékozását, midőn Havasaifölde egy részét

is az Olt torkáig ahoz foglalta — maga megismeri,

hogy tölök haragjában azon földet elvette. — „Quan-

do ira notra constra eos provocata terram saepe

dictam eis praeceperamus auferri.,, Fejér Tom. III.

Vol. I. 3T0 — 3T4. Mivel az Erdélyi püspök a' vi

tézeket maga törvényhatósága alá kívánta vonni

ezt III. Honorius Pápa 1223-6. megtiltotta. Fejér

Tom. III. Vol. I. 420. Ugyan ez a" Pápa ápr. 30-fc.

1224-6. költ igen nevezetes bullájában a'yitézekEr-

délyi birtokát az Apostoli szék pártfogásába vévén,

S*
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esztendőből rnaradt-fenn egj oklevél, mint ne

vezetes bizonysága és példája annak, hogy ez

ah'oz tuiajdonosi^just io kezdett formálni. „Práe-

futam terram in jus et proprietutem II. Petii suscipi-

mus, et earn sub speciali apostolicae sedis protectiui:«

ac defenűoue perpetuis temporibm permanere saricimns.,,

Fejér Tóin. III. Vol. I. 459 — 4&1. I*e a' Szentszék

védelme nem sokáig tartott, nem is volt foganatos,

úgy látszik II. András semmit sem akart tudni azon

udvar orczátlanúl emlegetett fclsöségi és sajáti jus

sáról, annyival inkább mert a' vitézek magok hatá

rokon kivül terjedve erőszakos foglalásokat kezde

nek tenni, a' miért a' királlyal éles súrlódásba jöt

tek. Ezen viszszálkodás magos polezra hágott, a'

mint több adatokból látjuk. II. András tolok újra

elakarta venni a' Barczaságot , de ellene szegezték

magokat, 's III. Honorhis rápa jun. iQ-fc. 1225-6.

hozzájok intézett levelében dicséri állhatatosságo

kat, hogy nem hajtva a' fenyegetésekre , azon föl

det kezekből ki nein bocsátónak, a' Pápa vagy nagy

mesterek különös engedelme nélkül. „Pro nitlfís mi

nis sive tenoribus terram dimilteretis eandem síné no-

stra vei Magistri vestri licentia speciali.,, Fejrr.Tom.

III. Vol. II. 4t. Ugyan az nap három apáturokra

bizta, azok köztt a' Kerczire is Erdélyben — végi

re járni a' Kémet rend birtokán kivül lépése igaz

voltának, 's két nappal azután jun. 12 k. II. Andrást

kérte és intette a' vitézek háboritásától megszűnni,

mivel a' nevezett király ellenek katona erőt vitt,

rajtok nagy summa pénzt csikort-fel , földökön sok

kárt tétetett, egy várakat lerontotta, sőt birtokok

ból is ki akarta hajtani. Fejér. Tom. III. Vol. II. 42

— 46- Egyébaránt a' Pápának egy a' mondott esz

tendő sept. i-söjén a' Váradi- és Győri püspökök

höz Irt leveléből látjuk a' vitézek sokféle erősza

kosságát, a' lakosokon általok elkövetett huzavo

nákat, a' királytól elejékbe szabott feltételek által-

hágását, sőt vele magával szembcszállásokat. Fejér

Tom. III. Vol. 53 — 55. Nem lehet annálfogva csu-

dálkozni hogy II. András őket a' Barczaságból nem

sokára egészen kihajtotta, a' miért néki III. Ho-

noriusoct. 2 7-A. 1225-6. neheztelve, sőt fenyegetődz-

ve irt. Fejér. Toi'n. III. Vol. II. 58. II. András ez-



időben a' törvény és igazság kiszolgáltatása

hazánkban, az úgy mondott Isten ítéletei, külö

nösön tüzes vas által mimódon történt. (49.)

zel nem sokat gondolt, 's noha mind ez a' Papa

inartz. x-söjcn 1226-6. újabban hathatóson sürgeté

azt, mind következője IX. Gergely hét versben u.

m. apr. 7,o-k. 1231-6. majd oct. 15-Á. 1234-6. kemény

hangon kivánfa a' rendnek elvett birtokába visz-

szaúllitását, ezen lépéseknek még is semmi foga

natja nem lett. L. Fejér Tom. III. Vol. II. 74. 246.

és 394 1. — Egyébaránt a' Német vitézek Barczasá-

gon lakásának ma is emlékei némely helységek, és

omladékokban heverő várak, mint Marienburg ma

gyarul Földvár, melyhez hasonló nevű kastélyt Prus/.-

sziaban is épített a' rend ; Heldenburg Krizbán fe-

lyül, pompás és jól fekvő erősség volt, ma elpusz

tulva áll; Kreuzburg ma^y. Nyén felső Fejér várme

gye szélén, a' Fekelehahni vár romladéki, és Törts-

vár, Törz^urg, hajdan Dietrichstein, „nóvum castrum

in lapide Tidrici,', a' mint Nagy Lajos király egy

1377-6. költ oklevelében nevezi. L. Schlözer Ce-

ichiohte der Deutschcn in Siebenbürgen — GÖttin-

gen 17Q5. S. 38. Ezen munkájában Schlözer leirta

az Erdélybe telepedett Német rend történeteit, vi

szontagságait. De jobb , tökélletesebb ennél 's az

ide tartozó oklevelek közléséért nagy becsű, a' cs.

k. kamarás, Erdélyi kormányszéki tanácsos G. Beth

len Elek ur jeles monographiája : Geschichtliche

Darstellung des Deutschcn OrUens in Siebenbür

gen. Wien 1831. 8- Törcsvár rajzával. —

(4g.) A.' Sz. Mártonhegyi klastrom apáturjaüros,

a' kir. kamarának Gatk nevű ispánjával egy a'Vág-

szigetében lévÖ föld és erdő felett perbe elegye

dek. Ezekhez mind a' két fél jussát formálván, a

lirály Kalocsai érsek Bertholdra bizta az ügy ellá

tását, ki megtévén ezt, azon iléletet hozta, hogy

a' klastrom embere állja-ki Budán a' tüzpróbát,

a' mi megtörtént, 's az ember keze az égéstől sér

tetlenül maradott. Homo ecclesiae — ab omni penitus

ferri rubigir^e atque combuslione extilit libarrimut.,,

Fejér Tom. III. Vol. I. 105. —



Az alatt Galicziában új szélvészek ütöt-

ték-ki magokat, a' mi az igazgatás gyakori vál

tozását vonta maga után. A' II. Andrástól oda

betett uralkodók Wladimir és Román az Igor

nemzetségéből, kegyetlen országlásokkal felláz-

zasztották a' népet , mely alkalmatossággal

1212-6. megölettettek, 's a' fennebb említett

Dániel lett újra fejedelem. De nem sokára el

lene is felköltek a' nyughatatlan Galicziaiak,

kiknek megzabolázására II. András a' követke

ző 1213-0. kéntelen volt újra oda serget ve

zérelni. —

A' király ezen távolléte alatt, a' békéte-

lcnség bamu alatt lappangó tüze Magyarorszá

gon teljes lángra lobbant, 's egy borzasztó

cselekedet szülője lett. — Többen a' főembe

rek közzül, kik, a' mint látszik, az aszszonyi

kormányt, innen eredett bátratétetéseket, 's az

ország kárával idegenekre pazérolt kedvezé-

seket már nem tűrhették, ennyi méltatlanság

tól ingereltetve öszveesküdtek , 's a' királyi

udvarra rohanván, boszszús indulatjukat a' ke

gyetlenül felkonczolt Gertrúd királyné véré

ben óltották-meg. E' gonosz tett közelebbi

környülállásait azonban homály fedi , valamint

annak sem végre -hajtójit, sem idejét, és okát

tisztán tudni nem lehet, mivel az irók minde

nikre nézve különböznek. Thuróczi, és Muglen,

úgy több akkori Német chronisták a' végbe

vitt istentelenségnek azon okát mondják, hogy
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Gertrúd egyik testvér bátyjának, — némelyek

szerént Kalocsai érsek Bertholdnak , mások

szerént Bambergi püspök Eckbertnek , — egy

Magyar főember és bán. Bánk felesége aránti

YeLkes hajlandóságát előmozdította, sőt magát

annak eszközévé tette, melynek megboszszú-

lása ösztönözte e' gyilkosságra a' nevezett urat.

Mások ellenben, e' vádat tagadják, mint a'

mely Gertrúd tiszta és erköltsös életével ellen

kezik, kinek leánya Er'sébeth a' szentek közzé

felvételt megérdemelte; egyszersmind Lengyel

historicus Dlugosz állítása után annak tulaj

donítják a' gonosz tettet, hogy a' királyné ta

nácsosából az országba hívott számos Néme

tek a' Magyar főembereket sok erőszakkal il

lették, váraikat elfoglalták, a' melleta' hiva

talokból, tisztségekből kiszorították. Melyik lé

gyen a' kettő közzül igaz,, a' bizonyitások kü

lönbféleségében meghatározni nem lehet , az

adatok egybe vetése után azonban szinte azt

kell hinni, hogy mind a' két okból eredő gyű

lölség szülhette a' gonoszságot: legalább mind

Bertholdról mind különösön Eckbertröl más

elkövetett hibájikért is ilyent feltenni van o-

kunk. (50.) A' gyilkosság végrehajtásában töb-

Í5o.} Fckbertnek, kit, a' mint feljebb láttuk, egy

lírály gyilkolásának gyanúja terhelt — KatonaV* 87.

B8. több botránkoztató 's hibás tetteiről is emléke

lik a' Pápa 1213-6. II. Andráshoz irt levelében,

„Licet Bambergensii episcopus in multis offendent,,

és alább „nisi forsiian ipse suit excessibiis iiitercesto



ben voltak részesek, az emiitett Bánkon kívül

bán Simonról és Péter föcmberröl abba ele

gyedéseket oklevelekből tudjuk. Az idő meg

határozásában is ellenkeznek az irók, néme

lyek iziő-nál elébb, mások hátrább teszik,

de ezen esztendőt , több Német krónikák u-

tán leghitelesebben vehetjük -fel. Akárhogy

történt azonban e' gyilkosság, siralmas bizony

sága volt az országban nagy erőre kapott fe

jetlenség , és zabolátlanság lelkének, a' kirá

lyi tekintet méjjen alásüllyedésének, a' közön

séges rend megbomlásának, az erkölcs és tör

vények kigúnyolásának. A' nagy kiterjedésű ösz-

veesküvést tudta az Eszsergomi érsek is, mely

nek a' mint látszik czélja volt a' thronusról

letaszitni II. Andrást, és a' fiját emelni hellyé-

be, mert ez a' király 1214-0. III. Innocentius

Pápától egy levelében , hol a' királyné megö

letése elöjö , kérte a' papi és világi renden lé-

TŐ pártosoknak egyházi büntetés alá rekesz-

tését — a' mivel gyengeségét újabban elárulta,

midőn az országában elkövetett bűnt idegen

hatalmasság közbejövetele nélkül megzaboláz

ni nem tudta. (51.) — A' fekete tettet csak

ris affeclum impediat. „ Katona V. 166. Fejér Tom.

III. Vol. I. 139. — Bertholdnak pedig lopásba ele

gyedését mindjárt alább meglátjuk.

(51.) Ezen gonosz tettet illető környülállások

előadását, egybevetését, az arra tartozó bizonyítá

sok felhozásával együtt 1. Katonánál Hist. Crit. V.

iQJ — 208. Mugleni Henrik egy karaktert festő vo
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hamar más erőszakosság is követte: a" párto

sok közzül némelyek Kalocsai érsek Berthold-

nást említ a' gyilkosságot elkövető Bánkról. A' ki

rályné éppen karján tartótra két fiját Bélát és Kál

mánt, midőn a' nevezett főember boszszút forral

va rá rohant. Ily felháborodott dühös áljapotjá-

ban is elébb kiragadá a' Veszélyből a' két kis ber-

czeget azt mondván „bogy maga örökös urait sem

mi hántással nem illeti.,, „Nam ir belan und colo

mon von den arm , und sprach , meinen erbhenen tun

ich nicht,, Kap. EX. Másfelől egy diplomája sze

rént II. Andrásnak, Bélát Misca nev4i ispán tartotta-

meg, 's adta-viszsza az attyának, a' miért Szála

vármegyében egy jószágot nyert ajándékul. Fejér

Tora. IÍI. Vol. I. 151. A' gyilkosságban részeseket

emlitÖ oklevelek szavai: „Simon bamts cru-

deliler ac enormiter armutns , una cum suis complici-

bus — — mortis bonae memóriáé Gerlrudis , doni inae

regináé caritsimae conjngis nostrae particeps,, Fejér

Tom. III. Vol. I.- 152. kinek ezért minden javai con-

fiscáltattak. Hasonló büntetéssel lakolt Péter nevű

fo ember — „ De possessionibus quondam Petri, filii

Gurwey , quae sua infidelilate exigente, quia erimen

laesae maiestatis, matrem nostram occidendo commiserat,

ad manus regias snnt devohitae „IV- Bélának 1237-6.

költ adománylevelcből Fejér Tom. IV. I. 68. Ugyan

csak IV. Bélának 1262-Mí diplomája mutatja a' bán

Bánk bűnös voltát, „Terram quae a Bank ba-

no injideli noslro ad nos fuerat devohita,f Fejér Tom.

IV. Vol. III. 6l. Azt, hogy az öszveesküvés nem volt

titok az Esztergomi érsek előtt, egy a' pártosok

hoz intézett két értelmű leveléből lehet látni. „Re

ginam occidere nolite timere bonnm esi, si omnes con-

sentinnt ego non contradico.,, Katona V. 202. Fessler

Die Gesch. der Ungern I. 417. A' támadás czélját

mutató kir. levél szavai: „Ut omnes conspiratores

el injidelilatis machinatores , qui propter regni scissu-

ram filium nostrum nobis viventibus et nolentibus in

regem sibi praeficere vei coronare aUcntaverint , tam

clericos quam laicos sententia excommunicationis (in-

nodetis.),, Fejér Tom. III. Vol. I. 103. E' zendü

lés alkalmatosságával pedig nem csak Komából jött

némely apostoli leveleket sikliasztottak-el (literas —
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rárohantak, őtet papjaira! együtt elmerték,

valamint több más méltatlansággal , kártétellel

is illették. (52.) Hlyen környülállások köztt

.— — quas cum quibusdam aliis a sede aj>ostalica

nobis directis ín occisione felicis recordationis

uxoris nostrae per subreptionem amisisse.,, Fejér 1. c.)

de a' királyi petsét is elveszett. „Sigilli nostri mu-

nimine, quod in occisione regináé Gertrudis — — fűit

deperdilum.,, Fejér. Tora, III. Vol. I. m. Azt, hogy

a' királyné gyilkossai" dühös indulatjukat hólt tes

tével is éreztetlek, mutat a azon környülállás, mi-

szerént annak felkonczolt darabjai nem egy helyen

valának eltemetve. Egy része ugyan is testének a'

Leleszi templomban nyugodott , a' mint egy ezen

egyháznak 1214-6. adott diplomából látszik : „Pro

anima illustris regináé Gertrudis — eidem ecclesiae —

contulimus — el ideo maximé , qnod quaedam pars cor-

poris eiusdem in eadem est sepulta ecclesia.,, Fejér Tom.

III. Vol. I. 157 Katona V. 185. — midőn más része

a' Cisterciták Pilisi templomába tétetett, a' mit nem

csak Thuróczi, de IV. Bélának egy levele is bizonyit.

„Quum ipsam eccleiiam (de Plys) út qna etiam corpus

matris nostrae honorabiliter requiescit diligere te-

neamur. „Katona Hist. Crit. V. 214. — Egyébaránta'

Gertrúd elleni gyülölségce befolyhatott még ezen

királynénak pénzt szerető, és kincset halomra gyűj

tő indulatja, a' minek elég bizonyságát adta akkor

is, midőn négy esztendős leányát Er'sébethet 1211-6.

eljegyezvén Thüringiai landgróf Herrrnann ujával

Lajossal Posonban, vele igen gazdag és fényes meny-

aszszonyi ajándékot adott, mely egyebek köztt, nagy

rakás különböző arany és ezüst edényeken drága-

ló ékességeken, gyűrűkön, nyaklánczokon kivül ,

egy massiv ezüst bölcsőt , hasonló feredő tekeno-

vel együtt foglalt magában. Ezekhez tett ezerezüst

mark pénzt, ós a' követedhez c' sokat jelentő szó

kat intézé: „Mondj átok-meg uratoknak, vegye ezt

jó nevén; 's maradjon jó egésségben. Ha Isten él

temnek kedvez, a' legnagyobb gazdagsággal fogom

őtet halmozni.,, Katona V. 132 — i34. Ki nem tudja,

bogy a' királyok gazdagsága legtöbbnyire alattva-

lójik 'sebéből szokott kitelni 1 —

(52.) A' Pápának a' Magyarországi püspökökhöz.

■
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Berthold nem vélte tanácsosnak az országban

maradni, de midőn elillantott, nem szégyellette

királyi sógorát, kitol annyi jótéteményt vett,

meglopni 's magával elvinni a' királynétól gyer

mekei számára gyűjtött 's arany, ezüst rudak-

ban és edényekben álló, hét ezer markra be

csült kincset, mely egy polgárnál vala letéve. 53.)

Az 121 4-d. esztendőben II. András tudó

sít á a' Pápát, hogy a' Magyar királyi felsöség

alatt lévő Galiczia fő emberei és népe a' fiját

Kálmánt királlyoknak kikérték, 's a' Romai egy

házzal öszveköttetésben és hivségekben ma

radásokat Ígértek , de Görög szertartású isteni

tiszteletek meghagyása mellett. Egyszersmind

a' dolog siettetéséért az Esztergomi érsekhez —■

tehát egy saját országában lévő, '& tőle füg

gő paphoz rendelést kivánt tétettetni a' kis ki

rály felkenésére, és attól a' Romai szék aránti

1241-5- intézett levele szerént, melyben parancsol

ja hogy a' szentségtörőknek egyházi átok alá vet-

tetcsek a' templomokban vásárnap és innepeken

harangszónál és gyertya világnál hirdettessék. Fejér

Tom. III. Vol. I. 152. 153. —

(53.1 Ezt tudjuk II. Andrásnak a' Pápához 1214-&.

írt nevezetes leveléből, melyben maga megvallja

iogy Bertholdnak szerfeletti pártfogásáért csak nem

egész országa gyülölségébe esett. ,,06 cuius vehe-

mentem ajfectionem, et promotionem super alios fere to-

tius regni maiorum et minorum ódium incurrimus,,, Fe

jér Tom. III. Vol. I. 166. — ügy látszik Berthold

királyi sógorával megbékéllett, mert neve több ké

sőbbi diplomák alatt előfordul: majd 1218 elején

Aquiléjai pátriárcha lett. Megholt 1251.6. L. Pray

Annalej 1. 126. Katona Hist.Crit. V. 213. 313. 729-—
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engedelmesség hitének elfogadására nézve. 54.)

A' koronázást a' nevezett érsek végre is haj

totta; (55.) 's csak hamar Kálmánnak eljegyez-;

tetett feleségül, Krakkói herczeg Leszko le

ánya Salomé , hogy ezen egybeköttetés által

uralkodó székében inkább meg erősíttessék, 's

az Orosz fejedelmektől jöhető megtámadáséi-

len a' Lengyelek segítsége felöl biztosítva le

gyen. (56.) — Az alatt II. András gondolko

zott egy rég feltett szándéka végrehajtásáról,

a' Szent Földre kereztes hadat vezetésről, a'

mire még az atyja III. Béla fogadása követke

zeséül, annak végrendelése által átok alatt kö

teleztetett , (57.) de sok bajai miatt mind ed-

(54.) II. Andrásnak már felhozott, 's 1214-6 a'

Pápához küldött levele szerént: „Noverit — Sancti-

ia>s Vestra , ^ííoíZ Gulliciae principes et populns nostrae

ditioni subjecti, hnmiliter a nobis poatulamnt, ut fili-

um nostrum Colomanum ipsis in regem praeficerenvis,

in unitate et obedientia Siinctae Romanae Ecclesiae per-

severaluris in postremrim, salvo tamen eo, qnod fas illis

sit a ritu proprio (graeeanico) non récédére.,, Fejér

Tom. III. Vol. I. (04. Katona Hist. Crit. V. 2og.

(55-)Eztbizonvitja III. Honorius Pápának 1222-&.

II. Andráshoz irt levele. Fejér Tom. III. Vol. 1.356.

Katona Hist. Crit. V. 366.

(56.) L. Fessler Die Geschichtan der Ungern I.

422.

(57.) Ezt tudjuk III. Innocentius Pápának II.

Andráshoz még herczeg korában uga-6. irt két le

veléből, melyekben atyja fogadásának teljesítésére

unszolja: „Accepimns , quod qnnm rex Ungariae, pá

ter tuns ágens in extremis, votnm qnod voverat Domi

nó Hierosolymitanam provinciám visitare, sub in-

terminatione maledictionis paternae , eotnmiserit tuae fi

áéi exsequendum.,, Fejérll. 311. és 313.—

i
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dig nem teljesíthette, 'a éppen azért a' Pápá

tól 1212-í. három esztendei ídöhaladékot nyert

volt. (58.) Elindulása előtt második házasság

ra lépett Auxerrei gróf Courtenai Péter leá

nyával, Jolánthával, 's első szülött fiját Bélát

ifjabb királynak koronáztatta , (59.) a' mellett

végrendelést tett , melyben Magyarországot

nagyobbik fijának, Galicziát a' másodiknak Kál

mánnak hagyta » 's valamelyiknek vagy mind

kettőjüknek elhalások esetében, legkissebb fi

ját Andrást nevezte következőjének, egyszer

smind caen intézetét a Pápával megerösitte-

té. (őoíj Távolléte alatt, háborgó, egyenetlen-

kedö országa kormányzását, 's a', még kiside-

jü fijaira gondviselést több föemberekre, azok

köztt különösön Esztergomi érsek Jánosra bíz

ta. (6i.) A' hoszszu út költségeire elegendő

(58.) ,.Oblalis nobis ex parte Ina petitionibus, quan-

tum ctitn Deo posstimus, grato concnrrentes assensu, ad

ejcsequendnm votnm quo Dominó prornisisti, te ad lerrae

sanctae sitbsidium p'rofectnrum, Serenitdli Tnae trienni-

nium indulgemus,, ezt irta III. Innocentius II. An

drásnak 1212-6. L. Fejér Tom. III. Vol. I. 128. Ka

tona Hist. Crit. V. 165.

( o.) Pray História Regum Hungar. I. 204.

(60.) Dispositionem, quam de terra tna fecisti ,

regmim Hungáriáé primogeniio tuo Belae, regnnm ve

rő Galiciae Colomanno relinquens , et eornm alterutri

vei utrique sine liberis decedenti Andreám instituens suc-

cessorem anctoritate apostolica confirrnumns,,, III.

Honorius pápának fébr. 11-ft. 1217-6. Andráshoz irt

leveléből. L. Pray Hist. Reg. Hung. I. 204- Fejér

Tom. III. Vol. I. 180. Katona Hist. Crit. V. 240.

(6l.) Praeterea innotescere vobimus Veslrae Páter-

nitati) nos ad proficiscendum Hierosolymas sicut et
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ságot csinálni, de azonkívül több szentegy

házak kincséhez nyúlt, mert a' Veszprémi

nagy templomból egyebek köztt elvitte Szent

István király hitvessének Gizelának tizenkét

mark tiszta aranyot nyomó koronáját, mely

nek jóféle köveit i 40 mark ezüstért adta-el,

(62.) a' Tihanyi klastromból pedig egy gyémán

tokkal, 's drága kövekkel rakott arany po

harat vett- el — (63.) midőn a' Templáriu-

sok Magyarországi mestere Pontius de Cruce

is ez alkalmatossággal ötét a' rend javaiból se-

gitette. (64.) 'S még e' szorult állapotjábansem

szűnt vallásos buzgósága , vagy inkább vaksá-

tenemur, stúdiósé intendere, et omni diligentia festinare.

Ideoque regni nostri curam, cuius principes ad dissen-

tiendnm proni sünt, et filiorum nostrorum tutciam

venerabili patri nostro in Christo I. Strigoniénsi ar-

chiepiscopo, cum quibusdam aliis , quoriim providen-

tia credimus regnum plena tranquilli taté potiri —

possimus commendare,, II. Andrásnak a' Pápához 1214-5.

irt leveléből. Katona Hist. Crit. V. 210. Fejér Tom.

III. Vol. I. 164. Ezt bizonyítja a' királynak egy

1219-6. költ diplomája is — Fejér Tom. III. Vol. 1. 120.

(62-) Katona Hist. Crit. V. 245. Fejér Tom III.

Vol. I. 191. Pray Hist. Reg. Hung. I. 205.

(63.) Fejér Tom. III. Vol. II. 352. —

(64.) Ezt tudjuk egy 12ig-6<?fí oklevélből, melyben

II. András az emiitett Templarius mesternek Hor-

váthországban egy jószágot ajándékozott: „Non modi-

cas expensas, quas dilectus et fidelis noster Fráter Pontius

áe Cruce, perUngariam et Sclavoniam domus mililie templi

magister tam eundo ultra mare,quam redeundo per

Greciam de bonis domus fecit, és alább „in recompensa-

tionem expensarum et laborum quos dictus magister

propter nos et dominam reginam — sustinuit,, Fejér
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ga bizonyságául külföldi papoknak adakozni,

mert egy Cisztercita Klastromnak Austriában

fekvő birtokot ajándékoza. (05.)

II. Andráshoz , a' Szent Főidre készülő

dése közben, Konstánczinápolyból , hol ekkor

a' Latinus császárok uralkodtak — köretek ér

kezének azon tudósítással , hogy Henrik csá

szárnak 12.16-í. történt halála után, a' főem

berek hajlandók lennének néki, vagy apossá-

nak gróf Péternek ajánlani a' koronát, mely

környülállás ötét feltett útja siettetésére ösz

tönözte. (66.) De apóssá megelözé , ki felesé

gével együtt Romába menvén, III. Honorius

Pápát addig sürgette, míg tőle 1217-6. ápri

lisben mint keleti császár megkoronáztatott.

Tom. III. Vol. I. 273 — 274. Katona Hist. Grit. V.

32 1. — Ez a' Templarius mester Ilorváthországi és

Dalmátziai liirályi helytartó is vó)t : Fráter Ponthis

de Cruce, humilis magister militiae Templi per Vngari-

am et Sclavoniam , et loaimtenens regius in Croatia el

Dalmalia. Katona Hist. Hist. Crit. V. no- Fejér Tom.

III. Vol. I. 104. Hogy a' Templariusok vitézi rend

je Bfagyarországon szélesen ki volt terjedve, sok jó

szágokkal és szép jusokkal birt, azt a' fennebb elé-

hozottan kivül, több kir. levelekből is tudjuk, neve

zetesen Imre királynak HQ8-&. költ diplomájából:

„Ad precés fratrum sacrae militiae templi in Hun

gária omnes possessfones, el ornnia bona mobilia et im-

mobilia — quae in universo regno nostro possident,,,

Fejér Tom. II. 330. Katona Hist. Crit. IV. 525 —

528. és V. 125. —

(65.) Katona Hist. Crit. V. 241. Fejér Tora. III.

Vol. I. 207.

(66.) Bizonyítja ezt III. Honorius Pápa II. András

hoz január. 30-fc. 1217-6. irt (eveiében. Fejér Tom. IIL

Vol. I. 187. Katona Hist. Crit. V. 232.
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(67.) Péter azonban a' fényre méltóságra vá

gyást drágán fizette. Konstántzinápolyi útjában,

hová thronussát elfoglalni ment, Epirusi fe

jedelem Komnenos Theodor, a' mellé rendelt

pápai követtel együtt elfogta, és tömlötzbe

zárta. A' Pápa ugyan azon esztendő júliussá

1&-Í. II. Andráshoz küldött levelében hatható

son felszóllitá ötét a' császár kiszabadítására ,

de sükeretlenül, mert fogságban hólt-meg, '»,

így veje közbenjárásának, ha tett is érette va

lamit, semmi haszna nem volt. (68.)

Az tli'7-d. esztendő augustussában in-

dúlt-el végre II. András a' szent útra. Zágrá

bon keresztül, hol azon egyházi megye min

den jussait egy diplomájában megerösisette —■

(69.) a' mondott holnap 23-A. nagy számú- sereg

gel, mert csak lovasságát 10,000-re teszik 70.)

(67.) A' Pápa ápr. 12-&. a' Konstántzinápolyi Pátri-

árcliához irt levelében, menti magát előtte, hogy Pé

ter és hitvesse kérésének ellent nem állhatván vit-

te-végbe a' koronázást a' városon ki"ül Sz. Lörintz

templomában, de azzal a' napkeleti anyaszentegyház

nak kárt tenni nem akart. Fejér Tom. III. Vol. I.

192 — 193. Katona Hist. Crit. V. 234.

(68.) Fejér Tom. III. Vol. I. 203 — 205. Katona

Hist. Crit. V. 235. —

(69 ) Fejér Tom. III. Vol. I. 210 — 214. Katona

Hist. Crit. V. 246 — 250.

(70.) \' királlyal, mint látszik sok Erdélyi Szászok

is voltak, kik a' keresztet felvették, noíia egyeba-

ránt békességszerelö, csendet embereknek irja Thomas

ArchidiaconusHist. Salonit. C. XXVI. „Praecessit re

gem et Ungaros ingens Saxonum multitudo, qui om-

nes pacifici et mansveli erant, cum devotione ct de-

aiderio navigationem regiam praestolantes, omnes

enim cruce signati erant.,, Katona Uist. Crit. V- 259-
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— Spalatroba érkezett , melynek kikötőjében ,

a' Velenczétől, Anconától, Jádrától 's más ten

geri városoktól bérlett hajók, az elevezésre ké

szen állottak. A' szokatlan látományra temér

dek ember gyült-öszve, a' sokaság nem tért a'

Tarosban, de nagy részének a' mezőn sátorok

ba kellett magát vonni. Innepi pompával tó

dult a' nép és papság a' kegyes király elibe,

ki látván a' processiot lováról leszállott , 's

gyalog ment a' templomba. (71.) Csak hamar

számos egyházi és világi kiséröjivel—kik kö

zött főbbek voltak Ottó Meráni berezeg, Eck-

bert Bambeiy.i püspök, első hitvesse Gertrúd

testvérei, Leopold Austria herczege, Ugrin ki

rályi cancellarius , Péter Győri, Tamás Egri

püspökök. Dénes királyi tárnok mester és Uj-

yári ispán, Demeter föasztalnok, és László fő

lovászmester (72.) — hajóra ült 's szélnek e-

resztve a' vitorlákat Cyprus szigetébe ért, hol

(71.) L. Katona Hist. Crit. V. 250. 260. Spalatro-

ban léte alatt II. Andrásnak érezni kellett királyi

akaratja számba nem vételét, mert meghalván oda

való érsek Bemard, lii nem vihette, hogy hellyé-

be a' hit maga kiséroji közzül erősen ajánlott, —

quendam Alexandnim physicttm -—■ a' kánonokok meg-

válaszszák. Katona Hist. Crit. V. 261.

(72.) II. András útitársait tudjuk részint némely

idegen különösön Német chronistákból , kiknek sza

vait felhozza Katona Hist. Crit. V. 264 — 266- ré

szint némely diploma jiból ezen királynak, melyek

ben a' Johanniták vitézi rendjének adakozott. Ka

tona Hist. Crit. V. 27Q. 282. Fejér Tom. III. Vol. I.

236. Baboncg, és István Vodickai grófok saját

költségeken állított 250 lovasokkal kiserték-el a' ki
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annak királlyá Lusignan Hugó, 's a' Pápa ren

deléséből Brienne János Jérusálemi király,

és Rudolf odavaló patriárcha várták. Innen a'

keresztes tábor megindulván, Accon vagy Acre

várossánál kiszállott. A' Szent Földet ez idő

ben Egyiptom szultánja Szeifeddin birta, öcs-

cse a' nagy Szaladinnak ki 1 187-0. Jérusálemet

a' keresztyénektől ostrommal elvette. Mivel

azonban természeti csapások, belső egyenet

lenségek és pártosságok országát gyengítet

ték, a' keresztyéneknek ellentállam alkalmas

nem volt, 's vélek személyesen szembeszálla-

ni nem mert. Maga EgyiptomWl nem moz

dulván, ellenek küldé fiját Koraddint, de a'

ki nem gátolhatta azoknak elöhaladását, 's mi-

nekutánna véres apró csatákban erejeket fá

rasztani, gyengíteni próbálta, végre magát visz-

szahuzta. Ámbár a' keresztesek ezenharczok-

ban vitézségeknek több kitűnő jeleit adták, (73.)

rályt a' Szent Földre, ki azért nket igen szép Jus

sokkal ajándékozta-meg. Az erről szolló királyi le

velet 1. Fejér Tom. III. Vol. I. 245. Katona Hist.

Crit. V. 295. — v

(73.) IV. Bélának II. András fijának 1246-6. költ

diplomájából — melyben a' fenn említett foasztal-

nok Demeter fijának Sándornak bizonyos jószágo

kat ajándékoz — tudjuk hogy a' Magyar királytól

vezetett keresztes tábor az ellenséggel háromszor

mérkőzött, melyek közzül az elsőben a' nevezett

foasztalnok a' szultán testvérét maga kezével ölte-

meg , 's a' más két öszvecsapásban is vitézül for

gatta magát. Fejér Tom. IV. Vol. I. 418. Katona

Hist. Crit. V; in praefat. —

>
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az egész táborozás még is czél és plánum

nélkül volt elintézve, 's éppen azért minden

haszon és következés nélkül maradott. No

vember elején Akre várától elébb nyomultak

a' Jordán vizéig, abban megferedtek , 's a'Gen-

nézareth v. Galilaeai tó partjánál három na-

pfg múlatva, megjárták azon helyeket hol az

idvezitö megfordult, 's isteni tudományját hir

dette. (74.) A' következő holnap elején a' Krisz

tus megdicsöittetéséröl emlékezetes Thabor

hegyén 77 tornyokkal álló, és kétezer Arabs

tól védett erősség ellen tevének próbát. A'

mindenfelől meredek kősziklára felmászó, '«

a' keresztet elölvivö Jérusálemi patriárchút

nyomba követték a' keresztesek, kik a' vélek

szembemenö vezérét az ellenségnek a' várba

viszszakergetik. Az alatt a' Magyar király és

az Austriai herczeg más oldalról rohannak az

erősségre, és vitézül harczolnak, de a' Cyp-

rusi és Jéru'sálemi királyok a' helyett hogy

segítségekre menyjenek, magokat félre von

ják, sőt az utolsó a' viszszatérésre jelt adat-

(74.) A' históriai kritikára nem mindég ügyelő

Engel hibázik , midőn azt erősiti hogy II. András

Jéru'sálemben is volt , 's a' Krisztus keresztfáját

ott megcsókolta. „Nachdem er in Jerusalem das hei-

lige Kreuz geküsst hatte." Cesch. des Ungr. Reichs

I. 304. Ezen fővárost II. András nem látta, de

Akre váránál kiszállásakor Vitte vala elibe a' Jéru

'sálemi pátriárcha a' szent keresztet. Fessler Die

Geschichten der Unsern I. 430. Katona Hist. Crit.

V. 269- —

A* ■
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va hátat fordított, 's az egész serget zavarba

hozta. (75.) így a' szépen biztató ostrom ki

menetelét titkos fondorkodás, 's a' minden

nagy dolgot megfojtó belső egyenetlenség

elrontotta. Majd természeti viszontagságok te

tézték a' meghasonlás veszéllyét; karácson tá

ján sokat szenvedtek a' keresztyének a' beál

lott hidegtől, emberek és barmok egyaránt

kezdenek hallani. Hlyen környülállásQk köztt

a' különben is már szélyel bomló keresztes

tábor több részekre oszlott. II. András — ki

egy alattomos gonosztevőtől italába kevert

méreg által szinte elveszett, (76.) a' Cyprusi

király társaságában Tripolisba ment, 's onnan

haza felé indult , mihekutánna királyi bőkezű*

ségét a* Johanniták vitézi rendje aránt bizo

nyította , kiknek szép jövedelmeket és jusso

kat ajándékozott. (77.) A' kiállott sok fáradt-

, (75.) Pray Annales Reg. Hnng. I. 212 — 213. Ka

tona Hist. Crit. V. 273 — 274. — II. Andrásnak egy

a' Thabor hegyén ezen ostrom alatt £ett ajándéko

zásáról emlékezik Verböczi : „Hujus Andreáé regis

privilégium in monte Thábor (ubi Dominus et Salva-

tor noster transfiguratus fuerat) super auadam posses-

sionaria collatione emanattim et confectum in Comitatu

Hontemi habetur hac etiam tempestate." Dccr. Trip.

Part. II. Tit. 14. §. 13.

(76.) Katona Hist. Crit. V. 275.

(77.) Mint p. o. a' királyi só jövedelmekből esz

tendőnként 500 mark ezüstöt adott, 's az egész or

szágban, a' határszéleken kívül, a' sónak vám nél

kül árúihatása mellett a' rend embereinek is sok

szabadságot engedett. L. fiz illető kir. okleveleket

Fejér Tom. III. Vol. I. 233 — 242. Katona Hist.

Crit. V. 276 — 288.
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ságon, kedvetlenségen, '3 szövetségessei részé

ről tapasztalt hivtelenségen kivül haza sietni

kénszeritették onnan kapott több rendbéli ter

hes tudósítások is, melyek szerént távolléte a-

latt az ország rongáló siralmas zűrzavarok

nézőhellyévé vált (78.) A' mint maga is meg

vallja, fennebb már emiitett Templarius mes

ter Pontius de Cruce minden veszélyekben

osztozó hiv úti társa tanácscsának és segítsé

gének köszönhette honyjába visszatérését. 79.)

Tripolisból nem tengeren, de szárazon ment,

úgy látzik politikai tekintetből, mert ezen út-

(78.) Ezt bizonyítja maga II. András III. Hono-

rius Pápához 1218-6. irt levelében: „Quum ultra-

marinis partibus , in susceptae peregrinationis servitio

morarenmr , ineffabile dissemionis seminarium in regno

nostro per frequentes nuncios procul dubio cognovimus

püllulasse. Nos ita'que $toi el tantis perculsi ru-

mnribns coacti el inviti a terra sancta secessi-

mus." Pray Annál. Reg. Ilung. I. 214. — Katona

Hist. Crit. V. 304. Fejér Tom. III. Vol. I. 251. —

(70.) Á' 65 szám alatt már emiitett oklevél bizo

nyítása szerént : „Dilectns et fidelis noster. Fráter

Pontius de Cruce —. per cujus consilium et

auxilium post Deum, sicut credimus, ad propria re-

meavimus ; labores quoque continuos , quos nobiscum ,

et propter nos, serenissimamque conjngem nostram ¥.

reginam sustinuit , pre oculis regié majestatis habentes.11

Fejér Tom. III. Vol. I. 273. Katona Hist. Crit. V.

321. Ezen szavak nyilván mutatják hogy Pontius

de Cruce is a' király' követoji köztt volt ; Pray

tehát nem helyesen állítja — Hist. Reg. Ilung. I.

205. — hogy II. András , távolléte alatt ezen Tem

plarius mesterre , mint helytartójára bízta Dalmá-

tzia kormányját. — Egyébaránt a' fennebbi diplo

mából látszik, hogy Jolántha királyné is elkísérte

férjét a' Szent Földre.
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jából több fejedelmekkel famíliái öszrekötte-

tésre lépett. Antiochiában Leo Ármenia ki

rállyá, hogy a' Magyarokkal egyesülve a Tö

rököket inkább megzabolázhassa, leányát oda

ígérte feleségül II. András egyik fijának, mely

házasságból születendő ^gyermekek annak ide

jében országát örökség szerént birják; de ez

a' kötés, bár a' Pápa jóváhagyta, (80.) tökél-

letességre nem mehetett, (öt.) Ugyan akkor

a' Nicaeában lakó és kis Á'sia szebb részét

Görög császári czimmel biró Laskaris Theo-

dor leányát Máriát Bélának eljegyzé, 's e' her-

czegnét magával el is vitte Magyarországra.

(82.) Midőn pedig Bulgárián keresztül ment,

annak uralkodója Asan addig el nem bocsá

totta mig tőle az egyik leányát feleségül ma-

(80.) A' Pápának márcz. 4-ft. 1210-6. költ, ezt il

lető levelét I. Fejér Tom. III. Vol. I. 279- Katona

Hist. Crit. V. 3ig. —

(81.) Kern bizonyos , melyik fija volt II. András

nak az Ármeniai thronusra szánva: liilieto ,. a' ne

vét viselő* legkissebbik. ■— Egyébaránt Leo király

a' házasság előtt meghalván, a' Magyar királyfinak

szánt herczegaszszonyt Filep Antiochiai herczeg

kapta-el, 's azzal együtt a' mondott ország koro

náját is. Katona Hist. Crit. V. 327 — 328.

(82.) „Qunm dominus noster rex Hnngarorum de

partibus ultramarinis rediens , per terram nobilis viri

Laschati transitum facérét , filiajn. ejusdem filio suo

primogenito Belae illustri , jam in regem coronato

desponsavit nxorem - eandem etiam Nobilem , ut

Nnrum decet regiam, secum in suam terram adducensít

a' Magyarországi püspököknek a' Pápához 1223-6.

irt leveléből. L. Fejér Tom. III. Vol. I. 414. Kato

na Hist. Crit. V. 426. —
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gának meg nem nyerte, mely házasság tökél-

letességre is hajtatott. Végre ezen út-közben

jelentek-meg nálla Konieh vagy Iconium szul

tánjának követjei is, az egyik leányát vagy

rokonját urok számára feleségül kérni, ki a-

zért a keresztyén hitre térését ajánlá. A" ki

rály oda is igérte egy unokáját, ha a Pápa

helybehagyándja , de ezen dolognak nem lett

semmi következése. (85.)

Midőn II. András az t2l8-«?. esztendő ta

vaszszán keresztes táborozásából némely ál-

ereklyékkel (84.) országába viszsza érkezett,

(83.) Az itt felhozott adatokat II. András visz-

szatéro útjáról , s az általa akkor tett hármas fa

míliái kötést tudjuk a' 79 szám alatt említett neve-

fietes leveléből a' Pápához , hol mind azokat maga

elbcszélli. L. még Pray Hist. Reg. Hung. I. 208.

Katona Hist. Crit. V. 292. — Egyébarant II. András

nak a' Sz. Földön táborozását kútfőkből mentve ,

jól és nyomoson leírja Vachtler Albert a' Kovtícsóczy

Mihálylól szerkeztetett és Klioval testvér Arpádia

Zsebkönyv l-so évében , ezen czím alatt : II. Endre

Magyar királynak keresztessége. 1 — 52 1. A' derék

értekezés azonban oly dühös új magyarsággal van

írva hogy maga a' szerző szükségesnek vélte, a'

szokatlan szavak értelmest léséért annak öt levélből

álló szótárt készitni.

(84.) Előszámlálja ezeket Thuróczi — Chron. Hung.

Pars II. C. LXXIII. — A' nevezetesebbek voltak ,

az első keresztyén mártyr Sz. István feje , Tamás

apostol jobb keze, az Áron veszszejének egy da

rabja, 's egyik azon kovedrek közzül melyekben

a' Krisztus a' Kánai menyegző alkalmatosságával

a' vizet borrá változtatta. L. Katona Hist. Crit. V.

300 — 302. — E' szent útjáról neveztetik II. András

Jéru-sáleminek , 's innen ragadott a' Magyar uralKo-

dókra is a' Jéru'sálemi király üres czimje.
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azt igen siralmas szélyelszaggatott állapotban,

's a' királyi tekintetet öszvegalázolva találta.

A' gonoszságok, erőszakos tettek végbevitelé

ben egyháziak és világiak vetélkedtek egymás

sal, (85.) a' törvényt, just igazságot szabadon

tapodták, a' hazafijakat sanyargatták, és a' ki

rályi kincstárt kirabolva minden jövedelmei

től megfosztották. Ennél többre is mentek

,,e' sátán poroszlóji" mert a* II. András távol

léte alatt helytartónak hagyott Esztergomi ér

seket Jánost különböző méltatlanságokkal, ká

rokkal, illetvén fogságba hurczolták, majd az

országból kiüldözték. Ilyen környülállások

köztt a' király nem csak a' keresztes hadra

felvett adósságát le nem fizethető , de ön val

lomása szerént nem hitte lehetségesnek, hogy

méjjen süllyedt országát tizenöt esztendők a-

latt felemelje, és új életre hozza. — 'S mi

dőn a' haza ilyen roskadt, hanyatló sorsában

a' veszély elibe állásra kitetsző lelkierő, kct-

(S5.) Az egyházi rend ez időben mennyire sü-

lyedett az erkölcstelenségben, annak nevezetes bi

zonyságát adta Jakab Váczi püspök, ki vendéges

kedéssel , részegeskedéssel foglalatoskodva „csa

lárdságban gyönyörködött, 's istentelenségével kér

kedett"— mert megyéje javait pazcrlá, az alatta

lévő papok fekvő birtokait erőszakkal elvette , sot

közzúlök némelyeket cselédjei által halálra vere

tett , és az egyházi jövedelmekkel gyalázatos ke

reskedést űzött. L. a' Pápának a' Veszprémi püs

pökhöz, 's két apáturhoz máj. 15-ft. 1218-6. irt le

velét. Fejér Tom. III. Vol. I. 261. Katona Hist.

Crit. V. 310 — 312.
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töztetett munkásság, 's méltósággal fellépés

kivántatott volna, a' gyenge fejedelem maga

tetézte még a' roszszat , mert a' bűnösök meg-

zabolásáért ismét a' Pápának könyörgött, mely

vallomásával gyávaságának nem kicsi ösztönt,

bátorságot adhatott a' büntetlenséget remél

hető vakmerőségnek. (86.) A' király szorult,

Ínséges állapotjával viszszaéltek csak ön hasz-

(86.) Ezeknek bizonyítását veszszük részint a' 78

szám alatt említett és a' Pápához irt leveléből II.

Andrásnak, részint egy az Esztergomi káptalan

nak adott diplomájából. — Az elsőnek szavai: „Quum

in Hungáriám pervenimus ninlto ampliora perfidiae

scelera qnam prius audiveramus tam per ecclesiasticas

quam per laicales personas comperimus esse perpetra-

ta. Hungáriám dissipatam el cunctis Jisci

proventibns spoliatam reperimus ; — quod nec debita

quibus in nostrae peregrinationis itinere fuimus obliga-

ti persolvere, nec usque ad quindecim annorum spa-

tium , regnum nostrum pristino statu poterimus refor-

maré, Igitur — — a Vestra Sanctitale pbstulamus ,

quatenus in auctores tanti sceleris et eorum complices ,

tam personas ecclesiasticas , quam etiam laicales cen-

suram vestrae sedis et rigorem plenarie exercere digne-

mini , quatenus in nullo Christianismi climate , quo

aufugerunt , vei aufugerint , valeant occultari. — Kato

na Hist. Crit. V. 304. 305. Pray Hist. Reg. ITung. I.

209. A' másik oklevélben II. András az Esztergo

mi kánonokoknak Erdélyben egy jószágot ajándé

koz 1210-6. 's odavaló vajda Jen ke által abba bé

is iktatja — „eisdem Canonicis in Vltrasylvanis parti'

bus dedimus quandam terram quae fVinch vocatur" —

palám Vincz lehetett, mert a' birtok határai ki-

jegyzésében a' Maros és Miriszló is emlittetnek —

ad metam lUiroslon). — E' Katonától nem ismert ne

vezetes diploma szavai: Cum — nos ultra maré

in subsidium terrae sanclae fuissemus profecti, et

regnum posilum in pace optima — commisissemus

Johanni ArcHiepiscopo et aliis quibusdam guber-
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nokat kereső roszszlelkü nagyjai, 's egy tekin

tetét méjjebben alázó, a' kincstár szegénye

désével hatalmát inkább gyengítő kártékony

lépésre Tették, mely szerént királyi várakat ,

egész megyéket, más földeket, szóval a' ko

rona jövedelmeit a' fö urak 's nemesek köztt

kiosztá és azoknak örökös birtokába bocsátot

ta, mely újításnak az Esztergomi érsek elle

ne mondván, magára vonta a' király haragját.

(87.) H. András nyomorúságát, sujtoltatását

tetézte Galicziában uralkodó ujának Kálmán*

nak szerencsétlensége , kit azalatt még atyja

a' Szent Földön járt, Mstislaw Nowgorodi O-

rosz fejedelem országából kikergetett ; úgy

látszik a' Galicziaiak idegenek voltak a' Ma

gyar igazgatástól a' Romai egyházi szertartás

ra kénszeritésért. II. András hazatérése után

ugyan 12J8-*. egy Magyar és Lengyel egye-

nandum , quam plnrimi Nobilium Regni , satellites

Sathanae nostris disposilionibus ausu praesumte-

runl nefario contraire , pacem perturbantes , et Hun-

garos hostiliter affligentes. Memoratiis autem Archi-

episcopus ab eisdem tyrannis rebus omnibus et

reditibus spoliatus , captus cum injuria et sumrno de-

decore extra Hungáriám est ejectus ; ubi usque

adnostritm redilum exulavit. Fejér Tom. III. Vol. I.

260 — 272. —

(87.) „Dum quorundam nostrorum principum con-

silio terrae noxtrae statum ab antiquis illibate conser-

vatum alterantes, castra, comitatns, terras, et ceteros —

Hungáriáé proventus in perpetuas hereditates nostris

Baronibus et militibus distribuimus et eodem

tempore contra Johannem Sanctae Strigoniensis

Ecclesiae Archiepiscopum novas institutiones fieri peni-

tus renüentem contigit nos graviter irritari. — Fejér

1. c. 256. —
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sült sereg viszszavitte Kálmánt Galicziába, de

a' következő 121 g-b. Mstislaw több Orosz fe

jedelmektől segittetve újra Galicziába ter

mett, egy véres ütközetben a' Magyarokat és

Lengyeleket tökélletesen megverte, a'Halicsba

szorult Kálmánt feleségével együtt foglyaivá

tette , minekutánna ezen várat hosszas és mér

ges ostrommal megvette. II. András több al

kudozások után esztendő múlva nehezen tud

ta iljút az ellenség kezéből kiszabaditni. (88-)

(88.) Kálmánnak Galicziában történt viszontag

ságait Dlugosz és Cromer Lengyel kistoricusoh után

előadja Katona Ilist. Crit. V. 3 14 — 3ig. Kálmán

nak a' fogságból kiszabadulása, oly feltétellel tör

tént , liogy Mstislaw maradjon három esztendeig

Galiczia birtokába, akkor pedig ezen ország le

gyen ifjabb Andrásé , a' király legkissebb fijáé , ki

Mstislaw leányát vegye feleségül. II. András ezek

re hittel kötelezé magát, de megbánván adott sza

vát az alól felóldoztatását kérte a' Pápától. Ez

január. 27-k. 1222-6. költ levelében mentté tévé

ugyan otet esküvése azon ágától , mely szerént a"

Romai udvar jóváhagyásával megkoronázott Kál

mánnak Galiczia birtokától el kellett esni, de az

ifjabb András elintézett házassága felbontásába

meg nem egyezett. Katona Ilist. Crit. V. 365 — 367.

Fejér Tom. III. Vol. I. 356. A' mint látszik, Kál

mán csakugyan viszszament Galicziába, 's azt ke

vés ideig békességesen birta is , midiin a' fennebb

3g szám alatt emiitett Komán fija Dániel által ki-

üzettetvén , az attya fegyveres kézzel oda újra

viszszavitte. Katona Ilist. Crit. V. 441 — 443. Mind

a' mellett Kálmánnak maradása a' háborgó ország

ban nem lehetett, — 1225-6- onnan megint kikerget

ték, és sükcretlen volt II. Andrásnak 1227-6. hihe-

tosön érette próbált táborozása a' Lengyel földön.

Katona Ilist. Crit. V. 498- Ezen berezegnek Gali

czia kii ál) jává a' Pápa engedelmével koronáztatá-
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A' Magyar király minden előre nézés és

számítás nélkül folytatott pazérló igazgatásá

nak következése gyakran pénz szűke volt. Szo

rult állapotja kénszerité a' más vagyonjához

nyúlásra , 's ezért a' testvére ' Imre özvegyé

nek Constántziának menyaszszonyi ajándék

gyanánt lekötött 12 ezer markra menő sum

mát nem fizetheté, (89.) a' mellett nem átal-

sát,és azon tartomány pártoskodó nyugtalan la-

kossi által sok versben zaklatását bizonyítja II.

Andrásnak egy 1234-Mi diplomája, melyben fija

foasztalnokját Demetert hívségéért jutalmazza. —

Ennek szavai : „cum eundem —füium noslram optento

ex indulgentia sedis Apostolicae dyademate — regem

Gallicie feliciter injinctum fecissemus" és alább „post-

tfuam Ruteni ínfidi in excellenciae nostre depres-

tionem et — filii nostri captivitatem seu mortem com-

muniter inspirarent, et hoc non semel vei bis sed mul-

tocies nefandissime atlemptarent." L. Fejér Tom. III.

Vol. II. 406. — Kálmán Galiczia helyett későbben

1226-íói fogva herczegi névvel — dux Sclavoniae —

Dalmátziát és Horváthországot igazgatta , a' mint

ezt több diplomák bizonyítják. L. ezeket Katona

Hist. Crit. V. 48g. 495. 574. 62S. Fejér Tom. III.

Vol. "II. go. 103. 231. 237. 238. 286. Mailáth sze

rént, — Geschichte der Magyarén I. 184. — ifj.

András az egyezés szerént Mstislaw leányával há

zasságát végrehajtván Galiczia ura lett, de azt

sok viszontagságok köztt bírá, míg nem a' már

többször emiitett Dániel kezébe esvén, ez Ötét'

Magyarországra viszszaeresztette.

(89.) Említést érdemel hogy ezen időben a' ki

rálynéknak menyaszszonyi ajándékul bizonyos me

gyék jövedelmeit szokták adni. így Constántzia

a' fenn említett^ summáig két vármegyét kapott,

a' honnan béjövo hasznot vegye, míg neki Magyar

országon tetszik maradni. Fejér Tom. III. Vol. I.

297. Nem különben II. András Jolánthának adta

a' Bánátust, Várasd, Somogy, Szála, Szerem vár
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Iá a' Johanniták Esztergomi házánál letett,

30,000 markot érő pénzt és drágaságokat tő

le erőszakoson elvenni. Constántzia, Imre ha

lála után II. Fridrik császár hitvesse, a' Pá

pának panaszlá kettős méltatlanságát, ki az

igazságtalanul elrablott és eltartóztatott pénz

Tiszszaadásra nézve, többek köztt Veszprémi

püspök Róberthez tett is rendelést, deli. An

drás — a' fizetni nem akaró adósok példája

szerént — halogatásban keresett menedéket,

'» elébb ügyének a' Pápától ellátását kivánta.

Az alatt jun. 23-k 1222-í. megholt Constán

tzia, 's vele együtt II. András tartozását is el

temették. (90.) Az emiitett püspök Róbert kí

vánságára a' Pápa dec. 18-k. 1220-6. költ apos

toli írásban a' Magyar királynék megkoroná

zása és felkenése jussát a' Veszprémi püspö

köknek adta. (91.) — Ez időtájban esett a'

megyéket az oda tartozókkal , — Fejér Tom. III.

Vol. I. 380. ->- valamint a' Sz. Földre menetelekor

ezen hitvessének nyólez ezer mark ezüstben lekö

tötte — mégpedig „de assensu suorum Principum"

a' Maroson leszállít tatni szokott sókat, a'Pesthi Sa-

racénusok vagy mohammedánus Bolgárok jövedel

mét, és Bodrogh vármegyét. Fejér Tom. III. Vol.I.

264. — Pray Hist. Beg. Hung. I. 212. 's utánna Fess-

ler hibáson írják a' Máramarosi sót , a' levélben

tisztán ez van „sales, qtii per Morisium descendunt."

(go.) Ezen perről bizonyitnak a' Pápának nov.

23-&. és dec. 5-£. 1220-6. valamint január. 27-fc.

1222-6. költ levelei. L. Katona Hist. Crit. V. 342 —

344. és 368. Fejér Tom. III. Vol. I. 296 — 2Q8. és 357- —

(91.) Fejér Tom. III. Vol. I. 299. Katona Hist.

Crit. V. 347. —
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megerősített Almissában tartózkodó, nemcsak

Dalmátzia partjait háborgató , de sokszor a'

kereszteseket is zaklató tengeri tolvajok meg-

zabolázása, a, mit III. Honorius követje Acon-

cius hajtott-végre, kinek 1 221-6. ide küldeté

se, a' Patarenusok (92.) neve alatt ismeretes ,

és ezen tájékokon elterjedett vallásos feleke

zetre nézve is szükségesnek ítéltetett. A' Pá

pának a dologba elegyedését II. András gyen

gesége kivanta, ki Malducot a' hatalmas Al-

missai vezért fenyegetve intette ugyan a' rab

lástól megszűnésre, de sökeretlenül, mert pa

rancsolatját tettel nyomóssá tenni nein tudta.

Aconcius Spalatroba érkezvén , a' Dalmátzíai

városok segítségével szárazon és vízen meg-

támadá Almissa merész lakossait, 's hajójikat

(g2.) A' Patarenusok egy a' 12-d. században táma

dott vallásos szakadás , mely Francziaországból

terjedett tovább, 's olt Albigensisek neve alatt

volt ismeretes. A' vallást kedvességben , virtusos

életben helyheztetvén , a' külső isteni tiszteletet,

egyházi szertartásokat megvetették , 's átaljában

fő törekedések volt a' keresztyén hitet az aposto

lok idejebéli tisztaságra viszszavinni. A' Romai

Pápa egyházi hatalmát nemcsak tagadták, de az

ellen nagy gyűlölséggel is viseltettek. Francziaor-

szágban tűzzel , vassal üldöztetvén Oloszországon

keresztül Dalmátziában , és Bozniában kerestek

menedéket, hol az Imre király idejében rövid ido

alatt számok nagyra nevekedett , 's ezen királynak,

kit érettek III. Innocentius Pápa zaklatott, nem

kevés bajt okoztak. L. Koller Hist. Episc. Quin-

queeccles. I. 266 — 270. Katona Hist. Oit. IV. 576

— 570. 508 — 607. 674 — 684. — Fessler Die Gesehich-

ten der Ungern II. Bd. 341 — 35t. —
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elégelletvén őket hamar engedelmességre is

téritette. (93.)

A' sok különböző csapásoktól sujtólt or

szágot azalatt a' királyi famíliának keblében

támadott húzomos ideig tartó viszszálkodások,

's innen következett gyászos szakadások, vil

longások még nagyobb veszélybe döntötték.

Béla — kinek II. András a' Sz. Földről visz-

szatérö útjában eljegyezte Görög herczegasz-

szony Máriát,— a' törvényes időt elérvén, tud

va nem lévő okból, (94.) úgy látszik az attya

kívánságára, ellene mondott ezen kötésnek,

's attól felmentetését kérte a' Pápától, de mind

a' mellett a' házasság végbe ment, (95.) ám

bár csak hamar közbejött háborúság azt meg-

(93.) Katona Hist. Crit. V. 357 — 361. 363 — 364.

(94.) Pray úgy vélekedik hogy talám Jolántha

mint mostoha anya lehetett oka a' Béla és Mária

közötti egyenetlenségnek, ezt azonban csak gyani-

tásképpen mondja Hist. Reg. Hung. I. 212. Fessler

ellenben mar világoson és egyenesen vádolja azzal

Jolanthat, mfvel a' neki szánt jövedelem egy ré

szét II. András menyaszszonyi ajándékban Máriá

nak adta , kit azért a' királyné gyűlölt. Die Cé-

schicht. der Ungern II. Bd. 450. A' históriai igaz

ság kívánja ezen vád alaptalanságát megemlitni:

mert valamint Jolántha jövedelme csonkításának,

ugy Maria elleni mostoha indulatjának sincs nyo

ma az ide tartozó oklevelekben.

t (95.) Béla házasságának 1222-5. kellett történni ,

a mint a' Papának azon esztendőben máj. 28-*. az

Egri, Váczi és Váradi püspökökhöz irt leveléből

ki lehet hozni, melyben az emiitett főpapoknak

ajánlja yógirejárni annak , hogy igaz é , a miért

Béla, ki már a' felserdült kort elérte, „nunc verő
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zavarta. — Ez az egyenetlenség azonban va

lamint elöpostája volt a' H. András és Béla

sokkal kártékonyabb versengéseknek, úgy an

nak élesztésére, táplálására nem keveset folyt-

be. Az ország mentől nagyobb rendeletlenség-

be hozásán mesterkedő roszsz emberek alat

tomos fortéllyal elhintvén a két király köztt

a" visszavonás konkollyát, őket egymás ellen

ingerelték, midőn némelyek II. Andrásnak en

gedelmeskedni nem akartak, mintha ezzel csak

a' fijának tartoznának, mások ellenben az at-

tya udvarába menő Béla aránt nem mutattak

semmi tiszteletet, 's ötét méltatlanságokkal is

illették. így a meghasonlás a Magyar földön

mind nagyobb lett, 's az ellenségesen szembe

álló két rész köztt szinte fegyverre került a

dolog, a' miért a Pápa az érsekeknek és püs

pököknek parancsolá a zenebonák szerzöjit,

ha kötelességekre nem térnének egyházi bün

tetés alá vetni. (96.)

Ilyen zűrzavarral tele, elesett állapotba

jött, szinte felfordult a haza, a' méltóságát,

dictus B. cum ad pubertatem venerit" Máriával

eljegyeztctcsét megsemmisíttetni kéri? Fejér Tom.

III. Vol. I. 384. Katona azért nem helyesen teszi

az emiitett házasságot 1221-re. Hist. Crit. V. 428.

(06.) A' Pápa ezen levele költ jul. 4-fc. 1222-6.

Fejér Tom. III. Vol. I. 388. Rogerius is — Carmen

miserabile Cap. IX. — a' király és fija közötti ver

sengést a' főembereknek tulajdonítja, „hdem inter

ipnum regem et patrem ejm saepius seditionem et scan-

dalum procuraverunt." L. Pray Hist. Heg- Hung. 1.

213 — 215.
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elhivattatását érezni nem tudó gyenge király

alatt, 's a' mint szokott lenni, a' roszsz neve-

kedésével, a' társasági rend megbomlott, a'

közbátorság, békesség elenyészett, minden ju-

sok letapodva, törvények ki gúnyolva valának,

az önkény és hatalmaskodás eláradtak. — (97)

A' nemzetet terhelő Ínségek köztt nem utol

só helyet foglalták-el az országban elterje-

dett, kereskedő mohammedánus Bolgárok, vagy

a" mint nevezték Ismaéliták által elkövetett

(QT.) Az ország ezen szélyelbomlását némely

szembeötlő, és az akkori időt ismertető esetekkel

lehet bizonyitni. A' liir. várakhoz tartozó földeket

tartózkodás nélkül kezdették foglalni , 's ezért a'

királvnak 1221-fi. egy rendelésével kellett az ilyen

eröszakoskodókat az elvett birtok' viszszaadására

szorítni. — Fejér Tom. III. Vol. I. 353. — Továbbá,

Aradi prépost Gergely minden javaitól megfoszta-

tik , azon egyház kiraboltatik. Fejér 1. c. 354. —

még pedig némely főemberek által , kik a' gonosz

tettet éppen a' király parancsolatjára vitték-véghez.

„Cum olim tuam fecissemus excellenliam commoneri',

nt dileclis filiis — Praeposilo et Capilulo Orodiensis Ec-

clesiae satisfaceres de damnis , quae N. et O. comites

per se, ac per quosdam paganos te mandante irroga-

rnnt eisdem, tam in bonis ipsius Ecclesiae, quam etiam

in patrimonio Praepositi" ezt irja a' Pápa II. András

nak. Fejér Tom. III. Vol. I. 41 i. 412. — Végre Er

délyi püspök Wilhelm némely kanonokjaival rá-

menvén a' Kolo's- Monostori klastromra , annak

apáturját kegyetlenséggel illetve tömlöczbe zárat

ta, 's az egyház okleveleit részint elégette, részint

tűzbe hányta. L. a' Pápának június 2\-k. 1222-6.

irt levelét. — Fejér Tom. III. Vol. I. 386- E' hajdan

gazdag és virágzó klastrom hellyén ma egy kis

templom és némely kőfalak romladélú állanak , —

hirdetőji a' múlandóságnak ! —
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sokféle erőszakosságok. (98.) Ezek ugyan II.

András gyakran előforduló szükségén segítet

tek, de a' nép sanyargatásával , rongálásával ,

'» annál több kincset, gazdagságot halmozhat

tak -öszve, mert jövedelmes és pénzt csiko-

(98.) Az Ismaéliták , kik Saracenusoknak is ne

veztetnek , úgy látszik mohammedánus Bolgárok

Voltak , 's a' Magyar földre korán bevándoroltak.

Anonymus szerént, már Toxus alatt több főrangú

Bolgárok jöttek ide Á'siai honyjokból, kik Pestre

telepittettek , 's a' mellett szép jószágokat kaptak.

„De lerra Bular (ez alatt Á'siai Bolgárország érte

tődik) venerunt quidani nóbilissimi Domini , atm mag-

na multitudhie Hismahelitarum." Hist. Duc. Ilung.

Cap. LVII. Thuróczi is említi az Ismaélitáknak Ma

gyarországra költözését, 's a' hazafijakkal öszveclc-

gyedését. „Intraverunt Hungáriám tani tempore regis

Geychae et sancti regis Stephani, quam diebus regum

aliorum Bohemi , Pofoni , Graeci , Hispani , Hismahe-

litae seu Saraceni, Bessi, Armeni — qui per rna-

trimoniorum Uiversorum contractus Hungaris immixti ,

nobililatem pariter et descemum suut adepti." Chron.

Hung. Pars II. C. XXII. Ezen napkeleti lakosok ha

zánkban , hol jövedelmes kereskedést űztek , 's az

Ismaélita nevet hihetosön azért kapták, elszaporod

ván, majd a* keresztyén vallás külső szertartásaira

kénszerittettek, a' mint Sz. László és Bálmán tör-

vényjeibol látszik. „De negotiatoribus , quos Ismáhe-

litas appellant." S. Ladisl. Decr. L. I. C. IX. és

Colomanni Decr. L. I. C. XLVI — XLIX. — Egyéb-

aránthogy Bolgárok voltak, Anonymus bizonyítá

sán kívül onnan lehet még gyanitni, mert midőn

Salamon király 1072-6. a' Bolgár földön táborozott

és Belgrádot — Álba Bulgarica — ostromolta, azt

ellene Görögök és Bolgárok védelmezték , kik Sa-

racenus név alatt is említtetnek. Thuróczi Chron.

Hung. Pars II. C. L. Muglan ugyan ezeket pogá

nyoknak nevezi „die heyden" desselben haydenschen

volkes" Hap. XXXVI. — L. az Ismaélitákra nézve

különösön Engel nagyobb munkáját — Gesch. des
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rásra ezer utat nyitó fő hivatalokra emeltet

tek— ök voltak többnyire a' kir. kamara, pénz

verés, sóaknák ispánjai, és a' vám bészedöji.

De másképpen is gyászos és nyomorúságos

volt a' haza állapot ja. Sz. István a' nemessé

get valamint az ország más lakossait is szép

szabadságokkal ajándékozá-meg; ezek azon

ban a' viszontagságos időkben, személyes bősz*

szótól ingerelt, 's roszsz tanácsadókra ügye

lő, vagy csak saját hasznokat tekintő némely

királyok erőszakoskodása által sok részben

csonkúlást szenvedtek. Gyakran kérték, zak

latták azért a' nemesek II. Andrást — kinek

mint, a' honny jussai fő megrontójának ural

kodása még teljesebb mértékben kifejtette az

érdeklett roszszak következéseit — az ország

belső állapotjának javításáról, az igazgatásba

becsúszott hibák orvoslásáról gondoskodni ,

mely alkalmatossággal a' király és alaltvalóji

között igen éles és keserű vitatások történ-

Ungr. Reichs und seiner Nebenlander. I. Theil

252 — 254. Ugyancsak Engel kissebb munkáját I. go.

Fessler I. Bd. 325. Pálma Notitia Rer. Hungar. Edi-

<io III- Pars I. 105. — II. András alatt ezen keleti

lakosok , mint a' királyné alaltvalóji az udvartól

pártfogoltatva, nagy és kártékony befolyásra tettek

szert, a' mi megtetszik onnan hogy számos keresz

tyén rabszolgájik voltak, kiknek az 5 kezekből ki

szabadítása aránt a' Pápa máj. 28-/;. 1221-6. mind a'

királynak , mind a' királynénak annál sürgetőbben

irt , mert közzülök sokan hiteket megtagadták , 's

uraik vallására állottak ; „multi in gentilitatis erra-

rem — elabantur." Fejér Tom. III. Vol. I. 312 — 314.

fi*
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tek. (99.) A' fejedelmi tekintetet lealázó ilyen

jelenések kikerüléséért, egyszersmind a' haza

éj nemzet sérelmein segítés végett az ország

rendéi 1222-i. egybegyűltek, de ezen tanács

kozás a' király jussainak letiporásáral, hatal

mának még jobban megszorításával, méltósá

gának kigúnyol ásával végződött; az áriszto-

krátzia tökélletés győzedelmet nyert, 's II. An

drástól öntehetetlenségének sőt gyávaságának

vallomását kicsikorá! Ekkor készült a' hires

arany bullc, a' Magyar nemesi jusok oklevele.

Azon idő szüksége és környülállásai kívánták

ezt, az ükkor különösebben eláradott viszsza-

(qq.) Ar. András diplomájának bevezetése bizo

nyítja ezeket : „Quoniam libertás tam Nobilium regni

nostri, quam ctiam alioriim instituta a Sanclo Stepha-

no Rege, per aliquornm Regum potentiam , nlciscentium

aliquando iram propriam , aliquando eliam atlenden-

tium covsilia falsa hominum iniquorum , vei seclantinm

propria Incra , fuerat in quam phirimis partibus dimi-

mita , mulloties ipsi Nobiles nostri , Serenitatem No-

stram precibus et instantiis multis puhavernnt ,

super reformatione regni nostri. Nos igitur eorum pe

titiont satisfacere cnpientes — praesertim quia inter nos

et eos qccasione hac jam saepins ad amaritudines non

modicas est processum concedimus tani eh, quam

aliis hominibus regni nostri, libertatém a sancto rege

eoneessam." Andr. II. Decr. — Kik voltak az itt em

iitett, és a' nemzet jussait csonkitó királyok, egész

bizonyossággal nem tudhatni ; úgy látszik azonban

II. Geizának egy 1149-&. költ diplomájából , hogy

Kálmán , és a' fija II. István e' vádat megérdemel

ték. — „Ego Geica, rex Ungariae, nolum facio omni-

bus — quia ego instituta ,sancti regis Stephani a rege

Colomano et fűio suo rege Slephano snbtracta, rwtiiiii."

Katona llist. Crit. III. 549- Kovacliich Vestigia Oo-

mitior. 99. Í00. — <
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élések, nyomások terhelések megszüntetésére

volt e' diploma intézve , melyben, ilyen szem

pontból tekintve, sok jót hasznost és czéla-

ranyost is találunk, kivált ha teljesedésbe ment

volna: de mit ér a' legderekabb törvény is

csak pappiroson? — Egyébaiánt azon vas szá

zadnak igen eleven képe , nagy és szembetű

nő bizonysága az ország roskadt állapotjúnak

a' személy és birtokbéli bátorság ingadozásá

nak, valamint II. András tluonusra alkalmat

lan voltának örök emléke — mely hangoson

hirdeti, mimódon — nem kell uralkodni! Az

egész 5t szakaszra van osztva, minden rend

szer és egybefüggés nélkül. — 's főbb neve

zetesebb pontjai részint személyes jusokat fog

lalnak magokban, részint a nemesi birtokot,

jószágokat illetők. —

I.) Az első rendbe tartoznak

a.) Hogy a'. nemesek közzül senkit sém

lehet törvénybe idézés és bűnéről itéletesen

meggyőzés előtt elfogatni; (100.) ellenben a'

(100.) „f^ohanus. cliam qnod nee nos, nec posteri nn-

stri alifin" •tefopniíe servimta capiunt vcl destruant Já

vort alicujut potentis , nisi primo citati. fuerint et or-

dine judiciario convicli." Decr. Andr. II. art. II. —

Ezen épül a' Magyar nemes személlyének sérthetlcn-

sége , az első, a' Verbbczi által — Tripart. Part. I.

Tit. g. — előszámlált négy fő és sarkalatos szabad

ságok közztt; de a' melyet a' nemes bizonyos ese

tekben elveszthet, t. i. „in factis , cansisque erimi-

nalibus,puta, hotnicidio delib,erato, villarum combiistio-

ne, furtoque et.rapina seu latrocinio, atque etiam vio-

lenli adnlterio, in quibus honorem titulumque et liberta

tém Nobilitatii quilibel amittit." Tripart. 1. c. §• 2.
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ki rendesen törvény által meg van itelve, azt

egy hatalmasnak sem lehet védelmezni. (101.)

b) Az országon kivül hadakozó királyt,

a' nemesség oda elkísérni, tehát katonai szol

gálatot tenni különben nem köteles , csak ha

"sóldot kap; és a táborozásból viszszatérés

után senki hadi törvény szerént nem ítéltet

hetik. Benn a' hazában pedig, ennek ellenség

től megtámadtatása esetében, mindnyájan fel

kelni tartoznak. (102.)

(101.) „'-Si qnis ordine judiciario fuerit condemnalus ,

nullus potentum possit eum defendere." art. XXVIII.

(102.) Art. VII. — Ezen törvényt II. Andrásnak

plánum és czél nélküli táborozásai kívánták, mel-

lyek a' maga költségén szolgáló nemesség terhét

igen súlyossá és érezhetővé tették. — Nem Ieszsz

szükség felett itt egy pár szóval a' régi katonásko

dás módját megemlitm. A' nemeseken kivül — ser-

vientes regii — kik a' király zászlója alatt szolgálván

a' szükség esetében mindég felkelni tartoztak, 's

így a' valódi nemzeti katonaságot formálták, a' ki

rályoknak volt rendes álló hadi serge is , a' mi na

gyobb részint az úgy nevezett várjóbbágyaiból tölt-

Hi •=— jobagiones castri vei caslrenses. — Ezek alsóbb

rangú nemesek valának , kiknek , a' fegyverviselés ,

és a' megyéket oltalmozás feltétele 's terhe_ alatt,

a' várakhoz tartozó földeli közzül a' király birtokot

szakasztott , 's osztott-ki , a' mint ezt Kéza Simon

világoson bizonyítja.- Jobagiones •— castri sünt pau-

peres Nobiles , qui ad Regem venientes terram eis tri-

búit de castri terris , ut pheiida castri, et castrum,

guerrae tempore, cnstodirent.íl— E' várjóbbágyok , vagy

a' mint ma neveztetnének egyházi nemesek, kikhez

hasonlók lehettek a' 'sóldosok , — stipendiarii — a*

megye főtisztje — comes parochianus — vezérlése és

zászlója alatt katonáskodtak, annak kíséretéhez—

comitatus — tartoztak, vele mentek a' hadba. Ilyen

bandériuma kísérő serge más egyházi és világi fo
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c.) A' háborúban elesett főuraknak, vagy

ország bárojinak íijai, testvérei méltó tiszte

letben tartassanak , hasonló Ing a' nemesek ii-

jaira a' királynak gondja legyen. (103.)

uraknak is szokott lenni , 's II. Andrásnak az arany

bullát megújító i23l-béli diplomájából látjuk, hogy

nemesek szép és nagy jószágokat kaplak , az or

szág határán kívül katonai szolgálat tételre köte

leztél és mellett. „Nobis facientibus exercitum ■ extra

regmim, Nobiles Nobiscum ire non tenentur, nisi co-

mitet , et stipendiarii et jobbagiones castri, et qui ex

ojficio debito teneplur , et quibui amplas concessimus

possessioncs. Kovachich Vestigia £omilior. 110. Ka

tona Hist. Crit. V. 651. — A' várjóbbágyok tehát a'

királyoknak igen nagy hasznára voltak, s azért őket

becsben is tartották , különösön pártfogolták , a'

mint az arany bullából látszik, mely rólok kétszer

emlékezik, midőn a' mondott nemeseknek még Sz.

Istvántól adott szabadságol at megerősíti, valamint

az olyan megyei főtisztnek, ki azokat nyomná, sa

nyargatná, az ország színe előtt gyalázatoson ki-

csapását rendeli. — Art. XIV. XIX. — L. Pálma

Edit. III. 7g — 05. és J7I — 174. Pray Hist. Reg.

Hung. I. Notit. praev. LXXX — LXXXVIII. — Kollár

Hist. Jurisque publ. Begni Ungar. Amoenitat. II.

38. és 76 — 86. —

(103.) ,,<?/ quis jobagio habtnn honorcm in exercitit

fuerit rnorltiiis , ejus filins vei fráter congruo honore sit

dnnandus. Et si serviens eodein modo fuerit mortiuxs ,

ejus plini , sieut regi vidrbitur , rlnrtehir.íí A' jnbagio

név alatt, — mely ezen időben elökello rangot, mél

tóságot tett — az ország báróji, a' főemberek értetőd

nek megkülönböztetve a' nemesektől — servienles. —

L. Pálma Edit. III. 57. Kollár Amoen. II. 74. A' joba

gio etymologiájára nézve helyesnek látszik Kovachich

vélekedése, ki azt ettől jobb ág származtatja — a/.

ország jobbjai, vagy nagyjai. — Notio Comitatuum.

Vicnnae 1814. 34 — 36. Nem bizonyos hogy mimó-

don lett ezen szónak az eredetivel éppen ellenkező

jelentése. —
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d.)' Valamint egész vármegyéket, úgy hi

vatalokat is örökös birtok gyanánt senkinek

adni nem lehet. (104.)

e.) Minden hazaiijak különbség nélkül a'

nádorispán törvényhatósága alá vágynak ren

delve, de a' ki a'fövételre vagy jószág pusztí

tásra intézett kereseteket a' király hire nél

kül el nem láthaja. — (105.)

f.) Az érdemes idegeneket is , áz ország

jóváhagyása nélkül — sine consüio regni — fö

hivatalokra emelni nem szabad: (106.) annál

inkább, Ismaéliták és 'Sidók sem nemesek,

sem kamara, pénz, só és vám tisztek nem

lehetnek. (107.) • '.,: . •

g.) A' nádorispánon, bánon, király és

királyné udvarbíráján kivül két fő hivatalt

együtt senki sem viselhet. (108.)

(104.) Art. XVI.— .

(105.) „Palatimis omnes homine* regni nostrí'indiffe-

renter discutiut. Sed canssas nobilium, qliae ad per-

ditionem capitis, vei ad deslructionem possessionum per-

tinent, sine conscienlia reeis terminare non possit.íl —

Art. VIII. Itt a' törvényben találjuk nyomát azon

vad szobásnak, hogy a' vétkesek jószágát iféletesen

ÍiusEtitották , feldúlták; mely nemtelen boszszuál-

úst néha a' király maga is rendelte, mint a' 07. szám

alatti példa mutatja. — '

(106.) Art. XI. —

(107.) „Comiles Camere, monetarii , salinarii el tri-

butarii, nobiles regni, Hysmahelite et Júdei jieri non

passint.u L. Fejér Tom. III. Vol. I. 377. A' Corpus

Jurísb&n ez a' czikkely hibáson olvastatik így: ,,Co-'

mites camerarii , monetarum, salinarii et tributarn no-

biles regni nostri sint : Ismaelitae et Judaei ficri non'

possint." Art. XXIV.

(108.) Art. XXX. —
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h.) A' nemesek a' királytól nyert enge

delem mellett büntetlenül folyamodhatnak Bé

lához mint ifjabb királyhoz , a' ki ha valakit

megítélt, ezt a' király kegyelmébe nem fo

gadhatja, sem az ott elkezdett pert maga el^

be nem vitetheti, a' miket költsönösön a'"fi-

jának is tenni kellett. (109.) v . |-.;

i.) Az országba különböző nemzetekből

telepedett idegeneknek Sz. Istvántól adott sza

badságok jussaik megerösittettek, (110.) 's a'

fold népének, a' szegénységnek az e,lőkellök,

hatalmasok által elnyomása tilalmaztatotl. 1 1 1.)

II.) Második rendben jönek, a' birtokot, va

gyonit illető határozatok.

: [...£.) Valamint a' nemesek, úgy az egyhá

zak jószágai is mindennemű adófizetéstől ment-

"té tételt nyertek. A' király, ha országában utaz

na , nemesek házához, jószágában hívatlan

nem szállhat, (112.) és cselédjeinek Sem sza-

*J "t-T-.rl ..-••■v.J.J. A-U^Y

(109.) Art. XVÍII. ^I-' ■•'•■'■• ■•*'.. •

(110.) Art. XIX. — ;.:-.' !;! " ■ " /•.•'■•■>.< •■• •■

(lll.) „Jobagiones ila séquantur curiafn!',-,>íiri (jtiíö-

cunque proficiscuntür *, nt pauperes per eos non' •éppri-

múntut , nec spoltmlur." Art. XIII. Látszik ebből,

hogy az aVkori arisztokraták — erőszakosok mint

szintén a' mostaniak — utazások alkalmatosságával

a' népet sanyargatták }■ és rajta sokféle méltatlan

ságot követtek-cl. — ■••;•,' ' ,:>. : . ■ 1.

112.) ,;Nullam cöllettam nec liberos denariostoitigt

faciemus super predia servienlium , nec dbmól■',' :heerviU

las d'escendemus , hisi vocati, Super populos etiám Ec-

chsiarum — nnllam penitus collectam /acírttíBsl" Art.

III. L. Fejér Tom. III. Vol. I. 375. — Az itf említett

hét adó neme, élelem (collecta victnalium) és péns
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bad azt tenni (115.)

b.) A! nemes, hafíu örökös nélkül halna-

meg, jószága negyede leányára száll, a' többi

ről tetszése szerént rendelkezhet, a' mit ha

nem tenne, birtoka legközelebbi rokonjaira

beszedésben állott, 's igen régi, már Sz. István ki:

rály idejében szokásban volt királyi jövedelem,' ki

a' Zalai egyházat alapító levelében 1024-6. mind a'

kettőt említi, „collectores tam victualium, quam dena-

rionan" az utolsót pedig még egy régibb, és 1015-6.

a' Pécsváradi klastromnak adott, diplomájában is

felhozza : „insnper et liberorum denariorum tertiam

partém —-ex ádvenis in terra Ecclesiae, — córicessimús.il'

Ezt az országba telepedett idegenek és szabad em

berek fizették, még pedig egyenként. nyólcz dénárt,

Kálmán törvényje szerént „DéHar'íi b'cto, qui de li-

berís singnlis colligebantur.'-1 Colom. Deer. L. Ji C.

XLV. — ,JLiberos denarios — hospifum in villa Scenío

éiistenlium." II. Andrásnak Í21l1í>. költ ajándék-

levelúbÖl. Fejér Tom. III. Vol. I. 109. — L. ezekre

nézve Pray Hist. Reg. Húrig. \. Notit. praev. CIII—

CVIII. — Olyan időben mikor V pénz még felette

szűk volt, nem lehet isudálkozm, hogy a' királyi

jövedelmek pgy része naturálékban. állott, a! mifléH.

az arany bullában is több nyomát látjuk. — így á'

XXVII-d. szakaszban mcghatároztatik a' nynszibőr-

adónak — marturinae — a' Kálmán királytól behozott

szokás szerént fizetése. Hogy a' martnrina nyusztot

vagy nyestet teszen , — koránt sem tengeri vámol ,

a' mint Mossát:zi és Szegedi állítják , vagy telek adót

a' mint Pálma irja — IVotit. Rer. Hungar. Edit. III.

03 — 95V— azt Katona világoson megmutatta, Hist.

Crit. IV. 563. Tót Ország, melynek czimerében

¥ü>y nyuszt van , hajdan ezen állat bőrével adózott,

a' kir. kamarának. Katona Hist. Crit. V. 391. — Nem

liülönbcn a' XXIX-d. czikkely szerént , a' király bir-

ía a' várhoz tartozó földek két harmadát, a' vám,

bor , és ökör jövedelmet. „Ad regem pertinentia,

scil. cibriones, tributa, boves, et duas partes castrorunt

rex plftineat-" Cibrio csebret teszen, a' mivel a' bort

a' király számára bemérték. —

(113.) „Agasonts, cani/eri, falconarii non praesiimav.t
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menyen, 's ezeknek nem létében a' király kap

ja azt. (114.)

c.) Akár halálra ítéltetett valaki, akár

hadban esett-el , feleségét háboritni nem sza

bad a' számára menyaszszonyi ajándék gya

nánt lekötött vagyonjában. (l 1 5.)

d.) Senkit igaz szolgalatjával keresett

birtokától megfosztani nem lehet, (ti 6.)

e.) Külföldieknek a' hazában jószágot

adni nem szabad — 's a' mit eddig kaptak, az

is hazafijak által viszsza váltható. (117.).'

f.) A' dézmát pénzel megváltani nem le

het, de azt termésül borban és búzában kell

ki adni. (118.) , - -■•:■ , ' :■■ '■■ ■ ■• ••'•riii , -irr

■ Lí — 1 ,-T— y r

descendere in villis servientium" a' XV-d. czikkely sze

rént. Agasones lovászok caniferi peczérek falconarii

Kovachich szerént, Vestig. Comitiorum p. i05._ só

lyommal vadászok ; Pray szerént .kaszások , ki vi

lágoson megczáfolja az elcbbi állítást „servi, qui

dominis suis foenum snbsecare stalis diebm solebant ,

nom item qui aucupio falcomon adhibebantur.íí JVotit.

praev. XCVI. 226- Melyik vélekedés igaz, nem tudom;

de megvallom inkább látom béilleni királyi szolgák

sorába a' sólyommal vadászókat , mint a' kaszáso

kat, 's a' szó ctymologiája is Kovachich 'mellett lát

szik lenni. --

(ii4.) Art. IV. — .i" ! •

(ii5.) Art. XII. — ./to.>-..,ll /'. :,;-.

(116.) „Possessionibus — quas qnis justo servitio ob-

tinúerit , aliquo tempore non ■privetwr.'** Art. XVII.

" (n 7.) Art. XXVI.

(ii8.) Art. XX. — A' dézma fizetésről ezen idő

ben sem a' király , sem a' nemesség menttek nem

valának , a' mit több diplomák bizónyitnak. L. Ko

vachich) supplementum ad Vest. Comitior. I. 212.

Íi3. De látjuk ezt III. Honoriusnak 1223-&. a' Ma

gyar fó urakhoz és nemesekhez intézett leveléből
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• g.) Ar király a' pénzt minden esztendő

ben meg fogja újíttatni, (lto.)

Ez az arany pecséttel megerösitett di

ploma hét egyformán hangzó példányban le

ás , melyben azokat a' dczma megfizetésére inti.

„Lfechnas vcstras cum ea integritate, t/na ct a vobis

el á patribus Vestris hacteniis sünt sohltaé eöclesiis —

perio/uatu.;"1 II. Andrást is éppen arra, serkenti.

Fejér Tom. III. Vol.. I. 407 — 410. —

(n ().*)" [,Nova nostra moneta per annum observetur

a paiclvtuiqrie ad pascha." Art. XXIIK Ennek meg

értésére szükség a' pénz akkori állapotját röviden

érinteni. — Az Árpád házabéli királyolt idejében

nem volt állandó pénz, de azt; vagy> minden esz

tendőben,' . mely a' közép századokban húsvétkor

kezdődött, vágy legalább a' második clteltéve'l újra

verték, mikor az egész országban a' régit az újjal

bé kellett cserélni. A' pénz ilyen gyakori változ

tatását okozhatta azoknak vékonysága is, a' miért

hamar olliopván becsek lej jobb szál lőtt , 's igy új

formában kieresztést kívántak, de másfelől az esz

tendei forgáson a' királyi kincstár is szépen nyert,

mivel természetesen a' pénz újból verésével járó

költséget a' becseréléskor a' lakosokra felróvni el

nem múlatták a' királytól kirendelt pénzváltó tisz

tek — niimmnlarii , nianetarü —'kik a' népesebb or

szágos vásárok alkalmatosságával a' hazában az új

pénzel szélyel jártak , és azt árulták. — E' szerént

a' régi, melyet valódi értekén alól vettek-bé, min

dég vesztett, a' kincstárnak pedig a' pénz beváltás

ból nevezetes haszna, jövedelme, volt, a' mit néha

különösön Kamara nyeceségneh — bicnim Camerae —

neveztek , noha ezen kitétel alatt a' karaara más

jövedelmét is értették. — L. Kouachich Supplernen-

tum ad Vestig. Comitior. Tom. J..I/54. 160 — 162. —

Grafv. Bethlen Geschichtliche Darstell. de,s deutschem

Ordens in Siebenbiirgcn S. 27. — Könnyű látni , hogy

ez a' pénz munkálat, kivált 'Sidók és Bolgárok ke

iében, kikre volt többnyire bizva, sok huzavoná

ra , csalásra nyitott utat , 's igy a' nép' terhelésé

re! történt. Innen néha magok a' királyok a' péuz-
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írattatott, melyek közzül az első Romá

ba a' Pápához küldetett, az utolsó pedig a'

Nádor ispánnak adatott, ki „azt mindég sze

me előtt tartván se maga attól el ne tároz-

váltókat némely vidékről vagy átaljában kitiltották ,

vagy kötelességek teljesítését bizonyos időre szorí

tották, valamint az országba telepedett idegenek is

a' tölök szenvedhető nyomás kikerüléséért hasonló

privilégiumot eszközöltek. — Ezeknek bizonyításá

ra, valamint ezen tárgy világositására szolgáljanak

a' következők. III. Béla a" Pécsi egyház' szabadsá

gát, jussait noo-6. megerősítvén, a' pénzváltókat

azon püspöki megyéből kirekeszti : „in foris omni-

bus el mercatis in terris ipsim ecclesie ubilibet constilu-

tis — numpmulariorum seu monelariorum nostrorum con-

cussiones el moleslias non formident , quia in predictis

foris eosdem numpmularios nolumus residere , sed in

alys provincialibin foris, ubi volnerint ecclesie populi,

regni monetam — redimunt el conquirant." Koller Ilist.

Episcop. Quinqueeccl. I. 300— 301. A' Német vité

zek is hasonló szabadságot nyertek II. Andrástól

1212-6. „Nullns inonetariomm terram eorum intret vei

presumat eos in aliquo molestare. Sed diclo fratri Theo-

dorico el sibi succedentibus tanlum dent numularii de

nova moneta, quod snjpciat populo ibi conversanti.íí

Fejér Tom. III. Vol. I. m. az 1222 ki diplomában

pedig hozzá tevődik: „jiis el iitilitatem, quam in ter-

ra ipsorum percipere deberemus de nova moneta, totall-

ter eisdem frttribus indulsimns.u Fejér Tom. III. Vol.

I. 3 73. — így nyerték-meg az Erdélyi Szászok is

1224-5. a' pénzváltástól mentté tételt: 1. Éder „De

initiis juribusque primaevis Saxonum Transsilvan."

p. 36. 107. — valamint Pest lakossai IV. Bélától

1244-6. „homo magistri tavernicorum non debeat stare

cum monetariis inter ip$os.íl — Katona Hist. Crit. VI.

47. Végre V. István 1271-6. a' Szepesi Szászok köztt

a' pénzváltók munkálódását hat hétre szorította :

„Singulis annis in ramis palmarum monetam nostrae

cajnerae regiae — suscipere, — solenniter permittere cur-

rere ac lucrum camerae regiae cambire universali-

Jer tenebuntur, ita quod comes camerae vei sui officia
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ron, sem a királyt vagy nemeseket félre tér

ni ne engedje:" (120.) annak végén pedig a

polgári társaság czéljával öszve nem férő, azt

merőben felforgató veszedelmes jus engedtetett

„hogy azon esetben ha a király vagy követ-

kezöji a' mondott oklevélben foglalt rendelés

ellenére csinálnának, szabad légyen mind a

püspököknek, mind a főuraknak és nemesek

nek hivlelenség vétkébe esés nélkül általáne-

les , _ _ sex hebdotnadas plenam habeat potestatem

cambiendi, jus el lucrum camerae prosequendi. Katona

Hist. Crit. VI. 578. — .
(120.) Minden előre vigyazas mellett is, ma az arany

bullának egy eredeti példánnyá sem találtatik : ho

lott azt a' Vaticanum levéltárában kerestettek mind

Kollár Ádám Mária Therézia idejében a' cs. k.

könyvtár ÖrzSje , mind a' Magyar nemzet arant

magának halhatatlan érdemet szerzett G. Széchényi

Ferencz Nápolyi követ korában: valamint ü cs. k.

Foherczegségének, hazánk tisztelt es szeretett ]\a-

dorispánianak fáradozása sükeretlen volt , kinek

Romában létekor ez iránt kijelentett buzgó óhaj

tását VII. Pius Pápa nem teljesíthette. L. Fejér

Cod. Dipl. Tora. III. Vol. I. p. 6. 7. —De meg van

ez a' diploma törvényes erejű vagy authenticum trans-

sumptumban , mind a' Bécsi cs. k. familiai titkos

arehivumban , mind a' Magyar orsrs os levéltár

ban, valamint a' Horváth és Tótországi közönséges

levelek köztt is. Legrégibb transsump umai , az

I35l-6<í2i midőn Nagy Lajos király, és '-. 1384-om

midőn Mária királyné azt megerÖsitettéa. L. Ko-

vachich Vestigia Comitior. 85. 97. i. Ulászló es

I. Mátyás királyok is transsummáltatták aít. Ko-

vachich tizenkét ilyen törvényes erejű példánnyara

talált az arany bullának, — azok köztt az I. Ulász

lóét legelsőben 5 fedezte-fel. Supplement. ad ve

stigia Comitior. I. 8. 66. — Fejér a' primási levéltár

ban annak egy mindenik transsumptumnál regibtt '

példánnyara akadt, "s codeiében a* szerént adta-ki.
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son és egyenként, mind neki mind as titánná

következő királyoknak ellentállani és mondani."

(121.) Ezáltal a' státus fennállására elraúlhat-

lanúl szükséges főhatalom letiportatván, az ön

kény és erőszak emelkedett felibe, a' miből

a' fejetlenség eláradása, minden rend és füg

gés felbomlása önként következett. Ilyen volt

hazánk nemesi szabadságának diplomája, „a*

minek megtartására, mindenik király minek

előtte a' sz. korona fejére tétettetnék, meges

küdni szokott." (122) Hiven őrzi ezt a' Ma

gyar mint palládiumát ; e' megavult , 's a' je-

rPrelenkorhoz nem illő okrevelen alapúi ma is

Ez három függő pecséttel van, 's 1317 körül Kalo

csai érsek László, valamint Nyitrai püspök János

által authentizáltatott : ezért törvényes, erejű vagy

authenticum párnak nevezte. Fejér 1. c. 7. 374 — 379.

(121.) „Qnodsi verő nos , vei aliqnis successarum

nostrorum aliquo unquam tempore huic dispositioni

nostrae contraire vohierit, liberam habeant hamm auc-

toritate sine nóta alicujus infidelitatis tam episcopi ,

quam alii jobagiones ac nobiles regni, universi et sin-

gnli , praesentes et futuri posterique resistendi et con-

tradicendi nobis et nostris successoribiis in perpetuum

facultatem.11 Art. XXXI. §. 2. — Ez a' czikkely mint

sok zűrzavar és a' hazát tépő, lángba boritó pár-

toskodás szerző oka 1687-6. a' Po'soni országgyűlé

sen , a' királyi eskúvésbol kitöröltetett. Leopoldi

M. Decr. IV. art. 4.— Pálma Editio III. 621.— Er

délyre nézve a' Leopold diplomájának i-d. pontjá

ban hasonló határozás van : „Expuncto — ibidem

articulo nono Decreti Andreáé Regis , qui in ultima

Posoniensi Diaeta abolitus fuit.li

(122.) „Ad quod observandum quilibet Regum Hun-

gariae, priusquam suum caprit sacro diademate corohe-

tur, sacramentum praestare sólet" ezt mondja Verbö-

tzi Tripart. Part. I. Tit. 9. §• 6. —
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nemzetünk polgári alkotmánnyá , annak bclsö

élete : törvénnyei most is annak bélyegét vi

selik, melyek éppen azért az előre haladást,

javitást sürgető időtől elmaradtak. Valóban csu

dálatos! midőn ma szégyellné a' Magyar ne

mes a' i3-d. század durva öltözetében jelen-

ni-meg, nem pirúl-el, söt kevélyen hordozza,

magosra tartja fejét, valamennyiszer a' nép

sokkal nagyobb része természetes jussai el

nyomásán épülő, józanokosságot kigúnyoló, em

beriséggel ellenkező szabadságát emlegeti. 1 23.)

Az aranybulla azonban , melynek végzé

sei a' gyenge király kezében hólt belüknek

maradtak, valamint a' nemzet sérelmeit meg

nem orvosolta , az igazgatásba becsúszott hi

bákat jóvá nem tette , úgy az országban a'

csendességet helyre nem állította , söt a' za-'

bolátlansággá vált szabadság nagyobb zűrza

vart és felfordulást okozott. Még azon eszten

dő végén, melyben az emiitett alaptörvény

hozatott, III. Honorius Pápa némely püspö-

kökhez intézett levelében inti őket a' korona

méltóságának fenntartására ügyelni, 's azt a'

(123.) II. András as 1222-d. esztendőben egy kü

lön oklevélben az egyházi rend jussait, szabadsá

gát megerősítette , mely szerént a' papokat —- kik

köztt említtetnek az ördögűzők is — exorcistae — sem

személlyekrc, sem birtokokra nézve világi törvény

szék előtt ítélni nem lehet , jószágok minden adó

tól mentt , a' mellett a' főurak és hatalmasok erő

szakossága ellen is védelmeztetnek. Fejér Tom. III.

Vol. I. 379. Katona Hist. Crit. V. 30T. —



-8I

nemesek lármás és háborgó egybesereglésé-

böl következő veszélyek ellen oltalmazni, mi

vel a' mint értésére esett, „közelebbről meg

állíttatott Magyarországon minden lakosoknak

egy esztendőben kétszer bszv'együlések , hol a'

királynak is személyesen jelen kell lenni, ki

től a' nagy sokaság ilyenkor az illendőségre

és okosságra nem hajtva, nehéz , igazságtalan

dolgokat szokott kívánni, t. i. hogy a' főurak

méltóságoktól , rangjoktól megfosztva az or

szágból kergeltessenek-ki, 's azoknak jószá

gát egymásközt oszthassák-fel." (t24.) Ilyen

erőszakosságokra adott alkalmatosságot a' jus

saival élni nem tudó gyenge kormány ! —..

Másfelöl, bár a' két király közötti ver

sengést, 's a' nemzetnek e" miatt meghason-

lását az ifjabb királyhoz folyamodhatást meg

engedő törvénnyel kívánták is orvosolni , a'

czél el nem érödött, csak hamar a' királyi

házban újra mérgesebben , mint az előtt ki

ütött az ellenségeskedés — a' mi majd a' ha

zafijak köztt is a' viszszavonás tüzét felélesz.

(124.) „Sicut accepimus — in regno Hungáriát növi*

ter sit statútum, ut omnes populi conveniant bis in aru

110 1/6/ etiam —rex — personaliter interessé teneatur, et

tanta multitudinis túrba turbata rnodestia rationis ab

eodem- rege difficilia et injusta soleat poslulare, vidcli*

eet ut magnates et nobiles — suis dignitalibus et IionO'

ribus spoliaíi excludantur a regno et eoruin 60/111 in

populis diviáantur" a' Pápának decemb. 1 5.-A-, J222-6,

költ nevezetes leveléből, melyet legelsőben Fejér

feözöl Tora. III. VoL I. 391. — *
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tette, '* azoknak egymástól elválását, részek-

re szakadását húzta maga után. — Béla, ki

rálynévá koronázott és folkentt hitvessévei két (

esztendőnél tovább csendesen és szeretetben

élt, mikor ötét némely alattomos súgallások

következéséül, az ország nagy botránkozására,

magától elküldötte. (125.) De a' Pápa belé e-

legyedett a dologba, kinek rendelesére Béla

feleségét viszszavette, bár az attya erősen el-

lenzé, sőt azért ötét üldözvén is kénszeritet

te, hogy számos követöjivel az országból ki

szaladjon, 's Austriai herczeg Leopoldnál ke

ressen menedéket. (126.) A' Pápa mihelyt ez

értésére esett, legottan sürgetöleg irt mind az

Esztergomi mind a Kalocsai érseknek , hogy

II. Andrást intsék a' fija aránti ellenséges in

dulat levetkezésére, kivel mint koronája örö

kössévei rangjához illtiUg bánjon , valamint

társait is se személyekben ne háboritsa, se

(125.) L. a' Magyarországi püspökök nevezetes

levelét a'Fápához, kit abban tudósitnak, hogy Bé-.

la feleségét elbocsátotta, 's egyszersmind utasítást

kérnek. Fejér Tom. III. Vol. I. 413- Katona Hist.

Őrit. V. 425. —

(126.) L. a' Pápának II. Andráshoz fébr. 21-k.

Í224-&. irt levelét : „quod idein primogenittis tuus

circa receplionem uxoris suae mandatis nostris , contra

tuam voluatatem panier/í." Fejér Tom. III. _ Vol. I.

431.— Nem különben más nap a' Kalocsai érsek

hez irt levelét: „Qmim — Rex Béla gravem pro

eo, quod uxorem suam ad mandátum nustrum recepit,

persequutionem sustineat , coaclus ex hoc in terram —

— Diicis Amtriac se transferre.u Fejér Tont. III.

Vol. I. 433. Katona Hist. Crit. V. 428. —
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javaikban ne károsítsa. (127.) 'S noha a' Béla

részén lévő egyházi és világi főuraknak , a-

zok köztt Po'soni ispán Búzádnak, és Vesz

prémi püspök Róbertnek ajánlotta a' hozzá

viseltető hivségben megmaradást, több külső

fejedelmeket, mint az Austriai herczeget és

a' Csehországi királyt felszollitott, az ötét se

gítésre , pártfogásra : de csak ugyan nem mú- '

latta-el Bélát is az attya iránt tartozó tiszte

letre, engedelmességre nógatni, 's a' vele lé

vő nemeseket, az ország békességét felzava

ró minden lépések kikerülésére serkenteni,

így végre a' közbenjáró Pápa nagy bajjal le-

csendesité a' hazát rongáló egyenetlenséget :

(128.) de mind a' mellett II, András tunyasá-

ga miatt a' királyi tekintet naponként alább

süllyedett. (129.) Béla, ki az attyával ellenke»

(127-) Ezt II. Andrásnál; is ajánlotta a' Pápa:

„Grave et indignum esset a Celsitudine tua ferendum, sí

praedieti —• — in personis vei rebiis suis molestiarn

paterentiir11, és alább , „Ne qnis ad eornm bona mir

Hiienda manus extendat.u Fejér Tom. III. Vol. I.

430 — 431. — E' királyi nemtelen boszszúnak már

több példáját is láttuk,

(128.) A' Pápa 1224 elején, különböző helyekre

a/, országba és azon kivüí nem kevesebb mint ti

zenegy levelet küldözött ezen háborgás megszün

tetése végett , melyeket egymás után következő

rendel közöl Fejér Tom. III, Vol. I. 430 — 439. -—

(129.) Szembetűnő példája volt ennek egy Esz

tergomi prépost vakmerősége, ki szembeszállván

királlyával , azt méltatlansággal és mocskos szók

kal iliette, a' miért II. András, saját alattvalója ol.

len a' Pápának panaszolt. L. a' Pápa levelii! dep,

4-r<5i. J224-6. Katona Hist. Crit. V, 453, —

6* '
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zése előtt már Dalmátzia és Horváthország

igazgatója volt, vele megbékéllése után is még

egy darabig ezen hivatalát folytatta. Abban

ötét 1226-*. Kálmán váltotta.-fel ; Béla pedig,

úgy látszik, az Erdélyi részek kormányzását

vette-által. (i30.)

Ezen időtájban 122,4-b. újitotta-meg II.

András egy diplomájában, a' még II. Geiza ál

tal Erdélybe hivptt és telepitett Szászoknak,

—■_ hospites nostri Theutonici ultrasilvani —

sok részben csonkúlást szenvedett jussait, sza

badságát. Ezen királyi levelében kijeleli: a'

nékik valódi tulajdonúi adott földjök határait,

őket egy néppé egyesitette , minden adótól ,

(130.) II. Andrásnak 1223-6. és 1226-6. holt diplo-

máji végén olvassuk : „Béla Primogenito nostro Re

ge, Dalmatiae et Croatiue Gubernátoré." Fejér Tora.

III. Vol. I. 404. Vol. Ifi. 80. — Bélának az attyával

még 1224-6. mcgbékéllését hihetővé teszi egy azon

esztendő' végen kőit ajándék levele, mely mutatja

hogy akkor már Horváthországban volt, és ott fe

jedelmi ^ust gyakorolt. Katona Hist. Crit. V. 434-

Bciá.-.;.k Erdélyben igazgatását, némely, ezen or

szágot illető diplomájiból lehet következtetni. —

Egyikben , 1230-6. új ajándékozást ád Lob és Ta

más tes,>ereknek Doboka vármegyében nyert jó

szágokról. Katona His*. Crit. V. 569. a' másik sze

réül pedig ^Erdélyben múlatván, „positi in Trans-

silvanis partibns" ott a' szükségfelctti ajándékozá

sokat megsemmisíti , még pedig , voluntate patris

noslri, el maluro principum térre noslre consilio" Fejér

Tom. III. Vol. II. 253, Katona Hist. Crit. V. 586.

Végre egy 1233-6. költ oklevele végén, az alatta

lévő tisztek sorában említtetik Déne's Erdélyi vaj

da, ezen országnak tehát akkor tőle kellett függe

ni." Fejér Tom. III. Vol, II. 365. Katona Hist. Crit.

V. 682. —
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vámtól, úgy a' pénzváltás terhétől mentté tet

te, egyedül a' Szebeni ispánnak, mint saját

nemzeti birájoknak törvényhatósága alá ren

delte, 'papjaik szabad választását megengedte,

kiknek adják dézmájokat, 's végre külön nem

zeti pecséttel élésre felszabadította. Mind e-

zen kiváltságokért tartozzanak esztendőnként

a' kincstárnak 50Ö mark ezüstöt fizetni, had

esetében az ország határain belől ötszáz ka

tonát állítni, a' hazán kivül, ha a' király sze

mélyesen jelen van a' seregnél százat, ha pe

dig hazafira bizza a' vezérséget, akkor csak

ötvent, valamint a földjükön utazó király szük

ségeire bizonyos summát fizetni. (131.)

II. András viszszás és felfordult igazga

tási rendszerének nem kicsi bizonysága volt

a' korona javainak általa az ország szembetű

nő kárával ajándékozása, vesztegetése, a' mi

nek meggátlásáért a' Papa kéntelen volt újra

a' Magyar dolgokba avatkozni. Valamint ré

gebben ez iránt II. Andrást megszóllitotta

(131.) II. .Andrásnali ezen diplomája sem találta

tik ma eredetileg, de tühb királyok transsumptu-

maiban meg van a' Szász nemzet archívumában.

I. Károlynak ifi n-béli , Nagy Lajosnak ísfá-béli

transsumptumaiból kiadta , 's igen derék fontos

kritikai jegyzésekkel világosította Ed»r, következő

munkájában: De Initiis juribusque priiriaevis Sa-

xonum Tran»silvanorum Commentatio. -r- Vicnnae

1792. 4. — A' Szászok földjének ezen oklevélben

kiszabott határaira nézve 1. Jos. Benkő Transsilva-

nia. I. 443 — 449. —

;
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(132.) úgy szükségesnek látta ezen intését

122S-A. ismételni, annyival inkább mert, a'

mint látszik a' hatalmasok a' könnyen hajtha

tó királyt esküvéssel kívánták megkötni, hogy

bitanglott javaikba nem fognak háboríttatni:

de a' mely fogadását II. Andrásnak, mint a"

koronázásakor letett hitével ellenkezőt, a Pápa

semmit érőnek nyilatkoztatott, mikor Bélát is

felszollitotta, ezen rendelésnek maga birtoká

ban teljesítésére, (133.) nemkülönben a' Ka

locsai érseknek, 's az alatta lévő püspökök

nek annak végrehajtása eszközlését kötelessé

gekké tette. E' dorgáló és fenyegető hangon

irtt levelében érdekli a' Pápa a' 'Sidóknak,

Bolgároknak a' kihirdetett törvény ellenére

föhivatalokra emeltetését, mely viszszaélés,

a' mint hozzá teszi, »á papság elnézésével^ tör

ténik, 's nem kevésbé hibáztatja annak eltüré-

(152.) Bizonyítja ezt a' Pápának 1520-5. a' Kalo*

csai ér3eT»hee íüldött levele. Fejér Tom. III. Vol. I.

204. Katona Hist. Cnit. V. 338. —

(133.) „Intettecto jam dudum, qtiod — Rek Üngariae

páter finn, atienaliones qnasdam fecerat in praejudi-

riam régni Sui et contra regis honorem, nos — ejdem

regi dirigimus seripta noHra, ut alienationes praedielas,

tton obstanfe juramento, si qnod fecit de non revocan-

dU eisdenti stndeat revocareS Qnia qtuan —- in coro'

natione sua jnraverit etiatn jura regni sui tt honorem

corvnae illibata servare, illicilutn profecto fiiil — jura-

tnentum , et. proptetea penitus non servandnm. Qim

circa Serenitatem tuam monemns — quateniis in ea regtu

parte, quatn ex ordinatione patris tui habes,^ aliena-

timtts tasdem revocare procnres" ezt irta a' Papa jul.

tt-k. 1225-5. Bélának. Fejér Tom. III. Vol. II. 47.

Katona Hist. Crit. V. 469-

. *
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sét, hogy a' Bolgárok számos keresztyén rab

szolgákat vásárolnak azokat magok hitére té-

ritgetik, a' mely kártékony példa a' sorsán kön-

nyebitni kivánó földnépe közzül is sokakat

hasonló lépésre csábit. (i34.) Ilyen gyümölcse

vélt a törvényt teljesitni nem tudó igazgatás

nak, igy lehetett a' királyi tekintet alásüllye-

désével a' Romai udvar befolyása naponként

erösebb, a' minek újabb bizonyságára, az üres

ségben jött Esztergomi érseki széket a' Pápa

maga tetszése szerént töltötte-bé, 's a' megye

rálasztásával nem gondolván, arra Veszpré

mi püspök Robertet nevezte ki.— (135.) Ugy

(134.) „Miramur , causam contra vos — excommu-

nicationis habentes ex eo , quia cum stattitum

fuerit ne Chrisli blasphemus publicis ojficiis praeficia-

Uir vos , ut intelleximus conniventibus oculis susti-

netis per Judaeos a'tqne paganos statútum hujusmodi

violari. Audivimus insuper, quod Saraceni per

dissimulationem vestram multa habeant mancipia Chri-

slianu juxta ritum ipsorum ea vivere compellentes.

Practerta— nonnulli rustici Christiani , sponte se trans-

ferenles ad ipsos , et eorum ritus sectantes , Saracenos

se publice profitentur ex eo , quia in plurimis levior

Saracenorum conditio quam Christianorum existit.il

Fejér lom. III. Vol. II. 49. 50. —

(135.) János érsek 1223-6. meghalván , hellyébe

Tamás lépett, a' kinek hamar történt elhunyta után,

az Esztergomi káptalan meg nem egyezhetett a' vá

lasztás felett , a' Pápa kétszer vetette azt viszsza ,

mint az egyházi törvényekkel ellenkezőt — mintts

canonica postulatio — 's e* széles értelmű, könnyen

magyarázható szó alá rejtette hatalma terjesztését,

így minekutánna négyet a' mondott káptalanból Ro

mába idézett, 's azokat meghallgatta, Veszprémi

püspök Robertet, „maga kötelessége szerént" az

érseki székbe emelte. Fejér Tom. ül. Vol. II.

27. 80 — 84. —
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dő Magyar királynak ezen klöben külső meg-

háborittatása is lett volna, legalább egy júni

us 6-k. 1225-6. Nyitrai püspök Jákob közben

járása által II. András és az Austriai herczeg

köztt szerzett békesség a' két tartománynak

ellenséges helyhezetben állására mutat —r- a'

mely hadról azonban a' historicusok nem' em

lékeznek. Ezen békesség tartalmánál fogva

az elfoglalt földeknek mind két részről visz-

sza kellett adattatni, a' herczeg, mindenne

mű kár megtérítéséért fizetett a' Magyar püs

pöknek ezer mark ezüstöt, egyszersmind még

két ezer marknak két versben lejendö fizeté

sére uézve kezesnek állított egy Tékán nevű

'Sidót. (t 36.) így a' fejedelmek már a' is-d.

században használták a"Sidókat, ha finántziájok

megszorult, — a' mi sem a' régi sem az új idő

ben nem szokatlan jelenés. —

Vallásos üldözések és térítések is czi-

merezik a' Szentszék aránt egedelmes II. An

drás uralkodását. — A' feljebb említett Patare-

nusok Bozniában , Dalmátziában, Bulgáriában

mind -inkább terjedvén magoknak 1223-A. egy

külön egyházi főt vágy pápát választottak. III.

ITonorius követje Aconcius minden igyekeze

tével sem nyorohatta-el őket, 's majd a'megté-

fitésekre Magyarországból küldött Dominica-

•' f ISö.) E*™ békesség oklevelét közli Fejér Tom.

Hí. Vol. II. o. —

^F
>*
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nusok búzgóságokért lakoltak , mert közzü-

lök harminczkettöt a' mondott eretnekek víz

be fulasztottak. (137.) II. András azért az ök

megzabolázását 1215-6. Kalocsai érsek Ugrin-

ra bízta, 's a' tölök megtisztítandó földetBoz-

niában birtokul néki ajándékozta , a' mit a'

a' Pápa is megerősített. Nem is múlatta el Ug-

rin -zaklatni, háborgatni a' Patarenusokat , a'

miért III. Honoriustól dicséretet nyert, egy

szersmind a' hitetlenek ellen keresztes had

hirdetésére felhatalmazlatott. (í38.) A'jámbor

embereket üldöző, és kiirtani akaró szent czél

elősegéllésére a' mondott érsekkel Kálmán

herczeg is kezet fogott,. kinek buzgóságát ép

pen úgy megköszönni a' Pápa nem múlatta-el.

(139.) De mind ezen erőszakos eszközök sü-

keretlenek voltak, — a' belső érzés, meggyő

ződés felyül van a' kénszeritésen,—'s még az

után is nem kicsi gondot adott a' Pápának ez

a' vallásos felekezet, mely maga szabadságát

és jussait nem akarta idegen és távoli egyhá

zi hatalom önkényje alá rendelni. — (t4o.)

(137.) Katona Hist. Crit. V. 415—417.

(138.) Fejér Tom. III. Vol. II. 32 — 33. — Katona

Hist. Crit. V. 466 — 468.— ■■< »

(139.) Fejér Tom. III. Vol. II. gg. Katona Hist.

Crit. V. 4g8. —

/140.) Mennyire meggyökereztek a' PaUrenusok

a' fenn emiitett tájékon , bizonyítja azon környülál-

lás , hogy egy deák szertartású Bozniai püspök

1233-6. hozzájok általállott, kit azért a' Pápa ma

ga követje Palestrinai , püspök Jákob áltál letété-
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III. Honoríus Pápa az alatt a' Romai ud

var tekintetét, befolyását munkáló politikából

az Európai fejedelmeket, 's azok köztt a' Ma

gyar királyt is serkentette , zaklatta a' Szent

Földre megint keresztes hadat vezetésért. (i4l.)

De II. Andrást hihetösön országa zavaros bel

ső állapot ja annak teljesítésében gátolta ; fö

emberei közzül azonban némelyek a' kereszt

felvételét . vállalák. Ezen búzgolkodók köztt

volt Bobért Esztergomi érsek I, kit éppen a'

szent útra indulása pontján a' mái' Moldová-

ban lakó Kunok fejegei me Boriz hozzá követ

ségbe küldött fija által kért és hivatott magá

hoz , mivel tőle személyesen kívánna az övéi

vel együtt megkereszteltetni. Bobért azért, kit

a' III. Honorius hellyébe 1227-A. következett

■ i ,t — i i **■

tett, 's bár a' Bozniai fejedelem Nicoslaw a' Romai

hitre térését , 's azon anyaszentegyház aránti en

gedelmességét szinelvén, III. Honorius őtet és tar

tományját a' Szentszék oltalmába fogadta , de ,,a'

Magyar király jussának megsértése nélkül" — „/'"re

■— iftiistrii régis Ungariae semper salvo'' — (a' mi mu

tatja Bozniának a' Magyar koronától függését) —

Katona Hist. Crit. V. 657 — 6.62. Fejér Tom. III.

Vol. II. 341 — 343. — mind a' mellett már a' követ

kező esztendő elején a' nevezett Pápa egy a' Dal-

mátziai . Bozniai , Horváthországi , Szerviai főpa

pokhoz intézett levelében panaszol, hogy ,,Bozniá-

ban és a' szomszéd tartományokban a' hitetlenek

száma igen nagyra nőtt," 's az ellenek keresztes-

licdoknek a' szent földön táhorozókkal egyforma

bűnbocsánatot enged; Fejér Tom. III. Vol. ÍI. 380.

381. — valamint Kálmán herczeget is a' jól kezdett

munka folytatására buzditjá. Katona Hist. Crit. V.

710. 711. Festler II. 937. 040.

(141.) Katona Hisl. Crit. V. 302. —

i '
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IX. Gergely Pápa , a*on esztendő] juliussában

feloldozott a' Palaestinában táborozás fogadása

alól , — mint Szentszék követje a Kunokhoz

ment, hol 15 ezerét téritett és keresztelt-meg.

(142.) E' szent foglalatosságban munkás részt

vett ifjabb király Béla , ki azon czéUól maga

is benn járt a Kunok föld>én, 's a keresztyén

vallásnak közttök terjesztésében az érseknek

segítségére volt. (143.) Az Esztergomi érsek

mint apostoli követ, Theodoricust— ki Magyar

országon öt esztendeig volt a' Dominicanusok

priorja— azon tartomány püspökévé nevezé ,

majd a' Pápa az egész nemzetet pártfogása alá

vévén, megerősítette annak jussait szabadsá

gát, úgy szintén földje békességes bírását, a\

miket II. Andrástól, fija megegyezésével nyert.

(144.) Mind a' mellett a Kunoknak Magyaror

szággal iszveköttetése, annak sem erejét nem

(142.) Katona Híst. Crit. V. 508 — 511. Fejér

Töm. III. Vol. II. 109—111.

(143.) „Immensas gratiarum actiones referimus Crea-

tori , qui tibi tam pium inspiravit affectum ut pro

Cumanis eonverttndis ad ipsum cum veherabili, fratre

nostro Strigoniensí archUpiscopo, Apostolicae sedis k-

gato, terram illonun intraveris" ezt írja a' Pápa Bé

lának márCE. 2l-fc. 1229-6. Fejér Tom. III. Vol. II.

151— 152- -1-

'(144.) „Ad haec libertatis et immnnitatis el posses

sionh pacijicae terrae vestrae concessionem a charhsi-

mo in Christo filio nostro A. Vngariae rege illuslri ,

Belae ítgis primogenlti sut accedente consensu jam pri-

dem fadtam Cumanis, sient provide facta est, et in

tjusdem regis UHeris aurea bulla munitis , plenius con-

tinelur , auctorítate vobis apostolica confirmamus."



92

nevelte , sem valódi hasznára nem volt; más

felöl pedig á' vad és bárdolatlan nemzetnek

a" keresatyéfí hitre térítése nem igen emelke

dett -felyül a' külső czereróoniákon , 's azért

jóltévöleg kiható következés nélkül maradott.

II. András helytelen bőkezűségéből kő-

Tetkezö elszegényedése a' koronának , a' ki

rályi tekintetet még inkább letiporta. ~E' inéj-

jen alázó helyhezet terhét ő maga is érezte,

a' királyi várakhoz tartozíó földek elvesztege

tése jövedelmének nagy csonkulását. 'okozta ,

az illető megyék jussait sértette, azért ön val

lomása szerérit „józanabb észre térvén" min

den ilyen ok nélkül történt ajándékozások visz-

szahúzását megsemmisítéséi' teljes hatalommal

Béla fijára hizta. *(» 45.) Béla nem is múlatta-

IX. Gergely Papánál a' Kunokhoz oct. t-söjén 1230-6.

intézelt leveléből. Fejér Tom. III. Vol. II. 217. Ha

a' Kunoknak szabadságot, kiváltságokat II. András

adott, 's földjüket cngcdclméböl bírták, úgy Ök

a' nevezett király felsősége alatt is voltak. Ezt bi

zonyítja az is, íiogy midőn a' Pápa 1234-6. felszól-

Jitja Bélát a' Kunok közti lakó görög szertartású

Oláhokat kénszeritni a' Komái anyaszentegyházzal

egyesülésre., azon tartományt a' nevezett ifjabb ki

rály földjének mondja. „Qwan ii{ promiserjs —

inobedientes Rom. ecclesiae in terra ,tua ad obedien-

dum eideth{'ecclesiae cómpuhufiun.a Fejér Tom.. III.

Vol._ II. 400. Kulona Hist. Ojt. V. 706. Ezeken

felvitt Béla jövedelmei is Vett azon Oláhoktól, mely

nek egy részét- az oda rérideft püspöknek engedte:

„de redi&bus tuh quo.i ab eis per^cipis." .Fejér 1. c.

Jilind a' mellett ki nem tudja, »Hógy egy nomád, és

a' pallérozódás' alsó gráditsán álló népen gyako

rolt hatalom-, jus milyen ingadozó és bizonylalan?

fl45-) „Cnm per inofficiosus munificentias el tibérali-

tules immensas a [nobis factas jura cornilaluiim plu-
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el a' dologhoz erős kézzel nyulai; (l4<5.) de

ez által a' haszonleső fő urak békételenségét

felzaklatta, kik a' haza romlásával gazdagodni

nem pirultak, azért bosszút forraló indulattal

a' két király meggyilkolására , és az ország

nak egymás köztt felosztására özveesküdtek,

majd az esztelen szándék kivihetlenségét lát

ván, az Austriai herczeg által II. Fridrik Né

met császárnak ajánlották a' Magyar koronát

bizonyos feltételek mellett, de követjeket az

útban elfogták, és gonosz czclzásokat eláruló

levelekkel együtt a' királyhoz kültötték. Úgy

látszik a' bűnösök életét nem bántották, de

jószágok coníiscáltatott , és mások köztt kiosz

tatott. (147.)

Ilyen környülállások köztt, a' hazát ter

helő, már többször érdeklett roszszak napos

ként sulyotodtak, a' fő hivatalokra emelt, és

keresztyénekkel öszveházasodó Bolgárok, 'Si-

rimn destitula intellexisiemus , saniore usi consiiio, ad

ea in pristinum statnm reformanda et rcdintegranda —

universas inutiles et snperfluas donaciones karissimo

primogenito nostro , Bele regi — commisimus revocan-

das , concessa eidem a nobis in hac parte, plenitudine

poteslatis." II. Andrásnak 1230-6. költ diplomájá

ból, melyet Fejér közöl, Tora.' III. Vol. II. 205. —

(146) Béla ezt több diplomájiban bizonyítja,

122y-6ő/ és 1231-60/ „Cum provide et accurate inuti

les et snperfluas donationes vuluntate patris nostri , et

maliira principum terrae noitrae consilio destrueremus.lí

Fejér Tom. III. Vol. II. 194. 196. 253. —

<147.) L. Béla diplomaját 1229-60/ Katona Hist.

Crit. V. 553. Fejér Tom. III. Vol. II. 194- és Ro-

geriiu in miserab. Cárra. c. IX. — Pray Hist. Reg.

Hung. L 2^3 — 224. —
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dók szerfeletti hatalmaskodása mind inkább

szembetűnő lett , a' mi a' közsorsu lakosokat

nem csak hitek megtagadására, de néha uja

ik, leányaik eladására is kénszeritette. A' Pá

pa a' nagyra terjedett viszszaélések felől érte

sittetvén , 's az egyházi rendnek személyes és

birtokbéli jussaiba háborittatását nem tűrhet

vén , az Esztergomi érseket egy az ország Ín

séges állapotját elevenen rajzoló levélben a'

veszély tovább harapozásánakmeggátlásárafel-

szóllitja, mert a' mint irja, „Magyarországon oly

dolgok történnek hogyha az apostoli szék azo

kat nem orvosolja, ott a' hit szinte egészen

elenyészik, az anyaszentegyház szabadsága le-

tapodtatik, 's a' királyi méltóság is nem kicsi

csonkulást szenved:" azért a' keresztyén ne

vet gyalázó sok rendbéli sérelmek kicsapongá-

sok megszüntetéséért parancsolja a' mondott ér

seknek, hogy a' hivőkkel társalkodástól eltil

tott hitetleneket akármely úton, a' keresztyé

neket pedig egyházi büntetéssel zabolázza-

meg. (148.)

A' gonoszság ennyire eláradása közönséges

méltó panaszt okozott. A' jobb érzésű hazafiak

azért a' törvény és igazság ily nyilvánságos,

minden korláton áttörő kigúnyolásának elibe

kívántak állani, kiknek unszolására, 's a' Fá-

(148.) L. Katona Hist. Crit. V. 500— 50J. hol

azonban e' nevezetes levél vége nincs-meg. Fejér

azt egészen közli Tom. Ili: Vol. II. 241 — 244.



pától is felszolittatva II. András 1231-6. orszá

ga rendéit egybehívta (X49.) mely alkalmatos

sággal a' nemzetnek az előtt kilencz esztendő

vel adott szabadságát , jussait újra megerősíti.

Az ekkor készült diploma (150.) nagyobb ré-

(149.) „Sciat praeterea Festra discretio, quod

dominó regi Andrec misit tummus Ponti/ex literas ,

rogans et in remissionem pcccatonim injungens et ob-

ieslans ipsum ut ad corrigendos — excessus in reg-

no suo daret ejficaccm operám. Dominus itaque

rex congregatis filiis suis , et pro majoré parte Episco-

pis et alüs Jobagionibus de volnntale et beneplacito

omnium constitutionem quandam fecit , quam car-

roboratam tam sigillo suo, quam sigillis Jiliorum suo-

rum promisit se — firmiter servalurum"' a' Pápa

Magyarországra küldött követjének és a' Magyar

püspököknek egy 1232-5. költ okleveléből. L. Fejér

Tom. III. Vol. II. 313. —

(150.) Meg van ez eredetileg Romában a' Vati-

canum levéltárában, honnan azt legelébb kiadta

Raynaldus in Annál. Ecclesiast. utánna Pray, Pál

ma, Katona, de csonkán és hijjánoson. Egész ki

terjedésében, igen jeles kritikai jegyzésekkel kö

zölte Kovachich in Vestigiis Comitiorum 98— 122.

Kern lehet itt hallgatással elmellözni e' ritka hazafi

nak kitetsző fényes érdemeit, midőn példátlan mun

kás szorgalommal egész éltét a' Magyar nemzet

diplomatikája , históriája , régi politikai állapotja

felvilágosításának , törvényjei felfedezésének , jus

publicuma kútfejei megnyitásának szentelte, 's még

is a' hazától jutalmat, megtisztelést nem nyert, —

pedig mely sokan vágynak halmozva a' Magyar

föld mindennemű áldásával, a' rang, méltóság pol-

czán tündöklők , kiknek állandó törekvések a' honny

jussait homályba boritni, eltemetni! — Ha régi ki-

rállyaink decretumainak öszveszedŐji Sámbóki Já

nos , Mossoczy Zachariás , Telegdy Miklós , vagy a'

sokaktól magasztalt Verbbczi István , munkájokat

Kovachich lelkiesméretes pontosságával vitték vol

na végbe — mennyivel tökéllctesebb lenne ma a"
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szint aa aranybulla ismétlése , melynek főbb

pontjait magában foglalja vagy világosabban

kifejti, (151.) csak ugyan vágynak némely új

czikkelyek hozzá téve , 's azok köztt a'

főbbek a' minden just, törvényt öszve galázló

királyi szabad tetszés és erőszakosság hatá

rok közzé szorítására intéztettek. (152.) Ezen

oklevél megtartására II. András és fijai hittel

köteleztettek, egyszersmind meghatároztatott,

hogy azon esetben, ha azt megsértenék, az Esz

tergomi érseknek teljes hatalma legyen őket

Magyar Törvénykönyv? — A.' szerző szent köteles

ségének ismerte a' derék Kovachich sírjára e' szál

virágot tenni , 's örömmel vallja-meg, hogy élte

szebb óráji közzé számlálja azon időt , melyet e'

nagy hazafinak 1814-6. Ilolo'svártt múlatásakor ,

társaságában tölthetett. —

(151.) Bár ez a' diploma — Fejérnél Tom. 'III. Vol.

II. 255 — 261. — igen sok pontokban, néha , szóról

szóra egyez az arany bullával, azért még is más,

attól különböző oklevél, a' mit bevezetésében a'

következő szók eléggé bizonyitnak: „aliu ad sLatum

Regni nostri ordinandmn pertinentia— confirmamus."

(152.) így p. o. az V-d. czikkely szerént, a' kik

1222-íő/ fogva a' király vagy fijai által , törvényes

ítélet nélkül — sine judicio — javaiktól megfosztat

tak , azokba teljesen viszsza kellett állittatniok.

Kovachich Véstig. Comit. 103. A' VlII-d. czikkely

azt rendeli , hogy midőn a' király és hozzá tarto-

jióji utaznak, a' számokra szükséges élelmeket más

képben beszedni szabad ne légyen , csak azoknak

igazi árrán, —justo pretio — az ilyen alkalmatosság

gal „az egész országban okozott türhetlen károk

és sérelmek" megszüntetéséért. Kovachich 1. c. 106.

Végre a' XXXV-<Z. czikkely, a' törvényesen megitél-

tetettek jószágainak a' király által felgyújtatását

megtiltja. „Incendium tamen nohimus mitU iuper vik

las eorundem." Kovachich 12U —

"^
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előre bocsátott törvényes megintés után az

anyaszentegyház kebléből kirekeszteni. (153.)

Valamint az 1222-béli decretunr befejező pont

ja a' nemeseket a' király törvénytelen akarat

jának ellentállásra felszabadította, úgy a' meg-

újitott bnlla végén most egyházi fegyverrel

akarták ötét a' nemzet jussait védő, törvénye

ket megőrző országlásra kénszeritni. — Szo

morú tapasztalás, miképpen vonszódnak a' fe

jedelmek az önkényre és akarat szerénti ural

kodásra, — e' szerencsétlen balvélekedésnek

hódol ásért vérpatakok is folytak, — pedig mely

dicső, bóldogitó egy oly monárcha pályája , ki

szabad nemzetnek parancsol , az emberiség

jussait tiszteli, '» a' megvilágosodott közvéle

kedéssel kezet fog : midőn másfelöl ellene-

mondhatlan igazság, hogy az úgy nevezett

határtalan hatalommal biró királyok vágynák

néha leginkább megszorítva , mert a' thronus-

(I53-) »Ut autem haec nostris et successorum nostro*

rum temporibus firma et inco'ncussa maneant, tam nos,

quam filií nostr'i praesáto torporaliter juramento confir~

jnavitmis spontanee consentientes , ut sive nos , sive

JUii nostri et successores nostri hanc a nobis concessam

libertatém confringere voluerint, Archiepiscopus Slrigo-

niensis, praemissa legitima admonitiohe, nos .vinailo

excommunicationis , et eos innodandi habeat potesta-

tem.u ■ Kovachieh 121. 122. — Hogy ee által nem ve.

tetett-el a' nemesektől nékik 1222-6. adott ellen t-

állási szabadságok, mint Pray Hist. Reg. Hung. I.

226. és Notit. pracv. LVII. — állítja, elég világos

mind abból , hogy az arany bullát megerősítő hé»

sőbbi királyok decretumaiban is benne van, mind

különösön annak tí>;i7-í>. formaszerénti eltörléséből,

7
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sokhoz közel álló, annak fényjébe rejtező, ud

variak, tanácsosok — rabjai, eszközei! —

De bár II. András az ország színe előtt

innepileg újitá esküvését, igéretét — az még

is, csak pappiroson maradott. A' király bizo

dalmát teljesen biró, 's azzal önmagok hasz

nára viszszaélö, ötét félre vezető roszsz lelkű

tanácsosok —■ legkártékonyabb métellyel egy

hazának — a'- törvényt, melyet védelmezni, tel-

jesitni szent kötelességek lett volna, merőben

foganatlanná tették. Ezek köztt fő helyen ál

lottak Dénes nádorispán,.Miklós tárnok-mes

ter, valamint Sámuel hajdan a' királyi kamara

ispánja. Mind ezen fő urak a'' népet sanyarga

tó Bolgárokat, 'Sidókat, mint a' huzavonában,

pénztcsikorásban segédjeiket pártfogolták, a-

zoknak fő hivatalokra emelésében eszközök

voltak, a' nádor azonkívül még sok erőszakos

sággal is bélyegzé magát, mert egyházi sze

mélyeket vagyonjoktól megfosztott, méltatlan

sággal, sőt veréssel illetett, a' minttöhbek köztt

Po'soni prépost Jánossal tett. így minden a'

regi lábon maradott, senki sem próbálta a'

nemzet és keresztyén vallás sérelmeit orvosol

ni , sőt a' romlás , veszély mind közönsége

sebb lett. Ilyen környülállások köztt Eszter

gomi érsek Róbert az 1252-d. esztendő elején

kibocsátott hatalmas és kemény hangú hirde

tésében előszámlálván az országot és anya

szentegyházat sujtoló ínségeket , mivel a' ki
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rály többszöri megintés után is a' tetemes hi-,

bákat jóvá tenni nem akarta , a Pápa megha

talmazása és rendelése következéséül Magyar

országra kimondotta az interdictumot, 's annak

erejénél [fogva, valamint az egész hazában,

úgy a' király udvarában, vagy másutt is akár

hol, az isteni tisztelet tartását, a' szentségek

kiszolgáltatását megtiltotta ; az olyanoknak

pedig, kik különös kiváltságnál fogva ez alól

kivéve lennének, áhitatosságok végbevitelét ha

rangszó nélkül, bezárt ajtóval és halkal en

gedte csak végbevinni. A' király személlyét

azonban még ekkor megkiméllte, 's jobb útra

térését várván, Ítéletet rá nem mondott, ellen

ben tanácsossait, — „kiktől hátráltatik és aka-

dályoztalik az érdeklett kicsapongások helyre

hozásában, 's a' kiknek sugallásából magasztal-'

ta-íel, tette köz hivatalokba a' Saracenusokat,,

— az anyaszentegyház kebléből kirekeszté; a'

mellett név szerérit megemlítvén a' fenn élő-

hozott urakat, a' nádorra és a' volt kamara is

pánra az egyházi átkot legottan kiterjeszté ,

a' tárnoknak ellenben a' következő űrnapig a'

jóbbúlásra időt engedett. Egyszersmind a' Bol

gárokkal minden kereskedést és akármely ösz-

veköttetést szorosan megtiltott mind addig1

míg ők a' nállok szolgálatban lévő keresztyé

neket el nem bocsátják. — Végre ezen inter-

dictumnak minden egyházi megyében haladék

nélküli kihirdetését, és szoros megtartását pa-

7*
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rancsolá, azon hozzátétellel, hogy az Mt által

hágó pap hivatalából tüstént örökösön elmoz-

dittatik. (154.)

Ez a' merész elhatározott lépés méjj be

nyomást tett II. Andrásra, tunyaságából ötét

felrázta. Háromszor küldötte fő -embereitől

kisért fi ját Bélát az érsekhez , „szinte sirán

kozva esdekelt néki" — fere flebüiter suppli-

cans eidem — az interdictum viszsza-vételéért,

de hoszszas kérések után is alig nyerhette-meg

annak a' közelebbi Sz. István napig felfüggesz

tését. Ily szomorú lealázó helyhezetben azon

esztendő májussá 8-k. egy fijui tiszteletét, ,,'sa'

szent lábokat csókolását" (155.) jelentő pana

szos levelével folyamodik a' Pápához, melyben

megemlítvén az anyaszentegyház iránt mindég

különösön buzgó, azt a' föld más részében is

gyarapitni kivánó indulatját, a' nem érdemlett,

's ötét a' külső fejedelmek előtt meggyalázó,

szokatlan, élesen sértő büntetésért érzékeny

fájdalmát fejezé ki, egyszersmind e' méltatlan

ság elforditásáért nádorispán Dénest, Győri

ispán Simont, 's országban a' Johánniták nagy

mesterét Rembaldot mint teljes hatalmú követ-

(154.) li. e' nevezetes oklevelet Katona Hist. Crit.

V. 635 — 640. Fejér Tom. III. Vol- Ií. 295 — 200.

T-essler Die Geschichten der Ungern II. 466 — 470.

(155.) „Pedum vscula bcalornm" Fessler megjegy

zése sterént — II. 471 — ez első példája a' Magyar

oklevelekben a' Pápa lába csókolásának. Vajha u-

iolsó is lett volna nállunk, az ily színű emberhez

nem illó porba mászás !
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jeit Romába küldötte , kikre bizta ügye elő

mozdítását. (l56.) A' Pápa e' fontos tárgy meg-

vi'sgálására és eligazítására Palestrinai püspök

Jákobot mint a' Sz. szék követjét Magyaror

szágra rendelvén, annak következéséül az in-'

terdictumot 's azzal egybefüggő excommuni-

c'aló ítéletet felfüggesztette, (i 57.) oly móddal,

}iogy különösön a' király személlyé t az após-

(156-) II- Atldrás ezen tevéiét" 1. 'Katona lííít.

Crit. V. :641 — 644. és Fejér Tom. III. Vol. II.

299 — 301. . . ;. , . n . .

(157.) A' Pápának ez iránt az Esztergomi érsek

hez intézett levele kőit -'ful.' ii-k. 1232-6. Fejér

Tom. III. Vol. II. 302. Ez alkalmatosságot ád <-gy

minden hazai historicusokba becsúszott dátumbéli

tévelygés megigazitására , midőn azok átaljában ae

interdictum kihirdetését az 1232-d. esztendő .de

cemberére teszik — p. o. Pray. Annál. Reg. Hung.

I. 237. Katona Hist. Crit. V.1 640. Pálma Edit. III.

Ears l,- 636, Fejí/er II. 466. Engel I. 237. Valóban

az interdictum Raynaldmnúl , ki azt legelébb . kö

zölte , az emiitett esztendőről' és hónapról van da

tálva. De, hibáson, a' minek elleriemóndkatlan bi

zonysága az a' feljebb előhozott környülállás , hogy

a* Pápa az ' interdictumot júliusban 1232-6. felfüg

geszti ,-«'•■ mi természetesen nem képzelhető r ha

az ítélet .kihirdetése még azon esztendő decem

berében történt volna. A' tévedés onnan jött ,

hogy a' Pápa követjének , és a' Magyar püspökök

nek fennebb 149 szám alatt előhozott oklevele —

mélyben az interdictumo.t, a'. Pápának egy, ezen

tárgyban 1ŐÜ levelét , 's a'z, \filrttli országos vég

zést az Esztergomi érsek kívánságára hiteles, pár

ban Itirják, — 1232-neíc decemberében készült, a'

mint annak befejezése mutatja 1 ,yActum Bude Anno

dominice Incarnalionis miltesimó ducéntesimo trigesimo

secundo, mense Decembris." Fejér Tom. III. Vol. II.

ill — 314. Raynaldus az interdictumot ezen trans-
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loli szék engedelme nélkül egyházi átok alá

tenni ne lehessen. (158.) Nem sokára II. An

drást feloldozta az elidegenített királyi jussok,

jószágok viszsza nem vételére nézve tett eskü-

yése alól is. (159.)

A' Pápa követje megjelenvén Magyaror

szágon , a' rá bizott kötelesség teljesítéséhez

hozzá fogott, de annak végrehajtásában nem

vélt akadályra talált. A' változó eszű király

mind a' mellett, hogy az ötét fenyegető csa^

pásra elébb meghunnyászkodott, csak hamar

más hangon kezdett beszéllni, ,.a' roszsz ta

nácsadóktól félre vezettetve" a' követ gyako

ri kérésére intésére nem hajtott, holmi ha

szontalan mentségekkel ötét mindég csalogat

ta , '* maga által többször tett idő alatt is igé

retét kötelességét teljesíteni elmúlatta , ki e'

szerént munkálódásában semmit sem haladha

tott. A' dolog ilyen állásában a' Pápa a' királyt

aug. 12-k. 1233-b. hozzá intézett levelében hat

hatoson felszollitá a' követ aránti engedelmes

ségre, a' fennforgó hibák viszszaélések jóvá

tételére, különben az ellene hozott büntető

itelet végrehajtásával fenyegette, 's ugyan az

sumpfumból irván-le, az utolsó dátumát úgy vet-

tfl mint az ítélet kihirdetése időpontját, 's mások is _

titánná e" vétséget' így írták.

(158.) Á' Pipa aug. 22-A-. 1232-5. tudósítja erről

II. Andrást. Fejér Tom. III. Vol. II. 302. —

(159.) L. a' Pipának január. 22-fc. 1233-6. kőit le

velét; Fejér Tom. III; Vol. II. 335. •
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nap követjének is megitta, hogy azon esetben

ha II. András minden késedelem és vonakodás

nélkül azt, a" mivel tartozik, nem teljesiti, a'

bűnösöket leg ottan vesse egyházi átok alá,

az országra pedig az interdictumet mondja ki,

csak ugyan ezen dologban illő megfontolás

sal lépjen.— cum gravitate debiía— proceisu-

rus. (160.) A' királyt azonban a' Pápa most is

jónak lattá kiméllni, a kit fijaival együtt az

anyaszentegyházból kirekeszteni nem engedett.

Ennyi küszködés es tusakodás ntan vegr«

a Bereghi erdőben, hol a Galicziaiak ellen ké

szülő II. András táborba szállott, (162.) több

egyházi és világi főurak jelenlétében elkez-

Í160O A' Pápának a' királyhoz és követjéhez irt

ein leveleit A Fejér Tom. llL ▼»?■ «' *&*?*

Hár, hoKy a derék Fejér az ínterdictum dolgát J-

tetS'bUlwelek közlésében az idó rend)ere semmit

sem ügyelt.. • ! •

(161) L. a' Pápa erről ,saolló külön levelet maga

követjéhez Fejér Tom. Hl. Vol. II. 372. —

(16''.) tfPóitqnam redierímus de Ruscia" ;«' mint

II. András a' Pápa követjével tett. egyezesi okle

vélben mondja, 1. Fejér Tom. III. Vol. II. 524, —

Maihilh szerént - Géschiclite tferMagyaren I. t85. -

a1 király 't233-Ü-. fija Béla vezérlese a att Galiczia-

ba Dániel fejedelem ellen sergét küldött, mely a

bekövetkezett nagy essözésékéit sokat szenvedett ,

maid Halics ostromában sem boldogulhatott , s a

kiáradott Dniesterbcn sokan a' Magyarok kozzul

belé fulladtak, valamint éhség és b^egseg miatt is

vesztek-él: csakugyan a' következő ««"?»„,»

II. András, ezen tartományt árulás által *>""*

kapta, és azt névvel legalább holta napjáig bírta.
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dődtek aa ország és anyaszentegyház sérelmei

megorvoslására intézett értekezések. A' köret

biztossai Veszprémi püspök Bertalan, és Esz

tergomi kánonok Cognoscens , a' király meg

hatalmazottjai és személyessei pedig tárnok

mester Miklós, fö-asztalnok Móricz, fő lovász

mester Mihály, 's fő -pohárnok Bagni Tálának.

Az egyezés megesvén, formaszerénti oklevél

be foglaltatott, aláíratott , 's a' király, fijai, és

fö-emberei az Evángyéliomra tett kezekkel

arra innepélyesen megesküdtek: a' király azon*

kivül Esztergomban a' Johanniták Sz. Istvánról

nevez-ett házában —»■ in kospitali Cruciferotum

sancti regis de ■Strigonio — az apostoli Szék

követjének, az ország primássának, 's több fö

papoknak jelenlétében az emiitett kötést il

lető saját esküvését egy külön diplomában ki

adta; hasonlót miyélték fijai Béla, Kálmán úgy

több egyházi és világi fö-urak, kezek aláírá

sával megerösitett esküformájokkal , melyben

nem csak magok, annak teljesítését fogadták,

de a" királlyal is megtartatását vállalták. (163.)

 

(t'65-) A' Pápa kövétjével tett egyezés », Fejér bi

zonyítása szerént eredetileg még Tan a* primási le

véltárban L. Tom, III.' Vol. U, 319 — 326. En

nek .dátuma : „Anno pb incarnatione Q. N. J. C.

MCCXXXTIJ —■ —- die diiodecimo , exeunte augusto

fiierant istá feltei ler aeta in Consistprio .— dqmini An-

drqe, incliti regis Ungarie — — — in silva qnae nomi-

nalnrBereg." tehát 1233 septemberében,. jn>vel ,.4'e

duódecimo,, exeunte augusío"' egyebet nem tebfejt

rtln\p>W1g'ustus elteltével á'.tiz.enkettpidik napon.'*
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Ezen kötésben a' király Ígérte, hogy 'Si-

dókat, Bolgárokat semmi közhivatalokba nem

teszen, nékik a' keresztyénekkel együtt lakást,

és öszveházasodást meg nem engedi, 's ezen

viszszaélések meggátlására minden esztendő

ben: a' nádorispánt vagy más fö-emberét külö

nösön kirendeli, olymóddal, hogy keresztyé

nek, hitetlenek, kik a' mondott hibákba talál

tatnának egyaránt!minden javaik és szabadsá

gok elvesztésével lakoljanak. Az egyházak a"

királyi só jövedelembéli részeket,- hasznokat

viszszakapják, .ezek felől jövendőre biztosit

tatnak, (i64i) 's a' melyek közzülök a' só el-

húzása miatt rövidséget szenvedtek, azoknak

II. Andrásnak e' kötést Esztergomban megerősítő

privilégiumát, az ide tartozó, fennemlitett eskü-

formákkil együtt a' Vaticanum levéltárában felfe

dezte G. Széchényi Ferencz , és használásul által

engedte Kovachichnak , Iti azoli.it legelsőben bo

csátotta liözrc. L. Supplement. ad Vestig. fiomitio-

rum^ apud Hungaros T. 10 — 28. Ezen oklevelek

Félyüjirása : „Monumenta ad rcs Ecclesiasticas Hun-

gartcás . spectanlia ex antlquo cndice membrqnaceo ex-

cerpta, ifui adservatur in pontificio Tabui, secretiori

Vaticano. Arm. 35. n. 18 a folio 2ÖQ — 274." — L.

ezeket Fejérnél is , Tom. III. Vol. II.. 326 — 330.

és 346 — 352. — ,

(164.) Nem lehet bámulás nélkül olvasni ez«n kö

tésből a' papságnak ez időben a' király sójövedel-

mével űzött kártékony u'soráskodó monopóliumát.

A* főbb egyházak számára meghatározott mennyi

ségű só volt adva, melyet az aknákból olcsón meg

vásároltak , 's onnan magok rakhellyeikbe szállít-

tattak. • Ezen sót bizonyos ido alatt, kiszabott ár-

rori tartoztak a' királyi sóárúlók jó ezüst pénzel

megváltani , a' mit ha nem tettek , akkor azt az
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a' király öt esztendőn keresztül tiz ezer mark

ezüstöt fizet. A' papok szemóllyekre nézve az

egyházi törvényhatóságtol függenek, jószágok

ról ellenben régi szokás szerént, a' királyok

ítélnek , de a' házassági perekbe világi bírák

nem avatkoznak. Nem különben**az egyházi

rend minden adótól mentté tétele újabban meg

állíttatott. — A' király végre hogy „ne legyen

sükeretlen a' mit ajakán kibocsátott, de Ígére

tét tette] jobban megerösitte"(i65.) megegye

zett, azori esetben, ha kötelezéseinek a' szent

szék követjétöl kiszabott időben teljesen ele

get néni tenne, mind "magának, mind azt gát

ló tanácsossainak az anyaszentegyház kebléből

kirekesztésében , udvara interdictum alá tóte

lében, mely itélelet, Bozniai püspök Janös és

egyházak magok saját hasznokra fordíthatták, és

tetszések szerént eladhatták.. A' mellett némely

flUez.si.il! azon kiváltsággal is birtak , hogy az Őket

illető sót a' királyi kamara, maga tóltségéri - tjjr'tffr

zott a' határszélig szállíttatni. — Végre a ,'iji'. több,

szinte nem hihető, az olyan egyházak, melyek az

egyezésbén mégnevezve, nem voltak , a' királyi set-

ból magok számára annyit .vehettek , a' mennyit

- azoknak etoljárójik mondottak,' és lelkekre erősí

tettek, „ficclesiae, qnarum nomi,na non exprimunlur ,

recipient1 dótiisum smim, secunifiíni qfwd pfaélalí'éárum

in animas snas dixeríiit." — KI nem tudja, hogy a*

papi lelkíesmérét néha tágas szokott lenni? •—■: ." ,'

Í1Ö5.) „Ne irrila Jierenl, quae tuis labiis proqefie-

rimt, sed factis dicla melius conJirmaresl,í —-a! mmt

a' Pápa II. Andráshoz julf,'., ija-pól. W34;5«. intézett

dorgáló levelében mondja.; Fejér Tom. III. Ypl.
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társai, lagottan hajtsanak-végre. (166.)

Ilyen világos és a' nemzet szine előtt tett,

minden lehető biztosításokkal felruházott ige-

reteknek sem lett semmi következése, mert a'

gyenge és helyt állani nem tudó II. András a*

királyságnak csak üres nevét birta , a' hata

lom „a" gonosz tanácsosok" a' pénz , és min

dennemű közönséges jövedelem pedig a' 'Si-

dók, Bolgárok kezében volt. Még el nem tölt,

az 1233-d. esztendő, midőn a' Pápa követje

kéntelennek látta magát, két biztossá által

Bélát megintetni, a' tett kötelezésnek, men

nyiben ötét illeti, teljesítésére, az egyházak

kielégítésére, egyszersmind felszóllitani hogy

az áttyát is arra, a' mivel tartozik( emlékez

tesse; 's „mivel annyi esküvés után is igen

kevés vagy semmi része nincs az egyezésnek

végrehajtva, azoknak, kik saját hiteket igy

megtartani nem igyekeztek, vakmerőségeket,

számba nem vevő bánásokat el nem palástol

hatja." (167.) — Öog7 a' kjrály éppen ennyi-

 

(166) „Episcopo Bosnensi , et collegis suis senlentia-

rum ipsarum post cundem terminum demmciatoribiií

deputalisií a' fennebbi szám alatt említett levél bi

zonyítása szerént, Fejér 1. c. 391. —

(167.) A' Pápa követjének ezen tárgyban Bélához

küldött levele megadásáról, 's az ö megintetéséről

szolló bizonyítása a' kirendelt két biztosnak Sze

remi püspök Innocentiusnak és Albert nevű pap

nak, Bácsból nov. 27-röl 1233-6. megvan a' t69 szám

alatt említett oklevelek köztt. Fejér Tora. III. Vol.

II. 348. Kovachich Suppl. ad Vest. Cpmit. I. 21—23,

Bélának egy más esküvéset, fébr. 23-róZ 1234-6. m\
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r« nem gondolt adott Mayával, ígéretével,

sőt annak teljesítését napról napra halogatta,

bár a' Szentszék köretje a' kiszabott idő után

arra még jó darabig várakozott, (168.) a' köz

hitel ily szembetűnő megtapodásának okát a'

roszsz nagy erőre kapásában, méjj gyökeret

Verésében kell keresni , melynek orvoslása

azért az egész polgári társaságot megrázó ,

minden fennálló viszonyokat öszverontó. rend

kívüli eszközök nélkül lehetetlenné is vált.

Ha szinte, az országnak ez időben a' kor

mány erejét akadályozó belső romlását nem

lehet tagadni, csak ugyan a' mint látszik, kül

ső akadályok is állottak II. András útjába. Ausz

tria . herczege Fridrik , ■ feleségét 'Sofiát. Béla

hitvessének Máriának testvérét magától . el

küldvén, e-< az eset a' két ország csendességét

megzavarta. II. András azért boszszút akart ál

lani, 's Ausztriát haddal megtámadta , de úgy

látszik Styria egy darabjára, is vágyott. A' Ma

gyarok egy része beütött az utóbbi tartomány

kor „a" Pápa követiének és sok másoknak jelenlé

tében" 'kötelezte magát hogy birtokából az eret

nekeket, a' keresztyén hittől els.zakadókat ki fogja

irtani, 's a' Romai anyaszentegyház aránt engedet

leneket kötelességekre tériti, 1. Fejér Tom. Itt. ,V«1.

II. 375. 'Katona Hist. Crit. V. T08. —

(168.) „Rex dintiits exspectatus post terminum, non

servaverit, quod promísit" á' Pápának az Esztergomi

érsekhez 1 ju,l. jo-ft. 1234-6. küldött levele szerént.

L. Pej4r Tom. III. Vol. II. 380. Katona Hist.. .fcr.it.

v. m. — " " '
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ba, hol a' megtért ellenség köaz*l sokakat

fogságba hurczolt, maga a' király pedig nagy

erővel Ausztria ellen fordult, 'sa* Leitha kör

nyékét pusztította, rabolta, de a' herczeg ötét

beérvén, sergében sok kárt tett. Csák hamar

békesség lett a' két fejedelem köztt, úgy is

az ellenségeskedésre semmi valódi, ok nem,

volt. II. András meglátogatta Eridríket Neu-

stadtban, ott Tele szövetséget, barátságot kö

tött, 's annak következéséül a' herczeg is Ma

gyarországon a' látogatást a' királynak viszsza-

adta. (169.") — Azonközben II. András, kinek

hitvesse Jolántha iz33-b. megholt, (170.) a'

következő esztendő tavaszszán harmadik há

zasságra lépett Beatrixal, a' megholt Estei

markgróf Aldrovandi leányával; (171.) bár e-

(169.) Katona Hist. Crit. V. 686. ki az ezen had

ról bizonyító Német chronisták szavait felhozza.

(170.) Katona Hist. Crit. V. 675. Jolánthát az Eg

resi klastromba temették, melyet Arad vármegyé

ben a' Maros mellett a' Cistercitáknak II. András

építtetett. Ma csak omladékai állanak -fenn.

(171.) Katona Hist. Crit. V. 689 — 694. A' házas

sági kötés szerént „tiszta és megmásolhatlan aján

dékozás czírae alatt" — nomine mere ae pure et irrevo'

cabilis donationís , auae esse dicitur inter vivos — ígért

II. András új hitvessének 's örökösseinek eszten

dőnként^ öt ezer mark ezüstöt , mely summát öt

esztendő alatt tartozzék lefizetni , 's arról mind a'

maga, mind az ország nevében jót állott, továb

bá , a' királynék mindennemű szokott jövedelmé

ről , hasznáról , jussairól biztosította , 's végre eze

ken felyül , míg 5 maga él , különös királyi pénz

tárából — de sua camera speciali — néki minden esz

tendőben ezer mark ezüstöt á<L — L. ezen egyezés

oklevelét Katona 1 «. 698. Fejér Tora. ni. Vol, H,

370. —
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zen lépése a" fíjainak nem igen tetszett. (172.)

A' menyaszszonyt sok Olosz főurak kisérték

Magyarországra, 's a' pompás lakadalmon je

len volt Fridrik az Ausztriai herczeg is; vala

mint II. András kevéssel az előtt Bélával e-

gyütt hivatalos volt a' herczeg húgának Con-

stantziának Meisseni márkgróf Henrikkel tar

tott egyhekelési innepére.

Ha már az említett környülállások gá

tolhatták is II. Andrást a' Szentszék követjé

vel tett egyezése teljesitésében,JÍe az alatt

Magyarországon is egy ezen tágyra nagy be

folyású változás történt. A' király úgy látszik,

maga részére hajtotta , megnyerte az Eszter

gomi érseket Robertet, Vázon főpap, ki elébb

hatalmason fellépve az ország és király el

len merész kézzel szórta »z egyház menykö-

vét, most ellenkezőre fordult gondolkozással,

(172.) Egy Olosz iró Monachus Patavinus bizonyí

tása szerént : „Hoc aulán matriinonium , fitüs regis

Belae scilicet et Colomanno displicuit vehtmenter , time-

bánt enim, ne páter senex filios de juvencula generarei."

Mivel itt ezen iró a' király András nevű legkisseb-

bik ti járói semmi említést nem leszen, abból lát

szik, hogy a' nevezett herczeg már ekkor nem élt. -r—

Kálmán egy 1232-6. költ diplomájában , egyébaránt

mint az elolt már régebben történt dologról, em

lékezik testvérének herczeg Andrásnak, né/nelyek

esztelen tanácsosából, maga birtokába, Tothország-

ba erőszakoson beütéséről. „Eo íempore, quum frá

ter noster dux Andreái , a qiiibusdam vesqno ducim .

consiZío, in regnum nostrum vidclicct Sclavoniae, vio--

lenler irruissel." Katona Hist. Crit. V. 626. Fejér

Tom. Hl. Vol. II. 286. —
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bár a' kötés meg nem tartója ellen szabott

egyházi büntetés kihirdetésére a' végrehajtó

biztosok által többször felszóllittatott, nem csak

azt tenni elmúlatá, de az egész dolgot a' Romá

ba folyamodással megakasztotta , a' mellett a'

királynak még javasolta is a' bűnösök ellen ki

mondott itélet számba nem vételét, sőt annak

általhágásában maga mutatott példát, midőn a*

királyné koronázása alkalmatosságával a' ki

rályt uri szent vacsorával éltette. A' Pápa jul.

19-k 1234-b. e' vakmerő engedetlenségért az

érseket keményen megfeddette, 's ötét meg

nem jobbulása esetében, maga mentségére Ro

mába idézte; (173.) majd kilencz nap múlva,

jul. 28-k II. Andrásnak is irt, ki hozzá, ezen

versengés eligazításáért követeket küldött, le

velét azonban nem a' szokott apostoli idvez-

lésscl — de néki „józanabb eszet"— spiritum

cbnsilii sanioris — kivánással kezdé,—),,mivel

a' Romai anyaszentegyház a' kebléből kire

kesztett fejedelmeket nem szokta köszönteni"

— (174.) 's meg emiitvén az országában elá-

(t73.) L. Katona Hist. Crit. V. 6g6. Fejér Tom. III.

Voli II. 388. — Azon környülállást, hogy a' királyt

az érsek úri szent vacsorával éltette , a' Pápának

hozzá aug. 24-A. 1235-6. intézett későbbi leveléből

tudjuk: „Communicasti postmodum regi praedicto in

coronalione regináé." Fejér Tom. Uh Vol. II. 450.

Katona Hist. Crit. V. 734. —

(174.) „Qtfum nulli unquam principum , quamdin

vincnlo sit exeommunicationh adstrictus, Romána ec-

clesia consvtverit fcribere eum salutc." Fejér 1. c. 3Q0-
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radott, fait romlását eseközlö, királyi méltósá

got gyalázó sok visszaéléseket, szemére réti

többször megújított szárának és Ígéreteinek

nyilvánságos megszegését, a' Bozniai püspök

által a' nép előtt forma szerént kihirdetett

keletre , rósz tanácsadók sugallása után nem

hajtását, a' miért jelenti, hogy követjeit ugyan

örömmel fogadta, de vele mindaddig semmi

értekezésbe nem bocsátkozhatik mig egyházi

büntetés isullya alatt leszsz, ,,'s bár mondott biz

tossal igyekeztek is bébizonyitni azt, hogy tel

jesen eleget tett légyen, de megmutatni azt

nem tudták." Mind *' mellett már látszik a'

Pápának engedékenységre hajlása, ezen leve

le is IL Andráshoz nem a' szokott erős és fe

nyegető hangon van irva, söt annak végén in

kább kéröleg emlékezteti az egyezés megtar

tására, mely esetben a' büntetés alól felóldo-

zásról bizonyossá teszi; (175.) 's ez iránt csak

hamar, még azon esztendő august. íó-k a'

Bozniai püspökhöz valóban rendelést is tett.

(176.) _ ..•• ..,.,-

II. András nyugtalan viszontagságos ural

kodását annak végefelé egy új, de rövid had

(175.) Jj. Pray Annales Reg. Hunngar. I. 239. Ka

tona Hist. Crit. V. 699. kiknél azonban ez a' levél

hijjánoson olvastatik. Egészen közli Ftjér Tora. III.

Vol. II. 590 — 393.

(176.) „Praefato rege satisfactionem debitam impen-

dente, sludeatis praemissas sentenlias relaiture," Fejér

Tora, III. Vol. II. 395- —
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megzavarta. A' pártoskodó , hihetösön bitang-

lott korona javakért zaklatott főemberek nem

szűntek háborogni, 's midőn a' király menyeg-

zöjén, a' mint láttuk, Ausztriai herczeg Frid-

rik jelen volt, közzülök sokaknak annyira

megtetszett, hogy ötét királlyoknak óhajtot

ták. Volt é Fridrik a' békételenek szándéká

ról értesítve?nem bizonyos; azonban az 1235-d.

esztendőben a' két ország köztt támadott el

lenségeskedésre ő adott alkalmatosságot, mert

a' Magyar határszéleket pnsztitotta, 's a' la

kosokon kegyetlenséget követett -el. II. An

drás a' költsönt viszszaadni Béla és Kálmán

fijai társaságában nagy sereggel beütött Ausz

triába , 's dúlva, égetve, rabolva Bécsig nyo-'

múlt-elö. Ütközetre azonban nem került a' do

log; a' herczeg, kit sergének nagyobb része

elhagyott, a' békességet pénzen megvásárlá,

's a' királyokat udvarában nagy tisztelettel fo

gadta. (177.)

E' zivatar lecsendesedése után II. An

drásnak a' hazában ketős vigasztalása történt.

Négy esztendővel az előtt novemb. 19-k.

123i-b. meghalálozott leányát Ersébethet Thü-

ringiai landgróf Lajos özvegyét, kegyeskedő,

áhitatos életéért, 's a' nép Köztt el terjedőt t

(177.) L. Katona Hist. Oit. V.' 714— 716. Tiol B*

hadról szoltó írók megemlittetnek. Azok köztt Per-

noldtis mondja az Ausztriai herczepröl : „ita piacúit

multis Ungarií , ut eum régem optarenl."

8
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«»udatévö híréért, — *' Pápa minekutánna a'

dolog valóságát kibocsátott biztossai által meg-

ri'sgáltatta, azoknak a' közvélekedéssel egye-

eö tudósítása nyomán — nagy és innepélye*

pompával május !7-k. 1235-b. a' szentek köz-

i<é irta,'s halála napját emlékezete tiszteleté

re rendelte. (178.) Másfelöl ez a király' má-

(178.) Er'sébeth férje Laios elindulván a' Szent

Földre, oda érése elÖtt megholt Otrantoban 1227

sepfemberében. Özvegye Thüringiábó] kiüldöztej-

vén , tötih viszontagság! és búidoklásai után végre

Marbuegba vonta magát, ból a'vi'ági lókról, és min

den földi do'gokról lemondván, magánoson, jegyes

foglalatosságok , iótételek gvaliorlásában töltötte

napiait. Egy kis fakunyhóban lakott, durva köntös

be öltözött, testét sanyargatta, keze munkájával,

fonással táplálta magát, eledele csekély és roszsz

volt, a' mellett a' betegeket látogatta, Őket néha,

rút nyavalyáiktól nem irtózván, ápolgatta, gyógyí

totta , mosogatta. TT. András értesittetvén leányá

nak szegény állapoHa felöl . otet 1230-6. egy követ

je által liivta viszsza hazájába, de nem ment,- szi

gorú sorsát, száinliivetését a' királyi udvar fénnyc-

nél elébb becsülte, így szenteskedo remete élete

által durva századiában , mikor a' vallás érdeme

csuoa külső czérémoniákhan állott, e' mása muto

gatásával, figyelmet seriesztett, angyali jelenségei-

iiek , Jézussal színről színre beszéllgetésének híre

futamodott, az áhitatosok nagv tiszteletre buzdul

tak aránta, szegénvek, betegek, nyomorékok min

denfelől tódultak hozzá , csudatévő ereiébe vetett

bizodalommal. — TTalála után, sírjához mint egv bú

csúra 'árt a' balgatag köznép, 's az ott buzgolko-

dásnak , neve seeitségíil hívásának még több csu

dákat tu'a;donitott. A' tudatiansáe és vastag hit

mindig esvmás társaságában ielennek-meg L. Er-

'«ébeih élete , halála , úgv kánoni/altatása kör-

uyülállásait Katonánál , ki Er'sébeth cs.udájit mint

igazán rnegtörténtteket úgy beszéllni, 's azok köztt
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sodik hitvessétöl Jolanthálól született hasonló

nevű leányát, Arragonia békességben és had

ban egyaránt nevezetes királyjához I. vágy-

ostromló Jákobhoz férjhez adta, 's vele meny-

aszszonyi ajándékban tizenkétezer mark ezüs

töt ígért, a' minek teljes lefizetéséig némely

harminczadokat vejének általadon. (l?0.) Pé

csi püspök Bertalan, ki ezen házasság dolgá

ban többször ment az Arragoniai udvarhoz

követségbe, a' herczegaszszonyt sok fő urak

kal elkísérte Barcellonába, hol september 8-k.

li'snhat holtuknak az 3 erdemei által feltámasztása

lehetségét vitatni 1783-i. nem szegyei é! Hist.

Orit.-V. 502 — 507. 518 — 521. 558 — 565- 5Q7 — 603.

671—675. 720 — 725. Különösön a' Szenteli közzé

felvételére tartozó okleveleket, a' Pápa ezt illető

bullájával egyiilt Fejérnél Tom. III. Vol. II. 202 —

294. 340. 444 — 448. — Pray külön munkában kiad-

ta Sz. Er'sébelh életét: Vita S. Elisabotbac, nec

non B. Margaretliae virginis, quarum illa Andreáé

II. baec Bolae IV. Begum Hungáriáé íilia erar, ex

MSS. et praeviis dissertationibns itlusrrata. 4. Tyr-

naviae 1770. — Még egy más Magyar szentel is akar

tak ez időben a' földi henvék és égi boldogultak

számát nevelni — Bánffi Lukácsesal , ki i'i58-/nZ

1175-% ült az Esztergomi érseki székben, 's bár ezt

mind II. András, mind Bobért érsek töhb püspö

kökkel együtt sürgettek IX. Gergely Pápánál, a' ki

hétszer rendelt nyomozást Lukács élete és osudáji

felöl , még is nem tudni mi okból ? a' szentek köz

zé fel nem vette. L. Katona Hist. Crit. V. 504 —

597. 668 -r 671. —

(179.) Ezt tudjuk a' Pápának a' Templarius és

Johannita vitézek Magyarország-' mestereihez aug.

9-k. 1235-6. irt leveléből. Fejér Tora. III. Vol. II.

448. Katona Hist. Crit. V. T32

8
*



1235-b. az egybekelés innepét fényes pompá

val tartották. (180.)

Az ország belső állapotja azonban sem

mit sem javult, sőt annak ereje naponként

gyengült, hanyatlott, az igazgatás mind na

gyobb zavarba jött. Ezen időtájban adta II.

András Kálmán fi jának. hihe tősen a' Patare-

nusok ellen vitézkedésért, Bozniát, a' mit a'

Pápa is, a' nevezett herczegnek a' Szentszékhez

viseltető buzgósága jutalmazásáért jóvá hagyott.

(•81.) Valamint a' királynak harmadik felesé

ge aránt mutatott bőkezűsége, úgy most leá

nya kiházasitása, 's Kálmánnak tett ajándéko

zása az ország' jövedelmeit erősen csonkítot

ta, a' kincstárt apasztotta, a' miért a' Pápakö-

veljével szerzett egyezés teljesitése, 's így az

egyházak kárának megtérítése is mind több

akadályra talált. Érezte ezt II. András, azért

szorult helyheztetésében a' Pápához folyamo

dott, kinek megvallotta, hogy királyi adako

zásai miatt jövedelme nagy mértékben csök-

(180.) L. Katona Hist. Crit. V. 720 — 732. — Jo

lánthát egy itt felhozott Spanyol iró igy karakteri

zálja : „Pratstanti.uima omnium ejus seculi femina-

rum , vére digna , qnae ex ullimis gentibus connubio
•princrpis post homines natos fortissimi, el animi maxi

mé excehi, invicti adjungeretur , non modo consiliorum

sed el discriminum , periculonimque omnium socia atqae

consors." —

(181.) Ezt bizonyítja a' Pápának aug. gh 1235-6.

Kálmánhoz irt levele. L. Fejér Tom. III. Vol. II.

44Q. Katona Hist. Crit. V. 733. —
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kent, midőn annak három részét fijainak,'s egy

unokájának számára határozván , maga csak

egy negyedével maradott, a' mellett az or

szág védelmezéséért kéntelen volt adósságot

is csinálni. A' Pápa ezeknek tekintetbe vétele

után, az egyházakat illető fizetés idejét esz

tendőnként ezer mark ezüst lerovása mellett,

tíz esztendőre höszszabitotta, (1 82.) nem kü

lönben a' Bolgárokra nézve, a' keresztyének

kel öszve elegyedések' gátlásáért, minden esz

tendőben rendelt szoros vizsgálódást a' király

kérése következéséül a' harmadik esztendő

re halasztani megengedte, hogy amazok tar

tozó szolgalatjukat teljesíthessék. (1 83.) Mi

vóH a' kötés legnevezetesebb pontjainak igy

tovább taszítása egyéb viszsza lépésnél ? mint

annak nyilvános kijelentése, hogy az elhatal

mazott roszszak helyre-hozására, megigazitá-

sára módot és eszközöket találni nem lehet?

Ilyen környülállások köztt a' Pápa nem látta

szükségesnek a' lehetetlent tovább sürgetni,

's bár a' mint láttuk, végzése nyilvános által-

(182.) L. a' Pápának aiig. 51 h. 1235-J. a' király

hoz ezen tárgyban irt levelét. Fejér Tora. III. Vol.

II. 454. Katona Hist. Crit. V. 739. — Ezen levélben

mondja a' Pápa : „Reditibns mis , sient asseris , per

regdles munificentias , assignatis ex iis tribus partibus

tuis filüs et nepoti , sola — quarta tibi retenta , plu-

rimum diminulis. —

(183.) L. a' Pápának a' Magyaroszági püspökök

höz a' fennebbi napon irt levelét , Fejér Tom. III.

Vol. II. 454. Katona Hist. Crit. V. 740. -»-_

,4
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hágásáért az ítélet' teljesítése ellen- szegülé

séért az Esztergomi érseket Komába idézte ,

az ott megjelenő mentségét is az egyházi tör

vények szerént bévehetönek nem találta —

comperimus excusationem ínam tninus canoni-

ccm exstíiisse" — ötét szelid megfeddés után,

jó indulatja ösztönözéséből minden kereset és

büntetés alól feloldozta, (i84.) egyszersmind

az ítéletet felfüggesztette, midőn a' Bozniai

püpöknek és társainak, mint végrehajtó biz

tosoknak megtiltotta, hogy különös parancso

latja nélkül ezen dologba tovább lépjenek.

('18*5.) így megbomlott a' rend, így eltágultak

minden társasági kötelek a' hazában a' "gyen

ge és tunya kormány alatt, annak nagyra nőtt

tetemes sérelmeit- sem országoson hozott tör

vények nem orvosolhatták, sem a' Pápa köz

benjárása foganatos nem volt; több esztendei

erőlködés, fáradozás következése is azon szo

morú igazság valósulása lett, hogy a' romlás

ereje a' segedelmet feljül-múlja!

Országát ily felfordult zűrzavaros álla

potba ejtve annyi inség szerzése és kiállása

(184.) L. a' Pápának ezen tárgyban az érsekhez

aiig. 24-ít. 1255-5. irt levelét. Fejér Tora. III. VoK II.

450. Katona Hist. Crit. V. 734. A' Pápa aug. 18-&.

a' királynak is írt, hogy azok ellen, kik az egyhá

zi ítéletet teljesítették, haragra ne gerjedjen. Fejér

és Katona 1. c.

(185.) A' Pápának ezen levele költ aug. s't-S.

1235-6. L. Fejér Tom. III. Vol. II. 451. Katona

Hi»t. Crít. V. 736. — .

-v



után megholt II. András november közepéa

1235-b, 's feleséget várandóson hagyta. — (i36.)

Uralkodásának előadott folyamatjában tükrö

zik a' karaktere egy gyenge, maga erején ál

lani nem tudó fejedelemnek, kit 'elébb nagy

ravágyó felesége , utóbb blzodalmával viszsza-

élö kártékony tanácsossai vezettek, hajtottak

mindenfelé , a' Pápa szüntelen gyámsága alatt

. tartott. Minden számítás nélkül folyt igazga

tásából természetesen folytak a' korona fény-

jének homályba borulása, a' királyi tekintet

letapodása, az egyházi és világi fö-urak nyo

mó, sújloló hatalmaskodása, törvények kigú-

nyolása , 's a' társasági élet" képzetével merő

ben ellenkező közönséges felfordulás, veszély,

rendetlenség. Sokáig érezte a' Magyar haza

ezen kormány rongáló, pusztító következéseit;

annak fijai keblében a' honny-szeretet meg-

ibjlódott, minden nemesebb virtusok kihóltak,

gyáva haszonlesés foglalta-el ezek helyét, 'a

(186.) Beatrix viszszatérvén férie halála után

Olaszországba , ott szülte posthumus Islvánt, kí

nok egy Velrnrxei elökollő házból vett hitvessctől

Mauroceno Thomasinától született fija volt Ill-á.

vagy Velenczei András, utolsó király az Árpád há

zából. Nem leszsz szükség felett, itt egy rövid ál-

talnézését adni II. András famíliájának. Első fele

ségétől Gertrudtól öt gyermekei voltak , — Mária

Asan Bulgáriai király hitvessé, IV. Béla, Kálmán,

megholt 1241-6. András , és sz. Er'sébeth. Második

feleségétől Jolánthától , egy leánya Jolántha az Ar-

ragoniai király házastársa. — Végre harmadik fele

ségétől Beatnxtól István, III. András atyja. —
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midőn a' példátlan nyomorúság bekövetkezett,

a' vad ellenség elborította az országot, az ezt

letiporó, szélyel-zúzó, vérmezövé változtató

Sajói ütközet nagy és eleven bizonysága volt

a' Magyar' elaljasodásának ! — .



II.

MOHAMMED

AZ ARABSOK PRÓFÉTÁJA.

ELSŐ RÉSZ.

Nem abban helyheztetik az igazság, hogy

a midőn imádkoztok forduljatok arczal kelet

vagy nyűgöt felé, hanem azé az igazság, a' ki

hiszen Istent, végső napot, angyalokat , prófé

tákat, és a ki adakozik javaiból szeretetből

ntlyafiainak , az árváknak, szűkölködőknek, az

Isten ösvénnyén utazónak , a' koldusoknak és

a foglyok kiváltására, a' ki elvégezi rendesen

imádságát , és adand alami'sndt: és a' kik be

töltik a' mit alku szerént fogadtak, és békessé

ges tűrök minden bal esetekben, nyomorúság

ban, és a háborús időkben. Ezek az igazság

aseretöji, és ezek félik az Istent.

Mohammed. Alkorán.

II. S/.ura. 173. v.



Histoire de la decadence, et de la chute del'

Empire Romáin. Traduite de 1' Anglais d' Edouard

GiuLon. Nouvelle edition, entiérement revue et

cotrigé *• par M. F. Guizot. Tome üixiéma.

A Paris 1812. — A' hires Angol historicus classi-

cus becsű munkájának h-d. Ll-d. és Lllá- szakasz-

szai adják-elö a' Mohammed által csinált vallásos

és politikai révolutziot. —

Histoire du Mahometisme , eomprenant la

vie et le caractére du proféte Arabé, une relation

succincte des empires fbndés par les arines Maho-

metanes , des recherches sur la theologic , la mo

rálé, les lois, la litterature et les usages des Ma-

sulmans. Ouvragc traduit de 1' Anglais de C.

Mills, par Germain Bnisson. Guernesey 1826. — Je

les munka , a' fontos tárgynak rövidbe szoritott jó

általnézese: az egészet, 's egyes részeit szem eü-

be terjesztő nagy kép. —

Mohamed.' Parstellung des Einflusses seiner

Glaubenslehre auf die VőlkerVdes Mitlelalfen. Ei-

ne Préissclirift., welche von dem französischen

Nationalliisiltut dcr Wisscnschaften am 7 July 1809

gekrönt wurde. Vnn K. E. Oelsner. Aus dem Kran-

zösischcn übersezt. Frankfurt am Main 1810. 8.

— A' jutalmazó tudós intézet neve biztositja ezen

könyv classicus becsét-. —

I ' Über dem Propheten zu Mekka und die Wir-

kungen seirier Lekre. Vom Prof. Schacht. in Pö-

litz: Jahrbjicher der Oescliichte und Slaatskunst.

1831. Iter Bá. 431.—504. liter, fid, 30—01. —

Al korán. Magyarositák.-.!» némely jegy

zetekkel világositák. Buzilai Szeldmayer Imre és Ge

deon György. —-Kassán i83t. a. —•



yfsia földünk Jegnagyobb része, valamint

természeti , úgy politikai tekintetben is siók

kitetsző nevezetességgel bír. Roppant' kiterje

désénél fogva, a' jeges tenger örök fagygyaí

borított partjaitól le az egyenlítőig, és' azon

túl, ellenkező végsőben járó, kiállhatatlan tom

pító hideg, valamint fojtó, lankas'zVó /meleg

levegőjével, három égallyan'nyúKk' keresztül,

's a' teremtés rajta meglepő szinte'nérti kép

zelhető különbféleségben, szépségben, gazdag

ságbán jelenik-rneg, akár az állatok, akár a*

növevények, vagy ásványok ország'ára; vessük

szemeinket. Itt találjuk a' legnagyobb emlős

állatot a' fejér elefántot, a' mindenre használ

ható tevét „a* puszta hajóját,,' mintáz 'Arabsok

nevezik,— itt emeli fejét büszkén felfeíé a*

pálma, és Libamis cüedrussa; örökké zöldel

lő rétjeit á' legpompásabb virágok, termékeny

mezejit 'a' magot -két s harómszázsoroson visz-

szaadó gabonák ékesitik, a' mellett legneme

sebb gyümölcsökkel kedveskedik, ízlést és szag

lást ingerlő becset fűszerekkel bővölködik.
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Végre a' kíváncsi és telhetetlen indulatot,

vagyonon kapást ingerlő kincsedet, a' külön

böző drága köveket, gyémántot, aranyot, e-

züstöt, más érczeket eleitől fogra ki nem apa

dó mennyiségben ásta itt az ember a' föld

gyomrából, 's a gyöngyért, példátlan vakme

rőséggel a' tenger méjjségébe is lebocsátko

zott. —

Másfelöl az emberiség kifejlődését nagy

ban vizsgáló historicus figyelmét nem kevés

bé magára húzza A'sia , mint nemünk erede

ti hazája, a' népek, vallások, státusok, nyelvek,

tudományok mesterségek bölcsője. Egy tiszte

letre méltó, 's az időtől megszentelt emlege

tés ide helyhczteli az első szülék lakhellyét,

a* paraditsomot, „a" jó és gonosz tudása fájá

val." Itt lépett-fel hát az ember elsőben az é-

let fáradtságos nehéz pályájára, a' famíliái ösz-

veköttetésekböl lassanként polgári társaságba

ment által, majd különböző czélt keresve, to

vább indult a' miveltség darabos útján , mel

lyen az angyalok közzé emelkedni, vagy az

ördögökig lesüllyedni egyaránt alkalmassá vált.

— A' föld ezen része azonban nem csak úgy

emlékezetes mint a' história első és legrégibb

néző hellyé, több ennél világra kiható fontos

sága , mert itt történtek a' legnagyobb politi

kai és vallásos révolutziok , melyek valamint

annak sorsát elhatározták, úgy Afrikát Euró

pával együtt gyakran megrázták, 's a" dolgok
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egészen új rendjének magvait hintették-el.—

Csak a' főbbeket említve meg, ilyen temérdek

következésü változásokat húztak magok után,

a' Cyrustól fundált Persiai monarchia, ennek

Macedónia nagy királlyá Sándor által felforga

tása, kinek az Indus vizét általhágó hatalma

a' görög nyelvet, ízlést csinosodást elterjesz

tette, — majd a' nyúgoti világot feldúló, azt

új formába öltöztető népek vándorlása , vég

re az Arabsoknak, Mogoloknak, Törököknek

a' föld mind három részében rongálva, pusz

títva, ostromolva eláradások, kik a' letapo

dott különböző országokból, rabszijjra fűzött

számtalan nemzetekből roppant birodalmokat

alkottak -öszve. — De különösön említést ér

demlő környülállás az, hogy Á'sia volt hony-

ja az emberiség pallérozodásara, erkölcsi al-

iap'otjára eldöntő befolyással birt minden val

lás-alapitóknak, kik magosabb lélektől ihlet

ve , az Istenség követjeinek , a' Mindenható

akaratja hirdetöjinek adták-ki magokat, 's né

ha a' legfelségesebb igazságokat, néha a' leg-

gyávább előítéleteket, tévedéseket, olykor mind

a' kettőt csudálatos elegyedésben tanították,

beszédeket népek és nemzetek előtt hiteles

sé tenni, azokat magok vélekedésére ragadni

tudták, midőn sem Afrika, sem Európa soha

egy valódi prófétát sem állitott-elő. —Az In

dusok' fő Istene „a" téjtenger partján" lakó

Brahma, a' tölök tisztelt szent háromság első
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személlyé, (1.) valamint az ennek követöjitöl

üldözött Buddha, a' história legmeszszebb eső,

és sürü setéttel borítóit idejéből, — a' fö va

lóságot, a' teremtöt az eredeti tűz a' nap sym-

boluma alatt ábrázoló, vallását a' jó és roszsz

okfejéne k, a' világosság és setétség országá

nak megkülönböztetésén alapitó Zoroaster,

a' 'Sidók megszabaditója, polgári és vallásos ál-

lapotjának alkotója Mózes, kja' Horeb hegyén,

égő bokorból hallván az ötét elhivattatására

serkentő Jéhovah szavát, abban az egyetlen

egy és örökkévaló Isten parancsolatját megis

merte, 's e^nek tiszteletére építette tudomán-

nyát, az erkölos, virtus, okosság régulájit taní

tó, 's jámborságra egyenességre buzdító Chinai

Kon-fu-cze, a' közönséges emberi szere

tet legfőbb törvény gyanánt hirdető, tanit-

vánnyait az Istennek „lélekben és igazságban

imádására" intő, 's a' világot az által idvezi-

tö Jézus, végre egy addigi ismeretlen pásztor

népet az egy Isten tiszteletére hivó, a' mel

lett lángbúzgóságra lelkesitni tudó, 's világ

(t.) Az Indusok a' teremtő, megtartó, és rontó

vagy büntető isteni erőt három személyekben áb

rázolják. Brahma a' világ alkotója, közönséges at-

tya, Vishnu a' megtartó, Sh i v a büntető és rontó

fovalóság. ' A' két utolsó, kivált a' második, testben

it megjelenik a' földön az, elnyomott és veszélyben

forgó emberek szabaditására. Pölitz Weltgeschichte

fur gebildote Leser. 5-te Aufl. I. Bd. 63. Ki nem

látja itt a' keresztyén szent háromsággal rokon alap-

idéát í —
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ostromlóvá formáló Mohammed, azon nevek

melyek a' fennebbi állítást igazolják! Az

utolsó által okozott révolutzio — az emberi

nagyságot és gyengeséget igen érdekes jele

nésekben mutató kép, egy a' legnevetesebb

történetek közzül , melynek az ismeretes föld

politikai és erkölcsi állapot jára felszámithat-

lan következései voltak. Mohammed és köve-

tön, egyik kezekben a' kardot, másikban szent

könyveket a' Koránt tartva, árviz módjára

elborítottak minden tartományokat, hatalmo

kat a' Ganges partjaitól az Atlantikumi ten

gerig terjesztették, 's mindenütt líj vallást, új

szokásokat törvényeket, országlási formákat

állitottak-fel, szóval, új világot teremtettek. —

E' bámulásra méltó változás kezdete és folya-

matja, valamint szélesen kiható következései

nek a' főbb vonásokban előadása nem lesz ér

demetlen figyelemre, a' mit azonban egy an

nak eredeti honyjára vetett vizsgáló tekintet

•lözzön meg. ■■ ,

Arábia Franczia yagy Németországnál

négyszer nagyobb félsziget, a' veres tenger és

Persiai tengeröböl köztt mint egy 575 német

mértföld boszszúságra nyulik-be. — A' régi

világban ismeretes- felosztása boldog', töves és

puszta vidékre, földje, '» éghajlatja természs-

/
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tét alkalmasint kifejezi, valamint az egész mi-

némüségének egy közönséges általnézését ad

ja. Az első inkább délre fekszik, egy termé

keny gazdag, és sokképpen megáldott tájék,

a' fűszer, tömjén, kávé, úgy más becses növe-

vények hazája, 's már a legrégibb időben In

diával folytatott nagy kiterjedésű kereskedés

eleven piaczcza. — Két utolsó részében el

lenben,* meredek kopár hegyek és köszirtok

vágják keresztül a' nap függőleges sugaraitól

égetett végnélküli homok pusztákat, hol imitt

amott vágynak egyes lakható pontok, mint kis

szigetek elszórva, forrásoktól frissitett, árnyé

kos enyhelyekkel kecsegtető zöld térségek,

úgy nevezett oázok. E' homok tenger, mely

a' vándort per'seli , tikkasztja , 's benne úszni

látszó rémábrázolatokkal, csalfa képekkel ijesz

ti, olykor, a' fojtó Számum szelétől felkever

ve, útazókot, söt egész sergeket eltemetett,

így állanak e' csudálatoson alkotott ország

ban az élet és halál, a' mozgás, munkás szor

galom, 's a néma csendesség egymás töszom-

szédjában! —

Ma több egymástól független tartomá

nyokra oszlik, melyek köztt főbbek Jemen

délnyúgotra, Omán délkeletre, Nedsed közép

ben, a Wahabiták lakhellyé, és Hedsász a nyú-

goti parton, legnevezetesebb mivel a két szent

város, Mekka, és Medina benne van. Földje

egyébaránt legtöbbnyire inkább csak barom-

V

V



larlásra alkalmas, azért eleitől fogva nomá

dok honyja volt, melyben sok különböző nem

zetségek politikai öszveköttetés nélkül ván

dorló, pásztorkodó életet folytattak. (2.) En

nek czímervonása a' szabadság, és századok

hoszszú során keresztül egyformának maradó

sajátság. A' Beduinok „puszta gyermekei" e'

valódi nemes Arabsok, eldödeikhez ma istökél-

letesen hasonlók, — most is éppen úgy mint

Mózes és Mohammed idejében sátorokban lak

nak, lovaikat, tevéjiket ugyan azon legelőre,

éppen azon forrásokhoz hajtják, 's a' kereske

dést mint hajdan, karavánokban, e' czélra ösz-

veállott társaságokban űzik. Már a' legrégibb

időben, mint szintén ma, feltaláljuk nállok az

Egyiptomiaknál és 'Sidóknál is szokásban volt

környülmetélkedést, és a' tisztátalan állatok

húsától irtódzást. Szabad természet keblében

neveltetve, a' polgári társaság, szoritó bilin

cseinek magokat alája nem vetik. A' fa-

miliák, nemzetségek fejeinek inkább önkén

tesen engedelmeskednek, mint tölök függenek,

közös intereszszé , vagy veszedelem őket rit

kán kapcsolta-öszve, szövetségek akkor is csak

ideiglen tartott, 's hamar elbomlott. Egymás

sal szüntelen ellenségeskedve, sokszor ron

gáló, pusztító hadakba keveredtek, melyek a'

ÍJ.) Már Slrabo midiin Arábiát és annál né

peit leirja — Her. Geogr. L. XVI-fo — több kirá

lyokról emlékezik , kik ott uralkodtak : —

9
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nállok szokásban lévő vérboszszú által igen

mérgessekké váltak, és hoszszas idő múlva

nehezen csendesedtek-le. (3.) Állandó földbir

tok nélkül, a' tulajdonról mindég ingadozó

képzetek volt, 's a' jus, erőszak nállok egy

máshoz igen közel állanak. Ha egy hatalma

sabb nemzetség fejének kedve volt jobb lege

lőre költözni , ennek elfoglalásában csak a-

zon külső formával élt, hogy kutyájit rajta

ugattatá. A' mennyi távolságban e' csudálatos

hírül-adást hallani lehetett, annyira terjedett

új lakások határa, 's ahoz a' szomszéd nyá

jaknak közelitni szabad nem volt. (4.) Az A-

rabsok egyébaránt bátor, nemes indulattal bír

nak, a' hösrrzés , nagylelkűség kitűnik ka

rakterekből, dicsőségeket kardjokban és a' ven

dég szerelésben helyheztetik , de a' mellett

könnyen ingerelhetők, valamint rablásra és

boszszúra hajlandók. Képzelödések merész,

eleven, és forró mint a' levegő, melyet be

szívnak: az őket körülvevő sivatag pusztaság,

hol egymásból folyó végetlen térnél egyebet

nem latnak, gondolkozásokra a' komor való

diság bélyegét rá nyomta, 's a' belső szemle-

(3.) Ezen hadak köztt egy különösön emlékezetes,

mely a' Bekr és Tagleb nemzetségek köztt roegá-

ta'kodott elkeseredéssel negyven esztendeig folyt,

a' leghíresebb vezérek életében került, 's a' hatal

masabb famíliáknak szinte végro'mlását okolta. OWs-

ntr Mohamed. Einleit. XVIII. —

(4.) OeUner Mohamed 5. —
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lödésre hajlandókká tette. A' poézist, vala

mint a' hajdankor emlékeztetét újitó elbeszél-

léseket mindég szerelték, az ékesen szollás-

ba gyönyörködtek, és örömest hallgatták a' vi

tézi nemes tetteket magasztaló éneklöket. Mo-

hammed előtt már voltak minden esztendő

ben Mekkában és Okadhban, (5.) a' kereskedés

két nevezetes piaczczán, költői versenyek,

melyek az oda gyűlt számos nép jelenlétében

innepélyes vidám örömök köztt egy holnapig

tartottak. A' jutalmot nyert énekeket, melyek

nek neve Moallakat volt, arany betűkkel pom

páson leíratva, a' fejedelmek kincstárába betet

ték, Mekkában pedig a" fő templomba felakasz

tották. —

Ha egyfelől földjök mivolta, úgy belső

szabadságok érzése is külső függetlensége

ket biztosította, 's annak védésére bátorságot,

erőt adott. Többször akarták Arábiát meghó

dolni, egyes tájékai estek is idegen hatalom

alá, de az egész soha sem hordozta a' szolga

ság jármát. Már Herodotos irja, bogy az Arab

sok soha sem voltak a' Persáktól meghódol

va, de együtt barátságos öszveköttetésben ál

lottak, 's annak bizonyságául az Egyiptom el

eien menő Kambysest magok földjökön keresz

tül bocsátották. — (6.) A' Romaiaknak Augus-

(5.) Okadh esik Jemen Tchama megyéjébtn. Oels-

ner Mohamed. 7. —

(6.) Herodotos III. 88. —

9*
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tus idejében boldog Arábia ellen tett próbá-

jok , romlásokra vált,' mert sergek egy része

oda veszett, (".) 's noha Trajánus alatt a' fél

sziget északi vidékére benyomulva, azt pro-

vincziává tették, e' távoli, sok viszontagság

nak kitett gyakran háborgó birtokok ingado-

(7.) A' féls/.iget gazdagságira és függetlenségére

mutatnak Horatius némely helyei :

„Reatis — Arabum invides garas"

„Non ante devictis Sabaeae.regibus" Od. L.

I. 20 nem különben „Intacti Arabum ihesauri" Od.

L. III. 24. Különösön boldog Arabiát Strabo sok

kincsei biró tartománynak irja, melynek laliossi a'

fűszerrel kereskedés által az arany, éziíst, és drá

gakövek bőségében voltak. Augustus, ki ,,reméll-

te, hogy gazdag barátokra teliét szert, vagy gazdag

ellenséget fog meggyőzni" annak elfoglalására Ae-

lius Oallus vezérét Egyiptomból 10.000 emberrel

elküldi, de a' féls-iget felső részében a' Nabataeu-

sok földjén kormányzó Romai fo ember Syllaeus

a' serget félre vezette, járatlan, nehéz mocsáros

helyekre igazította, melyet azért betegségek, éh

ség, és más viszontagságok erősen megapasztottak,

's így nyolez holnapi fáradtságos, Ínséges utazás

után, czélt nem érve kellett uallusnak Egyiptom

ba vissza térni. Leírja ezt Strabo Geographiája

XVI-á. könyvének 22-d. 23-<í, 24-<í. szak. Valamint

Cassitis Dio Római histor. LIII-cZ. könyvében. Pli-

nius szerént. — Hist. Nat. VI. 32., — a' nevezett ve-

íér több városokat elpusztított, "azok közft Maria-

bát — a' mái Mareb — melynek kerülete hat ezer

lépés volt; — ,,circtiitu sex mille passwim11 — és Ca-

ripelát, a' meddig nyomult. — ,.Caripeia, quo Ion-,

gisiime proeessj'í." — Több népei köztt Arábiának

a' Sabaeusokat mondja a' természet sok javaival

megáldottaknak. ,,Saí>aeos ditissimos silvarum fertili-

tate odorifera, auri , melallis, agronim riguis, mellis

ceraeqne proventn." — í)e különösen a' félszigetnek

gyöngyei gazdag voltát dicséri : ,yVerum Arabiae et-

iamnun felicius maré est ; ex illó namque margaritas
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zó és bizonytalan "volt. (8.) Későbben a' Kr.

után 520-6. az Abyssiniai keresztyén fejede

lem elfoglalta Jement, de csak hamar Persia

nagy királlyá I. Koshru , Nushirván mellék

névvel, kiverte onnan az Abyssiniaiakat, 's ma

ga lett azon tartomány ura, melyen igy a'Per-

sá!c felsöségét megalapitá. Ezektől más Arabs

fejedelmek is, nevezetesen Hirában 's Hadra-

mautbau bizonyos tekintetben fiiggöttek , mi

dőn némely nemzetségek a' Görög birodalom

mal voltak szövetségi öszveköttelésben. (9.)

Valamint ezen ország politikai állapotjá-

ban semmi egységet nem találunk, úgy val

lásos tekintetben még több különbféleségek,

szakadások tűnnek itt szemünkbe. A' nemzet

legnagyobb része, az égi testeket, napot, hói

dat, csillagokat tisztelte, 's azokat személye-

sitve bálványimádásra hajlott. Mekkában egy

malit. H'Jinimaqne computalions iniüies centena millia

sestertiwn armis omnibus India et Seres, peninsulaque

illa imperio noslro adimunt. Tanto nobis deliciae et

feminae consturit!ÍL L. XII. 41. — A' Persiai tenger

öböl vóJt régen mint ma is a' gyöngyhalászat egyik

főhelye. —

(3.) Bizonyítja ezt Ammianus Marcellius — Rer.

Cestar. L. XIV. 8. — Arábia ci-

vitates habét, inter oppida qucadam, ingentes ,

Boslram ct Gerasam atque Philadelphiám miirorum

firmitate cautissimas. hlanc , provinciáé imposito

notnine , rectorcque attributo , obtemperare legi-

bus nostris Trajanus compulit imperátor, incola-

rum tumoré saepe contuso." —

ü.) Oebntr Eiuleit. XVIII. —
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régi négyszegű templom, (to,) a' Kaaba, Moham-

.ni ed előtt századokkal, mint nemzeti szent

hely köztisztelet tárgya volt, hová minden

esztendőben az áhityatosok nagy sereggel bú

csúra jártak, több babonás czérémoniák köztt,

a' még Ádám idejében az égből hullott, és a'

nevezett templomban tartott fekete követ csó

kolták, valamint a' benne felállított számos

bálványoknak, melyek az egyes nemzetségek

külön isteneit ábrázolták, — juhval, tevével, né

ha még emberrel is áldoztak, (il.) Közel ide

(10.1 Siciliai Diodoros Históriai Bibliothékája Tíl-d.

könyvében leirván az Arábiai tengeröblöt, 's a'

mellette lakó népeket, midőn a' Banizomenok föld

jéről emlékeznék, — 44-d. szak. — ezt mondja:

„Egy különösön szentnek tartott templom van ott,

melyet minden Arabsok kitetsző tisztelettel illetnek."

(11.) Az Arabsok ezrn templomról sokat mesél

tek, annak épitését az Istennek tulajdoniták , me

lyet az özönviz után helyre állítottak Ábrahám és

Ismael , kitől hozza-le a' nemzet egy része ma

ga származását, 's a' ki az annyával Hágárral ott

lakott. Egy fejér ko van a' templomban, Baatyra,

ezt az Ismael sirjának tartják. Ezen régi emlege

tésekért tisztelték különösön e' szent helyet, 's az

oda búcsúra járást idvességesnek hitték. Qelsner

12. — A' Kaaba leirását. 1. Mills Hist. du Mahomet.

231—233. — Mohammed is emlékezik az Alkorán-

ban, hogy a' Kaaba Ábrahám munkája, ki azt Is

tennek ajánlá. „És midőn Ábrahám a' Hajléknak

(az az a' Mekkai Szentegyháznak) -alapját betette

vájna , és ísmael vele vala, mondának: Mi Urunk

fogadd-el e' hajlékot, mivel te mindent halló és is

merő vagy./ „Alkorán II. Sura. 128. — Valamint e-

zen templomra felvigyázás, úgy Mekka igazgatása

jussát sok ideig a' D'soram maradéki birták. Egy

Jemenből kiköltözött nemzetség a' Kr. után a' 3-<í-

■>.
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a' Zemzem, Tagy nélet kútja" a' hajdankor em

lékezetéért becsben tartatott. ( 1 2.) Könnyű volt

azonkívül a' szabad Arábiának, egymás köztt

meghasonlott , ellenségesen versengő népei

köztt más vallásos vélekedéseknek is .elter

jedni, így költöztek ide Persiából tüzimádók,

Zoroaster tanitvánnyi; Palaestinából 'Sidók, több

versben , nevezetesen Jéru'sálem elpusztulása,

és a' nemzet szélyel szóratása után, nagy szám

mal vándoroltak-bé, (13.) ;s a' keresztyén hit

század elején 210 körül, ezen környékbe teleped

vén, a' D'soramitákat elüldözte, 's azoknak egyhá

zi és világi tekintetét magáévá tette. Ez az ú»y ne

vezett Chozaa família volt, melynek első feje Am-

ru Ben Lohai vitte-bé a' Kaabába a' bálványok tisz

telet ét. A' Chozaaták két századnál tovább örökség

szerénti birtokába valánali a' balalomnak, mig nem

azt tolok Koszai, egy a' Fehr-Korcish maradéki ,

és Mohainmed e'dodei közzül , 464-6. a' Kr. után

elragadván, azon nemzetség sajátjává lelt. — Ocls-

ner. Einleit. XIV—XVIII. —

(12.) Azt hitték ezen forrásról , hogy éppen az

lenne, melyei az Angyal Magárnak , Ábrahám szol

gálóiának a' pusztában mutatott, midőn Sárától ül

döztetve , fijavcl Ismaéllel együtt elbujdosott. L. I,

Mos. XXI. to— 10. —

(13.) A"Sidók úgy látszik, a' Hamfar házabéli ki

rályoktól, az úgy nevezett Hamiaritáktól , líomeri-

táktól sok századokon keresztül bírt Jemenben te-

lepedtck-mcg leghamarább, de másutt is elszéled

tek, nevezetesen Jatreb vagy Medina várossában

sokan laktak. OeUncr Q. 14. Elszaparodván hatalma

sokká lettek, 's a' Kr. után az 5-<í. században azon

tarromány uralkodója 'Sidó volt, ki vallását erő

szakkal terjesztette, 's a' keresztyéneket nvomt'a,

üldözte. Riihs Handbuch der Gesch. des Mittelal-

ters. t45. — A' Homeriták régiségét &z a' környül-

állás bizonyítja, hogy már Plinius említi' őket , még
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már az első századokban sok köretőkre ta

lált itt, kivált az északkeleti tájékokon, hol

a' Hirai fejedelmek azt bevették, valamint

több Beduin nemzetségek megkeresztelkedtek,

's még Arabs püspökségek is említtetnek. Kü

lönösön menedéket kerestek a' félsziget pusz-

tájiban a' keresztyén eretnekek , kiket a' Gö

rög birodalomban nyomtak, üldöztek, mint

nevezetesen a' Krisztusban csak egy és isteni

természetet hivő Monophysilák , a' szent há

romságot, az atya, anya, és fiu személlyében

állitó , tehát szűz Máriát Isten gyanánt tartó

Kollyridianu$ok,(\!\?) nemkülönben a' keresz

telő Jánost tisztelő Sabaeusok. Mind ezek a'

bárdolatlan, pogány nép honyjában türedel-

;pedig mint felette számos népet. „Numerosissimos es

se Homenias." Hist. Natúr. VI. 3?. Ezek egyébaránt

Szábaitnknak is — Sahaei — mondatnak, regi Sza-

ba néyű királlyokról , ki fővárossá Mareb környé

kén két hegy köztt egy nagy gátot csináltatott, 's

igy hetven kissebb folyókat egy víztartóban egye

sitett, melyből csatornák által a' szomszéd vidéket

öntözte, és termékennyé tette. Ezen gát hihetosön

az időtől megrongálva, öszveomlott a' Hr. után a'

második században 150 és 170 köztt. Az akkori ki

rály Amrú Ben Amer a' romlást előrelátván, onnan

a' hozzá tartozó jival együtt kivándorolt, a' mi a'

félszigeten több költözködésekre, mozgásokra adott

alkalmatosságot. Nem sokkal ezután vették szárma

zásokat a' Hed'sászszal és Syriával határos Ghasza-

ni fejedelemség , valamint Hira az Euphrates mel

lett. — Oelsner. Einleit. XIII.—XIV.

(14.) Ez a' felekezet nevét ezen görög szótól kolly-

ríj vette, mely pogácsát teszen, a' mivel szűz Ma

riának áldozni szoktak. —.
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met békességet nyertek, a' mit tülök egy mí-

velt birodalomban nemesebb vallás sorsossi

megtagadtak. —

Valóban Arábia ennyi sokféle meggyőző

dések, felekezetek, és isteni tiszteletek mus

tra -.lapja, éppen az a' föld volt, hol egy új

Vallás könnyen megfoganhatott, 's annak hir

detője sok részben nyilt és elkészült keblek

re számithatott. Azonkívül ez a' nemzet, melyet

annyi szakadások , részekre oszlások mellett

is, egy nyelv, egyforma szokások, 's hihetö-

sön közös eredet egy nagy egészszé alkottak,

egyesitettek — maga erejét még soha ki nem

fejthette. A' regi időnek országokat dúló, nem

zeteket zaklató különböző révolutzioji a' szen-

vedöleg álló félszigetet nem igen érdekelték,

's arra vagy igen kicsi, vagy semmi befolyás

sal nem voltak. Éppen azért természetes, hogy

midőn annak népe annyi századokon keresz

tül tartott szunnyadásából munkátlanságából fel

serkenve, a' végzésektől kiszabott idö-pont-

ban a' történetek nézöhellyére fellépett, 's

cselekedni kezdett, — előállása, világra kiható,

azt megrázó, földet ingató következések nél

kül nem maradhatott. Az itt, a' 7-d. század

első felében kezdődött, csak hamar villám se

bességgel terjedett vallásos és politikai újítás

nak értésére azonban szükség a' félszigettel ha

táros két nagy birodalom ez időbeli politikai

helyhezetét egy pár szóval megemlitni. —
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Pertiában a' Sassanidák' háza országolt

és II. Koshru, Parviz mellék névvel, ült 591-

töl fogva Madain (15.) thronussán. Elébb ki

tetsző szerencsével hadakozott a' Görög csá

szár ellen, annak több tartományjait elfoglal

ta, de1 végre telhetlen nagyravágyását, sok há

borúja, erőszakos kegyellen uralkodását né

pe, és serge egyaránt megunta. Egyik vezé

rétől elárúltatván, a Cörögök keményen meg

verik, 's a' költsön viszszaadására birodal

mába pusztítva benyomultak: majd egy öszve-

esküvés koronájától, tulajdon fija Shirujeh,—

Siroés, — életétől is megfosztja 028-b. ki a' csá

szárai megbékéllik. — A' mondott atyagyilkos

rövid uralkodását rongáló fejetlenség, zűrza

var követte, az egymást hirtelen felváltó ki

rályok mint árnyék-képek állanak-elö, és tün-

nek-el , azok köztt aszszonyokat, sőt gyerme

keket is látunk, 's az egész országban gyá

szos, azt részekre szaggató polgári had dü

hösködött.

A' Görög császárság állapotja is nem ke

vésbé szerencsétlen volt, annak hanyatlása na

ponként szembetűnőbb. A' kegyetlen* és vad

(15.) Madain, a' régi Ktesiphon, a' Tigris mellett,

volt ez időben Persia fényes és gazdag fővárossá,

— nem mes/.sze a' mái Bagdadtól. Most nyomorult

falú, de a' inely egy ncvexetesséiigel bir. Ide van t.

i. temetve Szuieimun Puk Mobanimed borbéllyá, és

e' szent beretvás sírjához járnak búcsúra a' borbé

lyok. — L. Stein Geographisch - statistisches Lexi-

con, az M. betű alatt. —

\
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indulatú Phokast 6io-b. Herelclios váhotta-fel

az uralkodó székben , a' Persákkal dicsérete

sen hadakozásán kivül tunya és munkátlan fe

jedelem, ki a' katonai despolismusból folyó-

viszszaéléseket, az igazgatásba bécsúszott és

megrögzött hibákat, rendetlenségeket orvosol

ni nem tudta. Birodalma az Avarok 's más

népek beütéseitől sokatt szenvedett, de a'

melyeknél kártékonyabbak voltak a' belölröl

azt tépő háborúságok, vallásos egyenetlensé

gek, villongások. A' Krisztus személlyé, a'

benne lévő egy vagy két természet, 's hason

ló kérdések felett támadott esztelen szőrszál

hasogató theologiai versengések politikai te

kintetben nagy következéseket húztak magok

után, mert a' császárok azokba igen oktala

nul belé elegyed\e, békélltetésekkel a' dolgot

még roszszabbá tették, az indulatokat inkább

élesitették, majd midőn a' különböző véleke

dések közzül az egyiket megállították, az az

zal ellenkezőket pedig tűzzel vassal üldözték,

az anyaszentegyházban többféle szakadást csi

náltak, a' mi mindannyiszor a' birodalmat gyen

gítő , és annak bomlását, szél) elválását elő

mozdító kivándorlásokat okozott. (1 6) Ilyen á-

(16.) Ezen vallásos czivódásokból napkeleten fej

lődött külön felekezetek köztt főbbek voltak a' 2Ve-

storianusok, és a' fennebb már emiitett Monophysitdk.

Az elsők, — bár nem egészen jól — így neveztet

nek egy az 5-d. században élt konstantinápolyi pa-

triarcháról Nejtoriosról , ki ezen szakadásra törté
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tusnak, ily roskadt, sülyedö azoknak egész le

telek, ínséggel, veszéllyel tele belsejek. Kön

nyű látni, hogy csak közönséges csapásnak is

netcsen adott alkalmatosságot azon állítás pártfogá

sával , hogy szűz Máriát nem kell Istent szülőnek,

de Krisztust szülőnek mondani. Az Alexandriai pa-

triarcha Kyrillos, egy fondorkodó gonosz indula

tú ember, ötét eretneknek kiáltotta-ki , mintha a'

Krisztus istenségét tagadná; 's a' 431-í*. Ephesos-

ban tartott lármás és igen zavaros conciliumban

erőszakkal kivitte Nestoriosnak az chlc'sia kebléből

kizárását, a' minek ugyan Antiocliiai patriarcha Já

nos, és az alatta lévő püspökök ellene mondottak,

de a' császár az igazságtalan Íteletet megerősítet

te, 's Nestorios számkivettetett, bár elébb az egy

mással szembe álló Alexandriai és Antiocliiai párt

közli színlett békesség lelt, az elsőnek, melyet az

udvar pártfogolt, mind többre menő orczátlan ha

talmaskodása, az' Antiocliiai megyebéli keresztyé

nekre nézve súlyossá vált, kik nyomatlatva, üldöztet

ve hazájukból kiköltöztek, 'sPersiában kerestek ma

goknak menedéket; majd egy pap, későbben Me-

sopotamiában Nisibisi püspök Barsumas munkás

sága által az s-d. század végen külön és Á'siában

messze kiterjedett egyházat formáltak, melynek pa-

triárchája Seleuciában lakolt. Syriai vagy Chal-

daeai keresztyéneknek helyesebben nevezgetnek. —

L. Spitllcr Grundrisz der Gescliichte der christli-

chen Kirche. 5-te Aufl. Göttingen 1812. S. 12 1—

130. — A' Monophysiták sectáiát Konstántzinápolvi

apátur Eutyches kezdette, ki a' Krisztusban csak

egy és isteni természetet állított, mellyel az embe

ri természet oly szorosan öszve van kötve, hogy

attól megkülönböztetni nem lehet. A' Chalkedoni

coneilium 451-6. a' Krisztus egy személlycben el-

válhatailanúl öszvekölött két természetet illető hit

ágazatot megállitván. az ellenkező' értelemre átkot

monda, 's leg ottan nagy mozgásba jött az anya

szentegyház, a' minek következése egy Palaestinát ,
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keményen meg kellett rázni azokat, annál

pusztitóbban rongálni, és balomra dönteni,

egy nem csak Arábiát, de a' félvilágot sarká

ból kiemelő révolutzio árjának!

Egy nagy változás szerzője, hazafi tár

sait egy érzésre, indulatra lelkesitni tudó, ho

mályból kiemelő, 's világ uraivá tevő rendkí

vüli nagy ember Mohammed volt. (l 7.) Szár-

Egyiptomot, Syriát 30 esztendeig tépi), vérbe bo

rító, a' vakbuzgólkodás soli kirsapongásaival bé

lyeges zendülés volt. Zeno császár beleillető igye

kezete foganatlan_ maradott , 's a' Monophysitákat ,

Ilik önmagok köztt is kezdenek megliasonlani , egy

Syrus barát Baradat 5ákob a' 6-d. százaflban, kü

lön egyházi felekezetté formálta, mellynek patriar-

chai székét Antiochiába tette. Róla Jákobiták-

nak neveztetnek, 's nem csak Á'siában, de Afriká

ban is, főképpen Egyiptomban 's Abyssiniában el

terjedtek. Spittler 1. c. 130— 135. 141 — 144. —

(17.) Mohammed élete históriája kezdetén a'leg-

első kérdés annak kútfejeit illeti. — Két Arabs, de

későbbi századokban élt íróból szokták azt merit-

tií , kiU azonban a' próféta ideiebéli , 's hozzá tar-

tozójik szájából jött emlegetéseket is használtak.

Az egyik Abulfeda, a' Kr. után a' 14-<Í. századból,

Syriában Tlamah — a' régi Epiphania — ritka tu

lajdonokkal tündöklő, derék fejedelme, — jeles

historirus és geográfus. Megholt t332-í>. Munkáját,

melvet a' fennirt tárgyban legjobbnak tartanak,

értelmesség és igazság szeretet ezimerezik. Kiadta

derék jegyzésekkel világosítva Gagnier, Oxfordban az

arabs nyelv professora, ezen rzim alatt: Tsmael

Abulfeda de vita et rebus gestis Mohaminedis. Tex-

tuttt arab. edid. latiné vertit, praefat. et notis il-

lustravit Joh. Gagnier. Oxonii 1723. fol. V másik

nem nagy hitelű iró Al-Jannabi , ki 1556-&. tette
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mázasát vette a' Fehr-Koreish régi és elő-

kellö nemzetségének egyik ágából Hashem fa

míliából. A' mondott nemzetség, az 5-d. szá

zad utolsó felében, magáévá tetle, a' mint lát

tuk, a' Kaaba örizete jussát, a' mivel a' pol

gári igazgatás is együtt járt.— Hashem a' 6-k.

század elején Mekka egyházi és világi feje ,

nagy tekintettel birt azon jeles érdeménél fog

va, hogy egy nagy éhség alkalmatosságával

éppen jókor szállita gabonát a' városba, va

lamint másfelöl annak kereskedése gyarapítá

sával jóllétét előmozdította. Hellyébe kö

vetkező fijának Abdol Motallebnek vitéz kar

ja hazáját külső ellenségtől mentette-meg, mi

dőn az Abyssiniai királyok Jemeni helytartó

ját, ki azt megtámadta, és a' fő templomot

lerontani készült, hátrálásra kénszeritette. —7

Mekkai búcsújárását. A' mint Mills megjegyzi ..me-

séji az olvasónak unalmat okoznak." „ses fables

degoűtent le lecteur." Az emiitett Gagnier adott-ki

francziáúl egy más életirást is MohammedrŐl , —

La vie de Mahomet, traduite et coinpilée de I' AI-

coran, des traditions authentiques de la Sonna ,

et des meilleurs auteurs arabes. 3. Voll. Amster

dam 1748. 12. — melyben különösön Jannabit kö

vette. ^Minden újabb irók nagy részint Gagnier e-

zen két munkájából vették Mohammed históriáját.

Ennek azért régibb , a' prófétával egykorú , vagy

hozzá közel élt, és igy hitelesebb kútfejei hijjával

vagyunk. Az Alkorán deák, angol, és franczia for-

dilóji, Marracci , Sale és Savary , mindenik egy be

vezetésben leirja Mohammed életét; azok között

leginkább Savaryt dicsérik. Az olasz pap Marracci

szüklelküségének és fogultságának sok jeleit adja.

— L. Mills Histoire du Mahometisme. 7. 8. Gibbon

Tome X. 85. Nóta 1. —
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Számos gyermekei közit legkissebb yólt fija

Abdallah, kinek a' Záhriták nemzetségéből vett

felesége Amina szülte 569-b. Mohammedet,

Arábia nagy profétáját. ( 18.) Korán elveszte

ez szüléjit, kikről maradott egész öröksége

öt tevében, 's egy szerecsen rabszolgában ál

lott. Nem sokára az ötét magához vevő nagy

attyától Abdol Motallebtöl is a' halál meg.-

fosztá, 's igy attya testvére Abu Taleb lett

az árvaságot többszörözött érzékeny csapá

sokban próbált gyermekségének vezére, gyá-

mola, kire szállott egyszersmind a' templom

ra felvigyázó szent kötelesség is. Nagy báttya

gondviselése alatt kereskedést tanúit, ez volt

ifjúságának foglalatossága, a' karavánokkal járt,

's Syriába két utat tett a' Bostrai (19.) és Da-

(l8.)Mohammed születése esztendeje nem egészen

bizonyos. — Abulfcda után Gibbon a' fenn irt 5ÖQ-re

teszi. Tome X. 48. note 1. és Mills Hist. du Mabom.

7. Újabb irók szerént ellenben a' próféta 571-5. szüle

tett. —Jiayle Dictionnaire historique, art. Mahomet.

note B. — szégyennel! mondja hogy egy életében

annyira bires, holta után nagy tisztelettel illetett ha

mis próféta születése napiára nem ügyeltek. — Nem

köz-sorsa é ez maid minden nagy embernek a' régi

-világban? A' valódi isteni követ Jézus esztendejét sem

tudjuk tökélletes bizonyossággal meghatározni. —

(10.) Bostra négy napi távolságra Damaskostól, a'

Jordánon túli Palaestma azon részébe esett, me

lyet a' Romaiak Trajanus alatt meghódoltak, és A-

rabiának neveztek. A' pusztából jövő karavánok

útja itt ment keresztül, azért a' kereskedés neve

zetes piaezrza volt. jimmianns Marcellimis — Rer.

Gest. L. XIV. 8. — a' mint feljebb a' 8 szám alatti

jegyzésbe láttuk — azt nagy és igen erős városnak

mondja. Ma Boszra nevet visel. —
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maskosi sokadalmokra. — Valamint ezen uta

zások átaljában Mohammed lelki tehetségeit

ébresztették, figyelmét ingerelték, ismeretei, ta

pasztalása láthatárát szélesítették, 's egy 'seni

éles szemének vizsgálódásra ösztönül szolgál

tak, alkalmatosságot adtak, úgy különösön egy

Bohaira nevű Nestorianus baráttal találkozá

sa rá benyomást tett, a' mi vallásos képzetei

kifejtésére befolyás nélkül nem maradott. A'

nevezett barát, az ifjának előtte kijelentett

gondolatjait bámulta , 's róla már akkor na

gyot jövendölt. (20.) Másfelől Mekka a' vallás

és kereskedés középpontja, annál fogva sok

idegenek gyülö hellyé volt, a' hol tehát kü

lönböző felekezetek kö.vetöjivel öszvejöhetett,

azoknak szokásaival, rendtartásaival megismer

kedhetett, 's értelmét némely hasznos ideával

gazdagíthatta. (21.) Néha az egymással hábor

gó nemzetségek csata jiba részt vett, 's azzal

a' fegyverforgatásban magát gyakorlá. A' poé-

zisre hajlandóságát mutatta, egvébaránt, bár

sok kitetsző tulajdonnal, ritka lelki tehetsé

gekkel volt felruházva, de a' mint mondják,

sem olvasni, sem irni nem tudott, 's a' félszi

getnek akkor átaljában a' mívelödés igen alsó

polczán állása azt hihetővé is teszi. (22.) Hu-

(20.) Schacht, in: PölitJi Jalirbücher 1851. I Bd.

496. Eichhnrn Weltgescliichre Ill-íer Bd. 8. —

(21.) Gibbon Tome. X. 53- 54. —

(22.) Gibbon Tome X. 51. Mills 29. Eichhom Welt-

geschichte lll in Bd. 7. — Mohammed az Alkorán-



azonöt esztendős koráig azonban róla igen

keveset tudtak. Akkor egy gazdag özvegy

aszszony Kadid'sa szolgalatjába lépett, ki csak

hamar hívségéért megkedvellé, annak megju

talmazására kezét neki nyújtá, 's igy szépv^-

gyon birtokpssává tettp.

A pénz és kincs mindazáltal rá nézve

semmi ingerrel nem bírtak , hajlandóságát c'

földi múlandó báb nem, bilincselé. Felsőbb vá

gyása egyébre, ragadá , ötét. ifjúkorának kölr

tői érzése, lelkesedése nagyobb elragadtatás

ba -ment által. Éleitől fogva szembe tűnt va

lódi, fontos maga viselete, \s a' vallásos köte

lességek pontos teljesitesével, ..mint a' kegyes

ség munkájí gyakorlásával magára ügyelmet;

vont, nevét ismeretessé lette; az, ilyen külső

szín a' világot leghamarább megcsalja. Ez ál

tal nyerte azt hogy midőn a" , Kaabában lévő

fekete kő, melyet aj nép hite szerént , Gá

briel angyal vitt a* mondott ■ templom építé

sekor Ábrahámnak— hellyéröl eltűnve, a' Zem-

zem kútba találtatott, a' közvélekedés Moham-

medet érdemesité annak viszszatételére. (23.)

Minden esztendőben a' Ramadan holnapban

a' világtól elhúzta magát , 's Mekkától másfél

órai távolságra eső Kara nevű hegy barlang

jában imádkozott, böjtölt, emelkedett. Tizen-

ban több helyt mondja magát tudatlan prófétátok*

nevezetesen .VH-d. Sssura'tlia. lS9»"t— ♦'■.: ■.s,"

'33.) Mills g.

10
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őt esztendeig folyt így szentséget mutató éte-

te — nagy idea, merész plánum lebegett fel

hevült képzelődése előtt, az foglalta el egész

elméjét; bálvanyzásban tévelygő, sok részekre

szakadt hazaíitársainak józanabb hitre térité- .

se, 's ez által szorosan, állandóul egyesítése.

A' magánosság a' lángelmék valódi oskolája,

.-íz égi szikrából formált lélek ilyenkor kön

nyen a' legfelségesebb igazságokra emelkedik,

vagy ábrándozásba esik. Negyven esztendős

korában a' Ramadan holnap egyik éjjelén (24.)

a' mint háza népének állitá , megjelent néki

Gábriel angyal "s magos elrendeltelését tudtá

ra adta, hirdetni és tanitni, hogy egy Isten

van, 's'Mohammed annak követje. (25.) Ele

inte szavára kevesen hajtottak, felesége Ká

di l'sa , az őcscse Ali, az Abu Taleb fija, 's

egy rabszolgája Zeid valának legelső hívei.

— Kern sokára hojzá csatolá magát Abu Beki ,

Mekkai fő rangú polgár, kinek példáját a' vá

rosnak más tiz elökellő lakossi utánnozyán, a*

(34.) Ez az úgy nevezett Lailat alhadar— az iste

ni végzések cjjels , „idvességesebb ezer holnapok

nál" 'mint az Alkorán XCVH-díA Szur.ija mondja .

melynek; Alhadar a' rzimje. —; Nem bizonyos annak

ideje, némelyek szerént a' Ramadan i-dikére, mások

sr.erént ezen holnap vége felé e->ik. — A' mint az

Aratbsbk Vnesélik ess éjszakán borsátottn-le- az Is

ten az éjjből az; AlkoráuL Marracci Kelutationes ad

Alcoran. '812. 813.' —

25.) Gibhon. Tomc X. 54- Mills. g. — Schacht: in

JííttitJ! Jahrhüclrer- !M). I. Bd.'4o,f. —«■ FJchliortt

Welisesohidito HI-Mr Bd.o. —
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bálványzásról lemondottak. — De a" térítés

munkája lassan folyt, három esztendő alatt

Mohammed ezeknél több tanítványokat nem

kapott. A' negyedikben nyilván fellépett mint

próféta, 's egy vendégség alkalmatosságával,

melyet Ali a' Hashem familia tagjainak adott,

egybegyűlt rokonjai, barátjai előtt próbálta a-

postoli küldetését hitelessé tenni, mind a' je

len mind a' jövendő életbéli boldogságot osz

togató hatalmának emlegetésével, de számba

nem vették, a' miért a' heves Ali hellyéböl

fel ugordva, az Isten küldöttjének hinni nem

akarókat vagy ellene állókat hangoson fenye

gette. Az öreg Abu Taleb maga is igyekezett

fiját és unoka-öescsét leverni az esztelen szán

dékról; 's azután is midőn Mohammed a' Kaa-

bába felgyűlt népnek' beszéllett, tudományját

hirdette, hathatóson serkenté azt, hogy az is

tentelen újitásokra ne ügyeljen, de légyen áll

hatatos ősi hite mellett, (26.)

Különböző akadályokkal kellett a' prófétá

nak a' következő tíz esztendő alatt küszköd

ni, míg magának tekintetet szerezhetett, lassan

szaporodtak tanítvánnyai, égi követségéről a'

meggyőződés, 's ezen alapuló vallása nehe

zen térjedett. Nagy munkája kezdetén szelíd

és türedelmet bizonyító hangon tanított, gyen-

(2fr,) Mills. 10. 14. Schacht: in Pölitz JaurbttCuer*

1851. I Bd. 49T. 49». —

10*
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geségének érzése az erőszakos eszközökhöz,

nyúlást nem engedte, csak intette Jiazafitársaít

a" tálványzással felfagyásra, a" tisztább jó-v

zártabb hit elfogadására, 's a' mit akkori szűk

helyhezetében. fi' czél elérésére tehetett, azt

egész igyekezettel, buzgósággal yégberyinni

nem mújatta-el, (27.) Legtöbb ellentállást a-r

zonban Mflhammed tnlajdon nemzetségében

talált. A' Kojreishitákj kik a' Hashem família

elsőségét irigy szemmel nézték, most már az

ilsi vallás végromjásátój félyén, a" ^gyűlöletes,

újitót üldözni kezdették, a népet ellene inge

relték, valamint nem szűntek *ty«n czélból

Abu Talebet is zaklatni. De az erőszak, a'

jnint szokott történni* éppen ellenkezőjét szüU

te..annak a' mire jóit intézve, az elnyomás

helyett még nevelte M.oha_ramed követöji szá

mát, buzgóságát, sállhatatosságokat megedzeN

te. A" prófétának egy nagybánya Hamza, va*

-(17.) Mohapimed az Alkoránban sok helytt ajánlr

ja a' türedelmet, szelíden oktatást, a' Illetlenek

kel emberségesen bánást, levált a' Medinába sza-

ladása előtt készült Mekkai Szurákban , yagy sza

kaszokban többször száll igy a' békesség hangján;

addig míg hatalma nenj volt, tanító, nem kénszei

ritő próféta. „Ha urad akarná , mindnyájan hinné

nek, kik e' foldon vapnak. Hát te erpvel kénszerí-

ted é az embereket hogy hivők legyenek? Úgy, de

Isten nem akarja azt,'* X-d. Szura 08, Lásd még VI,

iqs.XVI, 125, XVH. 53. XLH. t5, XLV. I4,L. 44. 45.

Üi, 50. 51, 55, — un, so, lxxxviii; 21. 22. —

jtfurraeci Prodromi ad refutationem Alcorani Pari

»¥•<«• p, 59, -r» QiWori Tome X. 87.. — .



lamint Omar, azelőtt mérgiéWNéTIensége, éppeh.

jókor ; részére állanak, Hív* eV tántorithatátlah

barát jaivá váltak, a' mi ügyének nagy haszna-

ra, és elÖmentérc volt.- (28.) Mind a' mellett

a' Koreishiták hangos fenyegtetődzése hívei

közzül többeket Abyssiniába' szaladni kénsze

ritett, maga a' próféta is bujkált egy darabig.

Emiitett rokonjai ,— ki nem ismeri á* famí

liái gyűlölség mindért embéris'éget levetkező

természetéi? —> meghatározták, hogy a' Has-

hem maradékival minden égybeköttetésrőí,1 w-

lek öszve házasodásról teljesért lemondanak ,

's őket üldözni mindaddig nem szűnnek, még

Mohammed érdemlett büntetéssel nem lakol.

Ezen végzést a' Kaabában kifüggesztették, '»

annak következéséül az indulatok még job

ban felmérgesedtek. Abn Taleb ugyan a' két

(28.) S{ills> is. — Omár megtérését a' Kivetkező"

mödon bes/.clliU. Gyűlölséget és boszszút forraló

kebellel elindult egykor felkeresni Mohammedet,

hogy megölje. Ezen útjában történetesen betér hú

gához , lii az új hit egyik követőjének volt felesége,

's ötét több as/.s/.onyok társaságában ,- Mohammed

egyik kijelentéséből olvasva találja. Lcgottan nagy

haraggal kiragadja kezéből a' kárhozatos perga

ment , azonban hugi sürgető kérésére rá áll , hogy

abba legalább belé pillantson.- A' mint ezt teszi,

ímé! egy felsőbb lélek ihletése megszállja, szemei

ről a' hájog leesik, 's igy kiált-fel : „Igen is val

lomást teszek meggvŐJiettetésemröl. Valóban csak

egy Isten van, 's Mohammed annak profétája '."

Schacht in Pőlitz jahrbücher Í85U I-ter Bd. 40<J.

500.- Látszik , hogy későbbi idő mesés emlegetései

ből van ez a' történet igy formálva. —



föl köztta' síinlelt békességet nehezen hely-

.reájlítá , i -fai.1 qsak hamar történt halála újra

mindent felzavart, még nagyobb szakadást ,

háborúságot csinált, 's Mohammedet védőjétől

,é,ppen akkor fosztá-nieg, midőn nemes szivii

hityessének Kadid'sának is elvesztése szivét

fájdalmason érdekelte. A' fő papi méltóságot,

'» azzal együtt járó Kaaba örizetét a' Hashem

família elvesztette,, ez a' jus a' Koreishiták

másik hatalmas házára az Ommiadokra ment-

által, .melyet annak -feje, a' régi hit mellett

vakbuzgolkqdású Abu Zolián viselt elsőben.

Mint halálos eJlenségeMohammednek, a' Ko-

reishitákkal -együtt elvéggé, a' világból ötét

kioltani, 's azzal az új vallást is kiirtani. A'

prófétának értésére esik az élete ellen törő

öszveesküvés,'s barátja Abu Bekr társaságá

ban egy éjjel titkon Mekkából elszaladt. A'

gyilkosok körülveszik házát, de midőn ágyá

ban Alit találják,' a* magát barátjáért ritka ne

mes lélekkel feláldozni akarót nem bántják,

azonban más nap reggel ellenségek nyomába

indulnak. — Mohammed elébb Tayefbe futott,

de annak Mekkával hasznos kereskedési ösz-

yekÖttetésben álló lakossi bé nem fogadták, (29.)

kéntelen volt azért' másutt keresni menedéket,

'» Abu Bekrrel együtt három napig egy Mek

kától nem meszsze eső barlangba rejtek ma-

(39.) OeUner. 12. —

Ku;
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gokat. Ae isteni gondviselés e fenyegető ve

szélyben szembelünöleg fedezte őket. Üldö-

zöji minden rejtek-helyet felkutatnak, a' neve

zett barlang bejárójához is elmentek, de vizs

gálódás nélkül tovább haladtak, mert ott egy

pókhálót V galambfészket találván, pusztának

képzelték az üreget. „Csak ketten vagyunk,,

igy szojlott a' felfedezéstől reszkető Abu

Békr. „Van még valaki" — felele Mohammed.

„á.z ísten.M^30.) A' barlangból eltávozván az

útori csak ugyan a' Koreishiták kémjeinek ke

zébe estek, 's kérés, ajándék által nehezen

tudtak kimenekedni. Egy Arabs láncsája ez

eldöntő pillantatban a' világ történetei folya

matját egészen megváltoztathatta volna! —

Több napokig félelmek és szorongattatások

köztt lebegve bujkállak, míg végre megér

keztek Kobába Jatreb szomszédságában, hol

pihentek. Mohammed ezen város lakossival

már az előtt titkos öszve-köttetésben állott,

's jól fogadást annál bizonyosabban várhatott,

(őt.) De annak lakossi különben is hajlandók

(30.) Gibbon Tome X. 0!. Mitts. 15. — Az Alko-

rán is emlékezik ezen történetről. „Megsegilette

Isten, a' midőn kivetették ötét a' hitetlenek. Ket-

tejebnek egyike, midőn a' barlangban lennének,

mondotta társának. — Ne esüggedj-el, az Isten ve

lünk vagyon." IX-d. S/.ura. 42. —

(31.) Jatreb néhány elsőbb , nagyobb tekintetű

polgárai Mekkába lett búcsújárások alkalmatossa-

Sával Mohammed hivei lettek, 's haza térvén tu-

ományját terjesztették, mely itt esak hamar s»U



152

 

voltak iránta. Egy részről a' Koreishiták fel-

leri famíliái gyűlölséggel viseltettek, (32.) más

felől remélitek, hogy azon nemzetség gazdag

keravánjait, melyeknek többnyire ott kellett

keresztül menni, a' Mekkából kiüldözött fele

kezettel könnyebben kirabolhatják; így kel

lett aprólékos indulatoknak is a' gondviselés

hagy cTzélja elömozditására dolgozni! Ötszáz

elökelíö Jatrebi polgárok mentek Mohammed

felibe, ötét, ki egy teveu ült, a' nép örömki-

altása köztt' várossokba Lekísérték; A' prófé

tának Mekkából Jatrebbc szaladása azon ne-

követökre talált. Majd az új hit sorsossi Mekkába

küldött biztosok által,,ottani társaikkal két éjjeli

értekezésben költsönös öszveköttetésre léptek. Az

elsőben Jatreb tizenkél- férjfiait Moliairímed maga

ló segédjeivé, kiválasztott tanítványaivá szentelé,

kik neki hívséget , engedelmességet fogadtak; a'

másodikban hetvenötön a' mondott város lakossai

közzül , a' prófétával , 's a' benne hivokkel inne-

élyes szövetséget kötöttek, 's üldöztetése eseté

én néki menedéket igéitek. Ez volt az Arabsok

egykori nagy birodalmának első csirája. — Ugy-

szer'smind próbára akarván tenni Mohammedet ,

megkérdezték, ha váljon akkor, midőn honnyától

viszszahivattatnék , új frigyessel nem hagyja é el?

A' próféta őket nem csak, állandó barátságáról,

segedelméről , de megölettetések esetében a' para

dicsomról is biztosította, 's azzal még inkább felbuz-

ditá. Gibbon Torna X. 93. 04. Mills. 13. 14.

, (32.) Jatreb lakossi azt hitték, hogy Joktántól E-

ber fijától — 1. I, Mos. X. 25—29. — jöneh-le, a"

Koreishiták tör'sökattyának ellenben Ismaelt tar

tolták, Ataljában a' félsziget lakossi ezen két szár-

hjazási fo osztályra szakadtak. —Az elsők, mint ré

gibbek tartqtták magokat yalódi nemes vérből ere-

ett Arabsoknak! Oehner Einleit; XII. XIII. és 13;

1'

i



■vizelés történet, honnan követöji áz [időt szám

lálják — az úgy nevezett líed'qra, melynek dá

tuma* a' köz állítás szeréntjjul; 16-k. 622-b. (35.)

Jatreb mint ' Mohammed vallásának bölcsője',

azori megtiszteltetést érdemelte* hogy a' „pró

féta várossának" neveztetett — Medinát al Nabi.

— vagy rövideri Medina, a' mint ma hívják. (34.)

Itt épített ö megérkezése után csak hamar

égy mosóét vagy templomot, 's azt az. egy Is

ten tiszteletére felszentelte;

; Yalóbari Medina épperi az a' város volt;

melynek akkori belső állapotja Mohammed

szándékának erősen kedvezett. Az Arábiában

szerteszélyel levő majd minderi felekezeteket

annak falai köztt együtt lehetett találni. Egy

ilyen heljyen azért, hói a' türedelem, mint kö

zéppontban annyi különböző vélekedéseket

egyesitett, egy valftsos újító, munkája sükerü--

lesére számot tarthatolt; Mohammed itt meg

telepedvén, tekintetét csak hamar mcgalapitá,

hívei számaj 's azzal befolyása naponként szem-

betünőleg nevekedett; Első gondja volt há»

■ "~r; 1 . ■ ' j ' ■ . , ■ ( . ,, 1

(33.) A' Iled'srát, mint időt kezdő epochát, a' 2<f;

clialifa Ömár á! I ilol ta-fel , a' keresztyének példáiá-

ra , kik IMoclelianus alatti üldöztetések esztende

jétől Kr. után JtH-tdl számlálták idejeket — aera

martyrum: — Mills. 15. Gibbon Tómé X. 91. noto u

— Ál chronplogia aránt magát különösön érdeme

sített Ideler pontosabb felvetésé szerént azonban ,

dátuma 4 egy nappal elébb, u. ra. Július 15-ré esik.

1* Convérsations-Lexicon — ezen szó alatt Hegira. —

(34.) Oehner. Emiéit; Vili Anmerk; 2; —
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xa népe és Ali megérkezése után (35.) üldö

zött, elszéledt tanitvánnyainak maga körül

gyűjtése, kiket minden hasonlások, részekre

szakadások meggátlásáért a' Medinaiakkal ösz-

veházasitás, valamint a* rokonság kötele' ál

tal szorosan öszvekapcsolt. E' szerént a' Mo-

hadserinok vagy Mekkai szökevények, és An-

zárók a' Medinai segédtársak, ketten ketten

egymást testvéreknek fogadták, 's a' természe

tes atyafiakat az örökségből kirekesztő jussál

bíró vérségi egyesületet formáltak. (36.) Ezen

intézet míg fenn állott, égy volt Mohammed

vallásának legerősebb gyámolai közzül, 's an

nak terjedésére igén sókat tett. Törékedésé-

nek' mind több gyümölcsét kezdé lát'rii/'V'á*

mint á' felgyűlt' nép előtt elébb egy, pálma

fához támaszkodva, későbbre, minderi ' czifra-

sag nélkül durván fai-ágott tanitó-székböíl kö

nyörgött, tudományját'hirdette, á' bálványo

zás ellen menydörgöft, vagy a' kegyesség inun-

kájinak idvességes voltát hirdette, ékesen szol-

lása és lelkesedései ömlő beszéde a' halgató-

kat ellene-állhatatlanúl hozzá vonszotta, — az

Isten apostolának intésére mind többen figyel-

(35.) Mohammed Hadid'sa halála után feleségül

vette Abu Bekr leányát Aycshár, valamint Medi

nába érkezése után első hitvessétöt született leá

nyát Fátimét férjhez adta a' többször emiitett Ali

hoz , ki nem csak rokona , de egyik legbúzgóbh

követője is volt. —

(SO.) Gibbon Tome X. 94. —- Oehner 20.
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meztek, szara mind tágasabb körben talált

helybehagyást. Az emberi kevélységtől kigon

dolható próbatételek köztt legnehezebb az is

teni küldetés hitelessé..tél eJe.- Ha egyszer azon

ban ez megtörténj::,- ha behatott az emberek

keblébe, akkor az . égi súgallás legrövidebb

bizonyító -mód,, mert minden okoskodást szük

ség felettivé teszesn;,, minden kétséget elosz

lat. A' Mindenható választottja semmiről: nem

tartozik felelni, 's bál- mely képtelent, erősít

sen, rendeljen, azt habozás nélkül tebetijmnt

felsőbb akarat hirdetőjének szava szent, enge

delmességre kötelező. E' sikamló kényes pá

lyára lépett Mohammgd, /s azon megállani,

maga elibe tett nagy czétját kivívni, nemze

te, sőt századja felibe emelkedni, volt lelki

ereje. így mint az Örökkévaló < meghatalma

zottjának a' nép előtt vagy közhellyen külön

böző alkalmatossággal tartott oktatásait, taní

tásait isteni kijelentések gyanánt vették, íjrié-

lyek vele Gábriel Angyal közbenjárása által

közöltettek. Ezeket későbhen pszvegyüjtve,

rendbe, szedve, az Alkoráuban együvé foglal

tak, azon szent könyvben, mely „idvésségre

vezérlő, és örvendetes izenet a' híveknek,,

(37.y 's a' prófétának Izlam név alatt isme

retes^ 'tudományját előadja. (38.) Ezen az utqn

(37.) így nevezi maga az Isten az Alkoránt.— Il-tí

Szura Q7. —

• (31.) Izlam annyit tészen , mint az Istenbe meg-



!4iötoammc~..eK, mint az új hit fejének hatal

ma, semmi korlátot 'nem ismert, vallás szent

ségétói körül vett' tekintete, annak nevében

szdllása, minden dolgokban határozó^ eldön

tő lett, valamint az aránta viseltető tisztelet

a' vakbuzgolkódásig hágott. (39-)

De szerencséjével természete is egészen

megváltozott. Az addig alázatos, mérsékelt in

dulatú tanító kemény hártgon kezd parancsol-

ilij a' tanitvánnyait elébb példával és tettel el-

l;;':r<i .1 :•■>■' ■ .'.'■ .. ....

nyugvás , magát néki alá rendelés — Ergebung in

Cott, ;— mely értelemben, Mohammed egész vallá

sának czímje. Ennek követője Mozlém, hivő , mely

a' kettős számban Muzteltnari , a' többesben Muzcl-

min. Innen az elrontott Muzulmán név. Oehner Ein-

leit. VII. Anmerkí 1. Mills. 2t. note. — Az Arab

sok inas névvel Saracérínsoknak is mondatnak. Ezen

szó erejetét nem egyformán adják-elő. Némelyek

szerént — Sharkiin — napkeletiek — mások ettől

Szdrragin lovasok , vagy Szaraim pásztorkodók —

származtatják. — Oehner Einleit; IX; Anmerkí I.

MilU. 1. c. — A' régi Íróknál is előfordul a' Sara-

cérius 'nevezet , különösön Ammiahus Marcellinusnál

XIV. 4. XXIIL j; XXIV. 2. L. Oehner 300-313. —

(3Q.) Midőn egy alkalmatossággal 1500 Mozlémok

ésküvéseket Mohammednek megújiták, a' ki viszont

Őket halálig védelmezéséröl biztositá, jeleri volt ez

inneperi egy Mekkából érkezett követ, ki álmélko

dott hivejnek aránta mutatott nagy figyelmén, szin

te imádásíg menő kódolásokon; minden szavára,

mozdulására ügyeléseken , hogy mi módori siettek

kiköpött nyálát, földre hullott haját, vagy kiöntött

mosdó vizét felszedni , mintha azoktól megszentel

ve képzelték volna magokat, 's a' mint megjegyze,

sem a' Görög császárt, sem a' Persa királyt alattva

lóik ennyire nem tisztelik. Gibbon Torac X. 9.

Mills. 16. —
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lenségek mogbántásának csendes eltűrésére

intő, inkább szaladni mint ellent * állani .aka-*,

ró, békességet engedelmességet prédikálló^ '

(40.) a' mint hatalma gyarapodott, üldözővé

yérszQjnjúzóyá válik, 's éppen azon Istentől,

a' ki kötelességévé tette minden teremtmények

aránt irgalmasságot mutatni, (41.) rendelést

kap, tudománnyát fegyverre} terjeszteni, a' bjt- ,

tétleneket nyomni , sanyargatni, kiirtani, (4,2.) i

(40.) Oelsner 29. — I ■• . ,•

(41.) „Azért küldöttünk ■ tégedet , hogy irgalma?

Jegy minden teremtményekhez'" igy szóll az Isten '

az Alkoránban XXI. 107. — .' ..11.:' ■!■)

(42.) Nevezetesen a' Viliid1, és IX-<í, Szurák azok, .

melyekben az Izlamnak tűzzel vassal terjesztése''

különösön ajánltatik. — „Harczqljatok ellenek, míg .

csak szakadás leszsz , hogy maga maradjon az Is,

tentpl jött igaz yallásr" -VIII. 39- ,,Lépjetek-k| a "

harczra, —— vitézkedjetek vagyonaitokkal, szeméi ;

Íveitekkel az. Isten útjáért." IX, 43? „Óh hívek har-i ,

czoljatok azok ellen, kik szomszéditok és határo

saitok, ha hitetlenek ezek, érezzék dühösségte-

ket," IX. 125. — L. még IÍL 200, IV. 103. VIII. 63.

(68. IX. 6. 15. 30. 75, Nem különben II. 2 18, XLVII.

4, LXI. 11. Egyébaránt ez a' véres, mindennéinii

kegyetlenséggél bélyeges, embereket, oktalan álla- ;

tokát egyaránt felkonczoltató hadi törvény más ré

gi népeknél is, mint különösön a' 'Sidoknál . gya

korlatban volt , a' minek Josué könyvében sok pél-

dáji fordulnak-ejo. — így a' Jéricho megvétele u-

tán „elpusztítanak a' városban mindeneket valamik

yalának , V férjiiutól fogva az aszszonyi állatig , a*

gyermektől fogva mind a' vénig, és mind az ökö

rig, juhig, és szamárig fegyvernek élivel." Jo's, ,.

VI. 21, L, még Jo's, VIII, 22. X. 28. XI. 10—la

Több helyeq maga az Isten parancsolja ezt az em

bertelen öldöklést, 'mint p. o. az Amalekiták tö

kéletes kiirtását. I, Sam, XV. 3, •• \ .
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•őt a' nekik tett. esküvés meg nem tartására

is felszabadittalik. (43-) Az illyen vallásért folyt

hadakban pedig a' próféta maga követöjit áll

hatatosságra, hellyekből ki nem mozdulásra

buzdítja , mert ,,az Isten a' hívek közepette

Tan" (44.) boldogsággal, paradicsomi örömök

kel , bűneik bocsánatjával kecsegteti öketj'e'

szent tartozások nem teljesítése esetében, vagy

ha a' harezban hátat fordítanának, az Isten ha

ragjával és örökös büntetésekkel fenyegeti,

valamint eleven színekkel rajzolja annak id-

vességes voltát, ha valaki hitért viaskodásban

elesnék. (45.) A' mint tanitvánnyai képzelödé-

sét ez által felgyúlasztotta, úgy másfelől ma

gok elszánásra, minden veszedelmekkel szem

beszállásra, a' halállal nem gondolásra edzet

te, bátoritotta az isteni végzések ki nem ke-

rülhetésének hirdetésével. „Nem az embertől

függ, hogy meghaljon, hanem egyedül az Is

ten intésétől. (46.) „Nem történik rajtunk,

csak a,' mit ránk mért az Isten." (47.) Ez a'

hit az Izlam követöjiben rendithetlen bizodal-

(43.) „Ostromoljátok a' hitetlenek elöljáróit, ne

is tartsátokmeg a' nékiek tett esküvesteket." IX.

13. —

(44.) Alkorán VITI. 18. —

(45.) L. különösön Álkor. III. 196. VIII. 14. 13.

47. 77. IX. 21. 22. valamint III 138. 159. IV. 72.

83. 103. IX. 25. 39. 90. LXI. 4. 11. 12. 13. továbbá,

Mills. 17. Oehner 56. Gibbon Tome X. 101. —<■' '

(46.) III-d. Sura 145. —

(47.) IX-íZ. Sura. 53.— : . . .. \ •
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mat gerjesztett, '• ralódi vitézekké szentelte

őket a' csatamezőn, hol a' préda és nyereség

reménnyé buzgóságokat még inkább tüzelte. 48.)

A' Koreishitáktól sok méltatlansággal il

letett Mohammed végre ellenek fegyvert fog,

de inkább rablóhoz mint prófétához illő tet

tel kezdi a' viadalt , egy Abu Zofiántól

vezetett Mekkai gazdag karavánnak 623-ban

a' Bedr Tölgyében megtámadásával. Követö-

ji száma 513 volt, az ellenség serge 850 em

berből állott. Mindjárt a' harcz elején három

Koreishiták kilépnek a' csatarendből, kikkel

ugyan annyi Mozlémok állanak szembe. Obeid

és vetélkedője elfáradva, egyik sem tudja a'

másikat meggyőzni, . de Ali és Hamza levág

ják ellenségeket, 's úgy sietnek viszsza tár

náik segítségére. (49-) Maga Mohammed Abu

Bekrtől kisértetve egy magassabb helyre áll,

hol nagy hangon imádkozik a' hivők fegyve

rének szerencséjéért, majd lovára felszökve,

buzdítja, lelkesíti őket. 'S imé ,,Allah" as

(48.) Hogy hitért szenvedők hadakozók közit kell

a' 'sákmánynak megosztani , bizonyítja az Alkorán

VIII. 175. Egyébaránt ugyan ezen szent könyv ál

lítása szerént, „a" hadi 'sákmányok az Istent és kö

vetjét Mokammedet illetik" tehát szent czélokrá,

kegyes végekre fordítandók , de csak ötödrészben,

a' mint világoson |mondja ezen Szura 41. „V midőn

valamit 'sákmányoltok annak ölöd részével az Isten

nek és követjenek az árváknak, szegényeknek •

és az út íijának tartoztok." —

(49.) Öehner. tS. — '
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Arabsok Istene 'az égből .segítségekre leküldi

számos angyalait, (50.) a' hitetlenek szélyel'r

verettetnek, 's gazdag 'sákmány a' 'győzők' ju-

talmá. Ha ezen első őszvecsapása ellenségé

vel roszszúl üssön ki, úgy "bizonyoson az új

vallást szerzőjével a T3edri kutakba temették

volna, (51.) midőn másfelől a! gyoeedelémmel

járó kedvező következések és benyomások a'

hivők lelkesitésere, a' habozok megtérítésére,

átaljában czélja hathatós előmozdítására, te

kintete erositéséré szolgáltak. A' következő

(624-b. , azonban Medinától északra eső Ohud

hpgy. melletti mérges ütközetben szerencsér

je hanyatlott, hói Abu Zofián, 's a' lovasságot

vezérlő bátor és vitéz ]fcal.ed őQQO emberrel

95Ó Mozlémokat megmertek ^' maga Mobam-

Died is ábrázatjában megsebesítve veszedelem?

bén forgott. (52.) De Allah a' szérencsétlen-r

«éget a' hivők "sorában lévő bűnösöknek, tu-

lájdonitá, 's azzal prófétája oránt & bizó'dalr

jnbt helyre állítja, új lelkesedést gerjeszt. (55.)

(50.) Erről az Alkoránbanis van emlités III. 123.

(51.) Azokba hányták a' megöletett Koreishiták

Jiólt-testeketi Oekner 29. Aninerk. 1. Ea'en ütkö

zetben az ellonség kőz7tiil 70 maradott a' csatapia- :

czpn, ugyan annyi fogságban esett, a' hívők ser-

géből 14 húl|pttrel .—■ az ízlam első mártyrjai. Mar-

racci Prodr, Par» If 34. Gibhon.Tome. X. 103— 103 '

(52.) Gibbon Törne X. 106. — 1

(53.) Schachtin Pölitz : Jahrbücher 18$4. IJ-ír. Bd.

.1—42. —41—42.



lít

í

Talóban érre szükség is Tolt, mert a' Koreis-

hiták vezére 6i5-b. sok nemzetekből alkotott,

10,000-böl álló sergével megjelent Medina os

tromlására. Mohammed a' Tarost 's a* Mozlé-

mok táborát egy sánczal tn'ég'erösitrén , mia-

gát oltalmazni elégnék tartotta, 'csak egyes

kiütésekben, apró csatákban' fárasztotta a' szö

vetségeseket, (54.) midőn másfelől közttök ra

vaszul viszsza- vonást csinált,' kik majd szél

vésztől, zivatartól háboríttatva husznapi sü-

keretlen ostrom után széíyefcoSzlottak. (56.) '

Nem sokára a' próféta haragját és fegy

vere sullyát a' félszigetben számoson lakó ,

több nemzetségekre oszlott 'Sidóknak kellett

érezni, kik ellene szegülő makacsságokkal rom

lásokat siettetek, 's ötét engesztelhetlenUl

magokra ingerélték. Meggyőzette tvén részint

kiüldöztettek, vagyonjok és gazdagságok el-

(54.) Ezek közit emlékezetes Alinak egy Horei-

shitával tusakodása, mely az Acliilles és Heetor Vj. '

adalát Homerosban elevenen ábrázolja. Alinekután-

na a' két vitéz egyik a' másik lovának térdét a'

hajtásban ketté vágták, hogy a' szaladásról ne íi

gondolkodhassanak, egymást megtámadva , kerget

ve számtalan fárasztó fordulásokat tettek, míg nem

a' por a' sereg szeme elöl őket eltakarta. Hoszszas

csendesség múlva Ali hadi kiáltása harsog a' leve

gőben , a' porfelleg szclyel- válik . 's a' Koreishiu

győzedelmes ellensége csapása alatt éppen akkor

esik a' földre. Oelsner. 65. 66. — :-

(55.) A' Medina alatti viadal a' Koreishitákkal szö

vetséges sok nemzetekről, vagy a' várost fedező

sdnczról szokott neveztetni. Gibbo n Tome X. lÖ7ir—

11



foglaltatott, 's a' kik megmaradtak terhes és

Önkényes feltételek alatt nyertek türedelmet.

Régi, gazdag, és nvolcz kastéllyal erős vá-

rossok Kbaibar Medinától északkeletre , ke

mény ostrom után kéntelen volt magát felad

ni, és , földjei fele termését a' győzedelmesek

számára engedni. (56.) Roszszabb sorsa lett

a' sokáig ellentálló, 's végre kegyelemre ma

gát megadó Khoraida várossának, mert annak

több mint 700 lakossait Mohammed példás

kegyetlenséggel . elevenen egy sírba temette

ted, azonban a' tett gyűlöletes színének magá

ról, elhárintásáért az embertelen Ítéletet egy

Medinából hívott -öreggel mondatta-ki. (57,) •

. .^ ^Mohammed végre ennyi győzedelem, elő

menetel, sok nemzetségek megtérítése, hatal

ma alá hajtása után, midőn már neve, hitele

szélesen terjedett , — Mekka elfoglalásáról gon

dolkozott, hogy a' Kaabát vallása középpont

jává tegye, 's nemzete régi tisztelete tárgyá

val, annak képzeteivel, előítéleteivel tudomán-

nyát könnyebben' öszveköthesse. Annyival na-

(56.) Kbaibar lakossí ilyen adófizető állapotban

i* nem sokai" maradtak csendesen. A' második Kba-

lil'a Omár idegében Őket honyjokból kivándorolni

kénszeritették, ós Syriába telepitettek. G.bbon A-

rabs írókból bizonyítja a' 'Sidók ezen kiiildözteté-

set; azonban az ismeretes útasó Niebabr állítása

sserént ma is találtatnak e' tájékon Izraeliták, kik

a' karavánok rablásában a' Alozlémoknak kész se*

gedie . Gibbon Tomc XLII. note 2. —

- (57.) Gibbon Tomc X. íog. 110. —
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gyobb szüksége volt pedig annak birtokára,

mert eleinte éppen hazafi társai hitetlensége*

vei kellett legtöbbet küszködnie, kik ötét csú

folták, mocskos szókkal illették, intéséből tré

fát űztek , az Alkorán igazságát, tagadták, tö- •

lei költöttnek , és zavaros álmok csoportjának.:

mondották. (58.) Elébb a' szerencse néki em

iitelt czéljában nem kedvezett, a' várost 028-b.

búcsújárás színe' alatt elfoglalni akarónak .a" ,

Koreishiták ellen t-ál Iának, \s niinekutánna meg

engedték , hogy követöjivel együtt három na-,

pig a' Kaabában áhitatosságát végezhesse, on

nan eltávozni kénszeritették, egyszersmind ve

le tíz esztendei fegyverszünést kötöttek , a'

mi gyengeségének nyilvános vallomása volt.

—■ De ezen próbája nem maradt nyereség és.

fontos következések nélkül , mert akkor, egy

felől három nagy tekintetű és , befolyású fő

ember u. m. Kaled, Amru, és Othman térlek

az Izlamra, kik annak leghivebb követöjivé,

majd igen erős oszlopivá váltak, másfelöl pe

dig a' szent, helyen mutatott buzgósága val a'

népre igen nagy benyomást tett. —~

Hatalma az-alatt más oldalról naponként.

gyarapodott, követöji számával ereje bátor

sága nevekedett, 's azért már Arabian kivül,

(58.) Ezt az Alkorán több helyeken világoson bi

zonyítja , — név szerént VI. 4. 5. X. 3. XI. 50. XV.

T. 8. XXI. 1—5 5. XXV. 31. XXVI. 3. —
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\% kezde tekinteni. Egy ti Eostrai kormány

zóhoz küldött követjének megölettetése 629-b.

jó alkalmatosságon adott a' Görög Császárt

megtámadni. Három ezerből álló serge beüt

Palaestinának a' Jordántól keletre eső részé

be 's Mutah várossá mellett, Damaskostól dél

re , öszvetalálkozik a* keresztyénekkel, kikkel

a' Mozlémok itt legelébb mérkőztek. A' mér

ges öszrecsapásban ezeknek 'egymásután há

rom rezére hullott -el, azok köztt a' szent

zászlót títö Zeid, a' próféta hajdani rabszol

gája 's egyik legrégibb tanítvánnyá, — már ha

nyatlani kezd a hivők bátorsága , a' számo

sabb Görög tábor előre nyomul, midőn Kaled

vitéz karja a" szinte győzedelmes ellenséget

tiszsza tartóztatja , 's másnap azt rémülésbe

és zavarodásba hozza. így dicöséggel tértek

viszsza a' Mozlémok Medinába, 's Kaled „Is

ten kardja" mellék névvel- tiszteltetett. (59.)

£' rövid had után csak hamar a' Koreishiták

egy a' prófétával szövetsége* nemzetségben

megölésével Mohamraednek okot és alkalma

tosságot adtak a' fegyverszünés megszegésé

re, s feltételének a* szent város ellen meg

újítására. Tiz ezer emberből álló táborral in

dult el, 630 elején annak ostromlására, külön

ben is számos sergét fanatismusig hágó le!-

kesedés ellene- állhat!anná tévé, 's így Abu

(59.) Mills 20—22. Gibbon Tome X. 120— 122.

r
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Zofián kéntelen volt néki Mekka kóltsai által-

adásával hódolni. (60.) Minden félt, reszketett

ekkor a' sokképpen megbántott, ingerelt győ

zedelmes boszszújától. De Mobammed mérsé

kelte magát, tudta azt, hogy «gy ilyen pillan-

tatban gyakorolt nemes tett a' fegyvernél több

erővel, tartósabb foganattal bír. Egybegyűjt

vén meggyőzött ellenségeit, kérdi, mit várnak

tőle? Borzasztó kérdés egy olyan ember szá

jában, kinek mint vádlónak és bírónak kezé

ben a' hatalom és büntetés. £' szorongatott

állapotban azt felelék — „Bizodalmunkat ro

konunk nagylelkűségébe helyheztetjük." ->-

„Mivel igy ítéltek rólam" viszszonozá a" pró

féta, „mennyetek el békességben, szabadok

vagytok.." (6t.) Mekka népe az Izlamra. állás

sal megérdemelte a' kegyelmet, nyólcz eszten

dővel az előtt száműzött Uját most mint pró

fétát, fejedelmét úgy köszönté. Abu Zofián

ment elöl példával az engedelmességben , sőt

(60.) Voltaire, Mahomet czimü, szinte leggyen

gébb tragédiájában, a' históriai igazság ellenére, és

szeretetlen indulatból, a' prófétával Mefcha megvé

tele után, a! legborzasztóbb, gonoszságokat liövet-

teti-el, mert a' mint mondja ,,a' lti hazáját az Isten

nevében megtámadja, mindenre alkalmas," „Celui

qui fait la gjierre a sa patrie au nom de Dieu , est ca-

pabU díouí.'l Egy Török követ Parisban, ki ezen

játék előadásán jelen volt, erősen boszszankodott

érette. Gibbon Tome X. tl4.. note l. —

(61.) Gibbon Tome X. 115. Oelsner 22. Anmerk. U

Mills. 19. —
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talajdon fiját Moaviát Mohammed irnokjának

ajánlotta. (62.) A' Kaaba, minekutánna annak

több mint háromszáz bálvánnyait öszvetörték,

megtisztíttatott, 's az egy Isten tiszteletére

felszenteltetett. Mohammed a' nép buzgóságá-

nak élesztésére a' kegyességben példával ment

elől, a' búcsujárást hívei társaságában innepi

pompával ismételte, egyszersmind a' hitetlene

ket a' szent város köréből örökösön kitiltot

ta. (63.)

Mekkának volt oka új sorsával megelé

gedni, mert Mohammed az igazgatást jó rend

be szedte, annak kőfalai közzé csendességet

és bátorságot vitt bé. (64.) De a' profétára

nézve is a' szent város megvétele erősen fon

tos volt, mert Arábia sorsát az elhatározta;

a' félsziget különböző nemzetségei rendre,

vagy önként hódoltak a' győzedelmesnek, vagy

fegyvere áhal- engedelmességre 's az új hitre

(62.) Oehner. 120. —

(65.) Gibbon Tome X. 115. Omár Khalifa idejétől

fogva még szorosabb ez a' tilalom, mert hitetle

neknek nem csak -Mekkába menni, de meg ahoz

liözelitni is nem szabad , 's a' lii ezt közzülok

.általhágja vagy halált szenved, vagy kéntelen Moz-

Icmmá lenni. Oehner 34. Anmerk. 3i Gibbon Tome

X. 115. note 2. Milh. tg. —

(64-) Ezt nyilván bizonyítja az Alkorán követke

ző hellyé: „Hát még nem látták é , hogy mi tettük

az o várossokat Mekkát bátorságos menedék-hellyé,

midőn elragadoztatnak az emberek a körülfekvő

tartományokból ? 's még is hijábanvalóságban hisz

nek , és az Isten jótéteménnyé aránt háládatlanok."

XXIX. 67. —
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kodó, 's szabadságokhoz nyakason ragaszko

dó Hawazaniták Tayef lakosival öszveesküd-

tek, kezet fogtak' a' próféta ellen, "s 'négy

ezerén hatalma letiporására indulnak. A' hi

vők számosabb serge szerfelett önbizodalom-

mal, azért vigyázatlanúl' nyomult -elő a' Mek

kától nem meszsze eső Honéin" völgyben, 's

az ellenség, mely ott erős állásban várta, ha

mar zavarba hozta, hátrálásra kénszeriti, ma

ga Mohammed is körülvétetve,, szinte csak a'

dicsőséges halálban lát menedéket r azonban

nem szűnik buzditni , bátoritni , lelkesitni ka-

tonájit, "s végre példájával, vitéz maga-vise

letévet a' szaladókat viszsza térid, az ütköze

tet helyre állítja, a' győzedelmet az ellenség

kezéből kifacsarja. (65:) — A' csatamezöről

egyenesen a' pártos Tayef ellen ment, 's bár

elébb onnan is magát viszszahúzni kéntelen

(65.) Az ezen ütközetben elfogottak aránt is a'

profeta nagylelkűséget bizonyított , mert feleségei-'

ket és gyermekeiket váltság nélkül viszsza-adta.

Lemondott a' maga 'sákmánybéli részéről is , 's az

egész- nyereséget, mely 24,000 tevéből, 40,000 júh-

bó-1 és 250 font ezüstből állott a' Koreishi ták 's más

nemzetségek fejei köztt kíosztatá , meg pedig azon

ravasz politikával . hogy éppen az ellene szegülők

aránt mutatott inkább bőkezűséget, a' prédából

legtöbbet azoknak adott, a' mivel magához éde

sítse ; Medinai -szövetségessei ellenben seramit sem

kaptak , kik e' szembetűnő részrehajláson erősen

boszszakodtak. Mohammed ezt látván, esúdálkozá-

sát fejezé-ki , hogy a' szerencse haszontalan báb
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TÓIt, csak ugyan a' Taros új megtámadástól

félvén magát feladja, és bálvánnyai lerontásá

ban megegyezik. (66.) így lassanként az egész

félsziget az egy Isten tiszteletére tért, megisr

merte az új vallás fejének hatalmát, 's szé-

lyel küldött vezérei mindenfelé kész indula

tot, engedelmességet találtak. A' nép sietett

hivsége és hódolása bizonyításával, *s a" Me

dinába viszszatért prófétához még a" szent

Taros elfoglalása esztendejeben 63o-b. hon-

nya különböző részeiből küldött követek szá

ma „felyül múlta a' pálmafáról lehullott érett

szilvákat." (67.) — A' ki 622-b. másod magá-

Tal mint számkivetett és szökevény úgy fu-

tott-el Mekkából, midőn kilencz esztendő múl-

Ta 63 1-b. utolsó búcsújárását tette, többen mint

100,000-en, mindnyájan isteni küldetésébe hi-

TŐk, kisérték-el a szent helyre. (67.) — így

jáért neheztelnek , mert midőn a' Mckkaiak magok

nyájokat hajtják haza, ők az Isten követjével tér-

nek viszsza. Ezzel a' béllételeneket nem csak le

csendesítette, de meg helybehagyásokat is megnyer

te. — OeUner. 23. Anmerk. 1. Gibbon Tome X. lig. —

(66.) Tayef lakossi követeket küldvén Moham-

medhez három esztendei fegyverszünést kértek

tőle régi isteni tiszteletek eltűrésével. „Egy hol

napot, egy órát sem," ez volt a' felelet. Ekkor

legalább az imádságra köteleztetéstől kértek ma

gokat mentté tétettetni — de a' próféta azt visz -

szonozi , — „Imádság nélkül a' vallás hasztalan."

Gibbon Tome X. i-jo. —

(67.) Mills 23. Gibbon Tome X. 120. — A' fenn

•miitett 650. közönségesen követségek esztendejének

mondatik. ; <».-■•
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látjuk a' sok ellenséges elementumokból al

kotott, ezer különbféleséggel , szakadással te

le Arábiát kevés esztendők alatt vallásos és

politikai egység kötelével öszve kapcsolva.

Egyetlen egy ember bámulásra méltó míve

— az emberi lélek szinte nem képzelhető

ereje! —

Mint Arábiának ura tudománnyát széle

sebben is terjeszteni, hatalmával a' félszige

ten kivül lépni vágyott, törekedett, 's a' szom

széd népeket idvezitö hitére téríteni köteles

ségének hitte. Minő szép színnel lehetett a-

zoknak örök boldogságáról gondoskodással

tekintetét, akaratját, befolyását mentől tága

sabb körben megfundálni! Első lépést erre

még a* Mekka bírása előtt tette azzal, hogy

a' bonnyához közelebb eső akkori fejedelme

ket, vagy azoknak az Arabs földön helytartó

éit felszállította az Izlam bevételére. (68.)

Emesában (69.) a' hol lakott akkor Heraklios

császár, csúfolódtak az ábrándozó val ; a' Ma-

daini udvar fenyegetödzött a' csekély ember

merészségéért. Mohammed a' makacsul ellen

kezőkre átkot mondott, végromlásokat jövcn-

(68.) Arabian kivül , a' Görög császárt, ,Persa ki

rályt, az Abbyssiniai uralkodót, ,'s az Egyiptomi

szinte független igazgatót — a' félszigeten a' Jeme

ni és Bahrajiíi Tobbát, vagy kormányzót, és Cha-

szan királlyal. Oelsner 57. Anmerk. 2. —

(69.) Emesa, a' mái Hemsz , Damaskostól észak

ra , a' régi Orontes mellett , mely ma Aazi , vagy

Al Maklus nevet visel. —
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dőlte , 's az örök Icárhozatnak őket általadta,

mert ereje még nem volt ijesztését nyomós

sá tenni. (70) De minekutánna a" szent vá

rost elfoglalta, még azon esztendőben nagy

készületeket tett, serget gyűjtött, 's a ki ad

dig szándékát mindég eltitkolta, most előre

lármát csinálva a' Görög császárnak innepé-

lyesen hadat izent. Nem lévén a" kincstárban

pénz e' hoszszas fáradtságos útra, barátjai buz

gósága pótolta a' hijjányt. Abu Bekr egész va-

gyonját a' szent hadra forditá, Omar és Oth-

man tevéket, aranyot adtak, még az aszszo-

nyok is drágaságaikkal áldozatot tevének. El

rendelvén Mohammed a' szükségeseket, elin

dult a' Görög birodalom megalázására , ereje

húszezer gyalogságból , tízezer lovasságból

állott, a' szent zászlót Abu Bekr vitte, az elöl

járó csapatokat Kaled vezérelte. De a' rop

pant erőlködésnek, ijesztő táborozásnak a' pro

fétára nézve igen kedvetlen kimenetele lett.

A' természet ellene öszveesküdni látszott, ki-

allhatlan tikkasztó meleg, szomjúság, fojtó szél

veszek gátolták a' menetelt, a' homokfellegek

egész csapatokat eltemettek. E' kínos helyhe-

zetben a' hivők zugolodásra fakadtak, a bé-

kételenség erőt kezdett venni, de Mohammed

a' csüggedezöket bíztatta, bátorította azt mond

ván,, hogy „a" pokol forróbban éget mint a'

(70.) Qclsncr. 58.

N,.
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puszta hévsége." (71.) így a' Medinától tíz na

pi távolságra eső Tabuk forrásánál meg kel

lett a' Mozlém tábornak állapodni, a' próféta

parancsolatot kap Allahtól, onnan tovább nem

menni, 's viszsza-tér Medinába. Úgy látszik

belső villongások nyúghatlanságok is siet

tetek haza indulását. (72.)

A' következő két esztendőben nem szűnt

tanitni, prédikállni, követöjit a" hitben erősít

ni, valamint a' térítés munkáját folytatni. De

már hatvan esztendőn felyül, a' sok munka

fáradtság terhe alatt ereje gyengülni kezdett,

egéssége szemlátomást hanyatlott, a' mire be

folyt, 's ö maga is hitte, hogy egy boszszútól

ingerelt Khaibari 'Sidó aszszony néki mérget

adott. — Utolsó betegsége egy tizennégy na

pokig tartó epehideg volt. Annak sulyosodá-

sával , 's végórája közeledésével az alázatos

ságban és kegyességben példát, épületet adni '

nem múlatta-el. Egykor a' tanítása hallgatásá

ra felgyűlt sokaságot igy szollitá-meg: van é

itt valaki kire igazságtalan büntetést szabtam

volna? Imé annak hátamat ajánlom a' költsön

viszszaadására." „Rágalmaztam é valaha egy

Mozlémot? Az olyan nevezze-meg hibájimat

ezen gyűlés színe előtt." „Fosztottam é meg

(71.) Mlils. 22. 23. A' próféta emiitett mondására

van czélzás az Alkoránban lX-d. Szura 83- —

(27.) Oehner. 58. 59. —
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valakit vagyonjától? Keres birtokom pótolja

viszsza ezen adósság tökéjét és interessét."

Igen is,, felszóllalt egyik a' nép közzül— „te

nékem három ezüst drachmával tartozol.„Mo-

hammed hallván a' panaszt, megfizette a' kí

vánt summát, "s köszönte hitelezőjének hogy

inkább ez életben, mint az utolsó Ítélet napján

vádolta. Csendes, erős lélekkel várta halálát,

tizennyolcz rabszolgájit szabadságba helyhez-

teté, temetését elrendelte, 's egy versben mel

lette ülő, fájdalmával nem biró, szívből sze

retett leányát, Fatimét vigasztalta, csendesitni

kívánta. „Ne bánkódj kedves leányom" , eat

monűá néki — „sőt inkább örvendj , mert te

a' hivők feleségei köztt első aszszony vagy ! "

(73.) Egyszersmind hívei barátjai fájdalmát is

igyekezett mérsékelni, "békességgel áldotta

őket, és a' bálványzóknak Arábiából kiűzé

sét, a' megtéröknek a' Mozlémok minden jus

saiba részeltetését, 's a' vallásos kötelességek

aránti buzgóságot lelkekre kötötte. Halála

előtt harmad napig ö maga vitte -véghez a*

közönséges imádságot, akkor, mivel gyenge

sége miatt csak szólgájira támaszkodva me

hetett a' templomba, az említett szent munka

(75-) Schacht in Fölitz Jahrbücher. 185!. II Bd.

44. Mohammed négy legtöhélletesebb aszszonyt ál

lított : Máriát a' Mózes testvérét , szűz Máriát a' Jé

zus annyát , Chadid'sát az első hitvessel , 's a' fenn

említett Fatimét. Gibbon Torae X. 130.
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teljesítését Abu Bekrre bízta. Úgy látszott mint

ha ezzel rangjába és méltóságába következő

jének e' hír barátját rendelte volna, egyéba-

ránt semmi más világos határozást nem tett.

Egy elgyengyült piilantatjában akará végső és

legfőbb kijelentését leíratni, de a' körülötte

valók ellent állának, Omar különösön azt szük

ségtelennek monda, mert isteni parancsolat

jai már eléggé tanitvánnyai szívekbe vannak

metszve. Úgy látszik vejének Alinak kinevez-

tetésétöl féltek, mert a' próféta e' legrégibb

"s leghívségesebb követőjéhez, barátjához ki

tetsző bizodalommal ragaszkodott. Éppen a-

zért Ajesha a' felesége Abu Bekr leánya, Ali

nak engesztelhetlen ellensége, aszszonyi in

cselkedő fortéllyal, férjének az utolsó napok

ban vele értekezését megtudta gátolni. (74.)

Egy versben emiitette Gábriel angyal látoga

tását, kitől parancsolatot kapott a' földi élet

től búcsút venni, mikor az Istennek nemcsak

irgalma, de különös kegyelme aránti eleven bi

zodalmát fejezé-ki. Azt is állitá, hogy azon

kiváltsággal bír, mi szerént lelkét a' halál an

gyala addig el nem veheti, míg tölle arra en

gedelmet nem nyer. Feje az Ajesha ölében

(74.) Ali egykor Ajeshának, egy hüségtelenségét

felfedezte , 's férjét , ki annak hitelt adni nem a-

kart, szemrehányásokkal illette. Ez volt a' szép

aszszony gyülölségéaek — természetes oka. —

Mitls. 25. —
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nyugodott, végső törődött szavairal az Isten-'

tői bocsánatot kért, valamint hazafi társainak

az égben lejendö feltalálása reménnyét fejez

te-ki. így csendesen kimúlt jun. 17-k. 632-b.

(75.) •■-:i

Ez volt azon férjfia, ki egy új vallást

alapított, melyből szélesen kiható, világot meg

rázó temérdek következésekkel gazdag révo- -

lutzio fejlődött. Egy ilyen ember, a' gondvi

selés ily hatalmas eszköze, nagy interesszével

bir, a' közfigyelmet méltán felébreszti. Déva-,

lamint a' távolság mely tőlünk századokkal

elválasztja, vonásait szinte ismerhetlcnné te

szi, úgy másfelöl a' balvélekedés, és részre*--,

haji ás lelke a' róla formálható keletet erösdnn

neheziti. Lángelméjét, rendkívüli fényes tálen-

tomit azonban az általa végbevitt nagy munka

elég nyilván bizonyítja. Különben is, hitejbtí

,-t——: .io. •>!..-■!, t { -A ,jhil-t

(75.) A' Mohamraed végnapjait, halálát illető; él>,

dekesebb adatok, a' körülötte lévőknek, 's hozzá'

legközelebb állóknak , név szerént Ajcshánnk , Ali

nak emlegetéseikből egjbeszedve maradtak emlékcTv

zét&en. L. Gibbon ' Tome X. 124—12? és t'29. nőt?

2. Mills 25—26:. — Mohatnmed Medinában a' föllé"

épített moséba temettetett 77- koporsója a' földszí

nen van Abu llekr és Omár köztt, 's a' Mekkába

búcsúra menők rendszerén? profétájo'fc sirját is' meg

látogatják. — Költemény azért a' Görög íróktól el

terjesztett hír, mintha Mohammed vas koporsója

a' Mekkai templomban nagy mágnesek' segítségével

a' levegőben függene. Mills. 26. note Gibbon Tome

X. 128. note 1. Mohammed halála napjára nézve 1. •

Oelsner 60. Anmerk. t. Rühs Handbuch der Gosch.

des Mittelaltert. Berlin 1 8 16- S. tS9« — • - ;'-
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érdemlő tudósítások szerént , a' természet tőle

egy külső és belső jeles tulajdont sem tagadott-

meg, mely szükséges annak, ki egy nép sor

sára befolyni akar, azt vezetni, új életre ser

kenteni kívánja. Férjfias deli termet, tekinte

téből kitündöklö méltóság, indulatoknak pa

rancsoló, elragadó ékesszóllás , az emberi ke

bel belsejébe beható világos értelem , merész

és eleven képzelödés, minden akadályokkal

szembemenö bátorság, rendithetlen állhata

tosság czimerezék ötét. A' mellett az embe

rekkel okoson tudott bánni, barátságos ma

gaviseletével nyájas leereszkedésével a' szíve- ,-

ket megnyerte, a' körülötte lévők hajlandósá

gát telyes mértékben bírta. , Minden intézetei,

a" jól megfontolás bélyegét viselik, a' történe

teket többnyire előre ellátta, 's ritkán bukott

belé valamely próbatételébe, a' mi közbizodal-

xnot szerzett néki, tekintetét erősítette; a'

mellett igazságszeretö , ki ellenségeinek nem

csak megbocsát , de őket még kegyelemmel 's

jótéteményekkel is halmozza. — Karakterét a*

fogultság nélkül tekintő historicus átaljában,

tiszteletre méltónak, ha szinte, nem is minden,

mocsoktól tisztának találándja. Tagadni nem

lehet, szerencséje hatalma nevekedésével a'

zabolátlanabb indulatok szívén erőt kezdenek

venni, a' dicsőségre uralkodásra vágyás elszé

dítették, szentnek és idvességesnek vélt czél-

ja. elérésére erkölcstelen eszközöket is hasz* .
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nált, néha erőszakra és kegyetlenségre is vo-

temedett. Mivel isteni jelenségekkel dicseke

dett, angyallal társai kodását emlegette, ezért

roszszakaróji; szüklelkü ellenségei kiméllet-

lenül ruházzák rá 'a' csábitó és álnok czíme-

ket, meg nem gondolván, hogy a' szüntelen

előtte lebegő, heves képzelödését elfoglalva

tartó magos idea ötét természetesen a' földi

határon tul "ragadta, ábrándozásba ejtette, mi

kor belső érzése eleven szemlélését felsőbb

sugallásnak hitte, valamint hogy másfelől nagy

czéljának elérhetésére, hitele alapítására múl-

hatlan szüksége volt magát az ég küldöttjé

nek adni -ki, mély sikamló kényes pályán ba

jos, sőt szinte lehetetlen elhúzni' az öncsaló-

das, és szántszándékos csalás határlinéáját. Tu

datlanság azért, vagy gonosz indulat ámitónak

nevezni egy olyan férjfiat, ki századján felyül-

emelkedve, az erkölcsi világot mozgásba hoz

za, '» az időnek nemesebb arányt ád , nem is

meri az olyan púja vádoskodó a" lélek vará's-

ló erejét, mindént tehető hatalmát, nem érti

a' Romai filosofus állitásának igazságát, hogy

„senki sem Volt nagy ember isteni ihletés nél

kül." (76.)—Ha végre Mohammedet a' magá

nos élet körében vi'sgáljuk, ott ötét, kivévén

a' szerelemben kicsapongását, de a' miben a'

(76.) „Nemo vir magnus sine aliquo afflatu . divi-

no unquam fűit." 'Cicero De natura Deor^ II. <jö. —
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forró éghajlat és nemzete szokásai mentségé

re lehetnek — feddhetlennek, becsülésre mél

tónak látjuk; társasági és házi kötelességei

teljesítésében az Isten apostola czimjét meg

nem gyalázta. Azon mérséklettséget, kevéssel

megelégedést, a' mit Mekkai polgár korában

bizonyított, akkor sem hagyta-el, midőn Ará

biának ura lett, rendesen árpakenyérrel, pál-

inagyümölcsel, vizzel táplálta magát, pompt-

sabb eledele téj és méz vala, a' földön egy

szőnyegen hált, 's valamint lakásában, öltöze

tében, úgy egész külsőjében, távol a' pompá

tól, fényűzéstől, egyszerűséget szeretett. Min

den kincs, gazdagság nélkül hólt-.meg,, vagyon-

ját inkább megosztotta a' szegényekkel mint

rakásra gyűjtse. A' mint ö maga mondotta, a"

jó illatban és aszszonyokban különösön gyö

nyörködött; (77.) csakugyan még a' nemesszí-

vü Kadid'sa élt , aránta tántorithatlan hív seg

gel viseltetett, hajlandóságát mással meg nem

osztotta, 's holta után is tisztelte emlékeze

tét. (78.) Tőle megfosztatván, több -feleséget

(77.) „Deus posuit delectationem meam in sva-

vibus odoribus , et in mulieribus." Marrucci Alco-

ranus. Vita Mahumcti 31. —

(78.) Ajesha egykor szépsége 's kellemei dölyfös

érzetével férje előtt kikölt Kadid'sa ellen. „Kern

volt é már idős, 's helyét az Isten nem {óbbal pó

tolta?" „Nem valóbau" így felelt a' hálára buzdult

próféta, — „nemesebb szivü, derekabb aszszony

Kadid'sánál nem volt; ö hitt nekem mikor az sm

12
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Tett, tízenötöt, vagy némelyek szerént tizen

hetet, azok köztt volt Hafna az Omar leánya,

valamint a' már említett Ayesha , egy szép '*

fortélyos aszszony, ki ötét leginkább magához

bilincselte, határtalan bizodalmát megnyerte,

's oly nagy tekintettel bírt, hogy minekután-

na férje megholt, a' hívők annyának nevezte

tett. A' prófétának azonban számos feleségei

mellett is csak Kadid'sától voltak gyermekei,

négy fija és ugyan annyi leánya, 's egy fija

Ibrahim , Egyiptomi ágyassátói Máriától , de

gyermekei még életében, Fatimén Ali hitves-

sén kivül, mind elhóltak. (79.) E' szívből sze

retett leánya is nem sokáig élt utánna , fél.

esztendő múlva követte attyat a' sir nyugodal

mába. (80.)

A' bálványimádás eltörlése, az egy igaz

Isten ismeretének és tiszteletének terjesztése

volt Mohammed nagy czélja. Tudománnyát a'

mint már emiitettük az Alkorán (81.) adja-e-

bereU megvetettek, 's szegény , üldöztetett korom

ban felsegéllett." Gibbon Tome X. 13Q. 140. Mills30.

(7Q.) Gibbon Tome X. 129—140. Mills 27—31 Oels-

ner 21—27. —

(80.) Milh 66. —

(81.) Korán annyi mint olvasás, olvasnivaló, vagy

htínyv; az elibe tett al nemszócskával pedig Alko

rán jelenti Mohammed törvénykönyvét. Fel van

osztva száztizennégy különböző noszszuságu Sznrák-

ra vagy szakaszokra. Ezeknek kettős felyülirások van,

egyik tárgyat jelentő, a' másik.helyet , a' szerént a*

mint Mekíában vagy Medinában készültek, 's szám

mal jegyzett versekből állanak. Szura teszen öszve*

rakást, — strtKlitra. Marracei Alcor. 35- 34- —'■
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lü, azon szent könyv, mely „az emberek ve

zérlésére való, serkentés az istenfélőknek,

(82.) 's az Ur bizonyságát, tanítását és irgal

mát foglalja magában a' hivők számokra." (83)

A' vakhitii ítíozlémok állítása szerént, az Al-

korán nem teremtetett, de öröktől fogva van,

's annak az égben tartott, selyembe kötött,

drága-kövekkel kirakott példánnyát Gábriel an

gyal hozta-le a' földre, 's adta Mohammednek

által. (84.) Hogy Istentől jött, tőle van alá-

szállitva, kinyilatkoztatva, ezt maga a' prófé

ta több helytt vallja és erősíti, (85.) azt, mint

emberi tehetséget felyülmúló dicsőséges köny

vet magasztalja, (86.) 's kevély önbizakodás-

sal szollilja-fel ellenségeit, rágalmazójit csak

egy ahoz hasonló Színának előállítását pró

bálni. (87.) —Mohammed azért a' Korán szer

zőjének fénnyére nem vágyott, de a' közrebo

csátó másod rangú, alatt-álló körén tul nem

lépve, magát csak egy felsőbb hatalom eszkö-

(32.) Alkorán III. 128.

(83.) Alhorán VII. 202. L. még XII. 111. LXXXI.

26. 27. —

(84.) Gibbon Tonic X. 64. Mills. 202. Marracci

Prodr. ad refut. Alcor. Pars Sec. 75.

(85.) „liainadán hóliiapja rendeltetett a' böjtre,

melyben az Alkorán az embereknek tanításokra, a'

tanításnak világositására , a' jónak gonosznak meg

különböztetésére az égből alúszüllittatoU." Alkorán II

186- L. még II 89. 07. IV. 81. 135. VI ig. 114. '.55.

VII. 195. X. 37. XCVII. 1. —

(86.) Alkorán XVII. 80. LXXXV. 21. —

(87.) Alkorán II. 23. X. 38. XI. 14. —
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zenek adta -ki, a' mi igen okos előre nézés

ből, ravasz számításból tőrtént. E' szenvedő,

más akaratját teljesítő helyhezete még nagyobb

benyomást csináló, azt mint egy drámát ábrá

zolónak lehet gondolni, mikor a' néző vagy

hallgató tanúja azon kinyilatkoztatásoknak,

melyeket a' próféta felyülröl kap. A' Minden

ható ötét maga követjének ismeri, parancso

latjai végrehajtójának választja ; egyik angya

lát segédül mellé rendeli, az említett tulaj

donságban fellépését azért, égi meghatalma

zását kétségbe hozni, a' hitelt tőle megtagad

ni nem lehet. Egyébaránt kijelentései köztt

nincs semmi rend, és öszvefiiggés , azoknak

lelke teljességéből , eleven meggyőződéssel

merészen ömlő árja a' legfelségesebb igazsá

gokat, babonás tévelygő, képtelen, állításokat,

polgári és társasági törvényeket ,' különböző

intéseket , oktatásokat, policziai rendszabáso

kat, nemzete régi emlegetéseiből kölcsönö

zött haszontalan meséket , 'sidó , keresztyén

legendákat öszvezavarva . néha az unalomig

ismételve, csudálatos elegyedésben mutatja.

Másfelöl ezeknek sorában több helytt tiszta,

szép , józanokosságnak megfelelő , az Évan-

gyéliommal is rokon erkölcsi tudományt talá

lunk, a' próféta majd minden virtusok,, köte

lességek gyakorlását hathatóson sürgeti, név

szerént a' kegyességet, Mindenható tiszteletét,

félelmét, segítségül hívását, kegyelméről meg
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emlékezést, hozzá bizodalommal támaszko

dást;/ (88.) mert „az Isten azokkal van, kik ö-

tet félik és jót cselekesznek" (89.) a' kötések

megtartását, egyenességet, igazságot, (90.) szen

vedésekben béketűrést (91.) az árvákra lel-

kiesméretes gondviselést, javaik kiadását, sze

gények táplálását, egymást kiméllést, rágal

mazás kikerülését, békesség szerzést, (92.) hí

veinek ajánlja és lelkekre köti. 'S bár a' sére

lem megboszszúlását, annak hasonló mérték

ben viszszafizetését megengedi, a' napkeleti

népek kőztt szokott, és a' Sidók törrénnyében

is parancsolt vérboszszút igazságosnak állít

ja, csak ugyan nagyobb jutalom felöl bizto

sítja azt, ki ellenségével megbékéli, valamint

a' megbántást csendesen elszenvedőnek érde

met tulajdonit. (93.)

(88.) „Emlékezz-meg Istenedről alázatos könyör

géssel , félelemmel , reggel és estve , nyilván és tit

koson, teljes lélekből." Alkorán VI(, 204. „Az én

imádságom, tiszteletem, életem és halálom a* v!-;

lágok Urának 's Istenének van szentelve." VI. 136.

L. még II 21. 232. 279. IV I. 8. XI 123. XV. 98.

XVII. 109. — v

(89.) Alkorán XVI 128. t. még II 82. 112. XLVIII

29- XCVIII. 6. —

(90.) „Igazságot cselekedjetek-, mivel ez egyezik-

meg az Isten törvénnyévei." Alkorán V. 9. L. még

VI. 152. XVII 34. 5S.

(91.) „Óh liivek! segedelemért esedezzetek imádság,

•és békességes tűrés által , mivel vélek van Isten a'

türökkel. „Alkorán II. 155. L. még II 157—159- UI.

200. X. 108. —

(92.) Alkorán IV. 2. 5. 8. — XVII. 34. CVI1. t—4-

XLIX. 10-12. —

(gz.) Az Alkorán ezt illető helyei XVI. 126. XVII.
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Miveb az Alkorán egyes részei különbö

ző időkben készültek, a' mit maga e' szent

könyv is bizonyít, (Q4.) a' szerént mint a' szük

ség hozta magával, vagy a' környülállások ki-

yánták, ezeknek változásával, lehetett annak

rendeléseit változtatni, az előforduló esetek

hez alkalmaztatni, a' kiadott törvényeket raó-

dositni vagy eltörleni , a' mi meg is történt , 's

a' próféta többször élt e' szabadsággal, meg-

semmisité és mással cserélé-fel elébbi hatá

rozatát; (95.) a', honnan kell az Alkoránban

találtató ellentmondásokat, szembetűnő külö

nösségeket , yiszszás rendszabásokat kimagya

rázni. Példák szolgáljanak bizonyításul.—Va

lamint feljebb láttuk hogy ÍVÍohammed elébb

békés tanitó volt, az erőszakos térítést ellen

zetté, azután pedig tudománnyának tűzzel vas

sal terjesztését parancsolta, éppen úgy Alko-

ránjában több helytt a* más hitet követök, név-

szerént 'Sidók, keresztyének aránt kedvező

33. XLII 38—40. 42. Mózes törvénye szerént, a'

megöletett' ember, közelebbi attvafiának kellett a'

gyilkost megölni, IV. IVTos. XXXV. 19. 21. —

(94.) Alkorán XXV. 33. —

(95-) „A." mit megsemmisítünk a' mi jeleinkből ,

vagy annak elfelejtését szivedbe viszszük, szerzünk

helyette más jobbat, vagv ahoz hasonlót" a' mint

az Isten maga mondia , Alkorán II. 106. E' szent

könyvben az illyen forma megsemmisítésnek több

példáii vágynak; p. o. a1 líd. Szurában a' 184-d.

v. eltöröltetik a' i88.rZ. által, a' 241-rf. a' 235-<í. ál

tal. L. Magyar Alkorán 22. 23. 105. 115.
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indulatot mutat, 's kivált a' jókat közzülökaz

isteni kegyelem és idvezülés felöl biztosítja,

(96.) még is másfelöl igaz vallásnak egyedül

az Izlamot mondja, 's kárhozatra veti mind

azokat kik abban nem hisznek. (97.) De a"

próféta olykor személyes intereszszéjének el

érésére tudta okoson használni Alláhval biz

tos öszveköttetését, 's bár hibájit nagyító roszsz-

akaróji igazságtalan vádakkal is terhelik, csak

ugyan néha erkölcsre nem hajtó , csupa" testi

czélért önmagával élesen ellenkező cselekvé

se módját sem lehet tagadni. —

Egykor megpillantá húgát Zeinebet, haj

dani szolgája, azután fogadott fija Zeid felesé

gét, kit ö maga adott férjhez. Egy látogatás

alkalmatosságával egyedül találá a' szép asz-

szonyt, 's kellemeitöl elragadtatva felkiáltott :

„Dicsértessék az Ur Isten , ki az ember szívét

úgy kormányozza a' mint néki tetszik." A'

mit még többet mondott, Zeineb aránti ke

gyes indulatjának érthető bizonysága volt,, a"

(96-) „Bizonnyal kik hittek 'Sfdók, Keresztyének ,

vagy Sabaiták, ezek közzül akárki ba hinni fog az

Istenben és a' végső napban , és igazat fog csele

kedni , nagy jutalmok lesz nékik Ureknal , semmi

félelem nem lészen rajtok, meg nem szomoríttat

nak soha." Alkorán II 62. L. meg III 113.—.115- V.

78. VII 17U XXII 17. —

(97.) ,,És a' ki az Izlam biten kivül mást követ ,

bizony nem ismértetik-meg igaznak , mert az a' jö

vendő életben az elveszettek kő&zül való léssén.."

Alkorán III 84. L. még II 122. —-

(
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miről a' férj értesittetvén hitvessétői elválni,

és mesterének őtet által-engedni készült. A'

dolog Medinában zúgást okozott a' közelNvér-

ségért, (98.) 's maga a' próféta is a válást el-

lenzé, legalább azt színelte. De Zeid arra nem

ügyelve , szándékát végrehajtá. Csak hamar

egy új Szura jelent-meg, mellyben Allah a fo

gadott fijakat csak hitbéli atyafiaknak állítván,

apostolát helytelen félelméért hibáztatja , az

emiitett házasságra ótet meghatalmazza, háre

mének tetszése szerént elrendelését , akár

mely feleségének elbocsátását megengedi, sót

mások felett azon különös szabadsággal ajan-

dékozza-meg hogy a' rokonság tiltott izében

is szabad légyen néki házasodni, 's átaljában

akármely aszszonyt elvenni. (99.) Egyszers

mind a' próféta feleségeinek nem csak szo

ros engedelmességet parancsol férjek arant,

de a' hivtelenségrc vezethető minden alkalma

tosság szorgalmatos kikerülését rendeli, mi

vel az általok elkövetett gonoszság kétszeres

büntetést húz maga után, nem különben a' hí

veknek a' követje b#ázához járkálást is tilal

mazza, halála után pedig másoknak az ö fe

leségeivel egybekelését nagy istentelenségnek

(98.)' A' IV d. Szura 20-d. 2 I-d. verseiben elo vágy

nak számlálva a' vérségi öszveköttetésért tilalmas

-házasságok. — • «>■■'

f (99.) L. Alkorán XXXIII-rí. Szura 4. 5. 56- 37. 47.

48. Marracci Befut. Alcor. Sura XXXIII $■ 562.—
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állítja. (100.) ügy látszik a' féltékenység gyöt-

rötte Moháinmedet, azonban* midőn magának

tökélletes szabadságot adatott a' szerelemmel

élésben, hitvesseit abban aJ' lehetőségig meg

kötni akarta — valóban egy kisség vastagon

használása az apostoli hivatalnak! — 'S midőn

majd az Isten a' próféta aránti gondoskodást

annyira terjeszti, hogy a' vele' n'ágy hangon'

és szabadon beszéllést helyteleníti, (i 01.) ezen

aprólékos tisztelet -vadászás is nem tekintetet

szerző !— Említést érdemel még itt, a' férjén

aszszoyi ravaszsággal uralkodó, ötét hatalmá

ban tartó Ajesha története, ki egykor hivte-

lenséggel. vádoltatván , bár a' fennforgó eset

méltán gyanúsnak tetzett, csak ugyan magát

ügyesen kimenté, 's bűntelennek találtatott.

Ez nem volt elég. Allah egy Szurában a'pro-

féta kedv'ellt hitvessének ártatlanságát hatha

tóson bizonyítja , 's jövendőben annak hason

ló kedvetlenitése eltávoztátásáért , a' szemér*

metes tiszta és hív aszszonyokat ; rágalmazó

kat, becsület sértő hazug híreket terjesztőket

idei és örökös büntetéssel, fenyegeti ; azon-

Tioo:) Allibrán. XXXIII 5. 20—32. 50. — Allah a'

profeta házához járkálást tiltó rendelésében így fe-

jezi-ii magát: „TVe múlassatok ott barátságos be

szédeket folytatván magatolt között, — mivel az

megsértehé a' prófétát, ti szégyellene benneteket

elküldeni. De az Isten nem szégyelli az igazságot ki

nyilvánítani. ,,50-d. v.

(tót.) AlUorán XLIX. 2. 3. —
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ban a' kötelességek ellen hibázni akaró fele

ségednek a' dolgot könnyűvé teszi , midőn a'

házasságtörés bebizonyítására négy szemmel

látott tanú állítását kívánja. (102.)

Másfelöl a' mi sok tekintetben figyelem

re méltó környülállás, Mohamraed soha csu

dákkal a' népet ámitni nem akarja ,. 's ilyen

t.ehetséget erőt magának egyátaljában nem tu

lajdonit. Mekkai polgártársai sokszor kíván

ták tőle isteni követségének rendkívüli, ter

mészet feletti tettekkel hitelesítését, 's hatha

toson sürgették , hogy a' földből forrást fakasz-

szon, gyümölcsös kerteket állitson-elö, angya

lok társaságában jelenjen-meg, az Örökkéva

lót színről színre m utassá-meg , vagy az égbe

mennyen-fel, de a' próféta a' bizonyitás ezen

módját okoson kikerüli, mert a', hason]ó je-

(102.) A' fennemlitétt Szura a' XXIV-d. L. ennek

4- 12—20 verseit. ,A* rai..a!í Ajesba történetét illeti,

ez a' szép aszszony egy alkalmatossággal jelen volt

férjével a' táborbán, 's midőn a' sereg éjjel Medi

na felé viszszaindúlt , ott hagyták , mert a' mint

maga monda, az alatt míg elvesztett nyaklánczát

lerestey-gyaloghintóját , melyben utazott kiséröji

üresen a' tevére tették 's elhaladtak. Ayeslia egy

darabig várta embereit, azután sátorában elaludt,

és más nap reggel egy a' tábortól hasonlóul tör

ténetesen elmaradott Szefuán nevű ifjúval érte

azt utói. A' dolog szembetűnt, 's bár a' profeláné

maga ártatlanságát eléggé bizonyította, erositette,

némelyek meg is azt hinni nem akarták — gyanús

liirek "kezdenek róla szárnyallni, a' miért Allah párt

fogására szükség volt -Marracci Refut. A'cor- Su-

ra XXIV. p. 484. not. XII. Schacht in Pölitz : Jahr-

bücher. 1831. Ijíer Bd. 502—504.



J87

gyek Istennél vágynak; magát világoson nem

csudatévönek, csak hirdetőnek, tanítónak, em

beri követnek vallja, az Alkoránban foglalt

kinyilatkoztatásokra utal , melyen kivül más

intés' a' hitetlenekhez nem fog érkezni, 's a'

kételkedőket az Isten hatalmának igaz *"jelei-

vel gazdag természetben szélyelnézésre fel-,

szóllitja. (103.) A' fogultak, előítélettel telje

sek Mohammedet azért gúnyolják , kissebhik,

s mint hamis profétára a' gyávaság bélyegét

kívánják rá sütni, holott éppen erős és mago

sán lebegő lélekre, derült értelemre, józan

észre mutat csaló , vakító eszközökhöz nem

folyamodása , és azokkal nem kérkedése. Mi

szüksége ilyenekre az éggel rokon vallásnak

és erkölcsnek? (to-i.) Valóban az Alkoránban

a' világosság és setétség, jó és roszsz , igaz

(103.) L. Alkorán, II 119. XVII. gi-93. XXI. 5.

VI. 109. X. 21. XI. 13. XIII. 9. 34. XV. 8. 9- XXVI.

5. XXIX.' 49—52. — „Váljon nem tekintettek' é e*'

földre? mennyifélét teremtettünk^mindent a' magd'

ncine szerént ? Valóban ezek az O hatalmának igaz

jelei:" Allah ezt mondja Álkor: XXIX. 7. 8. —•

(104.) Mind a mellett^ hogy Mohammed világoson

tagadja maga csudatévő hatalmát, követőji még is

az általa végbevitt rendkivüli és természet feletti

esetekről sokat mesélnek, melyeknek száma , kivált

a' későbbi időkben a' könnycnhivoséggcl együtt ne

vekedik. Ezen csudák köztt hires a' próféta éjjeli

utazása. Egy Alborak nevű fejér állaton lovagolt

Mekkából a' Jéru'sálemf templomhoz honnan az eli

be jött Gábriel angyal társaságában a' hét egCn

lieresztül-mcnt , az angyalok, patriarchák , profe

ták-, aíok köztt Mózes és Ábrahám köszöntését fo
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és hamis, a' virtusra serkentés, vétekre inger

lés, kecsegtetés , szóval a', mennyei és pokoli ,

bajoson elválasztható öszvekottetésben álla

nak!

Az Alkoránt egyébaránt a' Mozlémok ba

bonaságig menő tiszteletbe tartják, 's hozzá

csak megmosdva, tisztulva nyúlnak, egy átal-

jában, ki nem nyomtatják, csak leirják, a' mi-

gadta 's viszszonozta, az Istent színről színre látta,

litől különböző kijelentéseket kapott, 's többszöri

esdeklések után megnyerte hogy a' hívőknek pa

rancsolt mindennapi ötven könyörgés ötre szállit-

tassék-le. Végezvén a' Mindenhatóval értekezését,

a,' mely úton oda Jutott, még azon éjjel Mekkába

viszs/.atért. —A' Mozlém tudósok a' profétárói fenn

maradt emlegetések 'köztt hószsz-án és czifrán ad-

ják-elő ezen történetet, mint a', nlelyet Ö maga be-

széllett; meg kell azonban vallani hogy annak az

Alkbránban semmi riyotna nincs, csak á' XVII-d.'

Szura l-.ső versének következő homályos szavai :

„Lans Mi qui translulit servum suum ab oratorio Ha

rám ( ez a' Mekkai egyház ) ad oratórium remotissi-

mum,^ — a' mikre alapi I iák ezen csudát , de hely- '

telenul. Abulfeda azt, talám igazán, álomlátásnak

nevezi. — Egy más legenda szerént, Mnhammed

parancsolatjára a' hitetlen Koreishiták megszégye-.

Hiteséért., a' hóid kétfelé vált, 's az egén egy da

rabig kettősön látszott. Ezt az LlV-d Szura t-iő

verséből csinálták. — „Appropinquavil hóra, el icis-

sa est luna" — a' mi nem egyéb figurás szóllásmód-

nál , hol_ az utolsó Ítéletre van czélz-ás, melynek

egyik előjele a' hóid két részre oszlása lejénd. Az

Alkorán okosabb magyarázóji is azt ilyen értelem

ben vették. Abulfeda ezen meséről hallgat. — L'.

Marracci Prodr. ad refut. Alcor. Pars. Sec. 14—21.

Refut. Alcor. Sura XVII. p. 412. — Magyar Alko

rán 275. — Gibbon Tome X. 67— 70. Az égből le-,

szálló és próféta fülébe súgó galamb is , a' keresz

tyének költeménnyé. L. Gibbon TomeX. 130. note 1.

■
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re különös gondot figyelmet forditnak, pél-

dánnyait a' keresztyéneknek által , vagy elad

ni nagy véteknek tartják , a' miért régen bajo

son lehetett azokhoz jutni, nem is másképpen

csak mint 'sákmányhoz a' Törökökkel folyt, ha

dakban. Annak olvasása, vagy figyelemmel hall

gatása a' hivöknek szoros kötelességévé van té

ve. (105.) A' mi már ezen szent könyv eredeté

nek históriai valóságát nézi, midőn a' felbuz

dult, lelkesedett apostol az Isten parancsolat

jait, tanításait hirdette követöjinek , ezek vagy

emlékezetekben tartották mondásait, vagy pál

ma-levelekre és pergamenre leirták , mely tö

redékek egyik feleségének gondviselésére bi-

zattattak. Mohammed halála után minden fenn

maradón és száján forgó emlegetéseit Abu

Bekr egy könyvbe öszveszedette , de kevés

esztendők múlva az abba becsúszott hibákért,

sok különbözésért a' harmadik kalifa Othman

újból általnézette, 's elébb minden megtalál

tató példányok semmivé tételét rendelvén, az

eredeti szerént igazított új Alkoránt, a' ma

meglévőt közrebocsátotta. — (toő.) A' Mozié-

(105.) „Midőn olvastatni fog az Alkorán.-azt fi-

faelemmel hallgassátok, hogy általa irgalmat nyer-

essetek." Alkoran VII. 203. —

(100.) Mills. 203. Gibbon Tome X. 67. — Az Al

koránt már a' 16-d. században kezdettek a' keresz

tjének kiadni. Az egészet eredeti arabs nyelven

legelsőben kinyomtatlatú Bresciai Pasariinus, Velen-

czében 1 530-6. de a' melyet a' Jtomai Papa vakbuz-

gólkodásból megégettetett. Azután ugyancsak aivi
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nek második részét, pótlékját teszik a' pró

féta tetteiről, mondásairól , sőt még a' mint ál-

liták, sokat jelentő hallgatásáról is fennmara-

sul egy Német tudós Hinkelmann Ábrahám Ham

burgban 1684 6. bocsátotta közre. A' múlt század,

végén II. Katharina Orosz császárné, is kinyomtat-

tatá azt arabs jegyzésekkel, Moziéin alattvalóji szá

mokra, kiknek előítéletek kiméllés'éért a' betűket

úgy öntötték, mintha a' példány kézzel lenne írva.

— E' szent könyv legrégibb fordítása a' n-d. szá

zadban készült Péter Clugnyi apátur által, melyet

1550-6. Bibliander bocsátott-közre, í'ranczia tudós

Ryer András maga nemzeti nyelvén kiadta azt 1647-4.

's ennek nagy becse volt addig, míg Marracci La

josnak, az Isten- annya (?!) szerzetebéli papnak,

's XI. Innocent.ius Pápa gyontatójának Alkoránja

Paduában 16Q8-6. két darabban in folio megjelent.

Első darabiának foglalatját teszi Moliammed élete,

az Alkoránról értekezés, és négy részre osztott

Prodromus, melyben az Izlam hamisságát, 's a' ke

resztyén vallás igazságát kívánja megmutatni. Má

sodik darabjában van az arabs textus, és deák for

dítás világosító és megczáfoló jegyzésekkel. Bámu

lásra méltó tudománnyal és temérdek fáradtsággal

negyven esztendők alatt készült munka, mely a'

szerzőnek keleti literaturában jártasságát, sot ott-

honn létét bizonyítja, de valamint sok aprólékos

ságra lcereszkedése unalmas, úgy az egészet czi-

inerező vastag balítélet , türcdelmetlen lélek, vak

ság kárhoztátásra méltó, ftlijh. 205—2lo. — Mar

racci fordítását javította Német tudós Reineccius",

's az Alkorán históriájával, az Izlam rövid' kivo-.

natjával bővitve 1721 6. kiadta. Feljebb már a"Í'7V

szám alatti jegyzésben emiitettük a' Sah angol,

és Savary franczia fordításait. Németül az Alkorán

régebben Boysen, közelebbről I828r6. 'Hálában JValch

magyarázatja szerént jött-ki. — A' Buzitai Szeldma-

yer Imre, és Gedeon György magyar Alkoránjok ,

nem az eredetiből, ile Marraccinak Reineccius ál-



dott emlegetések. Ezeket az úgy nevezett

Szonnában öszve- szedték, a' 'minek az igaz

hívők előtt nagy becse és tekintete van. >

Több gyűjteménnyel vannak ennek' az1' úgy

mondható szóbéli törvénynek, egyik a' neveze

tesebbek közzül azj mely Mohammed után

mintegy két századdal Bokharai bölcs Abú-

Abdollah Mohammed által tizenhat esztendő

alatt készült, ki 7275 igaz és valódi emlege-

tal igazított fordításából készült, 's így is dicsére

tes a' kiadók szorgalma, kik e' nevezetes könyvel

nemzeti literaturánkat gazdagiták, bár egy tekin

tetben munkájok érdemet magok kissebbitik. Hogy

Reineccius ezelőtt száz esztendővel , indulatoson ,

porban mászó fogultsággal írt a' Koránról , és an

nak szerzőjéről, a" hamis próféta, ámitó, csalárd,

hazug czimeket kimélletlenül szórta , csudálkozní

nem lehet, de miért tették szeretette] ellenkező

gondolkozását a' fordítók magokévá? kivált nevetsé

ges emphasissal irt előszavakban, hol az Európát

ert minden veszélyeket „a" halált lehellett szörnye

teg könyvnek" tulajdonítják. „íme kedves hazánkli-

jai" ezzel végzik azt — „bevezetünk benneteket a'

hajdani tüzet okádott Mohammedi vallás Vezuvi

torkolatjába, 's magyarosítva az Alkoránt kezetek

be adjuk. — Bámuljatok, szánakozzatok, borzadja

tok; — néha egy keveset mosolyogni is lehet." —

Valóban 1831-6. így írni — nagy selétség! Én tud

nék a' fordító uraknak a' keresztyén Magyar anya

szentegyház történeteiből , Mohammed után ezer

esztendő múlva oly jelenéseket említni , melyeknél

irtózatosabbakat , emberiséget gyalázóbbakat bizo

nyoson az Izlam egész históriájában nem találnak.

Csak három nevet mondok, Pázmán Pétert, Szelcp-

vsényi Györgyöt , Kolonits Leopoldot — a' többit gon

dolják utánna; bámuljanak, szánakozzanak, bor

zadjanak — nevetni talám nem fognak! —
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téseket kiválasztott, több mint 300,000 kéte

sek és hamisak közzül , 's munkáját a prófé

ta tanitószékére és sírjára tétellei megszen

telte. (.107.)

Bayle szerént az I/.lam bámulásra méltó

terjedését egyedül a' fegyvernek kell tulajdo-

nítni. (108.) Ez volt bizonyoson az érdeklett

környülállás egyik oka, de erőszak és ken-

szerités csak magokra vallásos meggyőződést

még soha sem alapítottak. Mások a' sokfele-

ségüség megengedéséből valamint a' testi pa

radicsom kecsegtető, ingereiből magyarázzák-

ki az új hit elömentét, gyarapodását. Igaz, hogy

a' polygamia annak követőji száma nevelesé

re, kivált a' heves napkeletiek köztt, befolyt,

másfelöl azonban csupán az ember állati

természetét ingerlő érzeményesség az ég le

ányának, a' lélekkel és józanokossaggal rokon

vallásnak szerzője nem lehet, 's a' testi pa

radicsom boldogságát örömeit elébb hinni ,

(10?.) Szonna v. Szilnna annyit teszen mint „szo

kás , rendtartás." — Egy más későbbi gyűjtemény

a' Mazabih ul Szunnat „vallásos regulák fáklyája"

melyet Bagdadi Huszszain szedett-öszve, ki a' He-

d'sra 516-d. esztendejében hólt-meg. Ennek magyará

zatja, 's a' Moziéin törvények nagy pandectája, a'

Mishat ul Mazabih „vakablak a' lámpásnak" ango

lul kiadva Bengalai pattantyús kapiián^ Matthews

által 2 darabban isog-5. Ilyen színű útmutatás a'

Hedaya is, kivált az Indiában lévő Mozlémok szá

mára — angolra fordította ezredes Himilton 4 da

rabban 1791-6. L. Mills Hist. duMahom. 210—212

(108) Bayle Dictionaire Hist. et Oit. art. Mabora.

t^
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azokba bízni kell, különben a' szírre fogana

toson nem munkálódhatnak. — Mind ezek te

hát a' fenn említett jelenés megértésére nem

elegendők, annak alapját a' következő kicsi

katechisrausban találjuk. —

Miben áll az Izlam? kérdi egy magára

Beduin ábrázatot vett angyal. Mohammed igy

felel: „Azon hitvallásban, hogy egy Isten van,

's én annak profétája, továbbá, az imádság

óráji szoros megtartásában, alami'snálkodás-

ban, a' Ramadán holnapi böjtölésben, 's a'

Mekkai búcsújásban." ,,Azokban áll igen is,,

azt mondja a' magát megismertető Gábriel an

gyal. (109.)

Ezen előadásnak három megkülönbözte

tő pontja van , — az Isten egysége , Moham

med apostoli hivatala , 's a' vallásos szertartá

sok gyakorlása. Ezeknek röviden felfejtése az

Izlam belsejébe, annak értelmére yezet ben

nünket.

Az Isten egysége legfőbb és sarkalato

sabb állítása Mohammed vallásának, egész tu

dománnyá ezen örök igázságon-epül-fel. Az

egyetlenegy Fövalóság természetéről , hatal

mas, mindentudó voltáról, világot teremtő, fenn

tartó gondviseléséről, bölcseségéröl, jóságáról,

az igazak aránt könyörületességéről, tiszta,

helyes , néha felséges gondolatok vannak az

, (169.) Oelsner. 51. —

13
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Alkoránban ; a próféta ezen hitágazatja a' jó

zanokosság bélyegét viseli, (no.) Ebből kö

vetkezik, hogy az Isten egységével ellenkező

képzetek helyet nálla uem találnak. Valamint

a' szent háromságot, úgy a Jézus istenségét

nyílván tagadja, (tll.) a Midenhatónak sem

fijat sem társat^ nem enged tulajdoníttatni, 's

minden ilyen forma erösitést nagy gonoszság

nak meg nem bocsátható bűnnek nevez, (tll-)

Valóban az Izlamból kitündöklő monotheis-

mus. a milyen egyszerű, könnyen felfogható,

éppen oly magos , felséges ideája az emberi

értelemnek. Miért lenne bajosabb a lelket an

nak sejditésére felemelni , mint a köz tapasz-

(110.) „A" ti Istenetek csali egy Isten; nincs is

más Isten, egyedül Ö. -r- Az egeit és fold alkotásá

ban, az. éjj és nappalnak különböztcteseben , ae

emberek hasznaival a' tendereken futó hatóban , a

megholt kiszáradt főidet felelevenítő, egbol alabo-

esátott essSben, a' földön szerteszét ítiozgo min

denféle vadállatokban , a' szeleknek dühöskodesci-

ben , és az ég 's fold között lebegő felhőkben van

nak valósággal az egv Istenségnek jelei , bizonysá

gai a' népek elótt." Alkorán II 165. 166. I- meg II.

116. 118. in. 6. 18. 26. 20- 31. 61. IV. 86- 131- VI.

17. 18. 73. 74. VII. 55. 195. XVIII. 110. XX. 4—6-

XXII. 36. XXX. 24. 26. 27. 50. XXXVIII. 66. XL. 70.

LXII. 1—4 —

(111.) Alkorán IV. 169. V. 19. 81. 82.

(112.) „Bizonyára Isten meg nem bocsátja, hogy

nékie más isteni társ adatik, ezenkivül pedig meg

bocsát minden bÚnt , mert a' ki Istenn™ ,a.r'

sat tulajdonit, az nagy gonoszságot költ. Alkorán

IV. 43. L. még IV. 115. V. 82. VI. 101. 104- 165.

XVII. 110. XVIII. 4. XXXIX. 5. LXXII. 3. — Och-

ner Mohamed. 43.—
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talás szerént sokszor a' föld porába nyomni,

's vele esztelen gyáva, lealatsonito előítélete

ket , vastag tévelygéseket elhitetni? Szépen

és igazán mondja egy jeles Német historicus

azt, hogy a' Mohammed tudománnyának sebes

terjedésében, a' föld három részére kiható kö

vetkezéseiben , a' tiszta theismus — az Isten

egysége — az igazság természetes erejét ki

mutatta. (tl3.) Másfelöl éppen a' keresztyén

anyaszentegyháznak már fennebb érintett za

varos belső állapot ja, józan észszel ellenke

ző theologiai vitatásokba merülése, azok fe

lett versengése nagy előmozdítója volt- az Iz-

lamnak, mely az Isten egységét meghatározot

tan , és semmi kétséget nem engedő módon

hírdeté. Annál inkább mert éppen a' szent

háromság titka, különösebben a' Jézus személ

lyé felett volt éles meghasonlás a' keresztyé

nek köztt, a' mi az Istenről formálni kellető

képzet tisztaságának, méltóságának sokat ár

tott , 's a' nagy tűzzel folyt okoskodások e'

kényes, emberi értelemtől fel nem fogható

tárgyban mindég több lármával , egymástól

meszszebb távozással végződtek. Különösön a'

Krisztusban lévő isteni és emberi termézet

mivoltáról támadott egyenetlenségből újabb

veszélyek következtek. Azonkívül hogy a' Mo-

nophysiták önmagok köztt is megoszlottak, 's

(113.) Spittler Grundrisz der Gesch. der christl.

Kirche, S. 12ő- — .
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nevetséges szörszálhasogatásokba ereszkedtek,

(114.) majd előállott a' Monotheleták értelme,

's az őrültség tetézésére arról is mérgesen,

kezdenek vetélkedni, hogy a' Krisztusban egy

vagy két akarat van é?a' mi az e^ész anyaszent

egyházat újra nagy mozsgásba hozta, és sza

kadást csinált. (115.) így veszté-el a' keresz-

(114.) Több aprólékosságok köztt versengés tár

gya volt azon kérdés , hogy a' Jézusnak 40 napi

böjtöléselior éhezni kelletté'} vagy azért éhezett,

mert úgy akarta? Spitller 140. 141. Milyen szegény

sokszor az emberi ész ! —

(1150 Heraklios császár, kinek szivén feküdt az

anyaszentegyházban támadóit szakadás megszünte

tése, a' Monphysitáhkal mcgbékéllésre vezető esz

köznek hitte azon állítást hogy a' Krisztusban csak

egy1 akarat lenne, a' miben alkalmasint mind a' két

felekezet megegyezett. Jéru'sálemi patriá'rcha So-

phronios kárhoztatta legeléhb ezen vélekedést, 's

két akaratot tanított, a' miből eredett viszszavo-

nást a' nevezett császár 638-5. megtiltotta, de egy

barát Maximus nagv tűzzel pártfogolta az új or-

thodoxiát, a* két akaratot mindenfelé hirdette, 's

kivált Afrikában nagy lármát csinált. Heraklios u-

nokáia Constans 643-6. újra csendességet parancsolt,

noha sükc retlenül , mert az cgyakaratot illető ér

telmet jóváhagyta . melyre Romában is I. Márton

Pápa egy synoduson 640-5. átkot mondatott, 's azt

csak téntával aláirni elégnek nem tartották, de az

urvarsorái'áhól ráöntött borral is megerősítették.

A' vakbit ennyire süllyeszti, így elvadítja^ az em

bert !. Későbbén tV. v. szakállos Constantin alatt

a' Görög anyaszentegyház is u'ánnozá a' Romainak

keresztyén türedelmét, "s 680-6. Konstántzinápoly-

ban tartott közönséges egyházi-gyűlés a' Monothe-

letákat kárhoztatta. Azok üldöztetve a' I,ibannsOn

«gy vélek rokon-bitü klastromban találtak menedé

ket , ott egy merész barát Maró János — kiről Ma-

ronitáknak neveztetnek , — az egész tájékot maga
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tyén vallás 'lassanként isteni formáját, sokféle

tévedések, üres álmodozások szövcvénnyébe

bonyolódott , vakhit, babona homállyaba sül-

lyedett, 's éppen azért az Izlam e' lelket ölő

theologiai czivódásoknál feljebb állott, neme

sebb, jóltévöbb, idvességesebb volt.

Mohammed prófétai hivatala és tekintete

azon hitelen épült, melyet szava hazafitársai

előtt nyert, valamint másfelől egy okos, és e-

lörenéző politikának is volt következése, mi

^zerént tudománnyal a' 'Sidók és keresztyének

isteni kijelentésével öszvekapcsolta, 's annak

csak folytatására, teljesen bevégzésére külde

tését erösité. A' Mindenható különböző idők

ben az emberek szükségéhez és romlottságá

hoz' képpest kiválasztott férjfiak által értesí

tette őket bölcs akaratja felöl, 's az egy örök

igaz vallást ezen az úton hirdetteté. A' Fő

valóság idvességet adó kinyilatkozásainak hosz-

szu láncza kezdettől az Alkorán közrebocsátásá

ig nyúlik,, mely idő alatta' tisztább hit és er

kölcs prédikállására hat főbb rangú, szentlé

lektől ihletett és kitetsző mennyei, kegyelem

mel felruházott apostolok valának egymásu

tán rendre elbocsátva u. m. Ádám, No é, Á-

részére ' húzta , hatalma alá hajtotta , és a' Görög

császároknak sok bajt okozott. Ez a'. felekezet a'

12-d. század vége felé egyesült a' deák eklé'siával ,

's a' mint mondják , némely maradvánnyal ma is

lennének a' mondott hegy környékén.' Spittler. 234—

238. Rptteck. Allgem. Weltgesch. liter Bd. 218^—
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brahám, Mózes, Jézus és Mohánk meri.

Ez valamint legutolsó, úgy legnagyobb követ

je a' Mindenhatónak, elküldve, „hogy az igaz

vallást felmagasztalja más vallások felett" (l 16)

's légyen „boldogság hirdetője, boldogtalan

ság' fenyegetője, Istenhez hívó és világító szö

vétnek,, (t 17.) egyszersmind az Évangyéliom-

ban igért Vigasztaló, (íl8.) és „a" próféták

pecsétje" kiben az isteni közlések lelke meg

szűnt, (mo.)

Az emiitett két vallásos felekezet haj

landósága megnyeréséért továbbá , az Arabs

próféta többször hivatkozik az Ó és Új Testa-

mentomi írásokra, (120.) azoknak érdemet,

becset tulajdonit, mint a' melyek az égből saál-

(116.) Alkorán XLVIII. 28. —

(117.) Alkorán XXXIII. 43. —

(118.) A' Jézustól tanítványainak több belytt nev

szerént Ján. XV. 26. említett Vigasztalót, az igaz

súg lelkét, a' Mozlém írók Mohammedre magyaráz

zák, annyival inkább mert az Alkorán is Stet ,,a«

ÉvangvéTiomban megjövendöltnek" mondja. VII.

^58. LXI. 6. Ez a' tévedés onnan származhatott,

merf'az utóbbi versben a' Jézus utánni követ Ah-

mad nevezet alatt említtetik, a' mi dicséretest teszen

— landatus — 's Mohammed nevének is éppen ez a'

jelentése. A' görög parakletost — vigasztaló — kön

nyen lehetett igy olvasni periklytos, a' mi hírest, di

csőségest— inclylns — teszen, 's alatta a' profetát ér

teni. L. Marracci Prod. ad refut. Alcor. Pars I. 26.

27. Gibbon Tome X. 63. Schacht, in Pölitz Jabrbú-

eber. 1831. II-íer Bd. 40. —

(no.) Allior. XXXIII. 39. V. 22. Gibon Tome X.

59—63. muu. ,216. —

(120.) Álkor. III. 199. V. 75. 119. VII. 17 1. —



H>9

Iktattak ulti, Istentől vágynak kinyilatkoztatva

és adva, (121.) tudománnyát a" Mózesnek és Jé

zusnak kijelentett vallással egynek, 's egyforma

jutalmot Ígérőnek állítja, (t 22.) követöjinek a-

jánlja, hogy a' 'Sidók és keresztyének szent

könyveibe hidjenek, (.123.) mert mindnyájok

nak egy Istene van, (124.) Mózest valamint

Jézust Isten követjének ismeri, (l25.)az utol

sót különösön mind ez életben, mind a' jö

vendőben felségesnek és szentség lelkével

megerősítettnek nevezi, (126.) nem különben

szűz Máriáról is tisztelettel emlékezik, mint

szeplőtelenről, tisztáról, kire szállította az Is

ten maga lelkét és kiválasztva ötét felmagasz

talta minden más aszszonyok felett. (127.) Ha

meggondoljuk, hogy valamint a' 'sidó, úgy a'

keresztyén vallás legfontosabb ágazatja az Is

ten egysége, a' mire építette Mohammed is

az lzlamot, ha Jézusnak egymás köztt meg

hasonlott, ellenségesen háborgó' követöji nagy

(121.) AIl(or. III. 3. IV. 162. V. 68. 77. XVII. 55.

XXI. 51. XXXIT. 34. — ■

(122.) Álkor. XLII. 12. IX. 113. —

(123.) Álkor. II. 137. III. 83. —

(124.) „Es mondjátok: hiszünk abban, a'- mi né

künk alászállittatott, és abban a' mi hozzátok alá-

bocsátatott , mert' u' mi Jstenünk és a' ti Istenetek

egy." Álkor. XXIX. 46. —

(125.) Álkor. IV. 169. V. 120, XIX. 48- XLIV. 17.

18. LVII. 27. —

(126.) Álkor. III. 45. V. 110. II. 87. 254. —

(127.) Álkor. LXVL 13- III. 42. —
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mestereknek Istentűi küldetése, világot meg

váltó apostoli hivatala felöl mindnyájan egy

értelemben voltak, 's Mohammed is hasonló

prófétai meghatalmazással lépett-fel, — lehet

é csudálkozni, hogy hittek néki , 's tanitása

nyilt keblekre talált, midőn az új vallás a' ré

gire látszott épitve lenni, annak csak tisztább,

egyszerűbb, nemesebb formába öntése, tökél-

letesitése volt? — Mohammed azonban bár a'

külső isteni tisztelet formájában inkább lát

szott a' 'Sidókhoz, mind a' keresztyénekhez

közelitni, ezek aránt még is mindég több haj

landóságot, jó indulatot mutatott, amazoktól

pedig fogultságokért és előítéleteikhez maka

csul ragaszkodásokért idegen volt, haragját ve-

lek gyakran éreztette. Ok ugyan is a' Jeho

vát csak nemzeti és Palaestina szűk határai

közzé szorult, sok emberi gyarlósággal felru

házott fövalóságnak képzelték, a' kinek válasz

tottjai, különösön kedvelltjei lennének, 's azért

esztelen dölyfösséggel magoknak szerfelett

nagy becset tulajdonítva , más népeket lenéz

tek, megvetettek, valamint a' gondviselésről

is igen nevetséges balgatag vélekedések volt.

(128.) Egyébaránt valamint a' 'Sidók, ugy ke-

(128. Á' többek köztt, rabbi Bar Channa állítása

szerent az Isten mindennap két órát fordit a' Tal-

madból olvasásra, gyakran sétál egyedül a' Jéru'sá-

lem omladékin, 's mint egy oroszlán ordit, mivel

annak pusztulását megengedte 's a' t. Az emiitett

"Sidó mester azt mondja ezen csztelenségekről ,
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resztyének is, fejekről fizetendő mérsékelt a-

dóért a' Mozlémok köztt türedelmet nyernek,

a' bálványimádók ellenben e' kimélléshez szá

mot nem tarthatnak, de csak az Izlamra té

rés és halál köztt van választások. (129.)

Az Arabs próféta , valamint némely ak

kor elterjedett .vallásos képzeteket tudomán-

nyába belé szőni jónak látta, mint a' Zoroas-

ter követöjitöl költsönözött jó vagy roszsz

geniusokat, angyalokat „kik az Úr színe előtt

vágynak, nem vonják-el magokat az ö szolga

latjától, hanem szüntelen dicsérik és imádják

otet,, (130.) nem különben az embereket meg

csaló, elöltök a' vétket kedvessé tevő ördö

göt, (131.) — úgy másfelöl a' vallás külsőjé

ben a' czifraságot, könnyen bálványimádásba

általmenőléha czérémoniákat elmellözte, egy

házi szertartásai kevesek, egyszerűek, 's azok

nak bevételében az időtől megszentelt, és így

megrögzött előítéleteket kíméllte, hogy a' hit

dolgában különösön gyűlöletes újítás színét a'

lehetőségig kikerülje. Az imádság, bojt, Mek-

bogy ha rajta hivill más beszéllné azokat nem hin-

né-el! Minő szemtelenség ! Odsner 38. Anmerk. 1. 39.

(129.) Oehner. 33—34.

(130.) Álkor. VII/ 205. — A' fóbb angyalok az Iz-

lam tanítása szerént Gábriel és Mihály „Isten köve

tei" az elsS kivált „erős és hatalmas" ki Mobam-

medet tanitotta, 's lelkébe az Alkoránt leszállítot

ta ; azoknak ellensége „szörnyű büntetést von ma

gára." II. 97. 98. LIII. 5. —

(151.), Álkor. XV. 38. —
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kai búcsújárás, és alamisnúlkodás teszik a' Moz

iéin főbb vallásos kötelességeit. Az imádság

ötét az Istenhez jutás fele útjára viszi, a' böjt

annak palotája kapujához vezeti, az alami's-

nálkodás ezt előtte felnyitja.— (t32.) Azimád-

ság megelőző része, annak kolcsa- a' tiszta

ság, melyet napkelet hév égallya az-egésség-

re nézve múlhatlanná teszen. A' mosódás

azért, és a' testnek minden szennytől megta

karítása az Arabsoknál mint átaljában a' régi

nemzeteknél bevett szokás, és vallással öszve-

kötött rendtartás volt. Ezt az Alkorán is pa

rancsolja, 's ha víz nem lenne helyette a' ho

mok használását megengedi. Nem csak a kö

zönséges és magános könyörgések előtt, de

minden olyan esetben szükség mo'sdani, mi

kor valaki egy cselekedet által tisztátalanná

válnék. Az imádságot magát Mohatnmed hí

veinek szoros kötelességévé tette, 's annak

teljesítése idejét, módját kiszabta. (i33.) Min

dennap ötször,' reggel, délben, délután, estve

és éjfél tájban tartozik a' Mozlém imádkoz

ni, azt templomban és szabad ég alatt egy-

(132.) Gibbon Tome^X. 72. Mills. 230. —

(133.) „Tiszteljed Ötét, és állhatatos légy az O

imádásában." Alltor. XIX. 62. A' Korán az imád

ságot majd minden nyomon ajánlja, sürgeti, pa

rancsolja. A' főbb helyek: II. 44. 45. 155. 178. 27g.

IV. 42. 102. V. 7. VI. 72- XX. 131. XXIV. 37. 58.

XXIX. 45. XXX. 17. 18. 31. XL. 57. LXXIII. 1. 2.

LXXVI. 25. 26. —
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aránt teheti, de akárhol legyen , köteles min

dég ezen fohászkodása alatt arczal Mekka fe

lé fordulni, 's így annak szentegyházát felke

resni, mint egy szeme előtt tartani. (134.) Ez

által buzgósága , figyelme egy ponthoz bilin

cseltetik, 's e' magában kicsinek látszó szokás,

sokat jelentő méjj értelemmel bír , mert né

mán ábrázolja a' föld mind három részében

egymástól legtávolabb lakó Alozlémoknak a'

vallásos érzésben öszvetalálkozását , rokonsá

gát. — E' fárasztó kötelesség , teljesítése a-

zonban, a' szüntelen ismételni kellető imád

kozás, eleinte az Izlam követöji részekről

nagy ellentállásra talált, ''s míg hozzá szok

tak, mint a' katona, szolgalatja aprólékossá-

gához — néhány versben igen heves támadás

ra adta alkalmatosságot. De annak fontossága

szembetűnő , mert a' Mozlémot éjjel nappal

félbeszakadás nélkül vallása körében tartja,

ötét egy kemény, minden érzeményességtöl el

vont, 's éppen azért a' képzelődést inkább el

foglaló Istenséggel köti-öszve, a' miben lehet

nagy részint a' legmagosabb pontig hágó fa-

natismusra hevülésének , és a' karakterét czí-

merezö komorságnak, lelki kevélységnek okát

(134,) Ez az úgy nevezett Kebla , a' láthatár ki

szabott tájéka. Mohnnmed' elébb hajlandó volt e'

pontnak Jéru'sálemet választani. Gibbon Tome X.

73. Mills 223.224. „Fordítsad orczádat Harám imád

ság háza felé. És a' mikor imádkoztok , akárhol le-

jéndetek arczal a' felé forduljatok." Álkor. II. 146.
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keresni. — (i35.) Mohammed pénteket rendel

te szent napnak, mikor a' hívük a' mosóba

Tagy templomba az egyszerű, minden pompa

nélküli isteni tiszteletre felgyűlnek. (136.) Egy

a' vének közzül, az úgy nevezett Imám fel

állván, hangos szóval elmondja az Alláht di

csőítő, 's irgalmát kérő imádságot, egyszers

mind a' községet az Alkorán magyarázásával

a' vallásban oktatja. — Az Izlam nem ismer

«gy külön osztályt formáló , és a' néptől el

választott papi rendet, mely vallásos titkok,

szentségek kiszolgáltatása, tehát ámítás jussá

val birna , nincsenek oltárai, semmi áldozato

kat nem parancsol, 's annak fenn-emlitett egy

házi czérémoniájit akárki végbeviheli. (i37.)

Í135.) Oelsner. 50. 51. —

(136.) „Óh hiveli midőn jel adatik néktek az ösz-

vegyülésre a' rendes napon, siessetek az Isten di

cséretére." Álkor. LXII. «. — A' mosé egy négysze

gű épület, ón kúpfedéllel, és magosán emelkedő

vékony tornyokkal , melyek minaret név alatt isme

retesek. Ezekről a' M.uezin kiáltással hírt ád az i-

mádságra. Minden mosénak elöudvara van , roosó-

dásra szolgáló kúttal? Az egyház belseje minden

czifraságiól üres, a' falra írtt koránbeli válogatott

mondásokon kivúl, abban semmi ülőhelyek, padok

nincsenek , az Imám szónokszékén kivúl — földjét

ellenben szőnyegekkel vagy gyékényekkel beterítik.

A' merre esik Mekka, annak jeléül, hogy a' község

az imádság alatt oda forduljon, a' falban egy táb

la* vagy Koránt tartó szekrény van. — Gibbon Tö

rne X. 73. 74- —

(137.) Vágynak csakugyan a' Mozlémoknál is pa

pok , egyházi szolgák , de a' kik ezen hivataloknál

fogva itélőbirák , a' törvényre felvigyázók , annak
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A' böjt napkeleten régi vallásos rend

tartás, mely a' 'Sidóknál is már Mózes idejétől

fogva divatban volt, 's kivált a' szükség vagy

nyomorúság idején hirdettetett. Azon balga

tag képzelödésböl folyt, mi szerint a test sa

nyargatását Isten elölt kedves dolognak vél

ték. Mohammed minden esztendőben Barna-

dán holnapját határozta a' böjtülésre , mely

idő alatt hívei kötelesek nap felköltétöl annak

lementéig, minden ételtől, italtól, úgy á' test

nek hízelkedő gyönyörűségektől magokat tar-

magyarázóji, szóval az igazság kiszolgáltatásával

foglalatoskodnak. Ennek megértésére szükség meg

jegyezni azt, hogy napkeleten eleitol fogva a' val

lásos és politikai törvényhozás szoros öszvekőtte-

tésben állott , a' kettő egymás elválhatlan társasá

gában jclenik-meg, az egyházi és világi rendszabá

sok, törvények ugyan azon egy égi eredetű codexben

vágynak foglalva , azokat egyaránt isteni kilelenté-

seknek tarják, a' miért a' papok mint az örökké

való akaratjának hirdetöji a' polgári társaság igaz

gatásába nagy befolyással , eldöntő tekintettel bír

nak , 's ezen hierarchia bizonyos részben jóltévo

is, a' mennyiben az uralkodók hatalmát önkénnyét

korlátolta , és a' népet védelmezi. A' régi világban

ez maid minden nemzeteknél így volt, a' mint az

Indusok, Egyiptomiak, 'Sidók , Persák példája bi

zonyítja , \s ez az eset az Izlámot követő népeknél

is. — A' különböző országok szerént azonban kü

lönböznek a' Mozlémpjjnál a' vallás és törvény szol-

gaji , czimjek nem egyforma: a' Törököknél a' fő

pap , Mufti alkalmaztatta a' törvényt az előforduló

egyes esetekre, magyarázza a' Koránt, 's a' magokat

előadott kétségeket, nehézségéket eloszlatja, a' Ká

di ellenben a' törvényt ■ végrehajtja, teljesedésbe

veszi. — L. Mills. 264. 265. —
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tozta'ni. (t58.) Nem különben a' bor ital is

tiltva van a' Mozlémoknak, mely törvényt a'

mint Montesquieu meg-jegvzi, Arábia hév ég-

hajlatja kívánta. (139.) A' Korán szerént, a'sá-

tán a' bor és koczka által ellenségeskedést,

gyűlölséget akar az emberek köztt ^szerezni.

(140.) Milyen nagy, és tapasztalás által is bi

zonyított igazság. —

A' Mekkai szarándokság , vagy búcsújá

rás, a' mint feljebb láttuk, Mohamnied előtt

századokkal gyakorlatban volt, annál szüksé

gesebb volt azért ezen ősi szokást, a' minek'

az ember rabja , továbbra is fenntartani. A'

próféta a' szentegyház látogatását , mint Isten

dicsőségére szolgálót a' Koránban több helytt

ajánlja, annak hasznos voltát emlegeti, min

dent, a' kitől kitelhetik, arra kötelez. (l4i.)

A' Szonna állítása szerént, azon hivő ki egy

szer sem tette e" búcsújárást, úgy nézheti ma-

(138.) L. Álkor. TT. 184—186- Azonban a' lSS-d.

vers szerént a' böjtölés csali nappalra van ssorit-

va, a' hívok éjjel az alól mentet , mikor ehetnek

és ihatnak „mind addig, mikor a' fekete c*érnat

a" fejértol meg lehet különböztetni." A' Bamadán

„szent holnap." V. 106. L. Gibbon Tome X 74.73. —

(ísg.) Mills. 237. —

(140.) Álkor. V. 99. 100. L. még II. 219. Mills.

235—288- —

(141.) „Véghez vigyétek a' Mekkai szarándokos-

kodást, és az Istent látogassátok." Álkor. II. 107.

,,A' ki abba bétérend, bátorságban leszsz minden

veszélytől." III. 96. 97. L. még II. 126- 160. 190.

198. XXII. 2S—29. 31. —
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'.
gát, mintha 'sidó vagy keresztyén hitben hal

na -meg: 's későbbi Mozlém tanítók erősítik

hogy ezen templomnak csak meglátása imád

ság nélkül is, az Isten előtt annyi érdemmel

bir, mint más szent helyen a' kegyes köteles

ségnek egy egész esztendőn keresztül telje

sítése. (142.)

A' prófétától különösön ajánlott főbb és

szentebb kötelessége a' hívőknek az alamisnál-

kodás is. Az Alkorán ezt egyaránt mind a'

föld termésére , mind a' szerzett vagyonra

kiterjeszti, (143.) 's többnyire az imádság mel

lé ragasztva meghatározottan és szorosan pa

rancsolja, (i44.) a' szülék, atyafiak aránti ke

gyes indulatot, nyomorultak sorsába részvé-

teltfszegények, árvák, utasok felsegéllését gyak

ran sürgeti, 'í annak valóságos érdemet és

becset tulajdonit, (145.) „mert csak az az em-

(142.) Mills. 230. 234. — A' Kaaba után nagy tisz

teletben tartják még a' hívok a' Medinai szentegy

házat, melyet a' próféta épitett, és a' hová temet

tek, valamint a' Jéru'sálemi nagv mosét is

(043.) „Óh hivek ! adakozzatok vagyonjaitokból ,

melyeket szereztetek , és a' fold gyümölcséből , ne

is válaszszátok-ki azok közzül a* roszszat, hogy ala-

mi'snául adjátok azt." Álkor. II. 268. L. még VI.

141- VIII. 3. XIII. 24. tfarracci előszámlálja az adó

vagy dézma tárgyait és mennyiségét, a' mit egy

hívőnek fizetni kell. Prodr. ad refut. Alcor. Pars

IV. 19. 20. —

• (144.) Álkor. II. 3. 43.' 110. IV. 75. 161. V. 13. 64.

VIII. 3. IX. 12. 19. 73. XIV. 30. XCVIII. 4. —

(145.) Álkor. II. 178. 215. IV. 35. —
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beré, a' mit cselekedettel érdemel,, (146.) az

adakozásnak , „melyet az Isten tud" (147.)

csak titkon és láttatni vágyás nélküli mivelé-

se jó és helyes; (148.) átaljában követőjit fé

nyes ígéretekkel serkenti bőkezűségre, jóté

teire, ennek kétszeres viszszapótlásáról nagy

jutalomról, testi és lelki boldogságról bizto

sítja őket, (149) valamint azokat, kik fösvény

ségből azt elmulasztják, a kincset csak rakás

ra gyűjtik, de abból semmit ki nem osztanak,

keményen fenyegeti sót pokolbéli terhes bün

tetéssel ijeszti. (150.) Mindenek felett pedig

az Isten útjáért, vagy vallásért harczolók szá

mára rendeli az alami'snát. (151.) A" jótéteit

és könyörületességet ugyan a' keresztyén val

lás is ajánlja követöjinek, azonban nem szoro

san és meghatározottan parancsolja azt , mint

a Mohammed tudománnyá. Bár az Alkorán

moráljánál tisztább és földi salakon felyűl-emel-

(146.) Álkor, Lili. 39- —

(147.) Álkor. II. 271- 272. 274. ~ .
(148.) „Ha nyilván teszitek alami snálkodastoUat ,

íó az ugyan; de ha tirkoson, még i'óbb leszen. „Ál

kor. II. 272. L. még II. 265. IV. 37. -f-

(140.) Álkor. II. 246. 262. 263. 266. 273. 275. 277.

III. 134. 136. IV. 38. 3Q. 161. XIII. 24. XXXIV. 39-

LIII. 40. 41. LVII. 11. 17. XCII. 17—19- —

(150.) Álkor. III. 92. 181- IX. 35. 36. 69- 78—82-

^flsiO Álkor. II. 196. 274. XLVII. 38. „Nagyobb

's boldogabb leszsz köztetek az, ki a' győzedelem

előtt alami'snálkodik, 's egyszersmind karczol is,

mint a'ki győzedelem után cselekszi azt." LVll. 10.
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kedettebb az Evángyéliomé , de mivel a' ke

resztyén virtus nem annyira cselekedetben mint

a" közönséges emberi szeretetben áll , mely-

, bői annak származni kell , 's azért inkább a'

belső jó indulatot, a szír nemes érzését sür

geti, az Izlani ellenben tettre kötelező, 's a'

mit rendel annak kifogás nélküli teljesítését

kivánja, mint p. o. az adakozást, ínségben lé-

vök segedelmezését, a' mellett szokszor meny

dörög, reszkettet, 's az engedetlent testi bün

tetéssel is fenyegeti, ezért bizonyoson foga-

natosabb , 's kivált a' még kevéssé mivelt ér-

xeményes ember keblét nagyobb erővel hat-

ja-meg. (152.)

Az Izlam két sarkalatos hitágazatjából és

négy jóságosí cselekedetéből következik az

élet utánni boldog vagy boldogtalan .állapot,

mikor a' kegyesre mennyei örömök, az isten

telenre pokolbéli kínok várakoznak. Az Al-

korán a' lélek halhatatlanságát tisztán, világo

son tanítja, 's Mohammed az emberi kebelbe

a' terméssettöl méjjen benyomott köz érzé

sen, magosabb sejditésén épülő igazságot, hogy

lételünk a' sír homállyában nem enyészik-el, val

lása egyik főbb czikkellyévé tette, de vala

mint egyebekben nemzete és idökora előíté

leteinek hódolt, honnya szükségét tekintette,

(152.) Oelsnei- 44—47. —

14
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úgy a' paradicsom és pokol leírásában is kép

zeteket legtöbbnyire a' testiségtől, az érze-

ményes természettől költsönözött, 's a' mitől

egy Arabs az életben legtöbbet szenvedett,

vagy a' minek leginkább hijjával volt, a' mi

re tebát vágyott, vagy a' miben heves véral-

katjánál fogva földi boldogságát helyheztette,

azt, a' szerént mint jól vagy gonoszul folyta

tott élete által érdemli , a' más világon felfog

ja találni.

Az Isten az életnek határt szabott, mely

után az emberek hozzá viszszatérnek, (1 55.)

's a' halált feltámadás követi. £' nagy napon

*' föld öszveroskad, a' trombita fúvásra a' hol

tak felserkennek, 's számadásra előállíttatva,

három osztályokra külön választatnak, jobb

és balkéz felöl valókra, 's a' jóságban minde

neket felyülmúlokra , mikor az Ur maga fé

nyességében megjelenik, a' próféták és mar-

tyrok bizonyságra felszóllittatnak, 's az ítélet

mindenekre egyaránt kimondatik. (154.) A*

cselekedetek akkor átaljában egy igazságos

mérő fontba tétettetnek, 's azok, kiknek ke

gyességgel , jó tettekkel nehéz serpenyöjök

lenyömódik, boldogok lesznek, ellenben a' kik

nek merőjük könnyűnek, hijjánosnak találtat-

(153.) Álkor. VI. 5g. —

(154.). Álkor. III. log. VI. 35. XXIII. 15. 16. XXXII.

12. XXXIX. 67-70. XLV. 15. h. 10. LVI. 40--52.

LXXVIII. 16. 17. -
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nék$ az olyanok lelkeket elvesztik, (155.) szó

val, „minden mérték szerént részesül a' pa

radicsomban, vagy gyehennában" (150.) „min

dennek a' szerént leszsz jutalma, a' mint cse

lekedett" (157) és „minden ember, a' mint

kereste, úgy vészen részt a' jutalomban vagy

büntetésben." (1 58.) Az ítélet végrehajtását

semmi sem gátolhatja, arra nézve semmi e-

légtétel, viszszafízetés el nem fogadtatik, min

den közbejárás haszontalan , a' léleknek sem

mi váltsága nem leszsz, egyedül az Isten ir

galma lehet segítségül, (159.) kitől a" megté

rő, bűnöket megbánó, jobbulni akaró vétke

sek bocsánatot és engedelmet fognak nyerni.

(160.) Az ítélet a' gonoszokra büntetést mond,

az igazakat megjutalmazz,-). Mindennek elébb

különbség nélkül keresztül kell menni a' Szo

rul nevű hídon, mely a' pokol felett annak

közepén áll, a' kardnál élesebb,, a' hajszálnál

vékonyabb, 's az istentelenek arról a' gyehenna

tüzébe hullanak, a' jók és virtust követök el

lenben bátran vígan lépdelnek rajta, 's az ö-

röm lakhellyébe jutnak. (161.)

(155.) Álkor. VII. 6—g. XXIII. 102—105. Cl. 5. 6.

(156.) Álkor. XLVI. 19- —

(157.) Álkor. VI. 102. XLV. 14. —

(158.) Álkor, LII. 21. —

(159.) Álkor. II. 48. 124. 255. VI. 69. XI. 100.

XX. 107. XLIV. 40. 41. —

(160.) Álkor. III. 135. 136. —

(161.) h.Marracci Prodr. ad refut. Alcor. Pars Ili.

gt. Mills. 221. Gibbon Tome X. 80. —

14»
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A' hét szakaszra osztott pokol (162.) le

írása borzasztó, a' setétség ezen házában ö-

rökös tüz ég, 's a\ hitetlenek, törvényt általhá

gok, hamisan cselekvők, kik az életei nagyon

szerették , vagy tiltott gyönyörűségekbe merültek,

a' gyehennába vettetnek, körül fogja őket a

lángokkal kevert fűst, sorsok keserves, szen

vedések és gyötrelmes büntetések soha el nem

múl. Eledelek mérges gyümölcs , fekéjy , és

genyetség, italok forró büdös víz, „olyan mint

az olvasztott réz" szemekre álom soha sem

jő, nyakokon terhes láncz zörög, horgos vas

buzogányokkal ostoroztatnak, valahányszor a"

tűzből ki akarnak menni, oda viszszataszittatnak

(163.) 's állapotjok annál fájdalmasabb, kíno

sabb, mert bizonytalan függésben, se nem él

nek, se nem halnak. (164.) Mindenek felett

terhes büntetése és sujtoltatása leszsz a' hi

tetleneknek, az Isten és követje aránt enge

detleneknek, (165.) 's a" vallásától elfordúló-

(162.) Álkor. XV. 43. —

(163.) Az Mkoránnak poklot illető főbb helyei :

II. 3g. 81. Hl. 85.-87. IV. -02. >°7- VI. 70. IX. 70.

XI. 107—108. XIII. 7. XIV. 27—28. XVII. 18. XXI.

100. XXII. 21. 22. XXIII. 105. XXXII. 15. XXXVII.

03—60. XXXVIII. 56—60. XLIII. 72. 73. 75- XLIV.

42—48. LVl. 43—48. 53—56. LIX. 30—37." LXXVIII.

26—27. LXXXVIII. 2—7. — L. még Gibbon Tome

X. 76—80. Mills 220. —

(164) Álkor. LXXXVII. 12. 13. —

(165.) Álkor. IV. 13. VII. 37. IX. 65. XXXV- 36. 37.
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■ ak cselekedetei, mind e' jelen, mind »' iö-

Tendö életbe híjában valók. (166.)

Másfel öl az Isten megjutalmozza azokat,

kik hittek,, és jót cselekedtek igazsággal,

(167.) bevezeti őket a' gyönyörűség kertjébe,

(168.) nékik adja örökségül a' paradicsomot;

„melynek szélessége az ég és föld kiterjedé

sével egyenlő,, (169.) hol le, nem irható jól

létei , minden érzéseket elcsábitó, minden vá

gyást és testi kivánatokat kielégítő végnélkü

li öröm részessivé lesznek. (t70.) D« nem

• »

(166.) Álkor. II. 217. —

(167.) Álkor. X. 5. — „A" kik hisznek, jót csele-

késznek, és Urokhoz bizodalommal megtérnek, »'

paradicsom részesei lesznek örökre." XI. 24.

(168.) Álkor. XXII. 14. —

(169.) Álkor. III. 133. —

(170.)^ Mennyire tudott Moliammed a' * heves ter- ,

mészetü, képzelődéstől vezetett Arabsok indulati-

nak hízelkedni, a' tőle ígért paradicsom leírása e-

léggé bizonyítja. „TVyolczvan ezer rabszolgák vára

koznak az idvesség és boldogság honnyában a' Moz-

lém parancsolatjára — temérdek kincs és vagyon

leszsz sajátjává. Lakása a' gyönyörűség kertjeiben

van,"hol örökös tavasz leng, zöldellő híves árnyé-

ku élőfák hozzá lehajló válogatott drága gyümöl

csökkel kedveskednek, — sem a' nappal tikkasztó

héységétol, sem az éj nedves hidegétől nem szenved,

csörgedező patakok, melyeknek habjai ámbra, gyé

mánt és smaragd árkokban hömpölyögnek, édes szun

nyadásra kecsegtetik, másfelöl rubint és jáczintkö

Sompás múlatóházak várják liészen az érzések min-

ennemü éldellései elfogadására. Az élőfák suso-

.íási, angyalok énekei, 's az Örökkévaló thronussa

körül zengő aeoli hangok fiilét bájmu'sikával töltik

el. Az Isten szolgája arany és selyem köntösben öl

tözve, pompás szőnyegen ül virágok köztt, egy in-
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csak durva, és állatilag ingerlő gyönyörűsé

gekkel kecsegtette a' próféta maga híveit ,

nemesebb ösztönnel is buzdította őket a' vir

tusra , a' földieken felyül kívánta emelni , s

azért Ígérte, hogy az igazak, kegyesek az Is

tenben fognak gyönyörködni, (l7l.) a' jóság

ban mindeneket felyülmúlók hozzá legköze

lebb lesznek, (t?2.) 's az olyanoknak „jutal-

tésére arany tálaltban a' legdrágább eledeleket vi

szik elibe , 's vendégségét végezve a' bevett ételt

mint jó illatot kilehelli , még kcllemetcsebbet szív-

ni-bé. Háromszáz szén ifjak „mint meg annyi el

szórt gyöngyök" kristály poharakban nyújtják néki

a' Iegfáinabb bort, a' halhatatlanság italát, mely

vidámit részegités nélkül- Hetvenkét fekete szemű ,

hószínű- fejér, tökélletes szűz leányok — Hurik —

frissek mint a' reggeli harmat , tiszták és fényesek

mint a' nap délben, gyöngyház barlangjokban vár

nak intésére , 's egyedül csak rá vetik szemeket.

Senkinek , sem embernek , sem angyalnak nem sza

bad, rajta kivül , hozzájok közeli tni , gyönyörűsé

gének egy pillantatja ezer esztendőre terjed, 's ere

je mindannyiszor százszoros nevekedést kap." —

Csakugyan későbbi Mozlém tudósok a' profeta ér-

zeményes paradicsomát allegóriái értelemben vet

ték , vagy a' magosabb és nemesebb örömök előké

születének tartották. — L. Oelsner. 53—55. — Az

Alkorán főbb helyei a' paradicsomról a' következők :

II. 25- 82. III. 136. 198. IV. 12. 121. X. lo. XI. log.

XVIII. 32. XXIII. 1—11. XXXII. 20. XXXVIII 51—56.

XLIII. 67—70. XLIV. 50—53. XLVII. 16. LIL 17—20.

LV. 45—78. LVI. IS—26. LXXVI. 13—23. LXXVII.

41—44. LXXVIII. 3o—35. LXXXVIII. 8— 16- —fiib-

ion lomé X. 81. 82. — Mills. 221. 222. —

(171.) Álkor. V. 128. LVIII. 22. XCVIII. «. —

(172.) Álkor. LVI. 12. 13. -
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múl a' legjobb adalik, és pótolékul az Itten

színe szemlélése." (175.)

Erős alapja volt az Izlamnak végre, anV

nak terjedését, gyarapodását nagy mértékben

segítette, a' hitetlenek ellen viaskodásra, te

hát vallásért hadakozásra köteleztetésnek az is

teni változhatatlan végzéssel (l 74.) szorosan ösz-

vefüggésc. A' praedestinatio hitágazatja ugyan

az emberi szabad munkásságot sok rész

ben korlátolja , annak gátot vét , 's kivált egy

elpuhult időkorban még kártékonyabb befo

lyása van , a' lelket inkább a' föld porába szeg

ei, de egy új élethez kezdő, lelkesedésre buz

dult, meggyőződéséért fegyverbe öltözött né

pet ellene-állhatatlan erővel, bátorsággal ruház-

fel. Az első Mozlémok kiket szent tartozás,

vallásos felhevülés hiyott a' harcz-mezejére ,

tántoríthatatlan bizodalommal állottak szembe

ellenségeikkel, sem a' félelem, sem a' remény

ség elvonó, vagy indító-ok, ijesztő vagy ke

csegtető rajok nézve néra lehetett, a' legna

gyobb veszedelem közepette is védpai's'sok volt

annak tudása, hogy életek nem a' történettől

függ, de „az Isten meghatározta az elkerül

hetetlen sorsot" (175.) „és nem embertől függ

(IT3.) Álkor. X. 27. —

(174.) „Istennek meghatározott akaratja, — nem

fogsz találni változást rendszabásaiban." Álkor.

XLVIII. 23. —

(175.) Álkor. XVII. gg. — VI. 2. —
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hogy meglialjon , hanem egyedül az Isten in-

ütésétől;" (176.) őtet hajlékában, vagy ágyá-

tian éppen úgy meglepheti végófája , 'mint az

ellenség süni nyilazása köztt. (177.) lia pedig

napokat engedett néki a' Mindenható akaratja ,

úgy ezer haláltól körülvéve sértetlenül marad,

és tölle segittetve győzhetetlen. (178.) A' Moz-

lémot tehát rá mért fátuma nem rettenti , buz

góságát nem lankasztja , mert az nem egyéb

mint a' mindenek feje felett függő , múlhatatla

nul bekövetkező, és az emberi munkásságnak

határt szabó közönséges törvény. (!7Q.) 'S ha

semmi meg nem mentheti őtet a' haláltól, 's azt,

a' mi félöle rendelve van, ki nem kerülheti,

hogy a' csatamezőn fizesse-le a' természet nagy

•adóját, arra törekedni legfőbb ösztöne van,

•mert a' paraditsom le nem' irható bájló szép

ségével, minden örömeivel azon hivő sajátja, ki

a' 'vallásért harczolva győz, vagy elesik, a' ki

tehát ezen az úton örökkétartó boldogságot

nyer. Lehet é ilyen jutalom várás mellett in

gadozni, kétségeskedni? Van é ok írtózni bár

mely fájdalomtól, vagy félni a' végnaptól, mi

dőn Gábriel angyal igy serkenti a' viaskodó-

(lí6.) III. 145. — „Űtasitsátok-el Önmagátoktól a'

halált, ha tehetitek!" III. 1(59. —

(177.) Álkor. III. 55. —

(178.) ,,Ha az Isten segedelme vagyon veletek,

uincs a' ki győzedelmeskedjék rajtatok." Álkor. III.

161. -

(t7g.) I*. Oehner. 52. 53. —

/
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kát: ,,A' kard mennyország kolcsa, — egy az

Isten ügyéért kiontott cseppvér , egy fegyver

ben töltött éjjel, több érdemet ád, mint két

holnapi böjt és imádság. Szerencsés, ki az üt

közetben esik-el. (180.) Annak bűnei megbo

csáttatnak, sebei az ítéletnapján rubint módra

tündöklenek, mint a' pé'sma illatoznak, 's el--

vesztett tagjai angyali és cherubini szárnyák

kal pótoltatnak." (181.) Ha igaz, hogy e' mú

lékony földi életben az ember inkább munkás

ságra mint boldogságra van elhíva, ezen czél-

ját , elrendeltetését bizonyoson egy vallás is az

Izlamnál tökélletesebben nem eszközli! —

Ezek a' főbb vonásai az Arabsok nagy pro

fétája által hirdetett tudománynak , mely csak

hamar a' félsziget határait általhágva, A'siát és

Afrikát árvíz módjára elborította. A' minden

akadályt meggyőző lelkesedés , minden ellent

állást földre sújtó hatalom szava által egyszer

re világot zaklató lármával émelkedék az fel,

és uralkodóvá lett , terjesztésére, megalapítá

sára-, a' kénszerités, rábeszéllés, kard és ta

nítás, együtt munkálódtak, 's éppen azért mind

járt eleinte, nem csak vallásos , de politikai ré-

volutzio színét is váltotta. Tagadhatatlanul sok

(180.) „És bár megölettettek az Isten útján, és

meghaltok, valóban jobb az Istennél való kcdvezés

«s irgalom a' jövendő életben, mint a' mit e' világon

öszvegyüjtenek." Álkor. III. 158. 15g. 170. —

(Ul.) Oclsner S6. — - ' ' '
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volt óbban czélarányos, Arábia éghajlatjához ,

szükségeihez alkalmaztatott, valamint átaljá-

ban az azt czimerezö napkeleti szellem a' dé

li nemzetek gondolkozásában, hevesebb érzé

seiben viszszhangra talált, nem kevésbé a' val

lásosság ébresztésére, gyarapítására, 's így a'

szív nemesítésére bizonyos tekintetben befolyt,

azt előmozdította, midőn több j» cselekedet

re a' hívőket nem csak inti , de szorosan kö

telezi; de másfelöl az egésznek iránnyá olyan ,

mely a' tiszta erkölcsiség ideájával ellenkezik,

az akarat önelhatározó munkásságát korlátol

ja, megszorítja, az embert a' föld porába nyom

ja. A'.változhatatlan isteni végzés képzete ugyan

az Izlam követöjit megedzi, vitézségre tüzeli,

buzdítja, de a' józanokosságot bilincseli, a' lé

lek szabadságon épülő méltóságát lealatsonít-

ja, azt egy felsőbb hatalom vak eszközévé te

szi. A' Korán Ígéretei a' testiségnek erősen hí

zelkednek, a' virtusnak a' törvény ismereté

ből és önmaga belső becsének érzéséből fo

lyó, minden jutalom varason felyül emelkedett

cselekvését, az önmegtagadás áldozatjara kész

ségét lehetetlenné teszik, midőn a' szép nem

nek a' próféta által megvetéssel illetése , al

sóbb rangba tétele , (82.) valamint a megenge-

(182.) Moliammed ugyan a' jó és virtusosaszszo-

nyokat paradicsomából nem rekeszti-ki , sőt az Is

ten, jutalmáról biztosítja, mint ezt az Alkorán több

helyeken állítja, p. o. XXIV. 27. XXXIII. 34, fcVII.
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dett sok fcleségöség, (183.) az egyformaságon

épülő házi élet tisztaságával, boldogságával ösz-

ve nem férhet, az onnan folyó virtusok, ne

mesebb érzések kifejlődését gátolja, a' sok

édes örömökkel gazdag gyengéded famíliái vi

szonyok erejét, befolyását gyengíti, a' melleit

az egész polgáxú társaságra nézve rongáló kár

tékony következéseket húz maga után, mert

természetesen házi szolgaságát szül, a' mi az

önkényes országlás , határtalan dcspotismns e-

loképe, és legerősebb gyámola. E' természet

elleni helyhezet a' feleséggé rendelt aszszonyt

rabszolgálóvá alatsonitja , a' férjet és atyát u-

ralkodóvá teszi, ki hozzá tartozójival tetszése

szerént és korlátlan akarattal bánva , a' felsőbb

despotai hatalomnak, erőszaknak magát könnyen

alá-adja, az előtt meghajlik, mert a' vakon pa

rancsoló csak vakon tud engedelmeskedni, 's

innen az a" jelenés a' históriában , hogy soha

sem volt — 's bátran erősíthetjük, nem is le

het — egy nép is , mely valódi haza szeretetet

ismerne, és az emberi jussokat tisztelő szabad

12. 17. de azért a' férjfiaknak elsőséget ád „mivel az

Isten okét felsőbbeknek rendelte" a' mellett a" roszsz

erkölcsi! makacs fejérnépeknek veréssel megfenyité-

sét parancsolja. IV. 53. —

(183.) Az Izlam négy feleség vételét megengedi .

I. Alkorán , IV. 3. ellenben a' szolgálóknak ágyasok

gyanánt tartását szabaddá teszi — IV. 22. XXIII. 6.

midőn a' házasságtörést testi büntetéssel is tilamaz-

*a. XXIV. 2. —
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alkotmányos igazgatással hirna, mihelyt házi

életébe a' polygamia belé volt szőve. — Az Iz-

lam azért bár sok haznot csinált is a' bálvány

imádás kiirtásával, 's az egy igaz Isten kép

zetének, 's ezen épülő tiszteletének megalapí

tásával, mégis világra kiható közönséges val

lás nem lehet, mert sok földi salak van ben

ne, 's jozanokossággal ellenkező ragasztékjai

az embert az erkölcsiség legfőbb polczára e-

melkedésében viszszatartóztatják, az éggel ro

konságát kivívni .nem engedik. Annak szerző

je, minden érdeme mellett, a' mit tőle meg

tagadni nem lehet, midőn részekre szakadt né

pét egy érzésben indulatban egyesítve, láng

buzgóságra, közlélekre gyúlasztotta, homály

ban lappangó hazájára fényt flicsöséget sugár

zott, munkáját mégis nagy részint, helyhez,

nemzethez és változó környülállásokhoz kö

tötte, 's át aljában nem igen látszik, hogy te

kintete , -gondolatja Arábia körén és határain

tul meszszebb kihatott volna. —

Egyébaránt az emiitett vallásra nagy befo-^

lyással volt annak sebesen és hirtelenül elter

jedése. A' más hitsorsosok az Izlamra térések

után is elébbi vélekedésekből sokat megtartot

tak, azokat a' Korán tanításaival egyeztetni

próbálták, 's így természetesen más -nemű es

idegen alkotórészek elegyültek-öszve Mohatn-

med állításaival , a' miből kivált a' későbbi ,

tőle távolabb eső időkben , az igaz és valódi
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hittudomány aránt sok versengés táraadott. A.'

Hozlémok köztt is feltaláljuk azért azon jele

nést, a' mint a' szent könyvel, tehát írott tör

vénnyel bíró vallások históriája átaljában mu

tat , hogy ezeknek követöji a' magyarázásbéli

különbözésért ellenkező értelmekre, majd egy

mással mérgesen vetélkedő felekezetekre oszol

nak, így hasonlának-meg az Izlamot hivők, 's

vallásos mint politikai tekintetben külön-vált

két fő pártot formállak, melyek a' Szonniták ,

és Shiitdk (184.) neve alatt ismeretesek. Az el

sők az Alkoránon kivül az emlegetéseket és

szóbeli törvényt magában foglaló Szonnát is*

valóságos isteni tekintetű szent könyvnek hi

szik, midőn az utolsók csak a' Koránt tartják

annak, és pótlékjaival semmit sem gondolnak.

A' Shiiták azonkivül Alit Mohammed vejét

mondják egyedül a' próféta igazi helytartójá

nak, és az Izlam főpapjának, mint a' kit ez ti

kettős méltóság örökség szerént illetett, ép

pen azért a' három első kalifák uralkodását

törvénytelennek, bitanglásnak állítják , midőn

a' Szonniták azoknak elsőséget adva , emléke

zeteket Ali felett tisztelik, mert az országlás

rendjét mindég a' tökélletesség és szentség na-

(184.) A' Shiila nevezetet, — mely annyit teszen

mint elszakadott , — ellenkezöjik csúfságképpen

ragasztottál! ezen részre; — ök magokat Adaliyák-

nak — igazaknak — hívják. A' Törökök a' Szonniták,

a' Parsak a' Shiiták felekezetéhez tartoznak. —
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gyobb mértéke határozza, az egyházi és vilá

gi fok pedig következöjik kinevezése jussával

bírnak. (185.) Valamint az emiitett két sectá-

ja az Izlamnak tübb szakadásokra ágazott-el,

úgy idővel ezeken kivül más felekezetek is tá

madtak, melyek az isteni természet, tulajdon

ságok, praedes^natio, az emberi akarat, jó

cselekedetek y bűn magyarázása felett egymás

sal ellenkeztek, 's néha aprólékos vitatásokba,

nevetséges szörszálhasogatásokba ereszkedtek.

(186.) Az ilyen és hasonló esztelenségekkel

bíbelődés sok drága idejét lopta-el az emberi

ségnek, mely alatt a' tökélletesedés, világoso-

dás, jóllétei pályáján meszszire haladhatott

volna, midőn nagyobb részint még ma is se

tétben tartva, józanokosságának használásától

az erőszak és tudatlanság által eltiltva, sorsa

az oktalan állatoktól keveset különbözik, 'a

ezekkel egyaránt a föld porába szegezve, tu

nya álomba van merülve! —

(185.) Moliammed után kalifa vagy helytartó név

vel az egyesitett világi és egyházi hatalmot az ipa

Abu BeUr vctte-által, kit Omar, ésOthmanváltának-

fel, 'a Ali nem elébb csak huszonhárom esztendő

vel a' próféta halála után léphete a' kormányra. —

A' kalifák által fundált roppant Arabs birodalom

történeteit, 's annak, az emberiségre kiható követ

kezéseit ezen czikkely második része fogja előadni.—

(186) A' Mozlém felekezetek számát 73-ra teszik.

Ezekre nézve lásd Marracci Prodr. ad refut. Alcor.

Pars III. 73—85. Oehner. 183. Anmerk. 2. 185. An-

merk. l. Mills. 270. Gibbon Tome X. 147. — Az ú-

jabb időben a' fVahabiták sectája kezdett, a' félszi-

feten hatalmas lenni , melyet bár az Egyiptomi

elytartó Mehemed-Ali fia az ismeretes Ibrahim ba

sa 1818-6. meggyőzött és letiport, még is tökéllctc-

»en el nem nyomhatott.

:
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D' ARC JOHANNA

OJILF.ANSI SZŰZ.

— Der zu Mosen auf des Horebs Höhen

lm feur'gen Busch sich flammend niederliesz ,

Und ilim bcfahl vor Pharao zu stehen, ' .

Der einst elén frommen Knaben Isai's

Den Hirten, sich zum Streiter ausersehen ,

Der stets den Hirten gnadig sich bewies,

Er spracb zu mir aus dieses Baumes Zweigen :

„Geh bin ! Du sollst auf Érden fúr micli zeugen."

— „Wenn im Kampf die Muthigsten verzagen ,

Wenn Frankreichs letztes Schichsal nun sich naht,

Dann wirst du meine Oriflamme tragen,

Und vvie die rascbe Schnittcrin die Saat,

Den stolzen Überwinder niederscblagen ;

Umwálzen wirst du seines Glückes Bad ,

Errettung bringen Frankreichs Heldensöhnen ,

Und Rheims befreyn, und deinen König hrönen ! "

Schiller. Die Jungfrau von Orleans.

Prolog. 4-ter Auftr.



Jeanne <i' A re , ou Coup d' oeil sur les rév»-

lutions de Francé au tems de Charles VI et do

Charles VII, et sur tout de la Pucelle d' Orléans.

Par M. Berrial-Saint-Prix. A Paris. 1817. 8

Jolianna képével , 's két földabroszszal. — Rövid

általnézése ezen idö nevezetes változásainak, és

a' hos leány történetének, — világos észszel irt,

igen derék tömött munka.

Hístoíre de Jeanne d' Arc, surnommée la Pu

celle d' Orléans, tirée de ses propres déclarations,

de cent quarante - quatre dépositions de témoins

oculaires, et des manuscrits de la, Bibliothcquo

du Roi et de la Tour de Londres; par M. Le Brua

de Charmelles. — Ornée du portrait de Jeanne d'

Arc et de sept jolies figures. IV Tomes. A Paris.

1817. — 8. Főmunka az Orléansi Szűzről, mely

tárgyát nagy és apróra vett kiterjedésben, rendkí

vüli szorgalommal, pontossággal irja-le, átaljában

eredeti kútfőkből van meritve, 's azért a' szerző

helyen helyen kitetsző fogultságát, vastag hitét

meg lehet engedni.

Chronique et Procés de la Pucelle d' Orléans,

d' aprés un manuserit inédit de la Bibliothéqua

d' Orléans publié par /. A. Buchon. Paris 1827.

8. Ezen jeles gyűjtemény foglalatja, két azon szá

zadbéli, tehát egykorú chroniha, Johanna perének

folvamatja , több oda tartozó éfctákkal, és okleve

lekkel. —

Geschichte der Jungfrau von Orléans. Aus alt-

französischen Quellén. — > — Herausgegeben von

Friedrich Schlegel. Berlin. 1802. 8. A' Buchon által

is kiadott egyik chronika rövidített fordítása. Em

lítést érdemel , mert közli Hume Angol históriájá

nak XX-<Z. szakaszszát, Mely az Orléansi Szűr

ről szóll. —
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A' história meglepő , érdekes, magos je

lenései koztt fő helyet foglal-el, szinte egye

dül áll az Orléansi szűz. — Francziaország

belső villongások, egyenetlenségek által ré-'

székre szaggatva, a' polgári had kíséretében,

járó csoportos ínségektől sujtoltatva , külső

ellenségtől elborítva, azon ponton állott hogy

idegen járom aláessek, sorsának elhatározása

csak egy város megvételétől függött. — Már

veszélybe forgott Orléans, VN Károly utolsó

reménnyé, — annak szinte el nem fordítható

áltadásával vetélkedője előtt megnyilik az út

ősi birtoka belsejébe, hogy azt egészen el

foglalja, minden elveszve látszik, midőn egy

gyenge szűz, egy földmivelö leánya, mint Is

tentől küldött szabadító fegyverbe öltözve

szét- zúzott letiport honnya védelmére siet,

elcsüggedett hazafi társait felemeli, új erőre,

bátorságra lelkesiti, 's őket, a' szent zászlót

kézében lobogtatva, a csatába vezérli. Meg-

15
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jelenésével a' kevély ellenség szerencséje!

legottan megfordítja , kezéből a' győzedelmet

vará's-erövel kifacsarja és hátrálásra kénszeriti,

Orléanst az ostrom alól felmentve , királlyát

Reimsba viszi a' szent kenetet és koronát fel

venni, azzal a' meghasonlott nemzet nagy

részét kötelessége teljesítésére viszszatériti;

's e' hirtelen és bámulásra méltó nagy válto

zás, egyik ellenkezőből a* másikba általmene

tel, kevés hetek alatt történik! —De a' sors bi

zonytalanságát, szerencse múlékonyságát, em

berekkel játszását néki is éppen oly hamar

tapasztalni kellett. Bár azt, mire elhivattatá-

sát érzé, végrehajtotta, a' viadalt bátor lélek

kel folytatni Jiem szűnik , azonban barátjaitól

elhagyva, fogságba esik, mint bűnös törvény

szék elibe állíttatik, Franczíák, vérei, a' tőle

megtartott ország gyermekei, dühös mdnlat-

tal mondják-ki rá, mint boszorkányra , az íté

letet, 's a' tiszta ártatlan szűz lángok köztt

végzi életét, a' király példátlan meg nem fog

ható hálátlansággal semmit sem mozdul, jói-

tévőjét, kinek köszönhette thronussát, meg-

szabaditni. Mind a' mellett a' hős leánytól el

kezdett nagy munka kívánt czélt ér, Franczia-

ország belső háborgása, versengése lecsende

sedik, a' szél yel -vált megoszlott rokon érzé

sek egyeiülnek, — a" honny fijai egymásnak

újra testvéri kezeket nyújtanak , és sok drága

vérrel öntözött földjökröl az ellenséget kivé
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rik. Majd az igazságtalanul feláldozott szüa

emlékezete felserken, 's eleven óhajtás tárgya

leszsz — az anyaszentegyház feje, melynek

szolgáji ötét vesztö-helyre küldöttek, ártatlan

ságát bizonyítja, hirdeti; gyilkossait a' végzé

sek büntető keze láthatólag utói éri, 's az

éltében üldözöttnek holta után oszlopokat e-

melnek, innepeket szentelnek. Figyelemremél

tó azért egy ilyen, fényt és árnyékot, men

nyet és poklot öszve-kapesoló , roraános vi

szontagsága történeti — A' nagy dráma vila-

íjosabban értésére fog szolgálni , annak az

Anglia és Franezia ország közötti hoszszas,

megátalkodott tusakodás eredetével folyamat-

járal öszvefüggőleg elbeszéllése. —

Nagy Károly halála után, ^ivált a' o-d.

század közepétől fogva a' szélyel- vált , belső

villongásoktól rongált Francziaországot, gyak

ran dúlták , égették pusztították az északi

Európából leszállott vad Normannok, míg nem

III. vagy eeyügyü Károly a temérdek ínség

megszüntetéséért a* Széquána és Ligeris kö

zött fekvő Neustria nagyobb részét nékik ál

talengedte, azon feltétellel, hogy vezérek Rol-

lo, a leányát feleségül vévén, népével együtt

a' keresztyén hitre térjen, A' mondott tarto

mány ekkor Normandia nevet kapót, 's Rollo

vagy a' mint keresztsége után hivták, Róbert
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maradéki azt a* Franczia királyok felsősége

alatt sokáig birták. E' hatalmas vasallusoknak

gyakori őszveütközések volt a' királyokkal ,

a' mi mérges nagy következésü vetélkedéssé

változott, minekutánna Normandia vitéz her-

ezege Wilhelm — Wilhelmus Conquaestor —

Angliába által ment, 's azt a' Hastingsi ütkö

zet által octob. 14-k., 1066-b. meghódolván,

azon ország királlyá lett. — Következöji nem.

sok idő múlva a' mondott herczegségen kí

vül a* Franczia földön más szép birtokokhoz

is jutottak. I. Wilhelm legkissebbik fíjának I.

Henriknek leánya Mathilde férjhez ment An

joui gróf Plantagenet Gottfriedhoz , 's ezen

házassággal Anjou, Touraine, Mairve tartomá

nyok az Angol királyi házra szállának. Ma

thilde fija II. Henrik — kinek 1 1 54-*. thro-

nusra lépésével kezdődik a' Plantagenet ház

országlása — feleségül vette Aquitánia vagy

Guienne, Poitou, valamint több ezekhez tarto

zó Franczia megyék örökössel, 's így koroná

ját illető feudumok czíme alatt Francziaor-

szag nagyobb részét bírta, mint annak királ

lyá. Ebből a" két szomszéd nemzet között több

es gyakoribb versengések, súrlódások követ

keztek, az a' nem természetes állás, hogy e-

gyik koronás fő a' másiknak vasalussa légyen,

az ellenkezést felköltötte, a' féltékeny indu

lat kitöret előmozdította , valamint szinte

négy századon keresztül tartó, a' gyűlölséget
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gyászos hadakat szült, mellyeket bizonytalan,,

nem sok ideig tartó békességek, inkább fegy-

verszünések szakasztottak - félben , csak azért,

hogy annál dühösebben megújuljanak. A' 13-d.

század elején Angol országtalan Jánostól II.

Filep- August Franezia király az országában

lévő Angol korona birtokok szebb és nagyobb

részét, név szerént Normandia, Anjou, Poitou,.

Maine és Touraine tartományokat elfoglalta ,

úgy hogy az Angol királyi háznak a' Franezia

földön Guiennen kivül semmi más birtoka

nem maradt. VIII. Lajos Franezia király en

nek is egy darabját meghódolta , dfe fija és.

következője IX v. szent Lajos IÍI. Henrik An

gol királynak, az: Abbevillebeá 1259-0. kötött

egyezésnél fogva, Guiennet nagyobb részint

visísza-adja , ez ellenben a' II. Filep •» August

által Franezia országhoz viszsza csatolt tar

tományokról lemondott, mint Guienne liercze-

ge a' pairek köztt helyet foglalt, és a' hódo-

lási hitet személyesen letette. A' III. Henrik

után következő I. Eduárd és Franezia IV-d.

vagy szép Filep idejekben a' Franezia tenge

ri erőnek gyarapodása az Angolok irigységét

felköltvén, ez a' két státus szerencsétlen visz-

szálkodásának újjabb táplálékul szolgált, 's azt

ebből eredett változó szerencsével folyt há

ború 1303-b. kötött békességgel végződött »

mely a' dolgokat a had előtti lábra viszsxa
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tette. Több fegyverszünések előzték-meg ezét*

békét, azok köztt az egyikben 1208-b. a' két

királyi házat szorossabban öszvekapcsoló ket

tős házasság iránt lett egyezés , mi szerént

szép Filep húgát Margitot, I. Eduárd vette-elf

másfelől ezen Angol királynak első hitvesé

től született hasonló nevű fija & mondott Fi

lep leányával Izabellával költ -egybe. — Sze

rencsétlen szövetség! melyből igen gyászos

romlással, veszéllyel tele háborúk fejlődtek !(i)

IV. Filep három fijainak rövid ideig tar

tó országlása után a" legkissebbik IV. Károly

1328-b. történt halálával a' Capeti ház idősebb

ága elenyészvén, a' korona VI. Fiiépre, IIL Fi- ,

lepnek második fij ától Valéziai gróf KárolyT

tói született unokájára szállott, (2.) a' Saliu-

(I.) A' Normann és Plantageneti házbeli Angol

királyok és Francziák közötti vetélkedésre és ha

dakra nézve , 1. Le Brun de Charmeltes Histoire de

Je;mne d' Arc. Tome I. 6 — 21.—

(2.) A' Valéziai háznak thronusra jutását, az An

gol Királyoknak a' Franczia koronához formált jus

sát világosítja az itt következő genealógiai tábla ;

III. Filep a' Capeti halból

Fr. kir. f IMS-

tV. Filep Károly Mn||il

Ft. kir. t 1314- Válél. gr. f UM- *«•■)<' '• Edn»r«t

IV- Károly Izabella VI. Filep

Fr. kir- t *Jie* ftrje II. Eduárd Fr. kir. f 156*''

Ang. kir.

l

III. E d O á r t

Ang. kir.

Aug. !»»•
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»i törvény (3.) erejénél fogva III. Éduáwí An

gol király ugyan, annya Izabella jussán, ki IV.

Károlynak testvére volt,, kívánta a' Framczia

thronust, de az ország rendéi ötét ezen kere

setével elutasították. Felszóllitatva csak ha

mar "VI. Fileptől, hogy Guienne birtokáért, a''

hívség esküjével hódolna, elébb vonogatod-

zott, mert a' mint monda , egy király nem a-

lázhatja-meg magát egy gróf fija előtt — de

nem lévén hadhoz készülve, bár közönséges

kifejezésekben, a' kivánt hitet letette. —

Nyólcz esztendő múlva 1336A. levetette

III. Eduárd az álorczát , 's- felvette a* Franczia

ország királlyá czimét, mivel azon korona tör

vényesen ateí illetné. Egy berezeg a' Fran-

czia királyi házból Artéziai Róbert, ki- ezen.

grófsághoz just formált, de azt meg nem nyer-

(3.) A' közép-idöben uevezetea Saliusi törvény —

lex Salica — mellyel különösebben a' Francusok el

tek , igen regi , 's á' Franczia monarchia hólesőjéig

felnyúlik,, mert a'minX állitják az azt magában fog

laló Codcx öszveszedése még Chlodvig e^ött tör

tént, ki 4Si-b. kezdett uralkodni. Nevét az emii

tett Francusok Saliusi ágától vette. Annak cgvik

ezikkellve szprént a' Sa'iusi magános fekvő jók

esak fiakat illettek , leányokra nem szállhattak j

majd az írott törvénynél sokszor erosebh szokás

a' mondott rendszabást a' koronára is kiterjeszté,

't bizonyos hogy a' Franczia tbronuson , a' király

ság kezdetétől fogva ', aszszony soha sem ült. A*

Capeti ház kihalásával azt III. Eduárd ellen forma

szerént alkalmaztatták, 's azólta rendíthetetlen or

szágos alaptörvénnyé ez a' Franczia nemzetnek ».

mely 1830-6. a' Júliusi révolutziokor is innepélj*—

len megerősíttetett.
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hette, *s hazájából elüldöztetvén Angliában ta

lált menedéket, III. Eduárdot hadra ingerié,

ki az uralkodójok ellen feltámadott Flandru-

sokban kész szövetségesekre is talált. így a'

két nemzet köztt újra fegyverre került a' do

log, de a' háború folyamai ja a' Francziákra

nézve igen szerencsétlen volt. A' Sluisi ten

geri ütközetben jun. 23£. 1340.6. a' izo nagy

hajóból álló , 40,000 emberrel megrakott Fran-

czia flotta felét az Angolok öszve-rontották ,

kik majd több , mindég rövid ideig tartó fegy-

verszünések után, a' szárazon is igen fényes

győzedelmet nyertek. III Eduárd nem sok nép

pel , de a' melljet hasonló nevű vitéz hja , a'

híres fekete herczeg (4.) vezérlett, Normandi-

aban kiszállván , pusztítva , rabolva szinte Pá-

ri'sig nyomúlt-elö, majd a' számosabb Franczia-

sereg elöl kéntelen volt viszszavonúlni , 's Pi-

cardiában Crecy mellett magát bésánczolta,

mely jó állásban aug. 2ŐA. 13466. a' nagyobb,

erejében bizó ellenség ötét gondatlanul , min-

dea számitás nélkül megtámadá, de tökélletes

megverettetést szenvedett. A' Francziák sokat

vesztettek, az őket segítő Csehországi király

János, ki vak létére is vitézül forgatta magát,

(4.) Eduárd Walesi herczeg, III. Eduárd nagyob

bik fija, egy volt ezen század legderekabb bajnok-

jai közzűl. Fegyveres öltözetének színéről kapta

a' fekete herczeg nevet. Még attya előtt jun. a-fc.

1ST6-6. megholt. '—
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'VI Filep testvére Alenconi herczeg Karolj,

Flandria grófja I Lajos , sok más főrangú u-

rak, nemesek ez ütkezetben elestek, 's átal-

jában mint egy 50,000 ember maradt részek

ről a' csatapiaczon. Ezen csapást követte Ca

lais várossának hoszszas ostrom után 1347A.

III Eduárd által megvétele , ki annak lakos

sajt elkergette, 's hcllyekbe Angolokat telepí

tett. Egy irtózatos pestis, a' fekete haldl —

mely ez időtájban 1547/07 I550t^ csak nem e-

gész Európán keresztül menve, igen nagy pusz-

titást vitt-végbe , 's a' föld ezen része népes

ségének szinte negyedét megemésztette, a' há

ború Ínségeihez csatolá magát, a' különben is

éhségtől pénz-szükétöl , terhes adóktól eléggé

rongált Francziaországot terhesebben sújtolm.

VI Filep l35o£. meghalván, fija János

lépett helyébe , egy önkényes kegyetlen ural

kodó , ki alatt a' nép szenvedése, nyomorúsá

ga sokkal feljebb hágott. A' fekete herczeg

13556. Guienneböl pusztitólag beütvén a'Fran-

czia földre , János ellene ment , 's nem mesz-

sze Foitiers várossátói Maupertuis mellett a*

mondott esztendő augustussa i<;/-. a' két tá

bor öszvetalálkozott. Az Angol herczeg, kinek

serge sokkal kevesebb számból állott, egy

szoros útnál magának erős állást választott,

's kívánt volna alkudozni, de János ötször na

gyobb erejében bízván , a' győzedelmet kezé

ben tartá, 's azért semmi egyezésről hallani
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nem akart. Az Angolok a' kentefenségből vir

tust csináltak, a vigyázatlanúl rajok rohanú

Francziákat öszvezavárva szélyelverik, 's így

rajtok teljes diadalmat nyertek. Nagy "volt a'

meggyőzettek vesztése, sok elökellökv neme

sek hullottak- el j a' király legkissebbik fijá-

val, a' még csak tizenhat esztendős Fileppel

(5.) együtt fogságba esett, és elébb Bordeaux-

ba, onnan Londonba vitetett. —

A' király szerencsétlen esete az ország

ban igen nagy felfordulást okozdtt. Nagyob

bik fija K.aro]y az igazgatást ugyan áltatvet-

te , de a' királyi hatalmat szorosan korlátolni!

eöt letiporni kivánó rendekkel, majd a' Pári-

'siak zendülésével sokat küszködött, míg más

felöl a' nemesség erőszakos nyomó bánása*

miatt elkeseredett parasztoknak mindennemű

kicsapongásokkal bélyeges feltámadása az ín

séges zűrzavart nevelte. A" király fogságát

megunván , egy az országára nézve nagyon ka

ros kötésre lépett 135Q& mi szerént a' II Fí-

lep - August által elfoglalt Normandiát *s többi,

megyékét az Angol királynak viszszaadta , é*

négy millió tallér fizetésére kötelezte ma

gát. De a' Franczia régens által öszvehivott

rendek , e' káros és gyalázatos feltételeket

(5.) Igen vitézül és Iiitünik bátorsággal* viírfé

magát az ifjú berezeg ezen ütközetben , 's azért

kapta a' merész — le hardi — mellék - nevet , a' mi

alatt a' históriában ismeretes. —.
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visszavetették, 's III Eduárd 100,000 ember

rel újra Francziaországba termett, azt maga

hatalma alá hajtani. A' régens nem akarván a'

monarchia sorsát egy ütközet koczkájára ki

tenni, időhaladékban keresett menedéket, az

erősségeket jó karba helyheztette, 's kéntelen

TÓlt elnézni míg az Angol király az országot

pusztította, a' föld népét sanyargatta, s rajta

nagy hadiadót csikart-fel. — Azonban fáradt

ság, betegségek az Angolok sergét is gyen-

gitvén, apasztván tö6o6. máj. f$A. Bretigny-

ben a' két hadakozó fél közt megkészült a'

béke, mi szerént Guienne és Poitou az^' An

gol király teljes birtokában maradtak, '-'ét Já

nosnak azokon semmi felsöségi hatalma nem

leszsz , ellenben III Eduárd is a' Eranczia ko

ronához úgy Normandia, Maine, Touraine,

és Anjou tartományokhoz, formált jussáról le

mondott , a' Franezia királynak váltságul há

rom millió tallért kellett fizetni, és kezese

ket állíni. — Ez a kötés azon esztendő octo-

bere 24A. Calaisban mint két részről megerő

síttetett , mikor a' költsönös lemondásokat il

lető 12/c. czikkely elmellőzteték, a' miből ter

mészetesen új versengés és had eredett. —

Ha ezen békesség által János országá

nak szép darabjától esett-el , úgy csak hamar

egy más tettével annak romlását, ereje hanyat

lását, minden vad indulatokat felzaklató meg-

hasonlását elörekészitette. Ez az új Burgua
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diai herczegség alapAása volt. Kihalván t. k

13Ó1Í. a' királyi familia azon mellékága, mely

a' tizenegyedik század közepétől fogra Bur

gundiát mint a' korona feudumát birta, — (6.)

János ezen rá viszszaszállott szép tartományt

13Ő30. országától újra elszakasztá, azt külö

nösön szeretett legkissebbik Ujának merész Fi-

lepnek adta, ki ezen néven llűf. a' Burgundiái

herczegek sorában, 's házassága által -majd egy

igen nagy kiterjedésű birtok ura, és hatalmas,

fejedelem lett. (?.) Szerencsétlen lépés , mely

nem csak a' hazát veszélybe dönté, de magá

ra a királyi házra nézve is igen gyászos kö

vetkezéseket húzott maga után! — János azon

ban, vagy azért, a' mint némelyek erősítik ,.

hogy az Angolokkal kötőt békesség biztosítá

sáért adott kezeseknek, azok közútijának An

joui herczeg Lajosnak elillantásáért magát

mentse , vagy mások szerént a váltság summá

nak le nem tizethetéséért viszszament Angli-

ába^ hol véletlenül april. &A. 13Ő4*. megholt.

(6.) I. Róbert Franczia király, hasonló nevű kis-

sebbik fijának adta 1031 táján Burgundiát, mint

külön birtokot, kinek maradéki közzxll az utolsó

berezeg I.Filep fiu maradék nélkül hólt-meg ísót-J-

(7.) II. Filep feleségül vette Margitot, a' fenneb-

bi szám alatt emiitett I. Filep özvegyét * ki hason

ló hevü nagy-annyáról a' Burgundiái grófságnak -r-

Franche Comté — ,és Ártcziának , attyáról pedig

flandriai III. Lajosról e' grófságnak is örököss*

volt, 's így ezen tartományokat a' Burgundiái hál-

ba vitte. —
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Kővetkezője és fija V. vagy bölcs Ká

roly alatt az ország pihenni, annak sebei gyó

gyulni kezdettek , a' megbomlott rend helyre

állott, 's rövid idő alatt a' dolgoknak más áb

rázatja lett, a* mi Károly igazgatói talentu

mának, okosságának nagy bizonyságára szol

gál. Hires fővezére du Guesclin Bertrand,

Francziaorszrig kardja , a' század egyik hőssé,

— ki valamint a' nyugtalan és gonosz indula

tú Navarrai királynak roszsz Károlynak meg-

zabolázásával, úgy Castiliában táborozásával

midőn II vagy Trastamarai Henriket thronus-

ba ülteté , vitézségének szépen kitűnő jeleit a-

da, — helyreállította nemzete hadi szeren

cséjét, majd az Angoloknak Francziaorszá-

gon gyakorolt hatalmát megtörte, 's őket hon-

nya földjéről nagy részént kiűzte. A' Bretigny-

ben kötött békének mind a' két rész költsö-

nös lemondását illető pontja teljesítetlen ma

radván, Francziaország a' fekete berezegnek

apanage (8.) gyanánt adott Guiennen, vagy

Aquitaníai herczegségen maga felsőségi jussát

fenntarthatta. A' mondott Angol korona- örö

kös fináncziája, a' sok költséges táborozások

miatt megszorulván, kéntelen volt Guienne

lakossira nagy adót vetni, a' mivel kőz zúgo-

(8.) Apanage, így neveztetik a' fejedelmi házak

ban ajierczegeknek adott fekvÖ birtok, vagy pénz

beli jövedelem, hogy abból rangjok szerént él
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lódást okozott. A' békételen nemesség V. Ká

rolyhoz folyamodott sérelmei orvoslásáért, aí

Angol herczeg a' pairek törvényszéke elibe

hivattatik, de mivel meg nem jelent, Franczia

birtokai, mint hívtelen vasallustól 1369*. el

itéltettek, 's Károly azokat tüstént elfoglalá.

így a' háború a két státus közt újra kiüt, 's

bár 13716. a' Calaisban kiszállott Angolok

pusztitva rabolva szinte a' fővárosig nyomul

tak, du Guesclin ellenek menyen, több vers

ben meggyőzi 's szélyelveri őket, kik minek-

utánna tengeri erejek is a' Rochellei partoknál

jun. 23í. 1372*. megrongáltatott, hol az azt

vezérlő gróf Pembroke nyolczezered magával

fogságba esett, többé magokat fel nem emel

hették , Guienne a' Francziák kezébe esik , va

lamint Bretagne is, melynek herczege V. vagy

Montforti János , mint az Angol király szövet

ségessé, kéntelen országából szaladni. Midőn

III Eduárd 13776. megholt, mind azt a' mit

a' Franczia földön bírt, Calais, Bordeaux, es

Bayonne városokon kivül elvesztette, 's a' mi

ennél nagyobb csapás volt, vitéz fija a' fekete

herczeg esztendővel előtte a' sirba szállván ,

kormányra alkalmatlan gyermek unokája II

Richárd lépett a' thronusra, kinek idejében

Anglia sok zivatarokkal és belső villongások

kal küszködött. — Valamint e' szerént V- Ká

roly külső táborozása az országra fényt , di-

csösséget sugárzott, úgy belső igazgatása an-

' <v
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nak jóllétét, virágzását előmozdította, midőn

a" hazát tépő villongásokat egyenetlenségeket

erős kéazel lecsendesité , a' kincstárt jó karba

helyheztette, földmivelés, kereskedés, szorga

lom gyarapítására hasznos intézeteket tett, szó

val a' mélyen sülyedett nemzetet elébbi mél

tóságára felemelte, 's mindezekkel kitetsző

nagy bizonyságát adta, hogy egy derék, és

elhivattatását ismerő fejedelem , kevés eszten

dők alatt is mennyi áldást tud népére árasz

tani — ha azt valódilag akarja, ha bóldogitás,

nem nyomó, önkényes uralkodás a' czélja, 's

keblének vágyása. (9.)

Dé V. Károly legjobb korában, midőn

még alattvalóji hasznára sokáig munkás lehe

tett volna véletlenül meghal sept. 16-k. t330-b.

(to.) 's legottan azon ínségek, melyektől or-

(0.) A' Váleziai háznak thronusra lépésétol fog

va VI. Károlyig a'Francziák és Angolok köztt folyt

hadakra nézve 1. Le Bnm de Charmettes I. 21 — 20.

Különösön V. Károly bölcs országlásáról Berriat-

Saint-Prix. 1 — 4. —

(10.) V. Károly született 1S37 vége felé, t. i. jan.

at-Ií-, tehát 43 esztendőt sem élt egészen. Sokan

hihetösön . megütköznek abban , hogy januárius

az «sztendo vége felé mondatik lenni. Ennek meg

értésére szükség megjegyezni , hogy az esztendő

•' 14-rf. és is-d. században mindég Húsvétkor kez

dődött, 's így januárius, fébruárius , néha egész

mártzius, sőt még áprilisnekis egy része az ó esz

tendőben volt, mivel a' mondott innep szüntelen

változik, és soha egymásután kétszer ugyan azon

egy napra nem esik. Az olvasó azért, e' czikkély

folyamatjában az érdeklett környül állásra figyel
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szagát mentté tette, 'megsokasodva, minden

nemű borzasztó formákban megjelenve, azt új

ra elborítják, és a' legszilajabb fejetlenség,

zűrzavarok nézöbellyévé változtatják. Fija és

örökössé VI. Károly még csak 12 esztendős

' volt; azért attyának nagyobbik testvére Lajos

Anjoui herczeg, mint régens vette kezéhez az

igazgatást kinek két kissebb testvérei János

Berry, Filep Burgundia herczege, valamint

a' megholt király sógora Bourboni herczeg II.

Lajos, tagjai valának az ideigleni kormánynak.

(11.) VI. Károlyt még 1380-0. megkoronáz

tatták, mi után az országlás az ö nevében folyt,

(t2.) de a' hatalom emiitett nagy-báttyai ke

zében maradott, kik azt magok hasznokra ön-

meztetik , különben némely dátum előtte viszszás-

nak és az idővel ellenkezőnek tetszenék. Mindjárt

alább következik , hogy VI. Károlv "ki sept. 16-fc.

1380-5. kezdett uralkodni, négy holnappal azután,

a' mondott esztendő január. 15-ft. a' Bretagne! ber

ezegjél mesbékéllett. — L. Berriat- Saint- Prrx, 101.

hol egy tábla is van , melv kimutatja a' 15-d. szá

zad harmincz első esztendejében Húsvét napját,

tehát az esztendő kezdetét. —

(ll.) A' Berryi berezeg azon kivúl Guienne és

Jjanetuedoe provincziák , a' Burgundiái berezeg pe

dig Picardia és Normandia belytartóü valanak, te

hát annál több oldalú befolyást gyakoroltak. —

(12.) VI. Bároly sok viszontagsággal teljes or

száglásának egész idejére nézve 1." Le Brun de Char-

mettes I. 29 — 87. Berriat- Saint-Tfix. 4 — 31. Az

utolsó elo-számlálja mind azon hazai 's külföldi

lönyveket, melyekből mint kútfőkből lehet merit-

ni a' VI. és VII. Károly alatt történt révolutziók

históriáját. — 102 — 108. 1.

X
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kénhyefis kielégítésére fordítni el nem múlat

ták. — A' Nápolyi koronára vágyó régens her

czeg első gondja volt a' kincstár kirablása,

á' miből következett fogyatkozás pótlásáért

kéntelen vala a' népet sanyargatni, új adók-

kai terhejni. A' nyomás köz békételenséget ,

valamint Pári'sban, 's több városokban forma

szerénti zendülést okozott, melynek lecsende

sítése a' kormányt igazságtalan, kemény, az in

dulatokat inkább élesítő, azért tekintetének

ártalmas intézetekhez nyúlásra erőltette. Az

alatt egy a' Franczia földre vigyázatlanúl be

nyomult, 's veszélyben forgó Angol sereg az

ország zavaros állapotját használta a'Bretagne-

ba szaladásra. — Ennek Angliában tartózko

dó herczege VI. Károllyal január. 15-í. 1380-6.

kötött békességnél fogva országát vissza kap

ta , 's néki a' hódolási hitet letette. —

A' régens ki a' Franczia népen felcsikort

kincsekkel magának serget gyűjtött, az i382-</.

esztendő elején Oloszországba ment, a' Nápo

lyi thronust elfoglalni. (t3.) Eltávozásával az

ország ínsége semmit sem könnyebbedett. A*

mérsékelt indulatú Bourboni herczeg az igaz

gatás dolgaiba nem sokat avatkozott, de a'

más két herczeg annál kártékonyabb béfo-

(13.) Lajos, hit I. Johanna Nápolyi királyné fijá-

Vá és örötossévc fogadott, szerencsétlen volt ezen

próbatételében, vetélkedőjétől Durazzói Károlytól

-meggyózettetTe , septemberben 1384-6- megholt.

16
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lyást gyakorolt. Burgundiái Fiiepet , kinek

kezében volt igazán a' hatalom ,- egyedül csak

a' nagyra -"vágyás vezérlé, minden lépés-ei há

za érdekének előmozdítására, annak fénnyé

tekintete emelésére valának intézve. ■ (t4.) E-

zen czélját, nem Franczia-ország hasznát tar

totta szeme előtt, midőn a' grófja ellen fel

költ gazdag Flandriának, mely hitvessére né

zett, megzabolázásáért, a' királyi oda egy szá

mos sereggel elküldötte, 's a' pártosokat a'

Rosbecqi véres ütközetben meggyőzvén , en

gedelmességre téritette. — A' Berryi herczeg

ugyan külföldi plánumokkal nem bajlódott, de

egész élte léha, esztelen határon túl csapó

pazérlásbol állott, 's vesztegető indulatjának

kielégítéséért a1 népet kinozta, sanyargatta. (15)

A' mellett hazájának még másképpen is nagy

kárt okozott. Minden készületek meg valának

téve Anglia ellen, hova 1386-6. sereget akar

tak által szállitni; a' Sluisi kikötőben már ősz

vegyüli hajók akármely pillantatban szélnek

ereszthették volna vitorlájukat, egyedül a' Ber-

— 1

(14.) Filep pompa siseretése, fényűzése megtet-

sr.ik abból, hogy számosabb és tündöklőbb udvart

tartott mint maga a' király. Az udvarához tartó

sok laistroma gi lapot töltött-meg. Berriat-Saint-

Prix 114. note 22. —

(15.) A' mondott herczeg tékozlása miatt sok erő

szakra, kegyetlenségre vetemedett, a' minek bi

zonysága, hogy a' kormánnyá alá adott megyékből

egész városok kivándoroltak Spanyolországba. Ber-

riat-Saint-Prir. 114. note 25. 'S e' temérdek vesz

tegetés egyik fö tárgya ereklyék szerzése volt!

JBerr. St. Pr. note 27- —
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ryi herczegre várakoztak, de a' ki vagy aljas

féltékenységből, hogy a' táborozás dicsősége

VI. Károlyra né haromoljon, vagy talám An

gliától/ megvásárolva, későre csak september

vége felé érkezett-meg, 's azzal az egész pró

batétel sükerét elrontotta. A' bekövetkezett

szélveszek, és az Angolok a' flottát nagy ré

szint ősz verontották. —

Könnyű képzelni ilyen kormányzók alatt

Franczia országnak milyen állapotja lehetett,

's még is — ki hihetné ezt? — e' nép nyúzó, csak

önhasznát vadászó igazgatás szinte aranyidő

volt .ahoz képpest, mely azt felváltotta. VI.

Károly novemb. ö-k. 1388-*. az uralkodást ál

tal vévén, a' berezegek befolyása megszűnt, de

hellyekbe még kártékonyabb tanácsosok^ töb

bet rabló udvariak léptek, kiknek szükségek

volt azon kincset szerezni, öszvegyüjteni, a'

mit a' herczegeknek csak halmozni kellett, 's a'

mondott király, egy könnyen ingerelhető, hir

telen haragú , gyenge, karakter nélküli feje

delem, magát egészen tölök hagyta vezettet

ni, valamint örömest rajok bízta a' státus dol

gait, mihelyt nyugtalan és gyönyörűségen ka

pó indulatit kielégitni, elfoglalni tudták. (16)

Annyira viszszaéltek a' tunya király kedvellt-

jei alatta bitangolt befolyásokkal, hogy egyik

(l6-) így írja-le VI. Károlyt — Rerriat-Saint-Prix.

8.'— Mások 'ellenben* dicsérik ezen király jó szivét,

ki egy embert előtte azzal vádlónak hogy felőle

16*
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közzűlők, korona fővezér Clisson rá vette urát

a" Bretagnei herczeg haddal megtámadására ,

ki a' mondott fö-vezér egy ellenségének ma

ga birtokában menedéket adott. így személyes

bosszú országos ügygyé vált. A'Berryi és Bur

gundiái berezegek, nem szívellhelvén a' nyere

séges hatalomtól eleséseket, a' czélba vett tá

borozást nyilván kárhoztatták. Arra minden

el volt készitve, de egy véletlen 's bizonyo

son a" niondott herczegek által kohóit törté

net azt megakasztotta, Bretagne uralkodóját

megmentette , 's a dolgoknak más fordulást

adott. Már elindult a* király, midőn az útjá

ban elibe állott kisértet forma rémkép visz-

szatérésre kénszerité. Ez a' csaló játék, go

romba szemfényvesztés, mely arra volt intéz

ve, hogy egy könnyen tévedésbe eső képze-

lödést megrázzon, Francziaországot nagy ve

szélybe döntötte, mert akkor mutatkoztak VI.

. Károly tébolyodásának első jelei , ki az igaz

gatásra azért alkalmatlanná lett. Soha többe

ez a' király eszének 's lelki tehetségeinek ép,

teljes használását viszsza nem kapta, 's bár

néha voltak is tiszta pillanati, de azok rövid

ideig tartottak, 's őrültségébe mindég annál

irtózatosabban viszszabukott. (17.) —

rosszul beszéllett, azt feleié: „Lehetetlen, mert

én vele jóltettem."— „Ce/a n' est pas possible, je lui

ai fait du 6fen." Le Brun de Charmeltes I. 41. —

(17.) A' fenn emiitett kísérteti történet igy volt.

A' király 1592-6. augustusban , kitéve egész reggel

J
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A' kivály gjámoltalan állapotjaban , két

nagybánya újra megragadván a' kormányt,

azt magok módjok szerént használták, siettek

a' király önigazgatása alatt elvesztett időt ki

pótolni, 's jövedelmek, hatalmok nevelésére

törekedő munkásságokat kettőztették. Nem

a' hevet sütő nap melegének, a' Mansi erdőn lova

golt keresztül , midőn a' fák kőzzük hirtelen egy

rémito ábrázolat, szikrázó szemekkel elibe zúdul,

lova kantárát megkapja , 's irtózatos hangon ezt

orditja : „Király! ne menny tovább, el vagy árul

va." Szinte azon pillantatban egy a' király láncsá-

ját vivő udvari szolga, azt egyik társának sisakjára

ejti. E' lárma a' különben is megrémült fejedelmet

elbódítja , mint eszeveszett rohanva szalad , kard

jával mindenfelé vág , mig az eltörik , 's akkor ki-

séroji megfogván az elkábultat , kötözve viszik

Marisba. Zavarodásából magához többé soha sem

jött— 's azt egy más véletlen eset csak hamar még

roszszabbá tette. Azon esztendő januáriussa vé

gén egy udvari bálban a' király is álorczáson vad

embernek öltözve megjelent , 's könnyen gyúlad-

ható köntössébe a' láng belé akadván, nagy vesze

delembe forgott. Az ebből következett megrázkó-

dás miatt háborodása súlyosodolt, orvosolhatatlan

ná vált. E' siralmas és halálnál gyászosabb álla

potban harmincz esztendőt kellett néki tölteni ,

ugyan annyi ido alatt , 's még tovább is Franczia-

ország mindennemű Ínségek csapások néző -hellyé

volt , szinte a' végromlás' örvénnyébe bukott. Le

Brun - de - Charm. I. 35 — 36. Krause Gesch. der

wichtigsten Begebenheiten des heut. Európa. IV-f.

Bdes IV-íe Abth. 434. — Több írók megjegyzése

szerént a' fenn emiitett történetek csak siettették

azon betegséget , , melynek valódi okát VI. Károly

ifjúkori kicsapongásaiban kell keresni. „Ces acci-

dens ne firent que précipiter une maladie dönt la source

était dans les débauches de la jeunesse de ce pmwre

prince." Berr. St. Prix. 1 17. notc 3g. —
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sok idei múlva részt kívánt a' kormányba Ten

ni a' király testvére is, Lajos Orléansi herczeg,

's az' innen származott versengés Francziaor-

szágra újjabb ínségeket árasztott. A' nevezett

herczeg némely jeles külső tulajdonokkal bírt,

szép formájával kitetszett, magát kedvelhetni

tudása, nyájassága ékes-szollása megnyerte az

őtet méjjebben nem vi'sgálók hajlandóságát—

de nemtelen indulatokkal tömött belseje an

nál eltaszitóbb volt , fény es pompa vadászás,

határtalan vesztegetés, ki nem elégíthető pénz-

csikorás, a' vallásos szertartások teljesítésé

ben ámító szenteskedés, mindenek felett a*

szerelemben botránkozásig kicsapongás czí-

merczik karakterét. (18.) Tiltott szövetségben

a' királynéval Baváriai Izabellával, —azon szá

zad Messalinájával, — nem pirúlt-el testvére

ágyát bépiszkolni, 's kezet fogott az országron

gálására e' minden aszszonyi gyengéd érzése

ket levetkező, hívséget kötelességet kígúriyo- .

ló , a' természet szavát keblében megfojtó vad

furiával, — kinek nevét négy századok eltelte

után is borzadás nélkül említni nem lehet. —

A' király elmebéli zavarodása után, a'

Berryi és Burgundiái herczegek hat esztendeig

bírták csak magokra a' kormányt, Orléansi

Lajos 1398-tól fogva kezdett abba avatkozni,

's az által a' különben is nép-sanyargató , ha-j

(18.) így irja-le Lajost, Berr. St. Prix. 10. —
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iát tépő igazgatás több esztendőkön keresz

tül tökélletes rablás rendszerévé vált. (19.)

Az egymással szüntelen ellenkező királyi her-

czegeknek kormány és hatalom feletti versen

gések az országot mindenkor keményen meg

rázta , az indulatokat felzaklatta, a' részre

hajlás lelkét elaludni nem engedte. (20) Majd

nyilvánságos szakadás lett: a' Burgundiái és

Orléansi részen lévők közit szinte fegyverre

került a' dolog, ,'s e' két felekezet játék és

báb gyanánt használta a' néha magához tért

királyt, kinek szánakozásra méltó helyzete na

ponként súlyosabbá lett. Mig e' nyomorult fe

jedelem gónoszszívü rokoni vakitó fénybe

(19.) Lajos első igazgatási tette egy kénszeritett

köitsönözés, és közönséges adó rovatai volt; az

után is a' népre szüntelen több 's újabb terheket

rakott. Felcsihort temérdek jövedelme mellett el-

adósodva , háza költségét, a' nagy urak szokása

szerént nem fizette, de mindent hitelre vásárolt.

Ágyassá Baváriai Izabella telhetetlen fösvénységét

igy sem elégithette-ki. Berr. St. Prix. ti. és 118.

note 47. 48. —

(20.) Orléansi Lajos fellépése után nagybányai

val szüntelen ellenkezett , azonban a' villongás

közttök 1401-6. kezdett mérgesebben kiütni, de

csakugyan azon esztendő vége felé január. 14-fe.

megbékélitek. Burgundiái Filep 1402 áprilissében

eltávozván Párizsból, \\. Károly egy tiszta pilla-

natjában Lajos magát ország fo helytartójává ne-

vezteté , de a' következő júniusban „kezéből a' ha

talmat a' Burgundiái herczeg kif'acsará. így folyt

ez a' versengés a' királyi familia tagjai köztt a' ha

za igen nagy kárával. Berr. St. Prix. 11. 12- és 118,

»ote 45. 51. —
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gyönyörűségbe merülve, koronája jövedelmeit,

'$ a' népen felcsikort kincseket pazérolva szór

ták, ö maga borzasztó, szinte nem hihető el-

hagyattatásban sinlődött. Öt holnap is eltölt

a' nélkül hogy lefeküdött , vagy tisztát vett

volna, — söt olykor nem csak néki, de még

gyermekeinek sem volt — kenyerek! (21.) —

. Francziaország belső ínségét tetfezte, külső

helyhezetének ingadozása, sebeit a' szüntelen

dühösködve újuló Angol háború begyógyulni

nem engedte. Sár a' király két nagybáttya, a'

sokképpen marczonglott nemzet lekötelezésé-

ért, egyszersmind tekintetek megerősítéséért

ezen had lecsendesitését, a' századok hoszszú

során keresztül ellenségesen versengő két or

szág megbékélltetését munkába vették , 's a'

többször próbált ismételt fegyverszünést 1395*.

28 esztendőre hoszszabitották, (22.) söt a' két

státus közötti szövetséget egy házasságkötés-?

sel tartóssabbá kívánták tenni, midőn II. Ri

chárd Angol királynak feleségül adták Iza-

(21.) VI. Károlynak egykor megvallá gyermekei

nevelöaszszonya , hogy nékik gyakran sem elede

lek, sem ruházatjok nincs. „Velem sem bánnak

jobban" azt feleié a' szerencsétlen király. Le Brun

de-Charm. I. 40. Berr. St. Prix. 12. —

(22.) Több apró kötések után 1303-6. öt eszten

dei fegyverszünésre lépett a' két ország, melyet

még betelése előtt márcz. ig-ír. 1395-6. megújítot

tak, úgy hogys 1398 szent Mihály napjától kezdve

1426 septembere végéig tartson — de a' mint a' kör

vétkezés megmutatta, ezen alku is a' pappiroson

maradott. Berr. St. Prix. 124. note 84.
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bellát VI* Károly leányát, mind a' mellett csak

kétes és bizoytalan nyúgalmot eszközlének ,

melyet mind két részről történő, 's a' tenger

partividékeket pusztító Leütések gyakran meg

háborítottak, félbeszakasztottak. (23.)

Burgundiái Filepnek 1404 elején történt

halála a' zűrzavart, rendbomlást nevelte. Fija és

következője rettenthetetlen János—Jéan-sans-

Peur- egy dölyfös, kegyetlen, hitszegő, 's kép

mutatásával szíve gonosz indúlátit tökéllete-

sen éltakaró berezeg,; (24.) attya nyomdokiba

lépve, vágyott az igazgatásra, 's e' czéljá't a'

könnyen - hivő népnek hízelkedéssel akarta el

érni, melynek bálvánnya is lett, midőn egy

Lajos által kívánt adónak hathatóson ellene

mondott. Majd élte veszélyben forgását teN

tetvén, eltávozék a' fővárosból, maga iránt na

gyobb részvételt gerjeszteni, az Orléansi her-

czeg elleni gyűlölséget ingerelni; De csakha

mar fegyveres sereggel viszszatér, Lajos bű

nös társával a' királynéval elszalad, 's fegyvert

fogni készül; a' gyászos polgári had már a'

kitörés pontján áll, azonban a' szélvész lecsen-.

i

(23.) Ilyen rabló beütéseket a' Franczia partok

ra több versben tettek az Angolok , különösön

1402-5. 1403-5. 1404-5. 1406-5. A' Francziák a' kölr

tsönt viszszaadni az ellenség földjére becsaptak

1403-5. 1404-5. 1405-5. Serr. St. Prix. 125. note 86.

(24.) Berr. St. Prix. 13. ki Jánost a' história év

könyveit bemocskoló legnagyobb gonosztévők köz

zé számlálja. „Un des plus grands scélérats qui aient

souillú les fastes de V histoire.1' —
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desedik, a két vetélkedő inkább megosztotta

a' hatalmat, mint sem annak bírását koczkára

tegye. Ez az egyesség a' szerencsétlen ország

szenvedéseit nem enyhítette. Az Orléansi ber

ezeg annál szabadabban rabolhatott, telhetet

len búja indulatjának kielégítésében semmi

sem korlátolta. Minden szemérmet levetkezve,

bár a' királynéval vétkesen élése sem vóit ti

tok, 's elég botránkozást okozott, a' Burgun

diái herczeg feleségét is próbálta elcsábitni,

majd gyozedelmének zálogival, jeleivel a' fér

je szeme láttára kérkedni nem átallá. Egy

ilyen megbántás büntetetlen nem maradhatott.

János azonban boszszúját elrejtette, s ellen

ségét inkább elaltatni, aránta engesztelödését

mutatta annak bizonyságára vele együtt áldo

zott, 's ez innepélyes megbékéllés után har

madnappal nov. 23-£. 1407-6. őtet bérlett gyil

kosokkal megöleti. Az elkövetett istentelen-

ségröl tudását elébb ugyan tagadta, sőt- azért

fájdalmat is színeit, de csak hamar levetette

az álorczát, 's vétkével dicsekedni nem pírúlt-

el. A' főváros romlott és hiú népe tapsolt

néki , 's Franciscanus Petit János a' Pári'sT

egyetemben theologia professora, tehát vallás

szolgája, a'' király és udvar jelenlétében azon

gonoszságot egy „a* tizenkét apostolok tisz

teletére" tartott hoszszu beszédben mentette,

melyben a' meggyilkolt herezeget ezer halai

ra érdemes szörnyetegnek ítélvén, azt allita,
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hogy kivégcztetése szerzőjét meg kellene ju«

talmozni „mint szent Mihály arkangyalt az

ördög megöléséért." (25.) Majd a' király ne

vében is hirdették a' fekete tett bocsánatját,

annak tehát igazolásáért, helybehagyásáért,

mind azt, a' mi szent az ember előtt, porba

tapodták. Valóban kiáltó példája az erkölcsök

elaljasodásának, a' nagy erőre kapott, borzasz

tó veszettségnek! —

A' Burgundiái herczeg ellenségétől szaba

dulva a' kormányt egészen megragadta, melyre

nagy és elhatározó befolyása volt addig is, mig

1409 b. decemb. \söjén azt, mint király kép

viselője teljesen általvette. De a' meggyilkolt

fijai, Károly Orléansi herczeg, és János An-

goulemi gróf boszszút esküdtek, (26.) sokan

a' főemberek és nagyok közzül szövetkeztek

a' gonosztévő ellen , mindenfelöl kezdenek

már fegyverkezni; a' király gyengesége" a' sza

kadás lelkét táplálta. Ilyen környülmények

(25 ) II conclijt , qu' on dévait récomuenser l'

aulrtír du ineurtre, „a /' exemple des remnnerátiora

qui furent faictes á monseigneur Sainct MicKeí t Art

chunge, ponr avoir Iné le deable." Le Drnn de Charm.

I. 43: Berr. St. Prix. 122. nole 68. —

(26.) Az Orléansi herczeg maga és testvére ne

vében viadalra hivó. levelet küldött a' gyilkosságot

rendelőnek. A' Burgundiái herczeg feleletében nem

szégyellé azon gonoszságot törvényes kötelességé

ből folyónak mondani, mellyel Isten előtt kedves

és a' királynak igazságos Szolgálatot tett. írásában

az erősségek hijjánosságát mocskolódással pótolta.

L. mind a' két oklevelet Le BrundeChann. I. 44. 45
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köztt az önkény és erőszak mind inkább el»

áradtak, a" haza siralmas fejetlenségbe me

rült, az igazgatás semmi erővel tekintettel

nem bírt. Két részre oszlott Francziaország

»' Burgundiái és Armagnac felekezetre: az u-

tolsónak feje volt a' hasonló nevű hatalmas

gróf, Orléansi Károly apóssá. Több eszten

dőkön keresztül dühösködve viaskodék ez a'

két párt, tépte, rongálta, szaggatta a' hazát,

's azt rablás pusztítás nézöhellyévé változtatta.

A' Burgundiái' herczeg 1411*. elfoglalván a'

fővárost, annak pórnépét fegyverbe öltözteti,

a' mészárosok és hóhérok valának e' királyi

herczeg segédjei, társai, eszközei; (27.) az

ellenfél híveit példátlan kegyetlenséggel ül

dözik, sanyargatják, gyilkolják. Majd fordul

ván a' koczka az Armagnac-rész kerekedett-

felyül, 's midőn 1/115*. Pári'st kézére kerí

tette, a' boszszúállásban, erőszakoskodásban

öldöklésben a' költsönt a' másiknak teljes mér

tékben viszszaadta. (28.)

A' belsejében eanyire sujtolt Franczía

nemzet szerencsétlensége magosabb polczra

hágott az által, hogy az egymással veszekedő

felek kárhozatos vér és hazaárulással ennek

(27.) János e' hozzá méltó barátjainak kedveket

annyira vadászta, oly lebocsátkozót játszott, hogy

egy öszvecsapásban 1411-6. megöletett Legdlx nevű

mészáros temetésén jelen-volt. Berr. St. Prix. 125i

note 78. —

(28.) Berr. St. Prix. 16—18.
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esküdt ellenségéhez folyamodtak, tőle kértek

segítséget ördögi intézeteik végrehajtására. A-

zon húsz esztendő alatt, miólta VI Károly 6-

rültsége az országot veszélybe döntötte, An

glia is belső villongásokkal küszködve erejét

külső czélokra nem fordithatá , a' Franczia

had folytatásáról nem gondolkozhatott. Az a*

lattvalójitól gyűlölt II Richárd idejében Anglia

szüntelen háborgott, ki éppen azért idegen

támaszra szorulva, mint feljebb láttuk, a' Fran-

cziákkal fegyverszünést is kötött, 's midőn ö-

tet rokona a' Lancasteri herczeg iSQQlt. a'thro-

nusról letaszitá , és azt mint IV. Henrik elfog-

lalá, ennek is sok belső támodásokkal kellett

küszködni, valamint Skotziával hadakozni, míg

magát a' korona birtokában megerősíthette.

Francziarországra nézve azért olyan politikát

követett, hogy annak belső egyenetlenségét,

viszszavonását táplálta, az ott egymással szem

beálló két felekezetek közzül hol egyiket, hol

másikat segítette , mindeniknek bizonyos suly-

egyenben tartásáért. A' Burgundiái herczeg

volt az első, ki 1411*. vele egyezett, majd

az Armagnac-rész sem akart a' gonoszban

hátramaradni , sőt még többre ment , 's a' köz

ellenséggel máj. 1 8/-. 1412*. honnyt eladó al

kura lépett. Lehetetlen borzadás nélkül olvas

ni, azon kötelességről felejtkezést , midőn a*

királyi ház rokoni a' Bourboni, Berryi, Or-

léansi herczegek, '» Aleneoni gróf János, a'
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haza legfőbb rangú fijai, annak letiporására

öszvecsküsznek, kezet' fognak,' magokat az An

gol király vasal tusainak . híveinek ismerik, bir

tokaikat felsösége alá adják, 's az V. Károly

által elfoglalt Guienne viszszaadását innepé-

lyesen ígérik.. Ennek következéséül av mon

dott esztendő juliussában egy Angol segédse

reg ki is szállott a' Franczia földre, de ke

véssel az előtt éppen azon holnap lök. !a' két

ellenséges fél köztt múlékony békesség lett«

Így az Angolokra többé szükség nem volt,

ök azonban ingyen járni nem akarván, min

denfelé pusztítottak, raboltak, 's nagy summa

pénzzel lehetett hazájokba visszatéréseket meg

vásárolni. (29.)

Azonban IV. Henrik meghal 1412 Végén,

's fija V. Henrik lépett helyébe, egy vitéz,

okos, méjj bélátásu, erős akaratú fejedelem,

ki országában a' csendességet rendet helyre

állítván , a' Francziák egyenetlenségét, részek

re szakadását hasznára tudta fordítni. (30.)

Ezért Pári'sba küldött követjei által békessé

get és barátságot ajánlott azon udvarnak, de

terhes feltételek mellett, emlegette a' Fran

czia koronához formálható jussát, 's az cle-

(20.) Berr. St. Prix. 18. 20. 21. és 127. note QO-

(30.) Az itt következő nemzetségi tábla az Angol

királyoknak a' Franczia dolgokba elegyedését vilá

gosítja, 's ezen história folyamatjának értésére ts

nem szükségtelen.
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jitöl Franczia fóldönjn'rt minden tartományok

viszszaadását sürgette. A' Franczia kormány

Guienne és más szomszéd megyék általenge-

désére hajlandó lett volna , de V. Henrik an

nyival meg nem elégedvén , hadat izent. Ahoz

jól elkészülve aug. 14£. i4t5#. 24 ezer gya-

lagsággal, 6 ezer lovassággal Normandiában

Haríleurnél kiszáll , 's e' tengeri varost meg*

veszi. Az ellenség beütésének hírére a' Fran-

cziák fegyvert fogván , sietnek a' haza védel

mére , csak hamar V. Henriket az övénél négy

szer nagyobb erö fenyegeti , 's azért viszsza-

vonul , sergét a' fáradtság, betegségek, éhség

erősen megapásztották, 's romlása bizonyos

nak látszott, midőn Azincourtnál, hol két er

dő köztt egy szoros állást választa, oct. 25£.

1415*. ütközetre kénszeríftetett. A' Francziák

számokba bízván ötét igen hevesen és vigyá-

zatlanul támadták-meg , lovasságok az cssötöl

III. E d n á r a

Ápgol király f 1377.

Eduárd János

a' fekete hg. t J37Ö- Lancasteri hg. f ljog.

1 1

II. Richárd Áng. kir. ■ IV. Henrik

feles. Izabella Ang. kir. f 141^

VI. Kár. leánya.

. -* -s

V. Hen rik Tamás János Humfriod

Áng. kir. f 1412. Clarencei hg. B«dfoT<H hg. Gloceftterí hg.

fclos. Hatharina. ^

VI. Hár. leánya.

1

VI. Henrik

•ing. és Fr. kir. \ 1472- <■-
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feláztatott, megsíknlt csatamezőn bajoson moz

dulhatván, szinte semmit sem tehetett, csak

hamar zavarba jőve, tökélletes megverette-

tést szenvedtek. Tízezerre számítják a' meg-

öletetteket, azok köztt nyolczezernél többen

nemesek valának, és sok föranguak, mint ko

rona fővezér Albret Károly, kinek esztelen

intézetei okozták leginkább a' nagy csapást,

's még királyi herczegek is, név szerént Bur

gundiái János két testvérei Antal, Brabántzia'

herczege, Filep Neversi gróf, az Alenconi

berezeg; azonkívül sok ezerén rabságba es

tek, 's Angliába hurczoltattak, mint a' Bour-

boni és Orlcansi herczegek. (31.) A' foglyok

sokaságát abból lehet megitélni., hogy midőn

kevéssel a' viadal után hátul valami fegyver-

csörteíés történt, V. Henrik fellázzadásoktól

féltében, két vagy három-ezeret közzülök hi

deg vérrel felkonczoltatott.Hoszszas ideig gyá

szos volt é roszsz nap — male journée — em

lékezete a' Francziák előtt ! — Az Angol .ki

rály azonban fényes gyözedelmének semmi va^

(31.) Bourboni herczeg János, a' fenn- említett

II. Lajos fija 19 esztendő múlva 1434 b. ezen fog

ságában megholt, Orléansi Károly ellenben csak

25 esztendei rabság után 1440-5- kapta-viszsza sza

badságát. — Milyen nagy volt egyébaránt a' Fran

cziák vesztése, meg lehet abból ítélni, hogy egy

azon időben élt történetíró Monstrelet előszámlál

ván az elesett főbb nemeseket, ezen laistrom in.

follo harmadfél lapot foflal-el. Berr. St. Pri*. 12»-

note 96. — » **"
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lódi hasznát nem vette azon kívül, hogy min

den háboríttatás nélkül folytatta haza menő

útját, 's nem elébb, mint egy esztendő eltel

te után syállott-ki újra a' belső Villongásoktól

tépett Franczia főidre. — -r

De bár mely intő és tanúságos volt- a'

Francziák vesztése, józanabb észre még sem

tértek, honnyok ínségének, szinte bizonyos ve

szedelmének látása sem tudta őket ügyesség

re bírni. VI Károly nagyobbik ujának dauphin

vágy koronaörökös 's egy darabig fő -helytar

tó Lajosnak 14 1 5 decemberében történt vélet

len elhunyta után, a' kormány teljes hatalom

mal koronafövezé.ri rangra emelt gróf Armag-

nac kezébe ment, ki Harfleurt sükeretlenül

próbálta viszszavenni , majd erőszakos, önké

nyes népet sujtoló bánásával, fonák igazgatá

sával békételenséget , köz zúgolódást okozott,

's a' Berryi berezegnek, valamint a' király má

sodik fijának is Jánosnak, az első után nem

sokára történt halálával még nagyobbra terje

dő befolyást' gyakorolt , mert a' harmadikat,

V már most dauphin Károlyt egészen maga

részére húzta. A' személyes boszszútól inge

relt Burgundiái herczeg azalatt egy titkos és

igen gyalázatos kötésre lépett V. Henrikkel,

melyben ötetFrancziayrszág királlyának ismer-'

te , 's iVI Károly és gyermekei ellen minden

kitelhető módon hadakozásra magát hittel é*

17
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herczegi szavával kötelezte. (32.) — Kedvező

alkalmatosság volt ez az Angol királynak Fran-

cziaország meghódolását újra munkába venni,

's azért 14166. Toucque várossánál számos se

reggél kiszállván Normandiában előre nyomult,

hol több városokat megostromolt. ■— Csak ha

mar a' királyi famíliára és a' hazára nézve e-

léggé gyászos viszszavonás mérgesebben ki

törése az indulatokat élesítő , a' szakadást ne

velte, a' veszélyt, Ínséget halmozta. Armag-

nac|a' királynét Izabellát kiméllni szükséges

nek nem Ítélvén, feslett éltére különben is

szerencsétlen férjét figyelmezteti, sőt annak

tanújává teszi , a' minek következéséül e' bú

ja aszszony egyik kedvelltjétBourdon Lajost a'

király parancsolatjából kínzó padra húzták, és

a' Széquánába hányták , ötét magát Tours vá

rossába küldve szoros felvigyázat alatt tartot

ták; egyszersmind rakásra gyűjtött kincsét tő

le élvették, a' mire Armagnac egyetértve ko-

ronaherczeg Károllyal kezét rá tévé. Izabella

a' Burgundiái herczegnek addig megesküdt el

lensége, legottan hozzá csatolá magát, hogy

férjén és fiján egyaránt boszszúját tölthesse ,

(32.) Sokáig titokban volt ezen kötés tartalma ,

's nem elébb csak a' 18-tí. század elején lett kö

zönségessé a' Rymer és Sanderson diplomatikai gyüj-

teménnyében — Foedera , Conventiones , Literae

et cujuscunque generis Acta publica inter reges

Angliáé et alios quosvis Imperatores, reges ctc. ■—

Berr. St. Prix. 23- és 130. note 104. —
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a' kö£ romlásra vele kezet fogott, 's kivált fi-

ja elleni gyűlölséget ez aszszonyi szörnyetüg

a' sírig le nem vetkezte. Fogságából pokoli

szövetségessének , a' berezegnek segítségével

clillantván, Troyes várossában egy parlamen

tet alkota, hol a' férjéről egykor nyert régens

királyné cz/met felvette, 's majd az országot

a' legnagyobb zűrzavarba és bomlásba ejtette.

A' Burgundiái herczeg árulás által 1 4 1 8 má

jussá végén a' fővárost kezére kerítvén , pél

dátlan rettenetes mészárlás bélyegzé győzedel

met. Június I2£e volt azon borzasztó nap,

mikor Armagnacot és minden részén lévőket

a' tömlöczökben felkonczolták , sok főrangú

hazafijakat kikeresett kegyetlenséggel dara

bokra vagdaltak, a' Széquánába hurczoltak ,

vagy tornyok tetejéről katonák láncsájiba le

taszítottak. (33.) A' Burgundiái generálisok

elnézték, sőt ióvá-hagyták a' rémítő vérpatak

árasztást, ,maga a' herczeg is tanúja volt e'

szörnyű jelenéseknek, 's barátságoson beszéll-

getett azoknak szerzőjével Capeluche nevű

Pári'si hóhérral, ki viszont néki mint paji ás

sanak kezét megszorította. — Majd Izabella ki

rályné is megérkezett , győzedelmi porapával

(33.) A' királyi ház egy hív szolgája Tanneguy-

du-Chátel az öldöklés alatt nagy bajjal menté-meg

a' koronaherczeg becses éltét, Ótet a' fővárosból

Mélunbe vitte, honnan a' Loire vidéke felé fi'ivor-

lak. — Btrr. Sl. Prix. 134- note 118. l.e Brrin de

Charm. I. 53. —

17*
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fogadták , hangos kiáltásokkal , énkléssel ide-

v ez lék a' pokol leánya jövetelét, 's a' vértől

füstölgő utszákat előtte virágokkal hintették.

Ennyi alatsonságra süllyedhet-le az Isten ké

pére teremtett ember! — 'S mintha a' gond

viselés e' gyilkos örömöt büntetni akarta vol

na , elküldé maga öldöklő angyalát — nem so

kára egy rémítő döghalál szállá-meg Pári'st,

három holnapok alatt azon esztendő septem-

bere Ztól dec. Zkáig 100,000 embert temet-

«ek-el. - ■

Az Angol király azonban mind több elő

menetelt tett, 's 1418 octobere végén meg

szállván Normandia fövárossát Rouent, azt

hoszszas, mérges ostrom után január 16A. meg

vette , (34.) a' mi utat nyitott azon egész gaz

dag tartomány elfoglalására. A' fővároshoz

mind közelebb nyomult a' győzedelmes ellen-

' (34.) Környülállásoson leírja ezen nevezetes os

tromot Le tírun de Charm. I. 53 — 61. Bár mely .

nagy volt a' legundokabb eledelekre szorult lábo

sok ínsége, mégis feladásról nem gondolkoztak,

de magokat mindenre elszánva vitézül oltalmozták.

Az éhség naponként nevekedésével egy versben

tizenkét-ezeren férjfiak és aszszonyok hagyták oda

«' várost, másutt keresni menedéket , de a' kegyet

len ellenség őket a' vár alá viszszanyomta. Ily el

hagyatott rémito helyzetben sok szerencsétlen asz

szonyok megbetegedtek, kiknek szülöttjeket a' kő

falakról lebocsátott kosarakban felhúzták megke

resztelni, nehogy lelkek elveszszen. 's éppen azo»

úton viszzaeresztették haldokló annyokboz. Sok

szor tette már a' vakhit az embert ördöggé ! —

JLtaljában ötvenezerre számítják ac ostrom : '.att

elveszetteket. —

*

\
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ség, V a' honnyokból kiüldözött, vagyonoktól

megfosztott, szinte mezítelenségre jutott, kóbor

ló sok ezer lakosok álJapotja az ínség legret

tenetesebb képét ábrázolta A' jó hazafijak

e' sok pusztulás , veszély látásán megindulva

az országot szaggató két felekezet megbékéli-

tetését czélba vették , a' mire a' Burgundiái

berezeg is najlött. Mint bizonyos részben már

Fra_ncziaország urának, az Angolok barátsá

gára nem nagy szüksége volt , midőn tölök ha

szerfelett elhatalmasadnánakT méltán félhetett,,

bogy ellene' fordulnak, 's azért dauphin Ká

rolyhoz közeledni tanácsosnak vélte. Valódé

vagy színeit engesztelödésének egy a' mondott

korona örökössel júliusban 14196. kötött egye

zése bizonyságát adta, 's ki volt már csinál

va, a* két berezegnek a" Montereaui hídon ösz-

vejövetele a' szorosabb szövetségről érteke--

*és végett , midőn a' legszebb reménnyel ke

csegtető intézetből a' sors kegyetlen játéka ál

tal , annak éppen ellenkezője, sokkal dühö

sebb, rongálóbb, gyűlölség, háborúság fejlő

dött,- a' szakadás szinte orvosolhatatlanná lett.

János a' határozott helyen sept. 10A. 1419Ö-

megjelenvén , a' mint a' dauphinhez közelite,

szokás szerént térdét meghajtá , 's felköltében-

kardját megfogta, azt maga hellyére viszsza-

tenni, egyszersmind némely keserű szókat is-

•jtett. E' pillanatban a' Károly kiséröji, kik

oagyrésaint az előtt a Burgundiái herczeglwl
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meggyilkolt Orléansi Lajos emberei voltak,

a' nevezett herczegre rohanva ötét levágták;

meglehet újabhi hitszegésétől féltek, 's keze

mozdulásáról azt képzelték, mintha fegyverét

urok ellen akarná kihúzni , vagy talám meg

látása bennek a' boszszút hírtelen felgyúlasz-

tá. —■ Nincsenek e' gonoszság környülállásai.

ma is egészen tisztában , történet , Vagy előre

kicsinált plánum szülte -é azt? bajos megmon

dani. Minden adatok eg ybehasonlítása után bi

zonyosnak látszik, hogy Károlynak abhan sem

mi része nem volt, a' mit valamint ifjúkora,

úgy karakterének szelídsége, átaliában min

den erőszaktól idegenkedése ia hihetővé te-

szen, de másfelöl legalább hallgatva helybe-

bagyá azon tettet, mely egy igen veszedelmes

ellenségétől raentette-meg, annál inkább mert

a' gyilkosokat azután is szolgalatjában 's ke

gyelmében tartotta. (35.)

A' Burgundiái herczeg halála a' dolgok

állásán Francziaországban nagy változást csi

nált, azt a' legmérgesebb testvérei had néző-

(35.) Károlyt a' már fenn említett liive Taiineguy-

du-Chátel liarjai iöztt vitte-el a borzasztó hely

ről. —Ezen istentelenség környülállásaira nézve I.

Berr Sl. Prix. 27. 28. ki nyilván mondja hogy Ká

roly abban részes nem volt. „On drcouvre avec "J-

tis/áccion que Charles VII. n'y eul aucune part:" to

vábbá , Lt Brun de Charm. I. 66 — 70- Az utolsó

megjegyzése szerént ezen fejedelmet élte elsb fe

lében földre verő szerencsétlen gyássos. bcly«et»

..Körülötte lévSjinek rabjává tette. —*
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hellyévé tette. A' meggyilkolt fija III. vagy jő

Filep, egy e' névre ugyan nem egészen érde

mes, de sok kitetsző jeles, tulajdonokkal bíró

vitéz fejedelem — attya megboszszúlásáért az

Angolok részére nyilatkoztatá magát, fegyvert

fogott dauphin Károly ellen, személyes gyülöl-

ségének a' hazát feláldozni nem kételkedett, 's.

mivel akármint- ügye , legalább gyermeki kö

telességének teljesitése igazságosnak látszott,

ötét a" Francziát közzüT is sokan követték.

Kezet fogott vele, fija megrontására a' ter

mészet elleni vadindúlatu édes anya Izabella,.

— 's ez istentelen szövetségnek gyümölcse

volt az V. Henrikkel máj. 2t-£. 1420-í. Troyes

várossában- készült híres alku, melyben, elvé

gezték, hogy az Angol király vegye féleségűt

VI. Károly leányát Katharinát, apó&sa életé

ben Francziáországot kormányozza, holta után-

koronájának örökössé , 's a' két ország állan

dóul egy uralkodó alatt legyen, a' mellett a'

száműzött jussaitól megfosztott »,úgy monda

tott" — *oy diiant— d&uphki üldözésére mind

két rész magát forma szerént kötelezte. (36.)

A' gyenge magával tehetetlen királlyal aláí

ratták az országa törvénnyeit öszrerontó, ösi

(36.) Berr. St. Prix. 2Q. Le Brun de Charw.t 70.

7*. Meg volt határozva, hogy a' VI. Károly^neyé-

ben V. Henrikhez intézett levelek ilyen felyülirás-

sal mennyének: „A nalre chier filz Henry , roy d"

^ngletepre, haitier de- Frwnce."
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birtokát idegennek eladó igazságtalan egye

zést,—nem sokára az Angol király egybekölt

a' Franczia herczegnével , 's annál nagyobb

tűzzel folytatta győzedelmes elöhaladását. Mon-

tereau és Melun várossait elébb hatalma alá

hajtván, Pári'st is elfoglalá, lakását odatette,

'* egy a' parlamenttől január. 3-£. 1420-6. ki

adott végzésben megerősítvén a' dauphin szám

kivetését, a' thronusra ötét érdemetlennek hir

dette. V. Henrik udvarának fénnyé, kevély

pompája a' gyötrött, letiport nép nyomorúsá-

gával, szigorú sorsával élesen ellenkezett. Ki

rak a' főváros állapotja igen siralmas volt. A"

mondott esztendő szerfelett sanyarú tele ne-

Telte az éhséggel, betegségekkel küszködő la

kosok Ínségét , ezeknek száma naponként apa-

dott, mind többen költöztek-ki, — borzasztó

vélt a' királyi lakhely néma pusztasága, mely

nek útszájin éjjelenként csoport farkasok or

dítását lehetett hallani. (37.) V. Henrik azon

ban 1420 februáriussa elején, részint azért

hogy feleségét megkoronáztassa, részint pénz

ért es serge szaporításáért Angliába ment. O-

tödfél holnapi távolléte alatt a' Francziák pi

henni kezdettek, sőt Baugé mellett egy kis

ütközetben éppen az esztendő utolsó napján

mártz. 22-£. az ÁngoL király testvérét a' Cla-

rencei herczeget meggyőzték, és elejtettek.

(J7.) Lt Brtm de Charm. I. 76. TT. —
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Henrik számos sereggel visszatérése megfor

dította a' szerencsét, legottan több városok

kezébe estek , azok köztt Meaux , egy nagy ,

'« a' Marne vize melletti fekvéséért igen fon

tos erősség; (38.) nem külömben számos kis-

sebb helységeket is hatalma alá hajtott, míg

másfelöl a Burgundiái berezeg Picardiát egé

szen elfoglalá. Már az egyesült Burgundi-An

gol sereg kezdett déli Francziaország felé nyo

mulni, midőn az Angol király aug. 3i-*. 1422-í.

történt véletlen halála Francziaországot a*

idegen járomtól, a szinte el nem fordítható

rabszolgaságtól megmentette. Nem volt többé'

a' két ország erejét egy nagy pzél kivitelére

egyesítő vitéz fejedelem; fija és következője.

"VI. Henrik még a' bölcsőben, 's azért Anglia

és Francziaország kormánnyát két külön sze

mélyre kellett bízni, a hatalom ezen megosz

tásából pedig természetesen kártékony szaka-

• dás, versengés következett; — Még azon esz,

tendö octob. 21-*. a szerencsétlen VI. Károly

is kimúlt, 's legottan a gyermek Angol királyt

(38.) Ezen várat sokáig rettenthetetlen bátorság

gal oltalraozta annak kormányzója Vauru , vagy

Vaurus, egy komor és vad indulatú katona — guer-

rier soinbre et faronche — Yi szinte nem hihető em

bertelen kegyetlenségével vitézségét bemocskolta.

Lófarkon vonczolt foglyait egy szilfára szokta fel

akasztatni, sőt azt sokszor maga is tette. A' varos

megvétele után V. Henrik e" gonosztevőt az útszá

kon meghurczoltatta, 's hóhér által vegextette-Ki-

t« JSriwt de CAorm. I. 13 — 64- —
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Francziaország uralkodójának is kikiáltották.

Az ideigleni kormány V. Henrik testvére Já

nos Bedfordi herczeg kezében volt, ki Fran-

cziaországhan régens., Angliában protector

czimet viselt , házul távollétében ott helvét

té az öescse Humfried Glocesteri herczegiga.r-

gatott, a' nevendék királyra gondviselés pedig

egy nagybányára Winchesteri püspök Henrik

re bízatott. (59.)

A' dauphin attya halálával a! királyi ne

vet mint VII. Károly legottan felvette, 's ma

gát Poitiers várossában megkoronáztatta;: (40.)-

de igen terhes környülállások köztt rólt, mos

toha sorsa azután is sokáig üldözte, 's szinte

csak csudának köszönhette szarbadúlását. Or

szága szebb és gazdagabb féle részét, a' Loire

vizétől északra erő. majd minden tartományo-.

kat, népes és gazdag fovárossával együtt az

■' ' r ■

(39.) A' nevezett püspök Lanoasteri herczeg Já

nosnak IV. Henrik attyának törvénytelen ágyból

született fija volt. —

(40.) Ez azért történt, mivel ekkor Tíoims, hol

rendesen a' Franczia királyokat koronázni és fel

kenni szokták, az Angolok kezében vólT. Az utol

sóra használták -az'On szent olajat, melynek üve-

geesliéjét— ampulla Remensis — a' legenda szerént'

Chlodvig királynak 496-6. Remigius püspök által'

megkereszteltetésekor az égből egy gaVamb hozta-

le. A' királyi méltóság ezen czimjeit , az iclötöl

megszentelt vélekedésnél fogva a' mondott város

ban kellett felvenni , addig a' fejedelem uralkodá

sát törvényesnek nem nézték. Ezért vélt szüksé

ge VII. Károlynak az érdeklett innepi szertartást

másodszor is a' szokott rendes helyen végbevinni.
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ellenség elfoglalva tartotta, etet magát koro

nája főbb és hatalmasabb vasallussi elhagyták,

kik közzül a' Bretagnei herczeg elébb ugyan

neutralitást színeit, de csak hamar az Ango

lok szövettségesse lett, a' Provencei gróf és

Anjoui herczeg III. Lajos ellenben már két

esztendőtől fogva szinte minden sergével a'

Nápolyi földön táborozott : íináncziája igen

roszsz lábon állott, a' népen felcsikort, "s egy

részint a' beszedők kezében maradott adók ,

valamint a' pénz becsének hol feljebb emelé

sével, hol lejjebb szállításával kapott, de hi

telt rontó kártékony nyereség tették szinte

minden jövedelmét, (41.) a' tengertől elzárva

alig maradott egy két kikötője, honnan segít

séget várhasson, midőn flotta nem létéért az

Angolok ereje szaporodását nem gátolhatta,

(41.) Milyen szorultságban és pénzszűkében volt

néha az udvar , több szembetűnő példáiból lehet

látni. Midőn VII. Károlynak feleségétől Anjoui ber

ezegné Máriától júliusban 1423-5. egy flja Lajos

született,' a' kereszteléshor használt ezüst edények

nek medenczéknek régi szokás szerént — „par les

statuts et cotistwnes royauíx" — a' mondott szertar

tást végbevivo papnál kellett volna maradni. Eze

ket azonban 40 livre summán (ugyan annyi ezüst

húszasnál valamivel többet tcszen) tőle megváltot

ták , de azt néki osah az esztendő vége felé fizet-

hették-ki. Ugyan akkor a' mondott innepi alkalma

tossággal harangozóknak többet tiz hrajczárnál —

dix soh — nem adhattak. Végre 1420-&. midőn Or-

léans várossába eleséget akartak küldeni , a' király

né pénztárába csak négy tallér volt. Lg Brun de.

Chqrm. I. 91, 92.. Berr. St. Prix, 144. note 151. —
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,'» Falamint továbbá rendes katonasága, úgy egjt

kitetsző jeles hadirezére sem volt, sergét több

nyire különböző gyülevész, semmi fenyítéket

nem ismerő csapatok formálták,- melyek a leg

kissebb bal -eset után, kivált ha 'sóídjok ki

adásában rövidség történt, szélyel oszlanak a'

különben is eléggé feldúlt letapodott ország

ban pusztítni, rabolni , éppen azért a' nevezett

király minden pillantatban idegen gyámolra

szorulva, ki ha a' távoli Scotusok nem segi-

(tették, nem csak táborba nem szállhatott,, de-

magát nem is védelmezhette, 's igazán szin

te csak Bourges várossá királlyának maradott,

•' mint lakása hellyéröl csúfolódva nevezték ,

— ennyire roskadt, ingadozó VII. Károly hely

zete, létele, uralkodása kezdetén. —Tetézte

a' roszszat ezen fejedelem gyarlósága , ki a

kormánnyal és országa dolgaival nem gondoJ-

Ta inkább kapott léha gyönyörűségeken, ide

jét maitressek ölében vesztegette , 's koroná

ja jövedelmeit pazérlój (42.) hatalmokkal bo-

tránkozásig. viszszaélő, kedvel ltjeitöl, gonosz

tanácsossitól hagyta magát tunyán , lélek nél

(42.) Ennek nevezetes bizonysága Champeaux

TVilhelm Laoni püspök, Langvedociának Vili Ka-

íoly legjövedelmcsebb provincziájának kormányzó

ja, ki őtet hat vagy hétszázezer tattérig károsította,—

egy azon időben roppant nagy summa ! A' kincstár

nteglopásán kívül még öszveesküyést is forralt ki

rállyá ellen ; 's többszöri rendelése truttzára. tr

esztendeig tudott hivatalában megmaradni, lic. St,

Fri*. »4i. »ote |}4. —
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kül vezettetni! — Ilyen gyenge tehetetlen «%>

lenség gel a' minden tekintetben erösebb és via

dalra felkészült Angolok könnyen mérkőzhet

tek. Idegen földön hadakozva saját országok

annak ínségeitől, ha terheitől nem is, szabad

volt, 's valamint az •elöttök nyílt tenger, úgy

hatalmas szövetségessek és barátjok a' Bur

gundiái herczeg gazdag virágzó tartománnyal

nékik böv segéd -kútfőket szolgáltattak, szá

mos , jó karban lévő, rendhez szokott ármá-

dájokat híres tapasztalt, vitéz generálisok ve

zérelték, egy Salisbury, Suffolk, Sommerset,

Talbot, Warvrick, Falstolf, Arundel, Glacidas.

Régens Bedford maga is igen derék katona,

sőt azon század első rangú hőssé volt, 'snem

kevésbé fényes igazgatói tálentommal bíró

munkás, fáradhatatlan, mindenütt hol kellett je

lenlévő státpsember, ki Burgundiái Filepnek

még szorosabban Anglia interesszéjéhez kap

csolásáért annak húgát Annát 1423. octoberé-v

ben feleségül vette. (43.)

Valóban Francziaország végromlása kö

zel látszott lenni, annál inkább mert az ifja

király tunya és hibás igazgatásából származó

veszélyhez a' külső had szerencsétlen folya-

matja is hozzá járult. — Alig tölt-el három

holnap VII. Károly thronusra lépése után, mi

dőn egy híve által az Angoloktól ráütésselel-

(41.) A' Francziák és Angolok fenn előadott hely

zetire néüve 1. Berr. St. Prix. 5t — 5ő. —
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foglalt kicsi, de még is fontos Várost Meu-

lant herczeg Bedford és gróf Salisbury ostro

molni kezdik, a' Franczia vezér szorult hely

zetében segitséget kér, 's küldenek is néki

hatezer embert. Károly azonban, bár men

nyire szükség lett volna jelenlétével sergét

tüzelni, lelkesitni, azt el nem kisérte, maga

helyett egy udvari emberét rendelte, ki a ka

tonák tartására szánt pénzt drágakövek, asz-

szonyi ékességek vásárlására fordítja, 's így a'

'sóldja kikapásában megcsalt ármáda még a"

veszélyben forgó helyhez érése előtt szétbom-

lik, — az ostromoltak ily bánáson megbosz-

szankodva VII. Károly zászlójit öszveszaggat-

ják, a' város magát feladja , 's az örsereg egy

része az ellenség szolgalatjába általmenyen.

Majd nagyobb csapások is következtek. Az

1425-d. esztendő tavaszszán Scotziából érke

zett segítséggel tízezerre tölt Franczia sereg

Burgundiába nyomulva Crévant várossát kö

rülfogja, 's ott magát erős szinte hozzá fér-

hetetlen állásba teszi , midőn azonban az An

golok gróf Suffolk alatt ezen hely felmenté

sére közelgetnek, jó fekvését elhagyja, 's jul.

3i-£. oktalan hevességgel vélek szembe száll,

de több mint három ezer ember vesztéssel

megverettetik, Crévant az ostrom alól felsza

badul, több városok azok köztt Macon az el

lenség kezébe esnek. A'- következő holnapok

ban ugyan a' Francziák két kis csatában nyer
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tesek voltak, 's az \tet\-diki táborozás, mely

re a' Scotusok újra ,' söt a' Májlandi herczeg

is segédsergeket küldöttek, bíztatónak látszott.

Tizennyoltz ezer emberrel indúltak-ela'Fran-

cziák Normándiába a' Bedfordtól ostromolt

Ivry védelmére. A' Verneuilhél aug. 17-k.

szembetalálkozott két ármáda öszvecsap, de a'

Francziák, bár vitézül- harczoltak, az ütköze

tet elveztették. Ötezer ember maradott a' ne

messég színével együtt a' csata piaczon, nagy

számmal fogságba estek, a' többek elszéled

tek. Minden hadi készületek a' pénztárral e-

gyütt a' győzedelmesek 'sákmánnyává lettek,

kik Verneuilt, 's az egész Maine tartomán

nyal elfoglalják, Anjout a' szomszéd környé

kekkel pusztitják, rabolják. —

Az Angolokra nézve azonban a' hadi sze

rencsének 's több rendbéli gyözedelemnek

semmi nagy és elhatározó következése nem

lett. Ennek okát az ideigleni kormánnyal e-

gyütt járó nehézségekben kell keresni, melyek

nek elhárintása Bedfordnak sok dolgot adott,

ki még tekintete megalapításával bajlódott a'

ket első esztendőben, a' háborúnak hathatóson

és teljes erővel folytatására elég figyelmet

nem fordíthatott. Éhez járult még egy kör-

nyülállás, a' miből fejlődött kártékony visz-

szavonás, egyenetlenség a' Burgundiái hercze-

get Anglia ügyétől szinte elszakasztá. Bavá-

riai Jácobina, Brabáncziai herezeg Jánosnak,
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az Azincourti ütközetben elesett Antal fijának.

'» így Burgundiái Filep unoka testvérének hit

vessé, Hollandia, Hennegau, Seeland örökös

grófnéja, egy szép, lelkes, sok kitetsző tulaj

donokkal bíró fejedelem-aszszony , de a' ki a'

szerelemben könnyen gondolkozott, 's magá-^

ról hamar felejtkezett, hozzá minden tekin

tetben méltatlan, tunya és kicsapongó férjét

titkon elhagyván a' Glocesteri herczegnél ke

resett menedéket, 's minekutánna házasságát

XIII. Benedek ellenpápa (44.) megsemmisi-

tettnek nyilatkoztatá, ily törvénytelen felmen

tésre támaszkodva kezét neki nyújtotta. A'

Burgundiái herczeg, rokona ügyét, inkább még

házának a' Jácobina gazdag birtokától elesbe-

tését szívére ve\te, 's neheztelését nyílván ki

jelenté. Békételensége még többre ment, mi

dőn a' Glocesteri herczeg 1424-4. a testvére

Bedford számára gyűlt pénzre kezét rá tévén,

azzal katonákat szedett, 's nem sokára a'Ver-

(44.) A' Romai pápáit lakását, melyet- 1305-6. V.

Kelemen Avignonba tett-által , XI. Gergely 1377-6.

Bomába viszszavitte, 's mindjárt a' másik eszten

dőben történt halálával az anyaszentegyházban ha

sonlás lett; — a' keresztyén világ nagy botránkoza-

sára a' Krisztusnak két, sőt néha három egymást

liöltsönösön átkozó helytartóji is voltak. Az akkori

antipápák köztt kivált XIII. Benedek 1304-tol 1424-iS

sok zavart okozott. — Ez az 13 78-tól i42Q-ig_teríedo

nagy szakadás —"magnum sehisma — a' Bomai papák

tekintetének igen sokat ártott. L. fitoreri le grand

Djctionaire historique Tome IV. ezen szó alatt

Sthiime tC Ocerdent.
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neuili csata után Hennegauba beütött. Bur

gundiái Filep legottan sergét az Angoloktól

elhúzza, 's a' fenyegetett tartomány védelmé

re Glocester ellen indul. Az innen eredett

had kicsi félbeszakadással négy esztendeig tar

tott, (45.) mely az Angoloknak nagy hátra

maradást okozott, intézeteiket ketté vágta,

Francziaországot ellenben a' végromlástól meg

mentette. (46.) Közbejött még az is, hogy

Bedford nem csak a' Franczia had folytatásá

ra szükséges , és Glocestertöl elvett pénz ki-

pótlásáért, de azonkívül mivel ezen öcscse a*

fennebb már említett Winchesteri püspökkel

szüntelen ellenkezett, a' közttök támadott e-

gyenetlenség eligazításáért is kéntelen volt

1425 decemberében Angliába általmenni, hol

tizenhat hólaapi távolléte, idövesztése a'Fran-

cziáknak megint pihenést engedett.

Könnyű lett volna VII. Károly tanácsos-

sinak ily kedvező időpontot új erő gyűjtésé

re, 's a' szükséges védelem eszközökről gon

doskodásra használni.' Valóban^ tettek isjegy

(45.) A' Delftben jul. 3-fc. 1428-5. kötött alku vé

gezte azt be, mely a' Burgundiái herczeget Jáco-

bina minden birtokai örökössévtr és kormányzójává

tette, a' hatalmot tehát egészen néki adta, a' sze

rencsétlen grófné csak ez üres czimmel maradott,

'is nem sokára ettől is megfosztatott Beír. St. Prix.

150. note 17S.

(46.) Minden írók egyezoleg állítják , hogy ezen

diversio nélkül Francziaország az Angolok jármát ki

nem kerülhette volna. Berr. St. Prix. 150. note 172

18
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czélarányo* lépést, midőn a' Bretagnei her-

czeg vitézségéről ismeretes testvérét Riche-

monti gróf Arthurt megnyervén, ötét 1424 vé

ge felé korona -fővezérré nevezték, ez által

nem sokára a' mondott herczeget az Angolok

szövetségétől elválasztván, Frantziaország ré

szére húzták, egyszersmind tőle segitö serget

is kaptak. De a' léha, csak önhasznokat vadá

szó gonoszlelkü udvariak ennél többre menni

nem tudtak, vagy nem akartak. Richemont szol

gálatba lépésekor mint múlhatatlan feltételt

kivánta VII. Károly több fávoritájinak elbo

csátását, kik egy a' báttya ellen kohóit ősz-

veesküvésben , j' vagy a' Burgundiái herczeg

meggyilkolásában (47.) részt vettek. — A' ki

rály azonban ennek teljesítését halogatta, hí-

zelkedöjitöl megválni nem tudott, sőt a' mi

több, alig képzelhető, bujkált, szaladott fővezé

re elől, ki hitele és tekintete által gyűjtött ser-

gével udvara felé közelgetett, a' thronussa

megtartására sietöt kerülte, 'snagy bajjal, szinte-

kénszeritve lehetett józanabb észre hozni, (48.)

nem is elébb, csak minekutánna már többször

említett barátja , kétszer élete megmentője

(47-) Ezen lávánság értésére szükség tudni, hogy

Richemont veje volt Burgundiái Jánosnak. Berr. St.

Prix. 153. note 177. —

(48.) VII. Károly vakságát látván a' körülötte la-

vo kir. herczegek , udvarából eltávoztak , 's némely

varosok magok feladásával fenyegetodztek. Berr.

St. Prix. 42.
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Tanneguy-du-Chátel látván a' fenyegető kör-

nyülményeket, becsületére szolgáló lemondás

sal önként elvonta magát, kinek azonban di

cséretes példáját egy másik tanácsos Louvet

nem követé, mert ötét erővel kellett elkül

deni, akkor is úgy el nem hagyá az udvart,

hogy rongáló befolyása megtartásáért maga

helyett méltó czimborássát Giacot ura kegyel

mébe bé ne ajánlja. —

Ennyi akadályokkal küszködés után vég

re Richemont. sergét húszezerre szaporítván

I42Ó elején az Angolokat Normandiában meg

támadja , 's Pontorson elfoglalása után a'

mondott tartományt fedező Saint- James -de-

Beuvront megszálla. A' próbatétel sikerülése

szinte bizonyosnak látszott, baszna kétségbe

hozhatatlan volt, de a' fenn említett Giac ál

noksága miatt még is füstbe ment, ki a' ka

tonák 'sóldjára szánt pénzt magánál tartani,

elorozni nem átallotta. (49.) Így a' sereg nagy

része szétoszlott, Richemont kétségbe esve,

megmaradott kevés számú népével rá rohan

a' városra, azt egy merész csapással elfoglal-^-

ni, de tökélletes megrerettetést szenvedett, s

(49.) VII. Károly 1425-6. Langvedociától szép se

gedelmet lopott. A' papság néki ajárlá jövedelme

Sét tizedét, a' községek pudig 250000 livre summát

adtait a' had folytatására, azonkívül i2,ooo-et sza

bad tetszés szerénti használásra. Giac ezt a' pénzt

szinte mind maga zsebébe tette. Berr. St. Prix. 154.

note 182^ -

18*
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kéntelen magát viszszahúzni. Mit nem érde

melt volna azon haza -áruló, ki e' szerencsét

lenséget okozta, 's a' hony szinte legutolsó re-

ménnyét megjátszodtatta ? Még is — a' mit alig

lehet hinni — Giac büntetetlen tovább is ura

kegyelmébe maradott, ki a' lévnyalót ön-be

csülete 's országa java felibe tette. Richemont

azonban e' szörnyűséget tovább nem tűrte , 's

midőn a' mondott kedvellt egy újabb gonosz

ságot követett-el, ötét, bár mennyire ellenzé

a' király, elfogatván, törvényszék elibe állítta-

tá, 's halálra ítéltette. (50.) Csak hamar az

ország rongálására e' gonosztevővel kezet fo

gó társát Beaulieut is hasonló sors ért , kit a'

korona" fővezér a' külső formának csak színé

re sem' ügyelve , alattomos gyilkos segítségé

vel állita-elébb. Minő udvar lehetett az, mii

jén gyáva öszveroskadt igazgatás , midőn a' ki

rály szeme láttára ilyen dolgok történtek! -*-

De mivel látta Richemont, hogy VII Károly

önerején állani nem tud , 's vezetőre , támasz

ra van szüksége,la Trémouillet néki fávoritá-

nak ajánlá. „Te fogod megbánni" azt monda

(50.) Giac bíráji előtt tett vallomása szerént egyik

hetét az ördögnek adta volt, hogy általa czéljait

inkább kivihesse — „cí fin de parvenir á ses intentions.tl

Megitéltetése után azért kérte elébb kezének levá-

gatását, mivel ha. egyezések szerént a' gonosz lélek

a' neki ígért kezét magáévá akarná tenni , azzal

együtt személlyé is hatalmába eshetnék. — Le Brun

<*• Charm. I. 95. — *
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a' király — „én jobban ismerem ótet." —' Va

lóban ilyen felelet koronás-fő szájában,, min

den további magyarázatot szükségfelettivé le

szen! — Azalatt míg a' kincstár rablásában,

zavar és -rendetlenség csinálásban munkás ud

variak, a' hazát szinte minden védelem-esz

közeitől megfosztották , az Angolok több vá

rosokat elfoglaltak, csak Montargis megvéte

lében nem boldogultak, mely nékik sokáig el

lent állott, mivel azt alkalmas fekvése, örző-

sergének derék vezére Bozon vagy Bouzon

des Failles, mindenek felett lakossainak, bár

sreíy áldozatra kész, el nem csüggedő bátorsá

ga miftd addig inegoltalmozák , míg két híres

Franczia vezér La Hire, (51.) és Dunois gróf,

(52.) az Orléansi fattyú — le balard d' Orléans

— felszabadították. De az Angolok vesztéseket

csak hamar kipótolták, Mans várossából, me

lyet a' Francziák rá -rohanással elvettek ,

Talbot és Süffolk őket kikergették,, 's azon

kívül Laval erősségét is elfoglalták,,

(5t.) La Hire elküldetvén a' megszorult vár se

gítségére , minekelőtte az ellenséget megtámadta

vólha i»' következő furcsa imádságot mondotta :

„Istenem! kérlek, cselekedd ma- La Hire-ért azt,

a' mit akarnál hogy La Hire tegyen éretted, ha Is

ten volna, te pedig La Hire lennél!" Le Brun de

Charm. I. t03. —

(52.) Ez a' jeles-hÖs^ki mind Orléans védélmé-

zésében, mind hazájának az- Angoloktól megszaba

dításában kitűnő részt vett, Orléansi berezeg La

josnál; töl-vénytelen ágyból 1402-6. született fija

volt. Későbben, ajándékul kapván Dunois grófságot,
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Bedford azonban 1427 aprilisse elején

riszszatért Angliából,- hol a' belső háborgást

lecsendesíté, 's vele nem sokára megbékéllett

a' Burgundiái herczeg, minekutánna V. Már

ton pápa a Glocesteri herczeg házasságát Ba-

váriai Jákobinával felbontá. — A' régens húsz

ezer emberrel szállott-ki a' Franczia földre,

csak hamar a' Bretaguei herczeg ellen ment,

ki VH Károlyal kötött szövetségéről: lemond-

rán, VI Henriknek 's mondott személyessének

engedelmességet ígért. (53.) E' fenyegető ve

szély sem jóbbítá-meg a' Franczia udvart, la

annak czimjét viselte. Már gyermek-korában bátor

ságának szép példáját adta. MidÖn az attyát Bur

gundiái János meggyilkolta, az özvegy berezegné
Májlandi Valentina egybehíván az egész udvart , rs

a' részén lévő főurakat , azt kérdé tölök. — „Hi

leszsz közzületek első, királlyá testvérének halálát

megboszszúlni?" Méjj hallgatás vala az egész kör

ben, midőn a', kicsi , mintegy hat esztendős János

felszóltál t — „Én leszek , kegyelmes aszszonyom !

*s megmutatom , hogy méltó fija vagyok. " E' pil-

lantattól fogva a' berezegné aránta édes anyai in

dulatot bizonyított, sőt halálos ágyában mintegy

sajnállva mondotta, hogy azon gyermek tőle volt

elragadva — ,,qu' il hiy avoit esté embté" (dérohé) —

Dunois valóban szavát megtartá , mert a' mint egy

kor dicsekedett , élte első felében attya árnyékának

tízezer Burgundiáit áldozotl-fel. Le Briyi de Charm.

I. 99. 100. —

(53.) Ez alkalmatossággal a* Navarrai király is »

a' birtokában lévŐ Nemoursi herczegségéft hasonló

esküvel kötelezé magát Anglia résziére. Berr. St.

Prix. 155. note I89. — A' Bretagnei herczeg testvé

re Richemont azonba hívnek maradott kozzá hálá

datlan királlyához. Le Brun de Charm. I. ioü.
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Trémoxiille kártékony befolyása, országot zá-

Taró tekintete a' király legbuzgóbb híveit, sőt

rokonit is fellázzasztá , kik fegyvert fogván

Eourges várossát, hol lakott, elfoglalják. E

belső had ugyan szerencére nem sokáig tar

tott, de az Angolok elleni készületeket gátol

ta, midőn ezek másfelöl semmit el nem mú

lattak a' következő H26-düi táborozást eldön

tővé tenni, 's minekutánna már nagyrészínt a'

Loire északi partjainak urai voltak , Orléans

elfoglalásával az attól délre eső megyéket is

elborítni készültek. Valóban Francziaország

a' végramláshoz közel látszott állani. — Megr

fosztva minden védelem-eszközöktől , arra ju

tott, hogy 1428 vége felé, midőn a' veszede

lem, már a* legmagosabb polczra hágott, hét

ezer, embernél többet öszvegyüjteni nem tud

tak, 's^a' katonák 'sóldja fizetésére pénzt kel

lett költsön venni. (54.) E' szigorú, roskadt

állapot okát az eddig elbeszéli ett história e-

léggé megfejti. VI Károly hoszszas uralkodá

sa , kivált ezen fejedelem őrültsége után, Fran-

cziaország. mindennemű ínségeinek gyászos ké

pét mutatja. Rablást, pénztcsikorást , népsuj-

tolást rendszeresen gyakorló kormány alatt ré-

•zekre szakadva , a' legszilajabb fejetlenség né-

aőhellyévó* lett, majd egy számtalan nyomorú

ságot árasztó, rongálással, erőszakkal,. pusz

iid) Bern Sí.. Prús. 46.
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utassal béljeges kfilsö hadban , főldmívelése ,

kereskedése szorgalma megcsökkent , a' miből

»' közönséges jövedelem -források elapadása

vagy bédugulása[természetesen folyt. A' haza fel

fordult siralmas állapotja a' VI Károly thronus-

ra lépését követő hat első esztendőben jobbra

nem fordult, a' romlás, elszegényedés, hanyat

lás naponként nevekedett, á' mit nagyrészint

a' tapasztalatlan királyt félrevezető , kincstárt

pazérlo, igazgatást zavarba hozó kedvellteknek

lehet tulaj donitni. Sokszor látjuk a' históriá

ban azon jelenést, hogy a' fejedelem barátjai

az ország legkártékonyabb ellenségei, 's men

től inkább tépik, rongálják azt, urok előtt an

nál több érdemek van ! — VII. Károly még is

•ily nehéz , kétséges időben , a' fenyegető kör-

nyülményeket számba nem véve, kötelességét,

. méltóságát nem tekintve , hozzá nem illő tár

gyakra fordítá munkásságát, puhaság, léha gyö

nyörűség foglalták-el egészen , 's midőn sereg

kiállításáról , koronája megmentéséről kellett

volna kettőztetett iparkodással gondoskodni,

a' bátor, vitéz tettekre, ön-elszánásra példát

adni, akkor örömin népek, mulatságok elren

delésével bíbelődött. (55.) A' helyett, hogy a'

csatapiaczon megjelenve , katonájit személye-

(55.) Egy alkalmatossággal La Híre felette fontos

izenettcl VII. Károlyhoz küldettetvén , ez a' feje

delem nélii felelet helyett egy udvari ínnepet tár

gyszó készületeit mutatta-meg, 'i arról kívánta v«
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sen buzdítsa , tüzelje , híveivel a' veszélybe és

dicsőségbe osztozzék, alig lehetett az ellen

ségtől fenyegetett Orléanshoz néhány mért

földel közelebb jövését megnyerni. 'S mintegy

önvesztére rohanva , derék fővezérét Riche-

montot a' legkényesebb pillanatban áldozta-

fel la Trémouille kápricziájának, tőle megvál

va szolgalatjával élni nem akart, sőt előtte

még várossai kapujit bezáratta. Nem csuda ha

a' Francziák, magáról ennyire felejtkező királ-

lyokat beasülni, szeretni nem tudák, 's szin

te csak az Angolok elleni gyűlölségből marad

tak hozzá híveknek!

Bedford magával hozván a' nem sokára

cardinalisi rangra emelt Winchesteri püspököt,

VI. Henrik nevelőjét , é' kötelesség vitelére

gróf Warwick küldetett Angliába, ki helyett

V. Henrik egyik vitéz, és jeles hadi pajtássá

Montagu Tamás, Salisburyi gróf választatott

az Angol sereg fővezérének, mivel a' régens

Parisból hoszszas időre el nem távozhatott.

A' nevezett gróf mintegy háromezer ember

fris sereggel június végén 1428-0. érkezett

Francziaországba , 's kevés ideig Pári's körül

múlatása után, júliusban kezdé-el a' táboro

zást. Az alatt míg a' Burgundiaiak néhány he-

lekedését tudni. „Valóban" azt monda erre az em

lített vezér, „nem volt soha egy Wrályis, ki ví

gabban vesztette vólna-el országát. Le Brun de

Charm. I. 90. Berr. St. Pris. 159. note 203. —
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lycket Cámpánia és Lotharin-gia határszéleit*

a' Francziáktól elvettek, az Angolok két hói-

nap alatt a' Loire vizétől északra eső vidéket

több erősségekkel elfoglalták, valamint némely

délre fekvő kissebb városokat is., mint Ger-

geaut, Sullyt, melyekre Orléansnak, VII- Ká

roly birtoka szinte utolsó védbástyájának be

kerítéséért, külön választásáért szükségek var

la. A' Franczia ármáda fele ,. 's legderekabb

■vezérei, majd majd minden lelkes hossei, töb-

bek közt Póton' de Xaintrailles és testvére ^

Guitry, Villars^ la. Chapelle, a' Gaucourt Ru

dolf kormánnyára bízott város védelmére si

etve , annak falai közzé zárkóznak , és a' tö

résre állanak, szembe a' veszedelemmel,, nem

attól gyáván futva, mint la Trémouille,. 's a'

király több udvari' csapodárjai. A' lakosok péU

dás elszántsággal, minden áldozatra kész-búz-

gósággal viszontagolják az örsereg oltalomin-

tézefeit,. 's annál elkeseredettebbek az Ango

lák ellen,, mert herczegjek gyilkessával , V

majd. enn.ek íijával a' haza romlására kezet

fogtak.—

Orléans a' Loire vizének jobb és északi

partján fekszik, a' bal partal egy híd köté-

öszve, melynek fejét m' Tournelles nevii kis

erősség, ezt megint egy föld bástya, boalward,.

fedezte. A' Salisbury-tól vezetett ellensége*

sereg october első napjaiban nyomult köze-

ebb, majd a' vizén egészen általtakarodott

f A
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-* u-dikben már a déli parton Orléans alatt

állott. (56,) Az ostrom melyet a leghíresebb

Angol és Burgundiái generálisok igazgattak,

csak hamar elkezdődött, a' fővezér a' várost

roppant kögolyóbisokkal lövöldözte^ minde

nek felett pedig a' Tournelles V, ennek fold-

bástyája elfoglalásában munkálódott. A' Fran-

cziák vitézül oltalmozták magokat, 's october

2i-£. az emiitett földbástyát rárohanással el

venni akaró Angolokat, négy órái mérges via

dal után, melyben a városból az őrizet segít

ségére sietett férjfiak, öregek, 's még aszszo-

nyok is részt vettek, hátrálásra kénszeritik,

de csak ugyan Salisbury három nap múlva,

kivált egy föld alatt ásott mina segítségével,

mind a' két erősség birtokábaa vala. A' Fran-

cziák nem késtek a Tournelles elvesztet ki

pótolni, mert a hídnak két boltozatját leront

ván a következőre egy. uj bástyát raktak, a*

mellett october 2 5-*. segítséget kaptak mert

gróf Dunois 's több vitéz pajtássai, azokköztt

marsall Sainte-Sévére és La Hire mint egy

800 katonákkal a' városba érkezének. így ez

még keményebb ellentálláshoz készülvén, az

Angol vezér, mivel a tél is közeledett, jóbb-

(56.) Orléans nevezetes ostromát üörnyülallaso-

son leírja Le Brün de Charm. I. 115 — 220. leginkább

egy azon időbeli hiteles és pontoson készült öap-

ló — Journal du. siége— után, mely Orléan* varossá

levéltárában találtatott. —
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nak itélé az ostromot bezárássá változtatni,

'a a' körülvett Orléans minden közösülését a'

lehetőségig ketté vágni. De felmenvén a' Tour-

nellesbe, midőn ennek.egyik ablakából a' vá

ros fekvését nézné, egy ágyúgolyóbistól, mely

fél orczáját elhordotta, földre teríttetek,- '»

kevés nap múlva bevégezte sok vitéz tettek

kel tündöklő, de gyakran kegyetlenséggel is

bélyeges éltét. Helyette a' nemesebben érző

gróf Suffolk lett fővezér, ki sergének egy ré

szével a* jobb partra általment, az ostromot

azon oldalról is folytatni, 's megelőzője plá-

numa szerént a bekerítést végrehajtani. Ez

abbóL állott, hogy az Angolok a' város körűi

bizonyos távolságra tizenhárom bástya forma

erősségeket— bastille — építettek, melyek köz-

zül öt a' bal, hét a' jobb parton volt, egy pedig

a' Loire közepén lévő szigetre tétetett, hol

repülő hid a' két partot egybeköté, 's a* vi

zén hajókázást gátolta , egyszersmind ezen

bástyákat két sor sán&zal' próbálták öszvekap-

csolni , de a' mit végre nem hajthatlak. (57.)

Mig ez ostromi munkákon dolgoztak, az alatt

a' város lövetése folyt, 's mind két részről né-

(57.) A' város bezárására intézett bástyákra néz

ve I. Berr. St. Prix. J65. note 223. A' jobb parton

lévőkhöz csak december végén kezdettek, de az

után nagy szorgalommal dolgoztak rajtok, note 226.

Jelesen világosítja az ostromot, mintegy szem eli

be terjeszti, annak rajza, mappája — carte- visuelle—-

melyet Berr^ Sí. Prix közöl ar szükséges magyará

zatokkal. 246— 350. L. még Le Bmn de Charm* I.

«9 — 446. —
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ha aa éjj esendességében is, több véres csa

ták, viadalok történtek, de elhatározó követ

kezés nélkül. Januárius végV felé azonban a'

várost bezáró erősségek, már nagyobbára ké

szen voltak, 's az eleségek hadiszerek és se

géd -sergek bevitelét nehezítették, noha egé

szen meg nem akadályoztathatták. (58.) A

városbeliek insége mind a' mellett naponként

sulyosodék, annál inkább mert az ostromló

sereg száma szüntelen szaporodott: (59.) mar

éhségtől is kezdettek félni, e' kedvetlen hely

zetből kimenekvésre azért azt a' módot lát

ták, hogy az ellenséget a' számára küldött

szállítások gátlásával szorultságba ejtsék, kü

lönösön a' Bedfordtól Falstolf vezér alatt fe-

bruarius elején Pári'sból elindított, élelemmel,

hadi eszközökkel fegyverekkel megrakott több

mint 300 szekereknek útját állják.

E?en intézet jó kimenetele szinte bizo

nyosnak látszott, annál inkább mert Bloisnál

(58.) A' Francziák , az Ángololi szoros vigyázatja

mellett is , több versben kaptak segítséget. Januá

rius elejével 200, fébr. 8-ft. és g-Zr. 2300 fegyveres

ember érkezett a' városba. — Le Brnn de Charm. I.

148. 164. 165. nem különben eleséget is néhányszor

vittek-bé. 147. 154. 195. 208. 1. —

(59.) Az Angolok különösön háromszor kaptak

ero nevekedést, decemb. i-söjén mikor Talbot né

kik 300 katonát , eleséget és sokféle hadi szereket

▼itt, továbbá decemb. 30-ft. 1500, és január. 16-fc.

1200 emberek érkezett. Némelyek állítása szerént

az ostromló sereg, mely elébb mintegy 10,000-ból

állott, lassanként 23,000-re szaporodott. Le Btuk

át Charm. I. 140. 145. 151. 185. —
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gróf Clermont, a' Bourboni herczeg nagyob

bik fija, három vagy négy-ezerből álló és Or-

léans segítségére rendelt serget gyüjte-öszve,

mely a' városban lévő őrizettel kezet fogva,

a' jóval kissebb számú, legfeljeb 2000-re me

nő Angol kiséreten könnyű szerrel, erőt ve

hetett volna. Ilyen szándékkal azért, bár fé

lelmes volt az Orléanst védőket gyengitni,

még is mivel másfelöl az ellenség erejének

szaporodása nagyobb veszedelemnek látszott,

mintegy 1500 embert La Hire., Póton de

Xaiutrailles, Sainte-Sévére és más fő urak

vezérlése alatt kiküldöttek onnan Janville fe

lé, a' merre Falstolfnak kellett jöni, hogy ötét

Clermontal egyesülve támadják-meg. De vagy

Clermont elkésése , vagy az Orléansi csapat

nak későbben mint kellett volna elindulása

miatt, az utolsó, véletlenül a' nagy sereggel

öszvetalálkozás előtt , Houvrai- Saint-Dénis

helységnél fébr. 12-£. már estve félé az An

golokra bökkent, 's bár Clermont több vers

ben és sürgetöleg izent La Hireriek hogy meg

érkezését várja -meg, a' Francziák, számitni

nem tudó hevességek szerént, arra nem ügyel

tek, 's idő előtt viadalba bocsátkoztak. Fals-

tolf kísérő sergét öszveszedvén jól elrendelte,

a' szállító szekerekkel körül sánczolá , majd

az ilyen formán alkotott védfal elibe álliti

legderekabb nyílassait, 's végre ezeknek fede

zésére , valamint a' lovasság első rohanása
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akadályoztatására egy sor megvasalt czőveket

reretett a' földbe. A' Francziák ellenben nem

tekintve a késő időt, minden előre vigyázást

elmulasztva, rend és plánum nélkül, a mel

lett egymás köztt, kivált a' Scotziai vezérek

kel egyet nem értve, a' mi a' zűrzavart nevel

te , igen hevesen támadták meg a* magát erő»

állásba tett ellenséget, s mint máskor is, ha

sonló szelezés esetében, teljes megverettetést

szenvedtek, annál inkább, mert bár a' csata

vége felé gróf Clermont a' nagy sereggel meg

érkezett, de neheztelve, hogy rendelésére nem

hajtottak, nemtelen boszszús indulatból, abba

semmi részt nem vett , 's veszélybe forgó ha

zafi-társait nem segitve folytatá útját Orléans

felé. A' Francziák sokat vesztettek, a' harczo-

lók nagy része a' csata piaczon maradott, azok

köztt főrangú tisztek is, mint Stuart János

"Scotziai koronavezér és testvére Wilhelm, so

kan elszéledtek, s csak egy kis csapat volt,

melyet e' viadalban sebet kapott Dunois né

hány társlíi segítségével a' szaladásból meg-

téritvén , és öszve szedvén a* városba viszsza-

vitt. —

Egy ilyen csekély, más időben tekintet

ben sem vehető csata ■— mely heringek napja-

nak— lajournée des harengs— neveztetik, (60)

(60.) Ennek oka az, mivel Falstolf szállítása ép

pen böjtre esvén , annak nagy része heringekkel

rakott tonnákból állott. Le Brun de Charm. I. 181.
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szinte az ország végromlását húzta maga után,

a' miből annak roskadt állapotját meglehet ítél

ni. Az akkori környülállások köztt VII. Ká

rolyra nézve a* nem nagy számból álló sereg

elvesztése is igen érzékeny csapás volt, mert

erejét szembetünöleg gyengítette, a' részén lé

vőket még inkább elcsüggesztette, 's könnyen

«' már sokat szenvedett Orléans elesését

is húzhatta volna maga után, (6l.) mikor a'

déli tartományok, hol nem sok erős és hadi

szerekkel megrakott városok találtattak, az el

lenség előtt nyitva állottak.— A" hős város la-

kossi mind a' mellett hívségekben nem inga

doztak, de minekutánna Clermont febr. lü-Jt.

több főemberekkel , kik között volt La Hire,

's legalább kétezer emberrel tölök eltávozott

— mely sereg azután haszon nélkül szétosz

lott— magok megtartását még inkább lehetet

lennek látván , mindjárt másnap Foton de

Xaintraillest többekkel követségbe küldöttek

(61.) Berr St. Prix. 176. I. több okokkal világoson

megmutatja, milyen fontosnak hittek Orléans meg

tartását, melynek elvételéből Franciaország vég

romlása következhetett volna. Egy környülállás

azonban különönösön figyelmet érdemlő. Az ostrom

elején Chinonba gyűlt közönséges rendéi a' VII. Há-

rolyhoz hiv provincziáknak 400,000 és mindenkitol

fizetendő — payable par tonte sorté de gens — francot

határoztak az Angoloknak ellentállásra, és Orléans

segítségére. Egyszersmind felszállították a' ko

rona főrangú vasallussait, szolgálni a' királynak

•' végső szükségben — „servir le Roi en 'cetté extrémité. "
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a' Burgundiái herczeghez, (62.) 's néki azon

ajánlást tették, hogy Orléans a' háború végé

ig az ő gondviselésére bizattassék, de a" minek

az Angol régens hevesen ellene mondott, söt

a' közbenjáró herczeget sértöleg útasitotta-el

a' kívánságot , ki azonnal megtiltotta alattva-

lójinak az ostromba tovább részt venni. (63.)

Midőn két holnap múlva april. 17-£. 1420-&

a' követek a' roszsz válaszszal viszsza tértek,

az elkeseredett lakosok mindjárt az azt köve

tő éjjel az ellenség táborára kirontottak, azt

iszonyú mészárlással feldúlják, de a' mint vir

radta felé 'sákmánnyal rakodva viszszatérnének,

az Angol lovasok a' nehezen haladókat utói

érték, 's közöltök nagy vérontást vittek-vég-

be. Ez a' csapás a' szerencsétlen ostromolta-

kat még inkább földre verte, maga VII- Ka

roly is, ki ekkor Chinonban .lakott , kétségbe

esve, hazáját, koronáját elhagyni, és Spanyol-,

országban vagy Scotziában menedéket keresni

készült; tanácsossai azonban erről leverték, 's

a' Dauphinéba vagy az Auvergnei hegyek köz

zé szaladást javallák. ■— (64.) De a' veszede-

(62.) Az Orléansiak többször küldöttek Angliába

követeket fogva lévő lierczegjekhez , hogy birtoka

neutralitássát eszközölné-ki , de a' ki a' Troyesi

gyalázatos alku aláírása nélkül azt meg nem nyer

hette , — arra pedig rá nem állott. — Le Brun de

Churm. I. 186. —

(63.) Le Brun de Charm. I. 200 — 212. —

(64.) Némelyek azt mondják, hogy VII. Károlyt

a' hitvesse, Anjoui Mária verte vólna-le az ország

19



lem legfőbb pontján, melyet clforditni embe

ri erőnek szinte lehetetlen volt, a' balsorsai

már vívni nem tudó, gyáván habozó, önma

gával tehetetlen fejedelmet az ég nem ha-

gyá-el, reménytelen segitséget küldött neki

egy gyenge pásztorleány által, kinek karja a*

hatalmas, kevély ellenséget megalázta, leti

porta , 's az ingadozó, szinte öszveroskadó

Franczia thronnst csudálatoson felemelte ! —

Champagne és Lotharingia szélén Vau-

couleurs-töl nem meszsze egy kellemes völgy

ben feküdt Domremy nevű kis falu. Itt lakott

becsületes földmivelő d' Arc Jákob, kinek fe

leségétől Rornée Izabellától három fija és két

leánya volt. Ezek közzül egyik a' haza hős

leánya Johanna. Születése esztendeje egé

szen nem bizonyos, önállitása szerént azon

ban 1410-A. vagy 1411-A. jött a' világra. (65.)

ból eltávozásról, mások szerént a* szép.Sorel Ág

nes érdeme, ki kos érzésre tudta buzditni a' ki

rályt. Le Brun de Ckarm. I. 215 — 210. az elsora

azt jegyzi-meg, hogy mivel a' királyné alilior férjé

tol külön Bourgesba lakott, rá olyan befolyást

nem igen gyakorolhatott, a' másik állítást pedig

anachronismusnak mondja, mert Sorel Ágnes nem

elébb mint 1432-5.' lett a' király kedvelltje. íg^

Schillernél is költői szabadság , midőn Orlcansi

szűz czimü jeles tragédiájában Ágnes ilyen módon

jelenik-meg ! —

(65.) Le Brun de Charm. I. 245. 246. Btrr.^ Sl.

Prix. 177. note 242. — A' bires Angol historicus

Hume szerént 27 esztendős lett volna 1428-6., ti«

esztendővel tehát idősebb, (1. Sthlegd. Geich. dec



Rokoni kfiztt különösön emlitést érdemel Du-

rant Laxart, egy szomszéd falu lakosssa. Jo

hanna a' csendes házi élet és gazdaság köré

hen nevekedett, édes annya oktatta a' keresz

tyén vallás közönségesehb igazságaira, a' var

rásban és fonásban szép előmenetelt tett, e-

gyébaránt sem olvasni, sem irni nem tudott,

neve aláírását kereszt-vonással jegyezte. Majd

szüléjinek, kiket erősen tisztelt, úgy testvé

reinek segített a' mezei munkákban , 's midőn

• rá került a' sor, a' falu csordáját valamint at-

tya marhájit és lovait is legeltetni szokta , na

gyobb korában pedig inkább házi foglalatos

ságokra adta magát. Engedelmes, tiszta-erköl-

csü , istenfélő , békességestürő, adakozó, jószí

vű, félénkségig szemérmes , munkás, szorgal

matos, társalkodását megválaszstó leánynak ír

ják, karaktere nyájasságát, szép magavisele

tét, és okosságát mindenek egyaránt dicsér

ték. (66.) De kivált kegyessége, vallásos ér-

Jungfr. von Orl. S. ti 7. ) de ez nem igaz, a' mint

Berr. St. Prix a' felhozott helyen világoson meg

mutatja. A' tévedést Monstrelet chronistánali ezen

szavai okozhatták , „agée de vingt ans, ou environ."

(66.) Egy Angol biztos, kit a' fogságba esett Jo

hanna ifjabb kora fclol tudakozódni küldöttek Dom-

remybe, azt jelentette, hogy a' mit ezen leány ma

gaviselete felöl hallott, abban semmi sincs, a' mit

tulajdon testvérében megtalálni ne kívánna. Le

Brun de Chafm. I. 256.— Átaljában ezen iróból van

véve Johanna egész karaktere , ki otet azon idő

béli szemmel látott tanúk után rajzolta. I- 240,-—

277. Ij. még Berr. St. Prix. 101. -r-

19*



20Z

zése jókor szembetűnt, ea volt legfőbb, egésa

valóját elfoglaló hajlandósága. Mihelyt napi

kötelességét végzé, többnyire a' templomba

sietett imádkozni, az Istenről és boldogságos

•szűzről örömest beszéllett, a" magánosságot

kedvellé, sokszor játszó pajtássaitól félrehúz

ván magát , gyermeki ártatlansággal szavait a*

Mindenhatóhoz intézte , 's néha a harang hang

jára a' mezőn is letérdeld könyörögni. Már ti,

13 esztendős korában a' falusi leányok ének

és táncz mulatságában nem sok örömét talál

ta, azt oda hagyva inkább egyedül templom

ba ment, a' miért társaitól olykor szemrehá

nyást kapott, kik őtet igen áhítatosnak talál

ták, 's azért ki is csúfolták. (67.) Minden val

lásos szertartásokat pontoson teljesített, egy

esztendőben többször meggyónt, húsvétkor

rendesen áldozott, 's el szokott menni búcsú

ra egy a' faluval szomszédos kis kápolnához,

hová néha erős vágyása foglalatossága köré

ből is elhívta. Átaljában a* szent helyeket sze

rette meglátogatni, 's azok köztt tisztelete tár

gya volt egy Domremyhez közel eső régi er

dő melletti pompás terepély bikkfa és forrás,

melyeknek szomszédságában hajdan a' közvé

lekedés és nép száján forgó emlegetések sze

rént tündérek laktak; (68.) hová akkor a'.fa-

(67.) Le Brun de Charm. I. 254. 255.

(68.) Énért tündérek fájának is hívtak — Arbre des

Fées —mbs névvel pedig Beán Mai és Arbres des

Dames. Le Brun de Charm. I. 204. —j
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Itlsi ifjak, leányok, gyermekek esztendőnként

májusban öszve-sereglettek, 's virágkoszorú

kat, füzéreket aggattak a' fára, mely példát

némelykor a' közttök lévő Johanna is követ

te, bár rendszerént virágjait a' Domremyi szent

szűz képének szentelé. - -

Valamint vallásos buzgóság,, úgy hazájá

hoz vonszódás , azért melegen érzés is czi-

merezé az emiitett leány karakterét, "s ezen

indulatot benne az ország akkori rongált si

ralmas állapotja bizonyosan táplálta, eleve

nen tartotta. A' had" kíséretében járó inség- és

veszély sullyát a' közrendűek is nagy mérték

ben érezték ,. a' részrehajlás lelke a' csendes

kunyhók lakóji köztt is ellenséges szakadási

esinált , 's az ismeretes Armagnae és Burgun

dia* pártneveket közttök i& lehetett találni..

Domremy minden lakossi egyen kívül a' tör-

TÓnyes király hívei voltak , midőn a' szomszéd:

Marcey, vagy Maxey falubéliek nyilván az el

lenkező felekezettel tartottak. E' versengés

befolyt Johannára, kinek keble saját vallomá

sa szerént, a' Burgundíaiakselleni gyülölségtöl

szabad nem volt. — Különben is hamar ki--

tűnt, mennyire szívén hordozza hazája sorsát,?

melynek veszélyből kiemelésével sokat bíbe

lődött; (69.) ez a' merész gondolat lebege

(69.) Johanna fogoly korában megkérdeztetvén v

érzett é magában Kívánságot a' Burgundiaiaknak

ártani? — azt felelte, — „nagy vágyása volt,, hogy
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•sflntelen előtte, '» annyira erőt Tett rajta,

hogy felhevült képzelődése angyali jelensé

gek, isteni súgallások alakjában mutatá né

ki vágyása fö tárgyát, 's belső érzése eleven

szemlélését felsőbb intésnek, kinyilatkoztatás

nak vélte. Égi követek serkentették királlyá

's hazája szabadítására sietni , kik őtet a' Min

denható pártfogásáról, 's forró óhajtása telje

sedéséről bíztositák. (70.) •

királlyá az országát viszsza kapja." Le Brun de

Charm. I. 281.

(ro.) Johannának, a' mint Ő maga beszéllette—

IS esztendős korában egyszer az attya kertjében

hirtelen igen nagy fényesség tűnt szemébe, mikor

egy kegyességre intő , 's az ég védelmét igérö fel

séges szózatot is hallott. Későbben Sz. Mihály

arkangyalt fénytol körülvett sok má3 angyalok tár

saságában látta, tőle felszóllittatott VII. Károly se

gítségére menni, 's bizonyossá tétetett, hogy_ Sz.

Hatharina és Sz. Margit vezetoji , tanácsadóji le-

jéndenek , kik néki meg is jelentek , 's a'_ király

sorsa jobbra fordulását jövendölték. — Idővel az

égi küldöttek gyakrabban meglátogatták, mind e-

rösebben sürgették a' királyhoz indulását , 's az

Isten parancsolatja teljesítésének óhajtása annyira

nyúgtalanitá Őtet, hogy „kellyét nem találta."— Jo

hanna jelenéseit és szózatjait környülállásoson, Ao

kitüno l'ogultsággal , azoknak szóról szóra hitelt

adva elbeszéli! Le Brun de Charm. I. 289—305- azt

ísakugyan megjegyzi , hogy. egyedül az 6 vallomá

sán alapulnak , mivel azokat rajta kivül se»U sem

látta vagy hallotta: mely környülállás eléggé mu

tatja mit kelljen e' dolog felől tartani. Mind ezen

állitott mennyei kinyilatkoztatások természetesen

esak a' nevezett leány elragadott heves képzelodé-

íének szüleménnyel, a' magánosságban egy tárgy

ra függesztett, attól egészen elfoglalt elméjének

ábrándozásai , a' miket 5 elevenen látott éa hitt ,



Johanna tizenhat, vagy tizenhét eszten

dős lehetett r midőn hírtelen Domremy kör

nyékét Burgundiái sergek elboriták. A' mon

dott falu lakossai az ellenségtől féltekben- a*

szomszéd Neufchateauba futottak, hol az öreg

d' Arc és az övéi egy la Rousse nevű asz-'

szonynál tartózkodtak. Négy öt napi ott mú-

latások alatt Johanna, az attya marhájit legel-

teté , néha pedig gazda&zszonyának a' házi- dol

gokban segitett. (71.) Domremybe viszszáté-

rések után , csak hamar Johanna szüléji meg

egyezésesével a' hozzájok közel Kis-Burej

nevű falúban lakó nagy-báttyához Durand La-

xarthoz ment. Alig tölt-el nyolcz nap oda ér

kezése után , midőn ezen báttyának kijelen

té, hogy néki elébb Vaucouleursbe, 's onnan a'

dauphinhez (72.) kellene sietni , kinek fejére

akarja tenni a' koronát, mert a! mint hajdan

mert csak egy és minden más külső tárgyakat ho

mályba borító gondolat volt előtte világos, —

(7b) Ezen környülállásból csinálta a' Burgundiái

félhez szitó Monslreht azt* hogy Johanna egy foga

dóban hoszszas ideig szolgáló lett volna; — ,,/mc

grant espace de tems chamberriere en nne hnstelleii

a*" mit többen gondatlanul utánna írtak, Voltaira

Í>edig illetlen és aljas elméskedéssel használt a' hos

éány nevetségessé tételére. A' mondott állítás alap

talanságát világos és gyŐzö okokkal megmutattak

Berr. St. Prix. 170. kivált Le Brun de Chann. I.

S06-— 310. —

(72.) Azért aevecte VII.. Károlyt esak danphin-

nek , nuv.el a' szokott helyen Reimsban még fel

kenve , 's megkoronázva nem volt. — Le Brm de

CTiwm. I. 401. —



296 *

meg volt Jjővendólve „Francziaországot egy

aszszony döntő veszélybe, (73.) 's egy szila

fogja megszabadítni." ■— Durand Laxart lat

rán húga erős és állhatatos feltételét, annak

igazságáról végre maga is meggyőződött, 's

elébb egyedül ment Vaucouleursbe kormány

zó Baudricourthoz , ezt a' leány kívánsága 'a

rendkívüli ígéretei felöl értesítni. De a' neve

zett tiszt ötét roszszul fogadá , 's többször

monda, hogy pofozná- fel a' húgát, és külde

né haza. Az élsö lépés roszsz kimenetele a-

zonban nem íjeszté-el Johannát, 's czélja el

éréséért maga ment május közepén 1428-b. a'

Tárosba , hová nagy-báttya is elkiséré. Ott

Baudricourt elibe bocsáttatva neki az Úrtól

küldetését megmondotta , kinek segítségével,

a' dauphin bizoyoson királlyá felkenettetik.—De

hitelt ekkor sem nyert, 's a' kormányzó őtet

jó válasz nélkül ereszté-el magától.— Johan

nát e' második elutasítás erősen megilleté , a-

zért gyakran élt a' vallás vigasztalásává!, a'

mellett belső nyugtalanságát nem titkolhatá ,

a' dauphinhez vágyása volt minden beszédé

nek tárgya, 's azt mandá egykor ,,a' mennyei

királytól van rám bízva ez a' küldetés , 's ha

térdeimen kellene is, elmennék odp."' (74.)>

I (73-) Ezt Johanna Iiihetósön Baváriai Izabellára

értette. JLe Brun de Charm. I. 320.

(74.) „C* est de Ja part du roi du ciel, que cetté

mission m" est confíée, et quand je devrais y aller

»ur mes genous , j' irais." — Le Brun de Charm*

I. 326. —



Nem különben ismétlő azon jövendölést, hogy

Francziaország szabadulását egy a' Lotharin-

gia széléről — des marches de la Lorraine —

érkező szűz eszközléiidi. Rendithetetlen bizo

dalmat mutató szavaiba többen kezdenek hin

ni, a' róla elterjedett hir Baudricourt-ra is be

nyomást tett, ki éppen azért vele újabban ér

tekezett , noha következés nélkül , *s Johan

na báttyával Kis-Bureybe víszszatért. —

De állhatatos maga elszánását az akadá

lyok teljeséggel nem gyengítették, 's báttyá-

tól kisértetve a' következő böjt elején 1428

februariussában újfa Vaucouleurs-be ment.Ban-

driconrt még akkor sem akará szándékát elö-

xnozditnj, 's Johanna azért, ajánlás nélkül is

útnak indúla, csak-ugyan meggondolkozván

hogy így elmenni nem helyes, a' városba visz-

sza-tért. Történetből akkor egy előkel lő ne

mes Novelonpont János Metzböl, vele 's me

rész szándékával megismerkedvén , legottan

néki annak végrehajtására segítségét ígérte.-

Egy ilyen példa több követökre talált, csak

hamar egy más nemes Poulengy Bertrand i»

magát Johanna részére nyilatkoztára , kinek

neve mind ismeretesebb lett, mind többen, '

kezdek hinni, hogy ,, el küldetése isteni kegyeir

lem lenne , \s ötét a' szent Lélek vezetné."

(75.) Nem sokára szül éjit is megengesztelő r

(75.) Le Si-un de Charm. I. i35- —
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bár elébb tudtok út 6gjeaéttk"n&kh\ [lett lé

pésével nékik bánatot okozott,, 's Vaucou-

leursbölegy levélbentölök engedelmet kérvén,

azt megnyerte. Végre a közvélekedés Bau-

dricourt kétségeit is niegyözvén ,. Johannának

az udvarhoz menetelre egyezését adá, ötét

oda ajánlotta. E' szerént czélját érte, de mi

vel nemi öltözetében sok bajnak és kedvet

lenségnek lett volna kitéve , meghatározta ,

hogy férjfi. köntöst vegyen magára. Vaucou-

leurs. lakossai ruházták-fel, nagybánya,, 's egy.

más Kis-Bureyi lakos 12 frankon néki, egy

paripát vettek, Baudricourt kardal ajándéko-

sá-meg.

így indúlt-eí, febjv 13-rt. 1428-0. Johan

na a! már emiitett két nemestől u. m._ Nőve-.

lonpont Jánostól, Poulengy Bertrandtól, továb

bá harmadik testvérétőt d* Arc Pétertől, egy,

királyi követtől, (76.) egy katonától és két

szolgától kisértetve, — Francziaorzág sorsát

eldöntő útjára I. A' jelenlévők közzül szándék

ka merészségén bámulóknak azt feleié a' bá

tor leány „hogy nem. fél, mert az Isten el

lenség köztt is utat fog néki a' dauphinhez

csinálni!""—-Azon kötayéket bíró Angolok eV

Burgundiaiak miatt nagy vigyázatra volt szük-

(76.) E«en követnek — nuneius regius — a' kísérők

köztt létéből lehet gondolni , bogy. Baudricourt

elébb Johanna felől az udvarhoz kérdést tett, '*

minekutánna onnan választ és rendelést kapott,

iuditáel Őtet. La Brun de Chanru X. IÍ6- Í59- —
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»ég, aaért thkon, néha éjjel is, kellett menni,

'» igy csak ugyan baj nélkül Saint-Urbain,

Auxerre, és Gien városokon keresztül elérték

Fierboist, mely Chinontól öt vagy hat órai tá

volságra esik. (77.) Innen Johanna egy a' ki

rályhoz küldött levelében szabadságot kért

a' hozzá mehetésre „mivel ötét segitni tett

oly nagy utat, és sok dolgot tud, a" mi néki

kedves fog lenni." (78.) Úgy látszik csak ha

mar kedvező választ nyert , mert "Vaucouleurs-

böl elindulása után a' tizenegyedik napon fébr.

2A-k. Chinonba megérkezett.

A' Francziaország megmentésére az ég

től küldött szűz élte virágjában vala , egy if

jú, szép és jól formált leány. — ette estoit jen

né fílle, belle et bien formée. (79.) Meglehe

tős nagy termete, erős, egyarányu, igen fáin

testalkotása, kitűnő fejér bőre, gesztenye szín

haja volt, arczvonásiból komorságra hajló, ár

tatlan szelídség, bizonyos bús kellemetesség

látszék, nyájas és kedvelltetö hangjával szíve-

(77.) A' király megszabadítására siető , ifjú pász

tor leány — jeune bergerette— hire ezen útja közben

Orléansba is elhatott. Le Brnn de Charm. I. 354.

(7a.) Ezen levelében Johanna saját vallomása sze

rént, még azt is irta „hogy a' királyt mások köztt

meg fogja ismerni" — „qu'elle reconnattrait bien le

roi ealre lous les autres." Le Brun de Charm. I. 3.59.

Ez egy alább előforduló környülállásra nézve meg

jegyzést érdemel. —

(70.) Vitéz d' Aulon Lajos szavai ezek , ki Johan

na szolgalatjára rendelve, szüntelen körülötte volt.

Le Brun de Charm. I. SöT. <—
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ket bájolt, igen helyesen és okoson beszélletl,

mint egy vitéz oly szépen, ügyesen lovagoltr

's tudta a' láncsát forgatni. — Végre , a' • mi

különösön megjegyzésre méltó, az aszszonyi

nem szokott, és bizonyos időben előforduló-

gyengeségétől ment lévén, könnyebbéi* telje

síthette a' férjfiui foglalatosságokat, 's. talám.

ezen környülállás. okozá inalkatjának nagyobbá

ingerelhetöségét, a' mi hevesebb képaelödé-

sére bizonyoson befolyt. (8o>).

De VII- Károly a' távolról sok veszé

lyek ' köztt szabadítására siető, magát éret

te feláldozni kész leányt nem bocsátá mind

járt maga elibe. T'anácsossi köztt a' felett r

ht>gy váljon teheti e' azt vagy nem? versen

gés támadott; 's Johanna két napi- vitatás, tu

dakozódás ,, 's többszöri kikérdeztetése után,

(81.) csak a' harmadik nap juthatott a' király

hoz. ' Elfogadása estve felé egy ötven fáklya--

tói világított teremben történt, hol sok fő

urak , 's több mint 300 elökellő vitézek valá—

nak egybegyűlve , azok köztt két Orléansi

követek; kiket Dunois a' szűzről elterjedett hí-

(80.) Nagyobb részint Johannát ismerő, szemmefc

látott tanúk vallomásai, 's egy Orléansbaa a' város

házánál tartott, igen régi, eredetinek hitt kép*

után van ez a' leírás. — 1. Le Bmn de Charm. I.

366 — 370. —

(81.) Johanna az égtől két dologért lett küldeté

sét erosité — t. i. Orléanst az ostrom alól felmen

teni , és a' királyt Rehusba vinni. — Le Bran de-

Charm. I. 37K —

\
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<ték valóságának végire járni küldött. — Johali-

na gróf Vendőmetól bevezettetve, a' királyt

a' sokaság köztt megismerte , azonnal nagy-

tisztelettel köszöntölte, 's előtte letérdelvén

igy szóllott : „Boldog életet adjon Isten né

ked, derék király! „Dieu vous doint bonnevie

gentil roi7" — „Nem én vagyok a' király Johan

na!" a*t feleié VII. Károly egyre az udva

riak közzül mutatván, „imé ez a' kirá|y!"—•

De a' leány minden zavarodás nélkül igy foly-

tatá,'— „Istenemre mondom, derék fejedelem I

te vagy és nem más!" — „En mon Dieu, gen

til prince, c estes vous, et non aultre!" — Hoz

zá teve, hogy Istentől küldetve jöne, néki és

az országnak segítségül lenni, 's tudtára adni

* Eeimsban lejendö felkenettetését és megko-

ronáztatását. — VII. Károly ötét félre vivén tit

kon vele sokáig beszéllgetett, mi alatt orczá-

ján megelégedését tisztán lehetett látni. Jo

hanna akkor ismételve az egek urától lett el

bocsátását, ötét Francziaország valódi örö-

. kössenek, 's a' király Ujának lenni bizonyítot

ta. — „Je te dis de la part de messire , que tu

es vray héritier de Francé, et filz du roy." —

A* beszéd végével a' fejedelemnek a' jelen

volt urakhoz tett nyilatkozása szerént „néki

az ifjú leány oly dolgokat fedezett fel , a' mi

ket az Istenen kivül senki más nem tudha

tott, 's ezért benne nagy bizodalmát helyhez
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téti." — (81.) Mfnd a' mellett Johannát azután i*

többször kikérdezték, a' vi'sgálódást aiánta

folytatták, kivált azon kétség eloszlatásáért,

hogy váljon küldetése és jövendőbe belátó

tehetsége, az Istentől, vagy a' setétség feje

delmétől van é? — Azonban a' felsőbb ihle

téssel bíró, az égtől lelkesített leány híre és

neve mind inkább terjedett, mind nagyobb fi

gyelmet, közönségesebb bámulást gerjesztett,

—Aleníjoni herczeg János ötét látni Chinon-

ba ment, majd egy paripávái is ínegajándéko-

z'a. Az Orléansból küldött követek viszszatér-

rén, ott elbeszélitek, az ostromoltak buzdí

tásáért mind azt, a' mit a' város felmentését,

(82.) A' királynak, Johanna állal isteni küldeté- "

se bizonyítására, felfedezett titok nem egyéb volt,

mint egy reggeli imádsága foglalatjának megmon-

dása — mikor VII. Károly azt kérte az Istentói ,

hogy ha Ő ' igaz örökössé lenne a' királyi háznak,

*« az "ország törvényesen ötét illetné — „si ainsi

. estoit t/uil fut vray hoir descendu de la noble maison

de Francé, et que justement le royaulme luy deust ap-

fiaríen/r" — azt néki tartsa-meg és védelmezze, vagy

egalább a' haláltól , fogságtól kegyelmesen mentse- .

stég. — Ezt a' 15-d. század vége felé élt Sala nevű.

író hagyta emlékezetben, — Exemples des hardiesses

de plusieurs roys et empereurs — czimü, kéziratban lé

vő munkájában, ki azt egy VII. Károly bizodalmát

bíró Gouffier Wilhelm fo-nemestŐl hallotta. Le

Brun de Charm. I. 378 — 386. és IV. 30 — 34. Hogy

ez a' dolog természetesen megeshetett, abban sem

mi rendkívüli , vagy valami nagy titok nem feküdt,

egy tekintetre minden láthatja, valamint azt is,

hogy az akkori időben és környülállások köztt

szembetűnő, figyelmet gerjesztő színe vélt.
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'• «' király BeSmiba vitelét hirdető szűzről

hallottak, és láttak.

Ennyi próba és bizonyság sem volt még

elégj de Johannát a' király rendeléséből Poi-

tiers várossába , a' parlament *s egy híres uni-

Tersitás lakhellyébe küldöttek, hogy ott a' val

lás szolgáji, tanitóji, és az ország fötörvény-

*zéke biráji újra hallgassák-meg, *s állításai,

Ígéretei felöl adjanak vétekedést. Valamint a*

kirendelt biztosok , a' tudós , nagy tekintetű

doctorok, őtet innepélyesen és szorosan ki

kérdezték, úgy másképpen is szavai, tettei,

magaviselete után puhatoltak, 's a* többször

ismételt vi'sgálódások Johannára nézve keűve-

zöleg végződtek. Feleletjeivel a' kérdező bí

rák megvoltak teljesen elégedve, azokon sok

szor álmélkodtak (83.) 's oly okosoknak talál-

1 ták mintha isteni súgállásból származtak vol

na. (84.) Az égi küldetését hivöleány bátor meg

győződéséből ömlő ékesszóllása elragadja a'

habozókat , bizodalmat gerjeszt a* hallgatók

ban, hitele 's tekintete mind magosabbra hág,

már szinte rendithetetlen. — Egyik biztosnak,

ki őtet foggatni azon ellenvetést teve, hogy ha ál

lítása szerént az Isten Franczíaországot megmen

teni akarja, úgy nincs szükség fegyveresekre,

azt monda Johanna, — 's milyen szépen? —

(83.) Le Brun de Charm. I. 404. 405-

(t4.) nSes réptmsu , sí prudentes , an elles leur sem-

ilaimt imspiréet." L$ Brun. de Charm. I. 406. —
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„Istenemre mondom a' katonák harczolnafc,

de a győzedelmet az Úr adja!" — Egy másik

nak, midőn erősen sürgetné, hogy állításait, Ígé

reteit valami külső jellel hitelesítse, e' bámu

lást érdemlő, merész , sőt felséges feleletet

adá — „Nem csudákat tennni jöttem Poitiers-

ta, de vigyetek Orléansia, öltjeiéit adom kül

detésemnek!" „Conduisez moi á Orléatis,je vous

y montrerai des signes , pourquoi je suis en-

voye'e." Végre az őtet megczáfolni akarásért

szent atyákra és tudós munkákra hivatkozó

kat, röviden, de sokat jelentöleg így utasitá-

el, „Több van az Úr könyveiben, mint a' tié-

tekben!" —„II y a es livres de messire plus que

es vostres. " —■ Lehet-é ily lelkesedésnek el-

lentállani? vagy kételkedni szavai igazságá

ban, midőn a' jövendő fátyolát felemelve Fran-

cziaország sorsának megfordulását jövendö

li? (85.)— A' bírák is, mint egy felsőbb erőtől

nógatva, részére nyilatkoztatják magokat, s

mivel „jónál egyebet cselekedeteiben nem

láttak" —. „eV* ne voyaient rien que de bon

dan son fait" — egyező értelemmel kijelen

tik , „hogy a király és ország szorult helyze

tében, midőn a hív lakosok már egyedül csak

az Istentől várnak segítséget, — az ifjú leány

(85.) Négy dolgot jövendőlt-meg ekkor JoMmna,

a' mik be is teljesedtek,- t. i. Orléansnak az ostrom

alól felmentését, VII. Károlynak Reimsban felke-

nettetését , Pári'snak a' törvényes király aránti en

gedelmességre viszszatérését, 's a' fogoly Orléansi

berezeg haza jövetelét. Le Bnm de Charm. I. iga.

pr ■*%
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szolgálatját el lehet fogadni, és ötét Orléans

szabaditására küldeni." —

így is történt. Johanna viszszatérvén Chi-

- ní

nonba, tovább nem haboztak ajánlását hasz

nálni, a' csüggedezö, magával tehetetlen ud

vart új remény kezdé éleszteni.— Orléans, a'

mint láttuk, nagy szorultságban volt, óda múl

hatatlanul serget és eleséget kellett szálli'tni.

Katonákat gyűjtenek azért, a' felserkent bizo

dalom ezeknek számát neveli, mindenfelöl tó

dulnak a' szokatlan látományra, sietnek a' fegy

verben öltözött, a' szent kardot és zászlót

kezében tartó (86.) hös leány vezérlése alatt

harczolni, csak hamar 6000 fegyveres áll ké

szen. Johanna, kinek szolgalatjára rendelte a'

király több nemesekkel d' Aulon Jánost egyik

legderekabb vitézzét, (87.) —; a' készületek

megnézésére és sürgetésére, elébb Toursba,

(86-) A' kardot , Johanna, a' mint állitá, csudá

latoson kapta, mert égi szózatjai tették figyelmes

sé , hogy Fierbois várossában egy templomban az

oltár körül elásva lenne egy öt keresztel bélyege*

kard, a' melyért oda küldvén, a' papok a' mondott

helyen megtalálták, és kivették. Ugyancsak felsőbb

súgallás következéséül csináltatta , a' liliomokkal

hímzett, és az Idvezito képét ábrázoló fejér zász

lót ezen olflalírással : JHESUS MÁRIA. — Ezt igen

nagy becsben tartotta, és kezéből nem igen tette

le, mert, önvallomása szerént — „kardjával élni ,

valamint senkit megölni nem akart." Le Brun de

Charm. I. 420 — 423. —

(87.) Egy gyontatót is adtak ekkor néki, szerze

tes Pasquerel Jánost, ki ötét soha el nem hagyá.

Le Brun de Charm. I. 419- —

20 . '*»"»/
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cnnan ápril. U-t. 1429-*- Bloisba ment, hol

hozzá csatolták magokat de Bayz és Sainte-

♦Sévére marsallok, valamint a vitéz La Hire:

VII. Károly néki bizonyos részben fővezéri

hatalmot adott, „hogy nálla nélkül semmit se

csináljanak." (88.) Uyen tekintettel felruházva,

papoktól kisért katonájit bátorítja, tüzeli, 's

minden estve és reggel a sokasággal lebo

rulva áhítatoson imádkozott. Példája és búz.

gósága mind nagyobb és elevenebb részvételt

gerjesztett, az indulatokat naponként erőseb

ben felrázta, mindenek száján az Istentől kül

dött leány neve forgott. Az ellenséges tábor

ba elhat a rendkívüli történet híre, 's ott nagy

rémülést okoz, annak vezérei, a kedvetlen

Lénypmás gyengítéséért, Johannát boszorkány

nak, bűbájosnak kiáltják, de azzal még nevel

ték az alattok lévő nép félelmét, mely inkább

borzadott a roszsz lélek hatalmától. (89.)

Johanna Bloisban három napig múlatott, 's el

indulása előtt egy az Angol regenshez és ve

zérekhez intézett levelében (90.) felszóllíta

(88.) Le Brun de Charm. I. 455. — .
(80.) Berr. St. Prix. 65. Magok az Angol iroK

megvallják , azok köztt Hume is — hogy Johanna

megjelenése nagy és leverő benyomást tett az o

sergekre. Berr. St. Prix. 107. note 267. —
(00.) Ezen levelét Johanna egy holnappal irta aa

előtt, mert annak dátuma Húsvét szombatja volt ,

mártz. 26-fc. 1428-6. , tehát az esztendő utolsó nap

ja , más napra ú. m. martz. 27-re esvén akkor Hús

vét. - Le Bnrn de Charm. I. 447-451- Berr. St.

Prix. 557. — '
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okét Orléans ostromát félbe szakasztani, az

erőszakkal elfoglalt városokat viszszaadni, 's

békességet kötni, ,,a' mit ha nem cselekedné

nek, rövid időn nagy károkkal fognak rá em

lékezni/'— ^Seainsi ne le faicles, de vos bien

grans dommagest vous souviegne briefoement."

-Í9t.) '.

Április 17-k. 14 20-í. indult el a' sereg

Orléans alá, a' következő napot a' szabad me

zőn töltötte, 's a' vitéz leány azt búzditni, lel-

kcsitni nem szűnt, az Isten segedelméről és

gyözedelemröl biztosította, azért vallásos kö

telességek teljesítésére hathatóson serkenté,

's maga is vélek ott az ég végetlen boltozat

ja alatt áldozott. (91.) Ápril. zg-A. a' Loire

bal partján, kevés távolságra a' Tournellestöl

megjelenik az ostromlottak számára eleséget

és hadi szereket vivő kis ármáda, azokat csó

nakokra rakva bériszik a' városba, mig a' la

kosok a' jobb partra kiütöttek az Angoloknak

dolgot adni, kik azonban a' szállítást minden

háboritás nélkül elbocsátják, 's nézik annak

menetelét, a' mit könnyen meggátolhattak vol

na. A' kisérö sereg viszsza tér Bloishoz, a' hol

még több erőnek öszvegyülését várták, —Jo

hanna Dunoistól 's több vitézektől, úgy Or-

(gi.) A' hös leánynak, fellépésétol fogva táborba

indulásáig terjedő történetét környülállásosori el*

beszélli Le Brun de Charm. I. 237 — 451. Berr. .Sf.

Prix. 180 — 188. note 243. —

(92.) Le Brun. de Charm. II. 6. —

20*
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léanselökellö polgáraitól kísértetve, azon estre

nyolez órakor, fáklyák világánál, egy fejér lo

ván ülve innepi pompával érkezett a" városba.

Annak lakossi csoportoson és örömzajjal tó

dultak szabaditójok elibe, hangos lármával kö

szönték, és hallgatták, midőn őket az Isten

ben bízásra nyájason intette , 's a' háládatos-

sága kiöntésére templomba sietöt oda követ

ték. (93") — E' pillantattól fogva a' dolgoknak

más ábrázatja leszsz, a' népet, örizetet új c-

íő, bátorság lelkesíti,- a' város megvehetetlen.

De itt keveset megállapodván , nem leszsz

szükségtelen egy tekintetet vetni a' hős leány

ilyen formán fellépésére, 's e' szokatlan, rend-

kivüli történet okának kimagyarázását próbál

ni. Egy gyenge falusi leányka letiport nemze

te sorsát szivére vévén több mint 60 mértföl

den keresztül , háborús veszélyes időben , az

országból már elbujdosni készülő fejedelmé

hez siet, néki segedelmét ajánlja, a' szoron

gatott Orléans alól az .Angolok elkergetését ,

királlyának az ellenség köztt Reimsba vitelét,

ott megkoronáztatását 's igy hazája szabadítá

sát igéri — ki ne bámulna ezen ? Még is úgy

tetszik ebben, mint puszta szóban, üres hang

ban semmi meglepő nincs, mert kérkedni, i-

eérni könnyű dolog, ■— a' esalók és ámítók az

effélében bőkezűk szoktak lenni. — De hogy

(03.) Le Erűn de Charm. II. 20 — 24. —

*L
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a' mondott szűz , a' lehetetlennek látszót tel

jesiti, a' mit előre megmondott azt végre is

hajtja, 's a' kevély ellenségnek, Schiller sza

vaival, „csillagokhoz magosán felakasztott di

csőségét leszakasztja az ég boltozatjáról" —

ez már szinte hitel felett van, valódi csuda,

a' vi'sgálodó ész figyelmére méltó jelenés! —

Az Angolok, mint láttuk, 's a' vélek szövet

kező hitszegő Francziák, azok köztt püspö

kök és a' Pári'si universitás , Johannát boszor

kánynak és a' roszsz lelkek czimborássának

tartották, a' nemzetnek törvényes királlyához

hív része valódi ihletéssel , felsőbb erővel bí

rónak, és égi- küldöttnek nézte, munkáját e-

gyenes isteni közbejövetelnek hitte, az újabb

időben sokan az udvar és nagyok eszközének

mondják, kit a' nép ámítására ravaszul elké

szítettek. — A' tárgyat fogúitság nélkül tekin

tő historicus előtt egyik vélekedés sem áll-

hat-meg. Az elsőt említni, elég annak meg-

czáfolására ; a' második , hogy Johanna isteni

súgallásból cselekedett, az elsőnél ugyan be

csületesebb, de nem okosabb állítás, a' har

madikat a' dolgok előadott fölyamatja, 's a' hős

leány karaktere világoson hamisnak mutatja.

VII Károly haszonleső tanácsossinak, a' mint

láttuk legkevesebb gondjok a' jövendőre, vagy

a' haza állapotjára volt, azt érdeklő plánum

elintézésével nem foglalatoskodtak, munkás

ságokat 'inkább az ország rongálására fordíták.
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Másfelöl Johannának czéljához nehezen jutha-

tása, Baudricourt által többször elutasítása,

Chinonban megjelenése után is sok akadályok

kal küszködése, elég bizonysága!, hogy nem

az udvartól volt felvéve és szerepére tanitva;

egyebet ö nem kért, csak alkalmatosságot vi

tézi tettekre , katonákat, kiket maga vezethes

sen csatába, a' király és hozzá tartozók min

den érdeme az , hogy sok nógatások után szol

gálatját elfogadták, és használták. A' mellett

Johannában az ámitóktól elválhatatlan ravasz

ságnak, fortélynak legkissebb nyomát sem ta

láljuk, tiszta ártatlan gondolkozása, egysze

rű, egyenes karaktere, magaviseletéből, be

szédéből kitűnő becsületessége, jó erkölcse,

— ez ötét állandóul czimerezö, és szemmel

látott tanuk vallomása után erősíthető tulaj

donai, (94.) a' csalás gyanúján egyátaljában fel-

jül emelik. — Hogy nézhetjük tehát Johan

nát? Mint egy hazaszeretettől égő, azon indu

lattól elragadott leányt, kit saját meggyőző

dése, semmi veszéllyel nem gondoló vágyá

sa, rendithetetlen bátorsága unszolt, ingerelt

a' nemes czél kivívására , honnya és fejedelme

szabadítására; nagy munkája egyedül hösér-

zésének volt szüleménnyé: '« kérdhetjük, eb

ben mi lehetetlen van? A' ki tagadná ezt,

(94.) Johannának az említett hiteles Aútfokböl

merített és együvé tett karakter vonásait 1. Lettrun

fí# Charm. III. 58 — 66. —
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valóban nem ismerné a' lelkesedést „az Ég

leányát" — nem, annak földi határtól nem kor

látólt erejét és munkásságát. A' fellépésével

egybekötött csudálatosoknak tetsző környülál

lások, melyekről az akkori idő gondolkozása

szerént kell ítélni, könnyen, természetesen

magyarázhatók. Hogy a' királyt az udvariak

köztt megismerte — kinek azt egyébaránt ö

maga előre megirta, (95.) — néki egy titkot

felfedezett , a' szent kardot megkerestette , jö

vendölt olyan dolgokat, a' miknek végrehaj

tása volt éppen megjelenése fő czélja, nem

különben egyházi és világi főrangú biztosok

áltál lármát csinálva innepélyesen kikérdezte-

tése , — mind ezek hitele megalapításáért, a'

nép figyelmének felébresztéséért, 's a' harczo-,

lóknak nyilvános isteni pártfogással buzdításá

ért történtek , vagy intéztettek-el. (96.) — A'

tőle állított angyali jelenségekben , égi szóza

tokban sem lehet megbotránkozni, a' hazája

Ínségét, letiportatását szemlélő előtt szünte

len egy merész és isteni pártfogás nélkül nem

teljesíthető gondolat állott, 's eleven képze

lődése azon forró óhajtását, reménnyét, meg

lehet sokszor álomlátásban is valódivá terem

ts.) L. a' 78 szám alatti jegyzést. —

(96-) L. Berr. St. Prix. 188. és note 252. Át. irók

nem egyeznek ezen csudálatos környülállások elő

adásában , a' mi mutatja , hogy bizonyoson nagy

részét azoknak a" babonára hajlandó nép ssájá»

forgó emlegetésekből merítették. —
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még abban, hihetetlennek mondják , liogy Jo

hanna, a' tapasztalatlan falusi leányka , jól lo-

Tagolt , a' láncsál tudta forgatni , és ékes-szói-:

lását sorsára!, mivéltségével uem tudják egyez

tetni; de jól megtekintve ezeken is fennakad

ni nem lehet, a' testi gyakorlásokban kitűnő

ügyessége egy leánynak oly időben és hely

zetben mint ö élt, nem lehetetlen, nem is szo

katlan, 's lelkesedéséből ömlő beszéde, éppen

azért szívreható ékesszóllása, nem egyéb a'

természet egyszerű hangjánál. (98.)

(97.) L. ennek a' 70 szám alatti jegyzésben bő

vebb kifejtését. —

(98.) Johanna ékesszóllása , erővel teljes rövid

mondásokban állott. Ennek feljebb előhozott né

mely példájihoz adhatjuk még a' következőket. Fo

goly korában tőle azt kérdező birájinak , gondol

ja é, hogy az Isten kegyelmében lenne ? azt a' szép

feleletet ádá , „Ha nem vagyok benne , az Isten

adja-meg nékem azt; ha benne vagyok, úgy tartson-

meg abban ! " — „Si je rí y suis , Dieu veuille rrí y

mettre, si f y suis, Dieu veuille rrí y tenir.ií — E"gy

más kérdésre — miért volt jelen VII. Károly koro

názásán ? azt monda : „Igazságos , hogy a' kinek

része volt a' munkában , legyen a' tiszteletben is."

„TI est juste, que qui a eu part au travail, en ait á f

honneur.'1 — Voltaire szerént is, örök emlékezetre mél

tó felelet! Végre, — állította e' katonájinak , liogy

zászlója szerencsét vinne ? — „Nem : de biztosí

tásul azt mondottam nékik — Mennyetek-bé bátran

az Angolok közzé, — 's én magam is bementem ."' —

„Entrez hardiment au milieu des Anglois, el f y enlfois

moi mérne!'1 — Valóban felséges dicső mondás! —

Berr. St. Prix. 194 — note 259.

Egyébaránt a' Johanna előállását érdeklő ma

gyarázatra nézve 1. Berr. St. Prix. S7 — 61. kinek
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Yisasiatérvén már félbeszakasztott tár

gyunkra, a' bekövetkezett nevezetesebb tör

ténetek előadása akármely kritikánál , magya

rázatnál többet fog mondani , világosabban be

széli. Johannának Orléansba érkezése után más

világos tiszta eszét, józan Ítéletét méltán dicsér

hetni. — Le Brun de Charm. IV. 411 — 400- — egy kii;

lön érteliczésben vitatván ezen tárgyat, értelme

oda hajlik, hogy Johanna valódi ihletéssel birt, '»

tetteiben „az Isten kezét ismeri." — Hogy a' neve

zett író ezt hiszi és mondja , azzal fogúltságat

árúlja-el , szabad akárkinek magát nevetségessé

tenni; de egy a' tárgyat érdeklő állítását nem le

het elhallgatni. Azt erősiti t. i. hogy az ég VII.

Károlynak maga különös segitségét rendelhette

,,a' Franczia nemzetnek az eretnekség jármától meg-

oltalmazásáért , melyet alkalmasint viselnie kellelt

volna egy század múlva, ha Johanna küldetésekor

az. Angol királyok hatalma alá essék." — „de la pré-

server du jdug de V hérésie , sojs leqiiel elle serait

prohablement tombée un siécle aprés , si elle ent passé

entiérement, á X époque de la mission de la Pncelle,

som les sceptres des rois d' Angleterre.1,1 IV. 445. —

Valóban ezt írni a| mái időben nagy tudatlanság

és röviden látás! Anglia maga politikai szabadsá

gát, magosra emelkedését, világra kiható befolyá

sát egyedül a' reformntzionak köszönheti, ezt,

vagy, a' nap tündöklő és mclegitŐ erejét tagadni,

egy lenne. Mit köszönhet már Francziaország az

eretnekségtől megmentetésének ? a' história világoson

szóllja. A' Pári'si véres lakadalmot, a' Richelieu

által megalapított határtalan királyi hatalma]:, a'

nemzet jussai elnyomását, annak a' 18-<Z. század

ban mind méjjebben sülyedésél;, a' mi szülte a'

nagy révolutziot; mely alatt az eretnekségtől meg

óvott nép , a' keresztyén vallást nyilván megtagad

ta, az oltárokat lerontotta, papjait kiüldözte, is

teni-tiszteletéből nevetséget csinált. Az innen kö

vetkezett nagy szakadás a' nemzet belső életében ,

még ma sem szünt-meg egészen.
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nap, ápril. 50-jE. egy gróf Dunoisnsl tartolt

nagy hadi tanácsban , éles ritatás után , a' hős

leány és la Hire kedvek, akaratjok ellen el

végezték, hogy az új szállítást hozó seregnek

Bloisból viszszatérése előtt az Angolokat meg

ne támadják; annak siettetésére azonban Du-

noist többekkel együtt előre oda küldik. Jo

hanna azalatt, ki példás magaviseletével , mind

inkább megnyerte a' szíveket, sokakat jóra

vezérlett, (99-) nem ült munkátlanul, de két

heroldja által küldött levelében az Angolokat

megint felszóllítá az eltávozásra, 's maga is

a" hídon a' Francziák által épített erősségből

az oda szembe eső Tournelles-béliektől élő

szóval hasonlót kivánt, de az ellenség az e-

gyik heroldját eltartóztatá , 's fenyegető mocs

kos szókkal izent vagy kiabált néki viszsza.

A' vitéz leány ezzel nem gondolván, május

I-k. sokaktól kisértetve a' városból kilovagolt

a' jobb partra az Angolok bástyáji közzé , a-

zokat szemlélni , vi'sgálni , a' mit bántódás nél

kül végbevitt, az ellenség sánczaiból ki nem

ütött.

Május 4-A. reggel a' várt Franczia sereg

és második szállítás elérkezék az északi par-

(og.) Ennek egy furcsa példájátis írják. — La Hire

roszsz szokása szerént szüntelen esküdt , károm

kodott. Johanna ötét rá-vette , hogy ne esküdjék

egyébre csak pálczájára — par son háton — a mit

legalább a' leány jelenlétében meg is tartott. L.c

Brun de Charm. II. 44 — 47. —
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ton. Johanna La Híre és több tisztek társa

ságában, mint egy 500 katonával kimenyen,

védelmezni és segíteni a' Francziákat, ha

szükség lenne," — „leur subvenir et secourir se

besoing eu.it esté.11 (100.) De az Angolok, bár

sokkal nagyobb volt számok, mozdulatlanul,

a' félelemtől mint egy oda szegezve nézték

a' Franeziák közeledését, (lot.) kik a' nép

öröm kiáltása közt, ellentállás nélkül bemen

tek a' városba. — Azon mértékben, a' mintáz

ellenség bátorsága csökkent, a' keblében mind

méjjebben gyökerező előítélet leverte, gyá

ván munkátlanná tette, a' nyilvános isteni se

gedelemről meggyőződött ostromoltak bizo

dalma, lelkesedése éppen úgy nevekedett, ma

gosabbra hágott , 's őket vitézségre buzdítot

ta. Mind a' két fél vélekedése egyszerre meg

változott, 's ki nem tudja, hogy ez határoz

za leginkább az emberi cselekedeteket? —

A' Franczia vezérek azonban az őrizet ereje

nek nevekedése mellett is, inkább védelme-

zöleg akarták magokat tartani, de Johanna

ennek ellene mondott, 's nyilván kijelenté, hogy

(100.) Le Brun de Charm. II. 51- —

(lOl) Ezt maga Hume is bizonyítja: „Halál csen

dessége és rémülés uralkodott a' nem régiben gyS-

zedelemmel felfuvalkodott, csatákban merész ka

tonák közt." — A dead silénce, and astonishement

reigned among those troops , formerly so elated hy

victory, and so fierce for combat." — Le Britn de

Charm. II. 51. L. még Schlegel Gesch. der Jungfr.

von Orl. 128. —
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mái nap korán ac ellenséget meg keH támad

ni. Ily szándékkal magát kipihenni egy ágyra

ledől, 's elszenderedik, de néhány perez mul

ya belső nyugtalansága, kitörő vágyása fel

költi, 's mintha az ég szózatja zaklatná, nem

halasztani holnapra, a' mit az nap elvégez

het, legottein fegyverbe öltözik, 's gondolko

dik, merről üssön az ellenségre? E' tanako

dása közben értésére esik, hogy Orléansbol

egy csapat elbízván magát, a' keletre eső és

katonákkal megrakott erős SaintrLoup nevű

Angol bástyát megtámadni -kirontott, de nagy

vesztéssel visszaverettetvén, már hátrálni kez

dett. Johanna ennek hírére, egy lóra felpat

tan, 's zászlóját lobogtatva a' viadal hellyére

repül. A' Francziák ,^a* mint őtet meglátják,

tüstént hangos örömzajjal megfordulnak, egy

pillantatban a' szaladok harezolókká válnak ,

az Angolokat a' bástyába viszszanyomják , "s

azt ostromolni kezdik. Talbot ennek védel

mére a' szomszéd erősségekből segítséget küld,

a' Francziákat két tüz közzé soritni készül ,

de az alatt Orléansbol az őrizet Johanna pél

dájától lelkesittctvc kirohan az ostromlókat

fedezni, Talbot bámulva megállapodik, elnézi

inig az ellenség rendbe áll, 's csak hamar viszsza

vonul. A' Francziák més inkább neki bátrod-

nak az pstromnak, Johanna a' legsűrűbb tolon

gásban jelen van, tüzelni, serkenteni őket, estvé

felé a' mondott bástyát, melyben sok hadi
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szereket találtak, megveszik és lerontják, a'

védelmezők nagy részint elhullanak vagy fog

ságba esnek; egy a' legerősebb bástyák köz

iül a' győzedelmesek hatalmában, — jelszó a'

többinek elfoglalására. Orléansban harangok

zúgása köztt minden templomokbnn hálaadó

énekekkel magasztalták a' Mindenható kegyel

mét. — Másnap, május 5-&. éppen áldozó csü

törtökön, újra Johanna akaratja ellen, az in-

ncpért viadal szünet volt , de a' bal parton lé

vő ostromi erősségek megtámadására a' szük

séges készületeket nagy szorgalommal meg

teszik. — (tol.)

Május 6-A. reggel jókor, a' mint megha

tároztak, csónakokon mentek a' Loire vizén

keresztül, 's egy bal parthoz közeli, a' sergek

öszvegyülö hellyévé rendelt szigetbe kötöttek-

ki, melyeket legottan két csónakból csinált

könnyű hídon azon partra általtettek. Kiszál

lásokat a' megrémült, és Johannát látó ellen

ség nem gátolá, sőt az oda legelső Saint-Jean-

le-Blanc bástyáját elhagyván, a' les Augustins

nevű közelebbibe vonta magát. A' Johannától

(102.) Johanna az nap harmadszor, a' mint irta,

utoljára felszóllitotta egy levelében az Angolokat

az Orléans alól eltávozásra, 's azt egy nyilvesz-

szőre kötözve, az ellenséges táborba által-lövette.

A' levél' aláírása így volt: Jhs Maria, Jehanne la

Pucelle. — A' válasz erre hangoson kiáltott mocsko-

lódás volt. — Az Angolok csakugyan a' Johanna el

tartóztatott heroldját viszszabocsátották. — Le Brun

de Charm. II. io — 72.

' y
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vezetett Francziák nyomba követték, a' hő*

leány első annak kőfalai alatt, de egy liirte-

leni íjjedtség sergét zavarba hozván hátrálás'

ra kénszeriti, már tódulnak a' sziget felé, a'

szaladok egy része ott is van, midőn az An

golok őket hátulról megszoritni, útjokat elál-

lani a' Tournellesből kiütnek. A' mint Johanna

ezt meglátja, La Hiretöl és többektől kisér

tetve megfordul 's a' rohanó ellenséget hátra

nyomja, mely kéntelen erősségébe rejtezni,

ott keresni menedéket. Ez a' merész tett fel-

ébrezti a' Francziák bátorságát, mindnyájan

visszatérvén nagy erővel iparkodással a' les

Augustins bástyára rohanva azt elfoglalják,

az őrizet levágatik, vagy megadja magát. —

Minden vitézi tett ösztön Johannának

újat próbálni. Az Angoloknak a' bal parton

még két erősségek van, a' Saint-Privé nyú-

gotra , 's a' hiddal szembe egy földbástyától

fedezett Tournelles. A' hős leány az utolsót,

még azon estve megakarja szállani. A vezé

rek ellenzik, azt fekvésért, 's több mint öt

száz válogatott katonából álló, a' híres Gla-

cidas alá' rendelt örizeténél fogva megvehe-

tetlennek tartják. Johanna hathatóson sürgeti,

rajta van, az ellenség megverését, az erősség

elfoglalását, s másnap a' városba a' hídon le

jen dő viszszatéréseket bátran, nagy tűzzel

igére. Akaratja győz, a' Tournellest haladék-

nélkül körülkerítik. A' bekövetkező éjjel a'
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szükséges vigyázásért a' sereg egy része a'

szabad ég alatt marad , Johanna is vélek éb

ren; a' mint az ellenségnek nyugtot nem ád,

úgy magának sem részen. Az ostromi készü

leteket látó Angolok az éjj setétjében oda hagy

ják a" Saint-Privé-t az ágyúkkal rakott 's meg

ostromol hatatlannak hitt Tournellesbe takarod

nak. —

Május 7-k. hajnal hasadtakor a' Fran-

cziák a' Tournelles földbástyájához lajtorjá

kat támasztanak. Mind két részről mérgesen

és nagy tűzzel foly a' viadal, az Angolok ki

vált utolsó menedékek megtartásáért kemé

nyen állanak, nagy elkeseredéssel védelmezik

magokat, ellentállások szinte hitelfeletti. —

A' Francziák ereje lankadni kezd, már délu

tán van, 's még semmire sem mehettek, vesz

tések nagy, bátorságok hanyatlik, "s ingadoz

va hátrálnak is, midőn Johanna egy ostromlaj

torját megragadva, azt a' földbástyához teszi.

E' pillanatban egy onnan repülő nyíltól meg-

sebesitve élete veszélybe forog, 's a' csatából

azért félre viszik, esete az egész seregben

nagy rémülést okoz, Dunois a' viszszavonú-

lásra a' trombitát megfúvatja, azonban Johan

na, kinek sebét bekötötték, minekutánna szi

vét egy rövid imádsággal megerösité, a' csatá

ba, zászlóját lobogtatva, viszszavágtat, 's azt

a' földbástya aljába felüti. Megjelenése mind

két részre méjj benyomást tett, a' Francziák
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fel buzdulnak őrangyalok látásara, '• kettüetetetr

erővel, bátorsággal megint vívni rohannak.—

Azalatt a' városbéliek az ostrom újból kezdődé-

sét észrevévén, a' déli kapun ki, a' hidra sietnek,

,-;.:. ak a' bal part felöl elrontott része kipóto

lására hirtelen, roppant erőlködéssel egy re-

pülöhídat raknak, melyen keresztül, a' Toür-

nellest azon oldalról fedő töltésen vágynak,

midőn Johanna másfelöl vitézzeivel a' föld

bástyát megmászván, annak mejjvédfalán áll.

Az Angolok megbódulva csoportoson hanyatt-

homlok szaladnak a' Tournellcsbe, de az azt

egy vízzel tele árkon keresztül a' földbástyá

val öszvekötö felvonó híd leromlik alattok,

Glacidast 's utánna tóduló katonájit a' habok

eltemetik. — Az erős Tournelles is temérdek

mészárlással a' Francziák kezébe esett, az ot

tani őrizet nagy része levágatott, vagyV víz

be fulladott, kevesen válthatták-meg fogság

gal nyomorú élteket. — 'S e" megátalkodott

véres csata gróf Suffolk, Talbot, és több Angol

vezérek szemeláttára történt, a' nélkül hogy

legkevesebbé segítették volna veszélybe forgó

hazafitársaikat. (103.) így tölt-bé a' hős leány

jövendölése, a' hídon tértek-viszsza a' város

ba , hol le nem irható lármás örömmel fogad

ták, tisztelték a' szabaditót. Minden harangok

zúgtak, minden templomok tele voltak az Is

tent dicsérő, magasztaló néppel. —

(105.) Le Brun dé Charm. II. itt. —
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A' következő éjjet a' sereg egy része új

ra fegyverbe a' szabad ég alatt tölte, az el

lenkező partról könnyen rajuk törhető ellen

séget szemmel tartani. De ez a' rigyázás szük

ségtelen volt. Május 8-£. reggel korán az An

golok felkerekedvén táborokat , és az északi

parton megmaradott bástyájikat, minden hadi

készületekkel, eleséggel oda hagyák, 's két

csoportra oszolva nyűgöt és észak felé foly-

taták viszszavonúlásokat. A' Francziák, kik az

Angolok mozgására rendbe állottak, látván el

távozásokat, az ég boltozatja alatt leborúlá-

nak, a' Mindenhatónak innepélyesen hálát ad

ni! — így teljesítette Johanna ígérete első ré

szét, Orléans felszabadítását. Azt, a' hét hói-

napig nagy erővel folyt Ínséges ostromtól

nyolez nap alatt megmenti, az ellenség te

mérdek munkával készült bástyájit, erősségeit

elfoglalja , ötét megalázva , gyözedelemhez

szokott sergét szélyelveri, elkergeti! (104.) —

Van é csuda, ha ez nem az?

(104.) Ha bár c' fényes, szinte példátlan hősi

tettben legfőbb része Johannának volt, de nem

kicsi az érdeme bizonyoson a' vitéz és okos gróf

Dunoisnak is, —ki a' serget lelkesítő szűz befolyá

sát jól tudta használni, 's annak merész, nem szá

mító, tűzzel rohanó megtámadásait, mikor kellett

mérsékelte , vagy katonai szabályok szerént ren-

delte-el. Dunois, mint ,,a' hadban a' király fo hely

tartója"— lieutenant-général dii roi en fait de guerre.

Le Brun de Charm. I. 373. — sokat tett még arra.,

hogy Orléans magát oly sokáig védelmezte. — En

nek lakossi minden esztendőben innepi pompával

ül



322

E' jeles, szinte képzetet felyülmúló tett

közepette VII. Károly szokott henyeségébe

merülve mozdulni nem akart. Vitéz alattvaló-

ji nemes önelszántsággal feláldozzák érette

magokat, a' munkásságra, hős érzésre buz

dító, nagy és dicsőséges példa megtörtént, 's

e' tunya királyt alig lehetett Orléanshoz né

hány mértföldel közelebb Loebes várossába

hozni! Mindjárt az ostrom félbeszakadását

követő nap máj. g-k. oda sietett a' nyugodni

nem tudó leány, ígérete második részét is tel-

jesitni , 's a' királyt Reimsba vinnni. — De ott

új akadályok állottak útjában, az Angoloknál

szinte veszedelmesebb ellenséggel kellett né

ki szüntelen vívni, küszködni a' magát elha

tározni nem tudó, ingadózó fejedelemmel, a"

• kártékony befolyású roszsz indulatú udvariak

kal. A' fejedelem ily kedvező szempillantás

gyorsan használása helyett, midőn cselekedni,

a' győzedelmes seregnek magát megmutatni,

azt további dicsösségre vezérelni kellett vol

na, időt vesztegetve tanácspssival értekezett.

megülték szabadulások napját, május a-kiit — 's a'

hős leány emlékezetét magasztalták. — Le Bnin de

Charm. II. 1—128. Berr. St. Prix. 64—72. kit követ

tünk inkább , mert önállitása szerént, az ezt ille

tő minden környülállások előadásában a' legjobb

kútfőket, 's dátumokat követte. 1QQ. note 276. —

Egybehasonlitni lehet Hume elbeszéllését is, S'chle-

■gelnél, 124— 156. —Sz Árigolok vesztését ezen iró-

jok 6000 embernél többre teszi, kik között derék

vezérek vóllak, mint Salisbury és Glacidas. —

■ I
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„Neme* dauphin!" ezt monda egykor Johan

na — „ne tarts ily sok és hoszszas tanácsko-

rásokat, de jöjj inkább Reimsba, felvenni a'

koronát." (i05.) A' valóban merész, és első

tekintetre helybe nem hagyható plánumnak

sokan, nagyok, vezérek ellene szegezték ma*

gokat; a' számos erős várak birtokában lévő

ellenség közepette olyan utat tenni lehetetlené

nek látszott, a' sereg, hadieszközök és'ágyuk

szállítására pénz nem volt, (106.) 's némelyek

elébb a' királyhoz ragaszkodó Normandia el

foglalását javallák, de a' mindennapi számítá

son felyülemelkedett, '& egy szíveket rázó,

merész csapás rendkívüli befolyását érző Jo

hanna feltételétől el nem áll , azt sürgetni

nem szűnik , 's erősíti , „ha a' király megkoro

názva felkenve leszsz , ellenségei hatalma mind

inkább hanyatlani fog, és sem néki sem az

országnak nem árthatnak." (10?.) Végre me-

(105-) Le'Brun de Charm. II. 145. — ,

(106. Ezt bizonyítja egy éppen akkori nevezetes

levél, melyet Franczia ío nemes Laval Vid Guy

de Laval — jun. a-k. 1410-6. irt az annyának és

nagy annyának Selles városból, hol Johannával ta

lálkozott, 's valamint az általa okozott közönséges

mozgást felbuzdulást, úgy a' királyi kincstár szo-

rúltságát is bizonyítja. Az utolsót illető szavai:

„Mais de l' argent , rí y en a il poirtt d la cour , quc

si estroicLement , que. pour le temps praenl je rí y espe-

re aucurie recousse (secours) ni soustenue." Le Brun

de Charm. II. 155—163. — Ezen levél állítása szo-

rént Johannát egyik báttya , hihetösön d' Arc Jánot

akkor tájban látogatta-meg. —

(107.) Le Brun deJCharm. II. 148.

21*
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rése akaratja győz , az udvar meghatározM

a' lleirasba menetelt, mihelyt Orléans szom

szédságában a' Loire melletti várakból az el

lenséget kihajtják. —

A' hös leánytól régbevitt nagy tettek hí

re, valamint ötét köztisztelet, bámulás tár

gyává tette , (108.) úgy a' lelkesedést hazafitár

saiban felköltötte, azokat vitézségre edzette.

Mindenfelöl tódulnak a' király védelmére, már

június elején Orléansnál nyolczezer katona

gyült-öszve. Ezek nyugtalan vágyásoktól ösz-

tönöztetve megtámadják az onnan nem mesz-

sze esö , szerfelett erős , és fekvéséért fontos

Gergeau várát, melyet gróf Suffolk alatt számos

és válogatott őrizet oltalmaza, védangyalok

azonban nem volt vélek 's vesztésseT kellelt

magokat viszszahúzni. De nem sokára Johan

na Orléansból megérkezik. Június {t-k. a'Fran-

czia sereg a' mondott vár alatt van, ll-dikb.

és \o-dikb. az ostrom mérgesen folyt, mind

két részről az ágyúzás szakadatlan, de süker

nélkül, az őrizet keményen tartja magát, V

véres kicsapásokat próbál, azonban a' harma

dik nap \k-dikb. Suffolk 15 napi fegyver szü-

nést kér, de nem kap, a' Francziák általá

nos rohanást tesznek a' vár ellen , lajtorjákkal

sietnek annak ágnyalábokkal — faschine —

megtöltött árkába, négy óráig dühösen vias-

(108) Johannának a' nép által tiszteltetése szin

te az imádáaig ment. le Brun de Charm. II. 149.—
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kodnak; midőn Johanna a' zápor módra hulló

kövek truttzára, zászlójával a' harczolók köz

zé vágtat, hol az Angolok leghevesebben vé

delmezek magokat, (109.) 's a' várhoz egjr

lajtorját támaszt. Azon pillantatban egy rá haj

tott és sisakját érő kö sullyától lefordulván,

az őrizet hangos örömkiáltásra fakad, — de

a' szűz minden erejét ösz vesződvén felugrik,

"s buzdítja vitézzeit: „Barátim! barátim! rajta!

rajta! csak bátran! Az Ur bünteti az Ango

lokat, hatalmunkban vannak ők!" (110.) Ki

áltására a' katonák ellene -állhatatlan erővel

nyomulnak, magok előtt mindent leverve hág-

nak-fel a' kőfalra . bé a' várba , azt temérdek

vérontással elfoglalják, fővezér gróf Suffolk,

's egyik testvére Pole János foglyok, az őri

zet megmaradóit részének hasonló sorsa. (111.)

Johanna , 's az Alenconi berezeg még azon

éjjel Orléansba mentek, hová mind több fegy

veresek tódultak, 's új erővel további győze-

delmekre indulva, más nap jun. lö-A: az An

goloktól a' Loire vizén általjárás gátlásáért

megerősített Meuni hidat elfoglalják , már

(109.) Les Anglais opposaient „2a plus aspre def-

/ence" Le Brun de Charm.. II. 175. —

(110.) „Amys, arays, sus, sus! ayer bon cou-

rage ; notre sire a condeinpné les Anglois , á cetta

lieure íls sönt tous nostres." Le Brun de Charm.

II. 176.

(lll.) E' neveeetes ostrom leírását I. Le Brun dt

Charm. II. 166—180. —
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16-1A6. Beaugency birtokában vágynak, '&\Sikö.

korán reggel annak erős vára is feladja ma

gái- (»12)

Azonban régens Bedford Orléans fel-

mentetése után minden iparkodását királlyá

ügyének felemelésére, 's a' még következhető

vesztés, csapások eltávoztatására forditá. Több

intézetei köztt sergének megmaradott részét

Talbotra az Angol Achillesre (tl3.) bizta, ki

nek segítségére kiildé Falstolfot 6000 ember

rel. A' Rét Angol ármáda egyesülése után,

a" jóval kissebb számú Francziák vélek jun.

19-^. Patay mellett szembetalálkoznak. Johan

na legottan parancsolatot ád a' megtámadás

ra , katonájit inti, buzditja. Ezek időt nem en

gedve az ellenségnek magát bésánczolni, vagy

rendbe szedni, tűzzel rohannak rá, csak ha

mar zavarba hozzák, 's tökélletesen megve

rik. — Több fő rangú Angol tisztek, vezérek

fogságba estek, azok köztt Talbot, ki Póton

de Xaintrailles-nek adta-meg magát, Falstolf

még az ütközet vége előtt elszaladott , nagy

a' meggyőzettek vesztése , háromezerén felyül

maradtak a' csatamezőn. A' vérontásból me

nekedhetett, szélyelszórt Angolok Janville fe

lé szaladnak, hol sok ágyújok, hadiszerek,

raktárok volt, de annak lakossi kapujikat e-

(112.) Le Erűn de Charm. II. 187— 204. —

(n-5.) így nevezi ötét Angol históriai* Cambden.

Le Brun de Charm. II. 51. —
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í ültök bezárták, midőn az utármok nyomuló

Francziákat bebocsátották. (1 14.) E' példát

csak hamar más városok is követték, mint

Marchenoir, az- Angol őrizetek a' Loire jobb

partján több kissebb helyeket felgyújtván oda

hagyták, 's elszéledtek. —

A' Patay-i ütközet híre Parisban nagy

rémülést okozott, a' régens a' távollévő Bur

gundiái herczeget innepélyes követség által

hívta-meg a' fővárosba, az ellenség elöhaladá-

sát gátló módok felöl értekezni. — Azonban

a' győzedelmes Franczia ármáda Orléanshoz

vonult, hol annak száma szüntelen új fegy

veresekkel szaporodott, a' hős leány pedig ki

sértetve a' vezérektől, Sully-be ment udvarol

ni a' királynak, ki oda kevés napokkal azelőtt

érkezett. Itt Póton de Xaintrailles megnyerte

urától , hogy Talbotot minden váltság nélkül

szabadon bocsáthassa. — Orléans hív lakossai

várták és remélitek a' királyt magok falaik köztt

látni, ötét nagy pompával fogadni készültek,

de megcsalatkoztak; a' szűznek eziránti kéré

sére sem hajlott az érzéketlen fejedelem, (t 15-)

Chateaunenf-nél ,' hol néhány napig múlatott,

tovább mozdulni nem akart. — Nem kevésbé

sükeretlen volt Johanna próbája, az udvartól

(114.) Ezen ütközetet leirja Le Brum de Charm.

II 205—220. — Falstolf azért, hogy egy kardcsa

pás nélkül — sans coup ferir — elszaladott , terdkö-

tö rendjét elvesztette. — II. 224- —

<115.) Le fírun de Charm. II. 239- 24» 24S. 24Ó. —

I



még mind eltiltott korona fővezér gróf Riche-.

mont aránt a" királyt megengesztelni. Beau-

gency ostroma alkalmatosságával a' nevetett fö

vezér hivatlan egy szép sereggel megjelent a'

Franczia táborban, a' Patay-i ütközetben is

részt vett, 's ezen szolgalatjával reméllte ura

kegyelme viszszanyerését, de sem annak, sem

a' szűz közbenjárásának, la Trémouille kárté-

kony befolyásáért, kívánt következése nem

lett; VII Károly e' hívét maga elibe nem bo-.

csátoHa, sőt nyilatkozása szerént, „inkább so

ha sem akarna megkoronáztatni, mint sem ve-*

le találkozzék." (ti 6.) Valóban e' gondatlan

megvakult király magaviseletében, kit Johan

nának szüntelen zaklatni kellett a' Reimsba

menetelért, bövön elég okot látunk, még in

kább hinni , hogy a' hős leány hazát szabadító

merész feltételében , munkájában néki és ud

varának semmi része nem volt. (117.) — Joi

hanna azonban a' fontos útra kívántató készü

letek tételében fáradhatatlan volt, mindenütt

maga jelen, sietteté a' sergek előállását, azo

kat mustrálta , bátorította , szükségekről gon

doskodott, mindég közöttük forgott. Június

utolján tett még egy lépést VII. Károly mel*

lett, levelében a' Burgundiái herczeget fel-

szóllítá az Angolok szövetségétől elválásra,

(116.) Le Bran de Charm. II. 239-

(117.) Lt Ijerr. St. Prix.. 200. 210.

f
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'a törvényes királlyának zászlója alá viszsza-

térésre, de foganatlanul. (118.)

Végre Johanna forró óhajtásának betelé

se közeledett. Minekutánna a' közönséges ösz-

vegyülés hellyévé rendelt Gien várossába minr

den vezérek és főemberek együtt voltak , VII

Károly is oda érkezek, a" hős leány június

28-/-. 1420-*. onnan Reimsba elindult. Más nap

a' király is , országa nagyjaitól kisértetve , u-

tánna ment. Tizenkét ezerből állott bátor és

vitéz serge. — E' sok veszedelemmel öszve-i

kötött félelmes utat, a' nehézségeket elvarás-

ló szűz lelkes jelenléte , szinte triumfussá

változtatta, azt tizennyolcz napok alatt vég-

rehajtá ; az Angol és Burgundiái örizetekkel

megrakott városok, Auxerre, Saint-Florentin,

Troyes, (119.) Chálons (120.) ellentállás nél-

(118.) Le Brun de Charm. II. 247. —

(110.) Troyes nem akarván elébb magát feladni ,

VII. Károly tanácsossi a' viszszavonúlásról kezde

nek gondolkozni , de Johanna ellentállott. „Nemes

dauphin!" így szollá, „parancsold katonájidnak a'

város ostromlását, 's ne tarts boszszas tanácsko

zásokat. Istenem nevében mondom , bárom napok

alatt beviszlek abba tégedet." Rendíthetetlen bij

zodalma megint győzött , jul. n-A. sergét a' vá^ alá

viszi arra felmászni , de a' megrémült őrizet al

kudozni kivánt , fegyverét leteszi , 's bébocsátja a'

Francziákat. Le Brun de Charm. II. 265—287.

(120.) Itt találkozott Johanna négy Domremy-i la-. .

kossal. Ifjúkora ismerosseinek látása eleven örömr

Te gerjeszté. Midőn azok kérdeznék tőle , a' csa

tákban nem félti-é életét? talám sejditöleg azt fe

leié — „csak az árulástól félek." Le Brun de Charm^

II. 280. —
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ki'il engedelmességet ígértek, vagy kapajUcat

felnyitották, Reims is meghódolt törvényes ki-

rállyának , ki abba jul. rö-/c. tartá sergével

és fényes kíséretével bemenetelét, — Jolian

na előtte lovagolt.

Más nap jul. t?-£. vasárnap ment-végbe

innepélyes pompával a' Reimsi székesegyház

ban oda való érsek és cancellarius Regnaut

de Chartres által VII Károlynak .a' királyi mél

tóságba beiktatása, sok főrangú urak, világi

és egyházi nagyok — pairek —- vitézek, neme

sek , átaljában igen fényes gyülekezet jelenlé

tében. Minekutánna a' fejedelem a' hitet el

mondotta, székét, a' melyben ült, felemelték,

a' koronát feje felibe tartották '» úgy mutat-

ták-meg a' népnek, mintegy annak megegye

zését kérni. Ezt követte a' szent olajjal fel

kenése , ,,a' mi az uralkodók személyét sért

hetetlenné és szentté teszi." — Johanna ekkor

letérdelve a' király előtt, így idvezlé: „De

rék király! most teljesítve van az Isten tet

szése , kinek akaratjából én Orléanst az ost

rom alól felmentettem , téged ide Reims vá-

rossába hoztalak , megmutatni hogy te vagy

az igaz király, a' kit Franczia-ország illet,

„que vous estes vray roy , et ceüuy auqnel le

royaume de Francé doipt appartenir." (121.)

E' pillantattól fogva a' nemzet úgy nézte VII

(221.) A' koronázási egész szertartást 1. \l>* Pnm

(íe Charm. II.- 305—325. —
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Károlyt, mint maga törvényes fejet és urát,

's e' nagy munkát egyedül az égtől rendelt,

magos érzéssel felruházott szűznek köszön-

hete — ki , a' szent iró szavaival „hitt és azért

szóllott;" (122.) 's a' VIT Károlyt különösön

védő isteni pártfogás merész , lelkesítő hitét,

meggyőződését mások keblébe ellenállhatatlan

erővel általplántálta. Közönséges tisztelet, bá

mulás tárgya volt Franczia-ország nagy nap

ján , az ígérete második, nem kevésbé lehe

tetlennek tetsző részét is végrehajtó hős le

ány, — de a' múlékony fénynél valódibb örö-

/inöt, megelégedhetést adhatott néki édes at-

tyával , 's ötét legelsőben megértő nagy bát-

tyával Durand Laxarttal épen e' jeles napon

találkozása , *s mind kettőnek szivéhez szorit-

hatása. — Reimsból újra felszóllitá egy leve

lében , bár sükeretlenül , a' Burgundiái hercze-

get, a' királlyával megbékéllésre; mert, azt

monda, „ha kedvek van hadakozni, inkább

mennyének a' Saracenusok ellen." — „»' ilvous

plaist aguerroyer , si alle% sur le Sarracin.11

(123.)

Johanna nem ok nélkül tulajdonita nagy

becset VII Károly felkenetésének, ez innepi

(i 22.) 'Sóit. CXVIU io. —

(123.) Ezen levélből látszik, hogy Johanna azelőtt

három héttel még irt volt egyet a' Burgundiái ber

ezegnek, de sem választ nem liapott, sem a' he?

roldját viszsza nem bocsátották. Le Brun de Charm.

II. 307—3 tO.
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szertartás a' köz vélekedésre méjj benyomást

tett, a' mi fontos következéseket húzott ma

ga után. Harmad nap' mulya a' király Reims-

ból sergével tovább indult , 'a csak hamar

Champagne, Brie, és Isle de Francé tartomá

nyokban számos városok tértek-viszsza az en

gedelmességre; ezek kőztt Soissons, Laon,

Provins , Grécy-en-Brie , Coulommiers, 'a az

erős Cháteay-Thierry (124.) még júliusban ki

nyitották neki kapujikat, a' nép mindenfelől

Őrömkiáltással tódult idrezlésésére , egész fa

luk, az Istent hálaadó énekekkel dicsérve men

tek elibe. (125.) A' hívség példáját augustus-

ban több nagyobb és kissebb városok, Beau-

vais, melly az Angolokkal tartó püspökét el

kergette, (126.) Compíegne, továbbá Crespy,

(i27.) Saint-Denis, és Lagny követték, söt a'

Franczia sergek még Normandiába is benyo

mulva , ott több várakat elfoglaltak. — Azon

ban VII Károly megkoroná itatása , majd győ-

(124.) Ezen városban VII Károly jul. 20-*. 1420-6.

költ kir. levelében Greux és Domreray lakosait —

mely Icét falu akkor egy volt — a' szűz aránti ked-

vezésbol — en faveur de la Pucelle — minden adótól

mentté tette , kik a' nagy révolutzioig e' kiváltság

birtokában is voltak. — Le Brun de Charm. II 334.—

(125.) Le Brun de Chann. II. 553.

(126.) Ez a' hitszegő, és nevét méltán viselő püs.

pök Cauchón Péter volt, ki mint Johanna biraja

örök gyalázatos hirt szerzett magának. — Le Brun

de Charm. II. 358. ,

(127.) MidÖn Johanna Crespybe érkezett, Dunois

és a' Rheimsi érsek elótt kifejezte haza vagyo

indulatját. „Vajha tetszenék az Istennek, hogy
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cedelmesen elöhaladása Fári'sban az indulato

kat nagy mozgásban hozta. Régens Bedford

minden iparkodását a' királlyá ügyét fenyegető

veszély elhárihtásara forditá, új serget gyűj

tött, Angliából segítséget kért, 's nem sokára

a' Winchesteri püspöktől onnan hozott, és a*

Hussiták elleni hadra szedett 5000 emberrel

erejét nevelte. (128.) Bár augustusban Bedford

két versben szóllitotta-fel VII Károlyt viadal

ra , a' Franczia és Angol sergek többször va-

lának szembe, (129.) kissebb öszvecsapások

történtek is, de valódi ütközetre a' dolog nem

most távozhatnám-el , 's letévén a* fegyvert, szol

gálhatnám atyámat és anyámat, juhaikat őrizvén

testvéreimmel, Isili erősen örvendenének, ha engem

láthatnának.'* Le Brun de Charm. II. 354. — Előér-

zése volt é ez jövendő sorsának, vagy annak il-

tallátása , hogy minckutánna küldetését teljesítet

te, a' végzésektől lett elhivattatásának eleget tett,

a' dicsőség legfőbb pontját elérte , tovább ne lép

jen , — egy titkos intés a' szerencsének tovább

nem kísértésére? — bajos megmondani, de nem

lehet forró részvételünket megtagadni a' hős -lel

kű szerencsétlen leánytól, ki bár sejdítette, 's a-

karta volna kikerülni balesetét, nemes törekedé-

sének még is áldozatja lett.

(128.) Ezen sereg elindítását" Angliából egy jul.

l6-/>- oda küldött herold által siettették, kinek üta-

sitvánnya világoson mutatja a' Pári'si Angol kor

mány szorultságát, bizonyítja VII Károly győze

delmes ciőhaladását, és „sok városoknak erőssé

geknek cllentállás vagy az ostrom bevárása nélkül

a' néki tartozó engedelmességre viszszatéréset." Lt

Brun de Charm. II. 297—300. —

(.129.) "Bedford augustus elején mintegy 10,000 em

berrel Montereau-ig előnyomulván, VII Károly ser

get Nangis-hoz vitte az ütközetet elfogadni, de a'
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került, úgy látszik egyik fél sem akarta tor'

»át annak koczkájára kitenni. —

Sept. i-k. csakugyan VII Károly vezérei

12,000-60/ álló sereggel próbát tettek Parisnak

egy rá ütéssel elfoglalására, Johanna is vélek

ment. Mérges volt az ostromlók részéről a'

megtámadás, többször rohantak a' jól megerő

sített fővárosra, nem kevésbé megátalkodott a'

lakosok és Angol -Burgundiái őrizet ellentál

lása, kik végre a' Francziákat nagy vesztés

sel viszszaverték , és hátrálásra kénszeritették.

A' hős leány ez alkalmatossággal is bátorsá

gának szép bizonyságát adta, a' várost fedő

bástyák és töltések árkába leszállván, kato-

nájit a' felmászásra buzdította, de egy nyíl a'

ezomjában megsebesité , 's még akkor is nehe

zen lehetett azon helyről eltávoztatni. (130.)

A' czéljában nem boldogulhatott királyi arma

da más nap Saint-Denisbe vonult. — Ilyen sü-

keretlen volt VII. Károlynak a' Burgundiái

herczeggel munkába vett, kivált Johannától

sürgetett megbékéllése. A' mondott herczeg-

regens szándékát változtatván Pári'sba viszszatert.

— Augustus második feliben a' Franczia és Angol

tábor kétszer volt újra szembe , elébb Damraar-'

tin körül , azután csak hamar Baronhoz közel eső

Montpiloy v. Montpiloer kis helység és hegy mel

lett , hol a' csetepaté egész nap tartott. A' fogsá

gából kiszabadult gróf Suffolk ott jelen volt. —

Le Brun de Charm. II 338—375.. —

(130.) Pári's nevezetes ostromát 1. Le Brun de

Charm. II 407—424.



335

hez küldött fényes és kérlelő követség jó ki

menetelét az Angol régens megakadályoztat-

ta, ki Burgundiái Fiiepet lekötelezvén , hazá

ja arámi hivségében ingadozóvá tette, 's igy

minden alkudozások egy rövid, a' mellett nenyj

bizonyos , gyakran megháborított fegyverszü-

néssel végződtek. (i3i.) — VII. Károly sept.

12-/:. a' Loire felé viszszaindúlván, a" holnap

végén Gienbe érkezett, (132.) honnan octob.

utolján Bourges várossába ment , majd több i-

deig Mehun-sur-Yévre-ben múlatott, hol 1429

decemberében a' hős leányt és famíliáját ne

mesi rangra emelte. (133.)

Mind a' mellett hogy Pári's törvényes ki-

rállyát bé nem bocsátotta , "s Franczia-ország

sorsának eldölése még tovább haladott, a' nem

zetben felserkent hívség és kötelesség érzése

(131.) A' liirály és Burgundia! Filcp köztt pró

bált alkudozásokról I. Le Brun dé Charm. II 377—

379- 384. 385. — A" fegyverszünés a' Széquánától

északra eső tartományokra nézve augustus végé

tol , Pári's környékére nézve pedig september vé

gétol karácsonig volt kötve: Berr. St. Prix. 217.

notc 536- de azt egyik fél sem tartotta-meg. Le

Briinn de Charm. III. 33. A' Burgundiái berezeg az

Angol követségtől el nem válásáért Pári's kormány

zója , 's az ország egy része fo helytartója lett,

későbben Champagne és Brie tartományokat néki

adták. Berr. St. Prix. 218. note 337 bU' Le Brun

de Charm. III 21—25. —

(132.) Ezen útjában Bray várossá, hol a' Széquá-

nán általment, magát néki feladta. Le Brun d*

Charm. II 430. —

(133.) Le Brun de Charm. III 47—52. közli e' ne

mes levelet. —



336 x

naponként nagyobb erőre kapott, mind több

városok tértek viszsza VII Károly kormánnyá

alá, (134.) vagy a' megtámadó, rajok ütő An

goloknak ellentállottak. (1 35.) Híjában volt re:

. gens Bedford minden erőlködése, a' tőle el

pártolt szerencsét viszsza nem idézhette, "s

bár a' gyermek VI Henriknek, mint Angol ki

rálynak, nov. \6-k. I429-*. innepileg megkoro-

náztatása, majd Francziaországba Rouen vá

rossába általhozatala által, (t 56.) alattvalójá

ban, vagy az aránta hív Francziákban új lel

ket, buzgóságot akart felkölteni, ezen lépé

seivel sem tett nagy benyomást, a' dolgokat

meg nem fordíthatta, a' sebesen ömlő árvizet

meg nem akaszthatta. —

Jqhanna a' királyt Bourges várossába el-

kisérte, 's egy darabig az udrarnál múlatott.

Feddhetetlen magaviseletét, vallásos buzgósá

gát, tiszta ép karakterét, jó erkölcsét, sze-

mérmetességét, emberi nemes érzését, sze

lídséget, jól tévő és más sorsába résztvevő in

dulatját minden környülállások köztt egyfor

mának találjuk, szíve ezen kincseit a' dicsö-

#(134.) így többek köztt Laval , és kivált Melun

várossá, melynek az Angolok ellen védésében Jo

hannának is része volt. Le Brun de Charm. 12. 13.

92—95. —

(135.) Az Angolok név szerént Lagny, Creil,

és St. -Celerin vára ellen tett próbájukban nem bol

dogultak. Le Brun de Charm. III. 11. 34—36. —

1.136.) Le Brun de Charm. III. 32. 98- VI Henrik

udvara másfél esztendeig volt Rouen-ban.
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tég szédítő , magos polczán is megtartotta , a*

virtushoz állandóul hívnek maradott. (137.)

Egyébaránt szerencséje hanyatlása már látha

tó, eddig fényesen tündöklő csillaga lassan

ként homályba borul , ötét bíztató , serkentő

egi szózatjai elnémulnak, vagy szomorú és

kétes jövendővel nyugtalanítják. (138.) A' rá

mért, és ki nem kerülhető végzés sejditése le

verő béfolvással volt a', hős leányra, 's bár

szokott bátorsága kebléből ki ném^ aludt, a*

minek szép példáját adta az 1429 novemberé*

ben Loire-tól délre táborozásában Saint-Pier-

re-le-Moutíer ostroma alkalmatosságával, me

lyet elfoglalt; (13Q.) csakugvan mintha termé

szete megváltozott volna , más alakban látjuk

már egészen, nem mint addig elölmenve a*

(137.) L. ezt őtet ismerő tam'ik vallomásaival

bizonyítva — Le Bmn de Charm. ITT. 57—66- fíume

állítása szerént, magolt az Angolok sem találtak

Johanna erkölcsében semmi klvetot. 61. 1. — Jó

szivét mutatia, hogv midőn intenék az adakozás

ban mértéket tartani, azt felelte: „A" szegények

ís szűkölködők vigasztalására vagyok küldve." —

CVyóntatóia olyannak mondotta ötöt , ki ,. semmiért

a' világon nem tette volna, a' miről azt kitté, hogy

Be Istennek nem tetszenék." Katonáiit szoros fe

nyítékben tartotta, 's a' rablást és foldncpén erő

szakoskodást nékik meg nem engedte. «—

(138.) Le fimn ele Charm.

(13Q.) A' Franfziák itt már hátrálásra kénszerit-

tetvén, Johanna hellyéhől ki nem mozdult, de aí

ellenség hajtásainak , lövéseinek kitéve., katonáiit

buzditni nem szűnt, kik viszszatérvén az ágnya-

lábokkal, csomó gályákkal megrakott vár árkán

keresstul egy pillantatban benn voltak. — Le'Brun

22
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csatákban katonájit vitézségre tüzelve, ragad

va, cselekvöleg, lelkesítő vará'serövel jelenik-

xneg, inkább szenvedöleg viseli magát, a' ha

di vezérek tanácskozásokban nem adja véle

kedését, mely sokszor a' sereg sorsát meg-

forditá, azt győseedelemre vezető, akaratja

többé nem eldöntő , de vakon engedelmesked

ve , mások tetszése után menyen. (140.)

így történt, hogy midőn 1430 májussá

elején egy -kis serget vezérelve, több hadi-

tisztekkel új táborozásra indult, balsorsának

homályos elöérzése csak hamar bé is tőit. —

Lagnyból 400-ból álló csapatját egy vitéz de ke

gyetlen , 's a' környéket rabló Burgundiái tiszt

Franquet d' Arras ellen vitte , kit egy merész;

öszvecsapásban meggyőzött, és fogollyá tett.

(l4l.) De mindenek felett a' Burgundiái her-

czegtől ostromolt Compiegne szabadítására si

etett. Onnan több kiütéseket tett , 's kivált a'

Noyonhoz közel Pont-1-Evéque kis helység

mellett fekvő Angol csapat megtámadásában

vitézül forgatta magát, bárha a' rá ütő Bur

áé Charm. III 77—80. Ellenben la Charité megvéte

lében a' szűz nem boldogult, egy holnapi ostrom

utá» nagy vesztéssel kellett magát viszszavonni. —

Le Brun de Charm. III 82—84.

(t40.) Le Brun de Charm. III. 08. —

(141.) Le Brun de Charm. III. 112—115. E' go

nosztevőt a' Franczia tisztviselők , Johanna akarat

ja ellen , halállal büntették , 'g még is a' hós leány

biráji azt az elUnc vádoskodás egyik pontjának

használták. —
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gundiaiak hátrálásra kénszeritették. (i42.)

Compiegne várossát azonban a' szüntelen ne

vekedő ellenség mind erösebben bezárta, e' szo

rultságból azért menekedni kívánó Francziák

máj. 23-A: egy kirohanást próbáltak. Johanna,

's vele több fö tisztek mintegy 600 emberrel

délután öt óra tájban a' híd kapuján kimerne

egyik Burgundiái vezért Luxemburgi Jánost

megtámadják. A' viadal mérgesen folyt, csak

hamar az Angol és Burgnndiai sergek veszély

ben forgó pajtássaik segítségére sietnek, szá

mok szüntelen szaporodik, Johanna azonban

igen vitézül forgatja magát, az ellenséget más

kétszer viszsza nyomta, de a' Francziák a' ra

jok zúdult nagy erővel nem bírván, hátrálni

kezdenek, 's mind többfelöl megtámadtatások,-

ért, oly csoportoson rohantak a' híd sorom

pójához , hogy az oda tódult sokaságért sem

elé , sem hátra nem mehettek. Akkor a' Bur-

gundiaiak hirtelen a' hátulsókra ütvén, a' Fran

cziák még jobban öszvezavarodtak, sokan kőz-

zülök a' vizbe ugrottak, vagy kenteiének ma

gokat megadni. Johanna bátran , erős lélekkel

védelmezé magát, 's noha az ellenség, ki ve

res bársonyszínü köntösséröl rá ismert, czél-

ba vette ötét, csakugyan eljutott a' híd végé

hez, de vagy a' nagy tolongásért, vagy a' mint

némelyek erősítik , mivel a' híd sorompóját

(142.) Le Brun de Charm. III. 121. —
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már zárra találta, bé nem mehetett. így az

övéitől elvágra, az ellenségen keresztül törni

próbált, hogy Picardiába szaladhasson, de egy

katona a' köntössénél fogva lehúzván, meg

fogta. Legottan fegyveréből kivetkeztetek, s

Lyonnel, gróf Vendóme törvénytelen ágyból

született, az ellenségnél szolgáló fija — le bd- -'

tárd de Vendóme -»~ oda közel Marigny-be vi-

rén ötét, szoros őrizet alá tette. (143.) — Jo

hanna* fogságba esése méjj benyomást tett a'

hadakozókra. A' milyen leverettetést, fajdal

mot és rémülést okozott e' csapás a' Franczi-'

áknak, éppen oly őrömre ragadta az Angol

és Burgundiái részen lévőket, kik győzedel

mi lármával csődültek félelmes ellenségek lá

tására , maga a' Burgundiái herczeg is közt

tök volt. Pári'sban is nagy felindulás lett, a*

fő templomban Te Deumot tartottak, 's mint

egy fényes diadalom innepére, örömtüzeket

gyújtottak, a' papok a' közgyülölség felzakla

tásáért, a' boszorkánysággal vádolt hős leány

ellen, a' szent székből dühös rágalmazásokat

szórtak. — .

A' fogoly Johannát Lyonneltől Luxembur-

(143.) Le Bmn de Charm. III. 125—152. Sokan

Flavy Wilhelmet Complegne kormányzóját vádol

ják a' Johannát ellenségei ke/.ébe ejtés vétkével,

's bár ezen kegyetlen , vad indulatú, erőszakos em

ber karaktere hihetővé tes.zt~3jiön árulásnak általa

lebetett elkövetését, dé hogy" azt valósággal csele

kedte volna is ,' égy adattal sincs bebizonyítva. —

Le Brun. de Charm, III. 137—142. «•-
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gi János megvette, 's Boautíeu várba küldöt

te, ki onnan segy a" fogházában csinált nyílá

son kiszökött, de utóiérék, 's viszszavitték.

Csak hamar a' mondott vezér Ficardiában esd

Beaurevoir kastéllyába viteté rabját, hol négy

holnapig őrizték. — Azalatt a' már emiitett

Cauchon Péter, elkergetett, 's az ellenség szol

galatjába lépett Beauvais-i püspök , boszszús

indulattól, pokoli lélektől ösztönöztetve. egy

az Angol királyhoz intézett levelében Johan

na kiadattatását kivánta, mivel néki ö lenne

birája, mint a' kinek egyházi megyéjében fog-

ták-el. (i44.) A' hasonló nemtelen érzéstől in

gerelt Fári'si universitás sem késett a' szűz

rabságba esése után, megitéltetését sürgetni^

"s többször írt a' Burgundiái herczegnek és

Luxemburgi Jánosnak, hogy ötét, „az anya

szentegyház megtartásáért, az Isten tisztele-,

tének védelméért , 's az ország nagy haszná

ért" adják által az inquisitornak , valamint a'

Beauvais-i püspöknek , kinek törvényszéke e-

libé tartozik. (145.) Csak hamar j,ul. 14-&

1450-í. ezen püspök is felszól litotta a' Bur-

(144.) A' Beauvai-si püspök állitása Johannának

az ö megyéjében lett elfogatásáról nem egészen bi

zonyos, mások szerént az, a' Soissons-i püspök ke

rületében történt, 's igy a' szűz elleni erőszak, i-

gazságtalanság még nagyobb lenne. — Le Brun de

Charmi III. 148. Berr. St. Prix. 234. note 370. —

(145.) Le Brun de Charm. III. 150—152. Franczia

országban a' 12-d. század végétol fogva az úgy ne

vezett "Waldus követöji, vagy Albigensísek ellen.
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gundiaí herczeget és Luxembargi Jánost, a'

több Tétkékért, jelesen boszorkányságért és

bálványimádásért gyanús leánynak az egyház

kezébe bocsátásáért, 's a' király nevében éret

te jutalomul hatezer francot ajánlott, mely

summa ha elégnek nem találtatnék, tízezerét

is ígért. (146.) J— A" szerencsétlen fogoly, ki

az ellenségtől keményen ostromolt Compiegne

sorsát a' szivén hordozta , azért sokat nyug

talankodott, midőn azon város szorul tságát

megértette, a' Beaurevoir-i kastélyból is elszök

ni próbált , 's annak magos tornyáról leug

rott, de erősen megsértő magát, 's ájulva ma

radott a' földön. (147-) Minekutánna helyreál

lott, 's Luxemburgi János őtet az Angol kor

mánynak általengedte, october elején 1430-0.

Arras-ba onnan majd Crotoy várába , 's végre

a' Roueni kastélyba vitték. De a' Francziák-

ban Johannától felköltött buzgóság nem szűnt

munkás lenni, annak vitéz lelke balesete után

.kezdettek állandó inquisitorok , bitnyomozók len

ni, a' Dominicanusok szerzetéből. — Ezen időben

Gravcrand Jakab vitte e' szép hivatalt. Le Brun de

Charm. III. 191. 217. —

(146.) Ezen gyalázatos levelét a' püspöknek, mely

ben különböző alakokban, mint egyház szolgája,

bíró, teljcshatalmu biztos, és alkudozó jelenik-meg,

magát az inquisitorral egyetórtoleg cselekvésre a-

jánlja, 1. Le Bnm. de Charm. III 153—156. A' 10,000

franc a' mostani pénz szerónt 75,000 francot, szin

te ugyan annyi váltó rforintot teszen. Berr. St. Prix*

210. —

(147.) Le Brun de Charm. III. 158—162. —
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is hazafi társait győzedelemre Tezette t az erőt

bennek fenntartotta; a' minek fényes bizonysá

gai, Compiegne várossának Póton de Xain-

trailles , gróf Vendóme és marsall Sainte-Sé-

vére állal november elején az ostrom alél fet-

őldoztatása , 's ennek következéséül sok váro

sok viszszavétele, (14&.) nem különben az el

lenségnek több ütközetekben rnegverettetése,

név- szerént Picardiában . Germigny mellett,

majd decemberben Chálons-hoz közel la Croi-

sette-nél , hol a' hires Barbazan alatt öooo

Francziák az Angoloknak szinte SeOO-öol ál

ló sergén tökél letes diadalmat nyertek, csak

hamar Troyes-tól nem meszsze Chappe kör

nyékében újra szerencsésen harczoltak, és

Scns várossát is viszszafoglalták. (149.) Ily sok

egymást érő csapások az Angol kormányt nagy

aggodalomba ejtek, egyszersmind boszszúra,

és Johanna vesztére ingerlék , mely azért az

ellene intézett pert sietleté , azon reménytől

tápláltatva, hogy VII, Károly ügyére a' gya

lázat bélyegét rá sütheti, 's így ez által an

nak követöjit lelkesítő tüzet elolthatja. (150.),

(148.) Le Brun de Charm. ül. 1Ö5—170 —

(14Q.) Le Brun de Charm. III. 170. 173— 175. flmv

St. Prix. 238. note 387. —

(150.) Hogy Johanna perében az Angol kormányt

az ellene viseltető gyűlölség, boszszús indulat, va

lamint a' Franczia király becsületének letiporásá-

ra törekvés ingerelte , korántsem igazság szerete

te , vagy vallásos buzgóság mozgatta , több akko

ri '* e' dologban forgott tanúk vallomásaiból biio
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Nem «zűnt a" Pári'si universitás is ezen dolog

ban orczátlanuWármázni; szolgai aljas érzés

sel , dühös indulattal sürgette e' hazát áruló

testület újra Johanna megitéltetését , 's no-

yerub. 21-A. a' Beauvais-i püspökhöz és az An

gol királyhoz írt leveleiben a' nemzete aránt

példás hívséget mutató leánynak az egyházi

törvényhatóság , valamint az tnquisitio elihe ál-

littatasát hangoson kívánta. (t5t.) 2íem sokára,

decemb. 28-A. 1430-6. a' Boueni káptalan , mi

vel az érseki szék üres volt, a' nevezett püs

pököt a pernek azon megye kerületében el

készítésére , és ítélet alá bocsátására felszab.**

ditotta , 's hatod napra január, a-i: egy az An

gol király nevében kiadott pátens rendelte,

hogy „a babonasággal, hamis tudomány ter-

nyos. Le Brun de Charm* III. 176—179- A mellett,

az érette űzetett nagy summán kivül , az egosz per

költségét ez a' kormány hordozta. Le Brim de.

Charm. III. 187. *— Jolianna egyebaránt még iiilia-

esetben is az Angoloknak nagy rémülést okozott.

Herczeg Qlocester az Angliai helytartó decemb.

12-/<- 1450-6. költ rendelésében elfogatni, és a' kirá

lyi tanács elibe állíttatni paranesolá azon vitéze

dét , kik a' szűztől félteliben zászlójokat elhagyták.

Le, Brun de Charm. III 175. A' mondott herczeg már

azelőtt kéntelen volt, a' nemzetben elterjedett í-

ijedtségért 'üf czímü hirdetést bocsátni ki : Contra

capitaueos et soldarios tergiversanles , iucantalionibui

Fuellae tcrrijlcalos. Berr, St. Priz. 220. note 345- —

Hume bizonyítása szerént is Angliában a" iatoia-

szedés nehezen ment, a' Johanna bűbájos ereietol

és pokoli "hatalmától rettegésért. Schle*el GCSch.

der Jungfr. von Orl. 141- —

(15].) .Le Brun di Charm- III- 171—172--
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jesztéssel , *s más isteni felségsértés vétkeire!

rádőlt" leány a' hívséges tanácsos Beauvais-i

püspöknek, mint rendes egyházi Lírájának ál-

taladattassék. (152.) Előrenéző számitássa] rólt

e' lépés így intézve, Johanna igazságtalan meg-

ítéltetése, a' törvény palástja alatt ellene el

követett gyilkosság az Angolokat nem terhel

te , e' mocsok egyedül a' hős leány házastár

saira háromlott. —

A' szerencsétlen Johanna tehát legmér-

gesebb ellenségének, az ördöggel szövetke

ző papnak kezében vala! Az ellene folyt per

az ártatlanságot letapodó, erköltsöt kigúnyo

ló, minden eszközt lelkiesméret nélkül hasz

náló, törvény szentségével botránkoztatólag

viszsza-élö gonoszság, szóval a' legutálatosabb

erőszak égre kiáltó példája! Nem örömest

foglalatoskodik ugyan a' historicus az ily fe

kete , emberi pokolig alatsonitó istentelenség

leírásával, de a' vétek ismertetéséért, és attól

elrettentésért köteles a' borzasztó kép főbb

és rövidbe szorított, úgy is keblet rázó, azt

szét-zúzó vonásait előadni. — Már az a' mód

a' mint vele az egyház tömlöczezében bán

tak, azon embertelen keménység, mellyel a*

szelíd ártatlan leányt őrizték , minden érzést

felháborít. Lábait Vas békókba szorítva, ötét

súlyos lánczal egy fatőkéhez kötötték, a' mi-

(152.) Le Brun de Charm. III. 180— 101.



346

ért alig mozoghatott. A' mellé rendelt Angol

ttrá'sák a' nép seprejéböl választott igen dur-

ra emberek Tálának, kik ötét gúnyolni, bosz-

■zantani nem szűntek, sokféle méltatlanság

gal illették, söt rajta többször eröszakot is

akartak tenni, (i 53.) Azonkivvil a' vallás vi-

gasztalásaival élhetéstöl egészen elzárták , mi

sére nem bocsátották, szabadságot nem adtak

olyannak gyónni, a' kit ö kívánt volna, söt

annyira mentek e' vad indulat kimutatásában ,

hogy a' törvényszék emberileg érző szolgá

ját, ki megengedte néki a' fogházából bíráji-

hoz. vezető úton egy kápolna előtt letérdelve

imádkozni, keményen megdorgálták, 's majd

püspöki nevet viselő hóhérja szíve ezen kön-

nyebbitésétöl is eltiltotta. Valóban e' lelket ha

sító kínzás a' buzgó és áhítatos leánynak még

fájdalmasabb , kétszercsen gyötrő lehetett. —

(154.) A' Johanna megítélésére rendeli tör

vényszék tagjai valának, a' sokszor nevezett

sátán czimborássa , Beauvais-i püspök C a u-

chon Péter, továbbá, de la Fontaine Já

nos mint nyomozó biztos, — conseiller el com-

missaire examinateur , — kánonok E s t i v e t

(15Í.) Le Brun de Charm. ül. 181—184. —

(154.) Le Brun de Charm. III. 262. 319—S21» IV.

5. 4. Johanna egyik bírája Estivet azon irigy dur

vaságra vetemedett, hogy a' kápolna ajtaja elibe

állott Stet az ott imádkozásban megakadályoztatni.

— Milyen ördögi érzés lehet egy ily ember keblé

ben. —

űk-
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mint promotor vagy egyházi fiscnlis, „egy az

Angolok mellett buzgólkodó, nékik minden

ben kedveket kereső roszsz ember" . Man-

chon Wilhelm, és Colles Wilhelm pa

pok, mint jegyzők; —• notaires-greffiert , — a-

zonkivül 95 segédbírák , assessorok , különbö

ző rangú, grádusu papok, theologia docto-

rok , baccalaureusok , licentiatusok. A' Pári'si

egyetem , és Roueni káptalan mint tanácsló

testületek, 's még három püspökök vélekedés

adásra szóllittattak-fel. Végre pap Massieu

János a' törvényszék szolgája — appariteur

— volt (155.) — A' Beaurais-i püspök sürget

te az inquisitor helyettessé — vicaire de /' í»-

quisileur — le Maistre János bíróságát is , de

a' ki magát elébb vonagatta, a' dologba ele

gyedni nem akart, mert a' mint okul adá az

inquisitortól megbízatása a' Roueni megyén

kivül nem terjed , — végre sok erőltetésre ,

sőt fenyegetésre a" törvényszék üléseiben meg

jelenését ígérte , 's csak későbbre, minekután-

na ötét az inquisitor a' fennforgó esetre is

(155.) Le Bmn de Charm. III. 232—240. név sie-

rént elo számlálja a' szent törvényszék tagjait, kik

azonban mind soha meg nem jelentek az ülések

ben , mikor legtöbben voltak , számok hatvanra

. ment. — Hume méltán örvend, hogy csak egy An-

fólnak , a' Winchesteri püspöknek nevét latja a'

irák köztt, — Berr. St. Prix. 235. note 380. — ki

azonban a" per folyamatjában részt nem vett,

de más két Franczia püspökkel csak az ítélet moa-

dison vált jelen. —
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meghatalmazta,, lett valóságos bíró a' perben, .

egyszersmind Tasquel Miklóst az inquisitio ré

széről jegyzőnek kinevezte. (156.) így tehát

e' borzasztó szék módját és formáját követ

ték a' hős leány megítélésében ! —

Több előleges, a' per elkészítését illető*-

értekezések után végre fébr- zo-í. 1430-6. ki

adott püspöki levél által Johannát más napra

bíráji elibe hívtak. Fébr. 21-A. volt első ki-

kérdezté\ése , és inártzius u-kéig tizenötször

állott a' törvényszék előtt kihallgattatás vé

gett. E' vallatások tárgyát legnagyobb-résziut

a' tőle erősített angyali jelenések, égi szóza^

tok tették, a' mellett férjfi köntösben járása y

's némely hadi tettei felöl is megkérdezték..

(157.) Több hiteles bizonyítások szerént bírá

ji ötét nyomni, üldözni kívánó indúlatjokat

igen vastagon elárulták, sok különböző ne

héz, szőrszálhasogató méjj , néha orczátlan

kérdésekkel terhelték, hirtelen egy tárgyról

másra mentek-által, -egyszerre többen zaklat

ták, 's azért gyakran is panaszolt a' perhez

nem tartozó, ötét kínozni, fárasztani akaró,

órákig" nyújtott kérdezösködésért. (l58.) A*

(156.) Le Brun de Charm. III. 1Q2. 216—&£• 407-

408. —

(157.) A' törvényszék kikérdező 15 üléseit, kör-,

nyülállisoson, úgy a' mint folytak, előadja. L-e Brun

de Charm. III 258—455. Nem különben Buchon Chro-

nique et proccs de la Pucelle d' OHéans. 40—137.

(158.) he Brun de Charm. III 248—25-0. Egyik ü-

lésbeu a' győzedelmes és vitézlő anyaszentegyház ktt-
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sznz azonban feleletéiben idejét és sorsát fe-

lyülmuló ügyességet , vigyázást , állhatossá-

/got, erőt bizonyított, azok átaljában igen o-

kosok voltak, sokszor bírájit bámulásra ragad

ták; a' mellett éles emlékezőtehetségével is

figyelmet gerjesztett. (1S9.) Különben is a* per

egy tanú állítása szerént „inkább szántszán

dékos üldözés mint ítélet volt, melyben min

dent oly gonoszul csináltak, a' mint csak le-

eötti különbséget kifejtő kérdésekkel faggatták ,

hogy vigyázatlan nyilatkozásokat vegyenek-ki belő

le. Johanna igon jelesen igy felelt: "Francziaor-

szág királlyához jöttem, az isten, Sziíz Mária, min

den szenteli, és az oda fenn győzedelmes anya

szentegyház parancsolatjából, és ezen anyaszentegy

háznak alá vetem minden JÓ tetteimet úgy mind azt,

a' mit cselekedtem, -vagy még kell cselekednem." Lel

Brun de Charm. III 440—444. —

(15Q.) Több tanúk ezt különösön is bizonyítják.

Le Brun de Charm. III 252—254. Jolianna lelkes fe

leleteinek fenn a' Q8 számalatti jegyzésben előho

zott példáiilioz adhatjuk még a' következendőket :

Kérd. Miólta szózataid azt állították , hogy a' para

dicsomba el fogsz jutni , bizonyosnak hiszed á

idvezülésedet, 's l^ogy a' pokolban el nem kárho

zol? Joh. Állhatatoson hiszem, a' mint szózataim,

mondották idvezulésemet , mintha éppen ott len

nek. Kérd. Ez a' felelet igen nagy fontosságú. Joh.

Én magam is nagy kincsnek tartam. Le Brun de

Charm. III. 423. Kérd. Az Isten gyűlöli é az Ango-

loliat? Joh. Az Istennek az Angolok aránti szere

tetéről vagy gyülölségérol semmit sem tudok.

— De azt tudom , hogy Franrziaországból ki fog

nak kergettetni, azokon kívül, kik ott megholtak, "s

hoj?y az Isten a' Francziákat az Angolokon győ

zedelmessé teszi. Le Brun de Charm. III 446- Kérd.

Gondolod ^'s hiszed é erősen, hogy királyod jól

tette midőn a' Burgundiái herczeget megölette?

Joh. Ez igen nagy kára volt Francziaországnak. —
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hetett." (160.) A' számos ei tudós gyüleke

zettel, sok híres, vallás és törvénytudományt

doctorokkal szembeállított gyenge leánynak,

törvényes védőt, kinek tanácsosával élhessen,

nem adtak, 's többek bizonvitják hogy „senki

ötét útasitni vagy oltalmozni nem merte vol

na különös engedelem nélkül." (tőt.) A' sze

rencsétlen fogolyhoz megbérlett álnok embe

reket küldöttek-bé, kik belőle szép színnel

vallomásokat csaljanak-kí , (162.) az Írnokokat

a jegyzőkönyv nem igazán, csalfán vitelére,

Johanna mentségei kihagyására , mondásai ér-^

telmének változtatására erőltették (t63.) a

De akármi történt is közöltök, engem az Isten JcuU

dőlt Francziaorszdg kirdllyának segítségére. - Milyen

ügyes felelet az álnok kérdésre!- Le Brun dt

Charm. III 451. —

060.) Le Brun de Charm. III 252. —

(161.) Le Brun de Charm. m 250-—251. Johanna

ügyvéd nélkül hagyását a' perben megkérdezett Lo-

hier János hires doctor is bizonyita. Le Brun de

Charm. III 317. — „ . .. ......
(162.) Johannához álköntosben többen jartak-be,

aeOk köztt a' törvényszék egyik tagja kanonok Uy-

seleur Miklós, a* Beauvais-i püspök meghittje, ma

cát előtte földijének, *s a' Franczia király részen

lévőnek hazudta, szineskedS barátságával bizodal

mát megnyerte , azonban midőn együtt beszélget

tek, két jegyző a' szomszéd szobából a falban csi:

nált jukon keresztül hallgatódzott. — A hitszegő

pap azonkívül Johannát a* gyónásra ra vévén, a

mit ez előtte felfedezett, a' püspöknek legottan

elárulta. Le Brun de Charm. III 210—215. 443. —

(165.) Le Brun de Charm. III 246. 275. 295- Mi

dőn a" jegyzők e" tolok kívánt istentelenséget ten

ni nem akarnák, a' püspök két embert egy kar-

X
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vádló okleveleket meghamisították, (164.) aa

igazságos vagy emberileg érző bírákat min*

den módon ijesztették, fenyegették, üldöz

ték! (165.)

Az ily móddal folytatott vallatásokat be

végezvén, mártz. iti-kén Johanna előtt a" fe

leleteit újra felolvasták, azokból harmincz egy

néhány vád czikkelyeket készítettek, melyek

aránt az esztendő utolsó napjaiban ötét még

egyszer kihallgatták. — Húsvét másod napján,

ápr. i-k. 1431-í. a' vádpontokat 12-re szorí

tották , melyek negyobbára a' néki megjelent

angyalokat, férjfi köntösben járását, a' Beau-

revoir-i [toronyból leugrását és leveleit tár-

Í>irtal eltakart 'ablakba ültetett, kik Johanna fele

etjeit Őtet terhelŐleg írják. —

(l64-) A' QO számalatti jegyzésben felhozott, 's

Johannától az Angol vezérekhez irt levélben, a*

mint azt előtte felolvasták , némely változtatást éa

hozzátételt talált , névszerént e' helyett „rendez d

la Pucellt" — 5 ezt irta volt , „rendez au Roi." Le

Brun de Charm. III 2Q1. —

(16S. A' bírák, a' mint közzülök egyik erősité,

„a" per folyta alatt éppen nem voltak szabadság-

bari" sokan erőltetve , vagy a' püspöktől és Ango

loktól féltekben jelentek-meg a' törvényszék ülései

ben. Le Brun de Charm. III 222—224- Houppeville

Miklóst, ki az ítélet formájának igazságtalanságát

bátran kimondotta , tömlöczbe hurczolták , sőt ha

lállal fenyegették. III 225—226. Midőn egy másik

biró Isambert a' foggatott Johannát útasitná , vilá

gosit na, a' püspök őtet dühösen lerijasztá, 's a' jegy

zőnek, megtiltotta a' leány felnietjét felirni: dala

Fontaine János pedig hasonló jó szivu tettéért kén

telen volt a' püspök haragjától féltében Bouent

örökösön oda hagyni ! Le Brun de Charm. IV. »—IS
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gyazták; — egyébaránt aa egésa per folya

matját czíraerezö álnokság, gonoszlelküség, a'

valóságot elfacsarni , hamis színben mutatni

törekvés azokban is vastagon szembe tűnik:

szerkeztetéseket nem a* jegyzőkre, de egyik

gonoszlelkü bíróra Midy Miklósra bízták, az

egész munkát titokban, 's a' mi több, nem

Johanna mondásait követve, csak erősen hi

hető hozzávetések szerént csinálták : — tt

avrós des conjectures trés vraisemblables. -r—

166.) E' tizenkét czikketyekre nézve szüksé

gesnek látták, a' megbízhatóbb bírákat, úgy

számos egyházi és világi személyeket; valamint

a* Boueni káptalant és Pári'si universitást is

megkérdeni, nevezetesen, hogy azok az igaa

hittel mennyiben ellenkezők, és botránkozta

tok? kikkel azonban,— a'mit jól meg kell je

gyezni, — a' vád pontokat csak kopaszon, a

per actáji nélkül közölték. — Azalatt mig a'

feleletek bejöttek Johannát, ki hirtelen igen

roszszul lett, 's veszedelmes hideglelésben e-

sett, melyet alig lábolt-meg, bíráji újabb fog-

gató szövevényes kérdésekkel gyötrötték , en

gedelmességre intették , sőt kínzással is fenye

gették, de csakugyan gyenge állapotjában e'

próbának kitenni nem merték (16?.) A' vád-

(166.) E' 12 zádpontokat közli Le Brun de Charm.

XV. 21—40. , ,

(167.) Johannát a' hóhérló es*kS*ők látása nem

rettente, de a' fájdalomtól né talám belőle Wcsikor-

ható hamis vallomásai ellen előre óvá magit. Le
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pontokra kért vélekedések beérkezvén, azok

nagyobbrészint Johannát és égi jelenségeit kár-

hoztatólag hangzottak, 's kivált a' fanatismus

és dühös boszszú lelkétől mozgatott Pári'si

egyetem, május ÍA-k. költ, minden mocskot

egybehalmozó végzésében, Johanna jelensé

geit az ördögtől, sátántól jövőknek, ötét férj-

fi öltözetéért bálványimádás gyanúja alatt lé

vőnek mondotta , ki Személlyét és klintössét a

foszsz léleknek ádá , az anyaszentegyháztól

elszakadott, tévelygő, hitét hagyó, hazug,

ábrándozó : a' mellett az Angol királyhoz írt

levelében a' népet erősen botránkoztató asz-

szony büntetését sürgette. — le peuple — sut

icelle femme a été moult scandalisé.— (l 68.)

Ennek következéséül május 23-£i a' Jo

hannát világi birák kezébe adó itelet megké

szült, 's ötét mindjárt más nap egy czinterem-

ben sok nép jelenlétében újabban és innepé-

lyesen megintették , mikor pap Erard Wil-

helm mocskos feddő beszédében bűneit elő

számlálván, kemény hangon kívánta tőle aaJ

anyaszentegyház arámi engedelmességet , és

tévelygéseiről lemondást Johanna azt feleié ,

Brun de Charm. IV. 8Q. Johanna ekkori kikérdczte-

tése három versben történt , apr. 18-fc. a' tömlöcz-

ben, midőn promotor Esti vet Stet igen goromba

mocskos szókkal illette, majd máj. 2-fc..éa Q-k. Lé

Brun de Charm. IV. 63—02. — l'

(t6S.) Le Brun de Charm. IV. 55—62. 89- és

03—too. hol a' Pári'si egyetem égése h»táro»á»*

Höeöltetik. —

43
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hogy mindent egyedül csak Isten parancsolat

jából cselekedett, egyébaránt a" Pápára hivat- .

kozott, 's kijelenté még, hogy semmi tettei

ért és szavaiért királlyát vagy mást vádolni

nem lehet, mert ha azokban valami hiba tőrtént,

az egyedül tőle és nem mástól jött. (169.)

Valóban szép, és ritka példája a' hivségnek!

— De a' Pápához folyamodásának, annak tá

vollétéért, helyet nem adtak, a' kívánt érte

lemben kinyilatkoztatását sürgették, *s mivel

Johanna hallgatott, a' püspök a' büntető ítéle

tet felolvassa , melyben elég szemtelen azt

mondani, hogy a' szűz megátalkodott lélekkel

magát a' Pápának alá adni nem akarja. Az

alatt szüntelen kérték , nógatták , erőltették

titet, tévedései yiszszahuzásának kimondására,

's a' különben is kínos fogság és betegség ál

tal elgyengült leány végre kijelenté az anya

szentegyház rendelésének és bírák akaratjának

engedelmeskedni készségét. Akkor egy Angol

titoknok, vele minden vétkes állításait forma

szerént megtagadását, és viszszahúzását elmon

datta — a' mit Johanna mosolyogva tett, — 's

majd kezét megfogván, az előtte felolvasott

levélkét , egy keresztvonással alá-iratta. A' bí

rák pokoli istentelensége azonban e' dologban

is egész utálatosságában áll előttünk, mert

riszszaélvén Johanna írástudatlanságával , mi-

(169.) Le Bnm ic Charm. IV. 121-
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dőn jegyét visszahúzása alá tette, merőben más

foglalatút, addigi egész magaviseletét, minden

Vallomásait itieghazuttolót loptak annak hellyé-

be. (170.) Megesvén ez, a' Beauvais-i püspök

és az inquisitor helyettessé, az elsővel nem

egészen egyező ítéletet felolvastatták, mely

Johannát arra büntette, hogy kegyelemből, hát

ralévő napjait tömlöezben, a' fájdalom kenyere

és szorongattatás vize mellett — Cum pnne do~

loris et aqua angusliae —- végezhesse , 's bű

neit ott sirathassa. — így fogházába viszsza-

vitték , hol az inquisitori helyettes intése után

a' férjfi Öltözetet letette , — de a' melyet ál

nokságból nálla hagytak, — 's az anyaszentegy

ház rendelése szerént aszszonyi köntöst vett*

fel , lánezait azonban akkor sem oldották-meg.

071.)

Azt lehetne gondolni, hogy a* Johanná

ul 70.) Ezen álnoksága a' bíráknak több adatokból

világos. Egyik jegyző Manchon, 's többek vallomá

sa szerént a' Johannával elmondatott viszszahú-.

zás hat vagy hét rendből állott. Le Bran de Charm.

IV.^ 132. mely most mint a' per actáji koztt talál

tatik szinte három lapnyi hoszszuságu, a' mellett

igen goromba tartalmú: Massieu János pedig, ki

az ítélet mondáskor Johanna mellett állott, azort

viszszahúzó levélkét előtte felolvasta, a' per revi-

siója alkaímatosságával világoson mondotta, hogy az

acták köztt lévő azon iromáhy, mely Johanna visz-

szahúzását foglalja magában, éppen nem az a' mit

o aláirt — une aulre qlie celle, qui esi inserée alt pro'

cés htt le déposant, et signa laditc Jeainie. — Le Bnin

de Charm. IV. 134. 135. —

(m.) Johanna megitéltetcso kürnyülállásaít 1. Le

árun de Charm. IV. 102.— 148. —

23*
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val eddig elkövetett igazságtalanság, erősxak

magosabbra nem hághatna, 's az ártatlan lé*

ány kínzását bi'ráji talám elégnek tarthatták

volna, de fájdalom! nem úgy találjuk , a' min

den emberiséget levetkezett istentelenek, áldo-

zatjok életében nem nyughattak, 's valóban hal-

latlan gonoszságokra viszszatekintve, annak egy

gyilkossággal tetézésétöl nem igen volt okok

rettegni. Május 27-& a' püspök és gróf War-

wick tudósíttatnak Johannának újra férjfi kön

tösben öl tűzéséről , a' minek következéséül

mindjárt más nap a' nevezett fő pap, az in-

quisitori helyettes, több bírákkal együtt a' töm-

löczbe mentek a' dolgot megvi'sgálni, 's azt

úgy is találták. Johannát legottan megkérde

zek, miért cselekedte? valamint hogy a' néki

megjelent szentek szózatjainak hiszen é, 's

Istentől lenni állítja azokat? A' szűz igennel

felelt, egyszersmind az ítéletet megelőző visz-

szahúzását belőle a' tűz félelme által kicsi-

kortnak állitá. — Mind a* mellett hogy több

tanúk vallomása szerént, a' szerencsétlen le

ány goromba örjei erőszakosságáért keresett

férjfi köntösben menedéket, kik azonkívül asz-

azonyi ruhájinak eldugásával -kénszeriték őtet

az elsőt felvenni, (172.) biráji,— bár híhetősőn.

(172.) Jolianna perének újból általnézésekor, több

tanúk, azok köztt jegyző Manchon és Massieu Já

nos ^ bizonyiták ezt. Az utolsó vallomása szerént

m'<??? a' szuz eSy rcgge' felakart kelni, az Angol

strá'sák elvették aszszonyi köntössé t, a' helyett
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magok intézték eet így el,—május 19ÍA tartott

ülésekben a' bévádoltat formaszerént kihallea-

tás, megintés, és más törvényes lépések meg

tétele nélkül bűnébe viszszaesönek, eretneknek

nyilatkoztatják, 's mint ilyent a' világi Ítélő

szék kezébe adják , — a' mi halálának kimon

dása volt. — Más nap május őo-k. a' Roueni

piaczon történt szívszaggató jelenések köztt,

közönséges fajdalmot gerjesztő, még ellensé

gei részvételét is felzaklató módoa a' höa lé«

ány megégettetése! (175.)-—

férjfi ruháját vetették oda, 's bár kérte okét, ne>

tennék szerencsétlenné, esdekléscre nem hajlottak,

így déltájban természeti szükségétől kénszerittet-

vén kimenni, nem volt más módja, mint az utol

só öltözetet venni magára. Ezért, cs így ítélték meg

Stet! Slidön a' történet után a' sátánnal rokon,

püspök Johanna tömlöezczéből kijött, hangos gúny-

kaczajra fakadt, Vkiáltá gróf Warwicknak és más.

Angoloknak, — Farowelle! Farowelle! — e' helyett

faretvell! mely örvendezésre serkentő felkiáltás an

gol nyelven. Le Brun de Chavm.. IV. 166—171. —

(173.) Tudtára esvén Johannának rá várakozó kí

nos vége, mt'ggyónt, 's egyazersmind azon kegyel

met is megnyeré hogy áldozhassék. Aszszonyi kön

tösben egy szekerén több száz fegyveresektől kí

sértetve vitték a' halálra, ki, bár sok csatákban

forgott , de saiát vallomása sz,erént soha embert

nem ölt. Le Brun de Charm. III. 338. A' menetel

közbea a' gyalázatos Oyseleur hozzá tolakodva,,

engedelmet kért tőle — ily nagy ereje -van a' mar

dosó leikiesméretnek! Az ismeretes Midy Miklósi

a' vesztőhelyen egy intő beszédet tartott, a* mt

meglévén a" szerencsétlen leány legottan térdre*

esett, igen buzgón, áhitasoson és nagy törődést

mutatva imádkozott, kért mindeneket, hogy éret

te könyörögjenek , és néki engedjenek-meg. Az ité»

let felolvasása után a' farakáshos huroaoltatva > o«
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Ez volt a' vége és jutalma a' hazáját ide*

gen járomtól megszabadító , nemzetét felemé-*

lő, új erőre lelkesitő, királlyá sorsát megfor

dító, ritka, sőt maga nemében egyetlenegy le

ánynak, kinek a' régi világban oltárokat emel

tek volna! 'S lia Johanna méltatlan baleseté

ből , dühös ellenségeitől feláldoztatásából -—

melynek híre édes attyát 's nagyobb testvér*

báttyát Jacquemint a' sírba taszitá, —r- minden

nemes szív osztozik, ha e' példátlan igazsága

taknság, törvény színével palástolt gyilkosság

boszszantó , felháborító , nem kevésbé sajnos

érzést költ-fel keblünkben annak tudása, hogy

da Kötözték, *s azt a' hóhér töstént meggyújt?. Kín

ja sokáig tartott , mert az Angolok a farakás al

ját magosán csinálták, 's a' tilz azért későre emel-,

hedhetettfel. Azalatt sem szűnt hangosan imádkoz

ni , 's midőn a' lángok már körülfogták, fejét le

hajtván a' Jézus nevének említésével múlt-ki. —.

Akkor a' hóhér a' tüzet egy kisség félrehúzván x

Stet halva megmutatá, mi után az újra meggyúj

tott lángok egészen megemésztették., — hamvait éa

csontjait a' Széquánába hányták. — közönséges,

volt a' nézők megindulása, részvétele, fájdalma x

minden ember könnyezett , és sokan mondák, hogy

ártatlanul ölték-nicg. L. Johanna kivégeztetése kör-.

nyiilállásait, Le Itrun de Charrn. IV. 179—213. — A»

egész per rövid, de jó általnézését adja Berr. St.

Prixi 230. notc 378, — Az Angol historicusok ma-

&ok is kárhoztatólag s.zóllanak. e' dologról. Hume

b' sziiz. megitéltetéséf, az akár boszszúból, ak,ár po-.

litikából törfént, egyaránt kegyetlen és gyalázatos,

cselekedetnek nevezi, mely Bedford emlékezetét mocs

kolja, lierr. St. Prix. 236. note 383, — Az Angol

kormány szükségesnek vélte magát ezen tettéért

n' vil-'ig előtt menteni, 's két levelében próbálá azt

igazolni , melyek, közzül az elsőt jun. 8-A, \4$\-b°
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Víl- Károly, azon fejedelem, ki.n^ki köszön

hette ősi thronussába viszszaállíttatását, ötét

ellenségei kezéből kimenteni, bár mely áldo--

zattal bilincseit megoldani nem próbálta, jól-

tévőjéért, hoszszas, kínos, fogsága alatt sem

mit sem mert, egyet sem mozdult,.' 's koro

nája, megtartójának ily undok háládatlansággal

fizetett. Valóban e" mocsok örökké nevéhez

ragadva marad. (t74.) Nem iizette-le ez- a' ki

rály szent tartozását, nem mosta-le vétkét,

azzal ,. hogy huszonöt esztendő múlva a' höa.

leány emlékezetét, perének újból általnézése

után, az igazságtalan vádoktól megtisztította,.

«mii t ni i .11 i ,—i i i ■■

a' külső fejedelmekhez, a' másikat 28-A. Franczia-

országhoz intézte; de a' mind a' mellett,, bár az-

utolsóban a' legvastagabb rágalmazást, hazugságot

egymásra halmozá, az igazán ítélő késő maradék

ostorozó ítéletét ki i>em kerülhető, o' gonoszság

bélyege örökösön rajta marad. he-lirnnde Charm.

IV. 225^—235. -*- Végre említést érdemlő környülál-

lás itt az is, hogy Johanna biráji vagy inkább hó

hérjai köznül többeknek példás végek lett. Az utá

latos emlékezetű Beauvais-i- püspök. Ca-uchon

Péter 1442' octoberében, midőn éppen szakállát

vagy haját vágnák, halva bukott-le a' földre, Es--

tivet a' promotor nyomorultul veszett-el , 's Rou-

en kapuján kívül egy galambházban itapták-meg

holttestét, Oyseleur ara áruló, Baselben egytem

plomban 'hirtelen kimúlt, 's Midy Miklós, né

hány nappal Johanna megölettetése után bélpok-.

losságba esvén, abból lett halála. Le fir. d,e Charm,.

IV. ?4»—244- —«■

(174.) L. Berr. St. Prix. 93. és 239- — Le Bmn.

de Charm- IV, 245—256. igyekszik menteni VII. Ká*

rolyt, de okoskodása erőltetett, alaptalan; 's egy

hisloricus sem emlékezik ezen t'cjcdelemmek a' húa

léany mentésére czélzó lugkissebb lépéséről is. A.'
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ártatlanságát hirdette, nem e' hideg köteles,

séget tenni , érdemoszloppal kellett volna véd-

angyalát tisztelni! (175.)

Mind a' mellett hogy Johannát az Ango

lok megölték, lelke nem szűnt vitéz hazafi-

társai köztt élni, kik az általa elkezdett nagy

munkát végre is hajták. Bár a' hös leány fog-,

ságba esése ntán VII, Kárroly szerencséje

csökkenést szenvedett, a' mit a' pénzszűke,

de leginkább ezen fejedelem ismeretes gyen-«

már egyszer említett iró Sala , mond annyit hogy Jo*

haiina esetét a' király „erősen fájlalta, de rajta nem

segíthetett." — fut moul( dolent, mars remedier n y

peust, „Lehet é ennél VIL ttároly gyávaságát jób-=

j)an kifejezni?" —

(175.) VII Károly ugyan már 1449 vége felé,fmaj4

1452-6. Johanna perének revisioját rendelte, 's ar

ra nézve lépéseket is tett, de csak 1455-6- III Ca-'

liitus Pápától adott engedelem után hajtották azt

végre. A' munkát mely a' Reimsi érsekre , Pári'si

és Coutances-i püspökökre , 's az inquisitorra volt

bízva , Pári'sban liezdették-el , hol a' birák előtt I-

sabella a' Johanna ke^rgö édes annya liét_ fijaiyal

megjelent, 's a' leányával elkövetett nagy igazság*

talanság orvoslását kérte. A' per újból által nézése

Rouen-ban decemb. 12-töl 1455-6. jul. l-sójéig 1456-6,

a' törvényes formák pontos megtartásával minden

szükséges vi'sgálódások, nyomozásoli _ végbevitelé-,

vei történt, 144 tanút hallgattak ki, a' kik Matt több

fo rangúak vóltah, Johanna hadipajtással, ismerős

sé! , rokoni, sok Orléans^ polgárok: mint gróf Du.

nois, d'Aulon János, de Contes Lajosa*

szűz pá'sija , Pasquerel János gyóntatója »

DurandLaiart nagybáttya, az Alen<;oni her-.

czeg, Wovelonpont János, PoulengyBer-

trand 's a' t. -*• A' bírák jul. I-k. 1456-6, költ ité-=

léte, a' pert, mint nyilvánságos csalárdságot, igaz

ságtalanságot, minden következéseivel megsemuu
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geségéból következett belső had okozott, (t76.)

i.ái w.3t decemberében Pári'sba vitték, és ott

is megkoronázták VI. Henrik királyi, csak

ugyan az igazságtalan ügy nem diadalniosko-

dott. — A' Burgundiái herczeg 14 35 septem-

bérében viszszatért törvényes királlyához tar-.,

tozó hívségére, kevés idö múlva a' vitéz re*

gens Bedford megholt, 's a" következő 1456-í.

aprilisben Párj's is megnyitotta kapujit VII.

Károly elött. A' Francziák több fényes gyö-

zedelmek után 1 4 49 novemberében Bouent,

valamint egész Norma.ndiát viszszafoglalták,

'a végre 14 52 juliussában , Bonleaux-tól nem,

meszsze Castillon mellett nyert ütközettel ,

melyben a' nyolezvan esztendős , és Franozia-

országot negyven évektől fogva sujtoló Tal-

bot elesett, Guienne tartományát is egészen

meghódítják, (177) — így tölt-be Johanna jö

vendölése ,-- az Angolokat a' Franczia föld

ről kikergették, csak Calais várossá maradott

birtokokban !

De a' meggyilkolt szűz, majd nemzete

forró óhajtásának, tiszteletének tárgya lett;

több oszlopok, Orléansban, Bouen-ban, "s szü

lötte helységében Domremy-ben tartják fenn,

örökítik emlékezeté^, a' tőle megmentett vá

rosban innepet szentekek néki, 's fényes vi

tézi pályáját, nagy tetteit költök is énekelték,

magasztalták! E" részben is azonban Johan-

tité, 's Johannát ártatlannak nyilatkoztaid. — T.e

Bnm de Charm. IV. 327—410. — A" kihallgatott ta-*

núk vallom isai Johanna históriájának fö kútfejét

teszik. Azokat egyenként clcszámlálja Le Brun de

Charm. I. a2 1—236. —

(176.) Berr. St. Prix. 79. 80. —

(177.) Le Bmn de Charm. IV. Sl6—324. —
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nát mostoha sorsa üldözni nem szűnt -meg..

Három század múlva egy, nemzetét feljebb

emelő, az. egész mivelt emberiségre eldöntő,

befolyással bírt lángeszű Franczia, ki meg

mutatta hogy a' léleké a' világon, uralkodás ,

a' természet rá bizott ecsetjét , józanokosságot

kigúnyoló, vallást, erkölcsöt gorombán sértő,,

mocskos, azonban külső kellé meivel csaló, ke

csegtető versezetre használta, melyben a" hős.

leányt nevetségn.ek, csúfságnak kftenni. nem pi-.

rúlt-el! (178.) — E* jeles képet sárral bemá

zoló vétséget azonban az idegen költő jóvá

tette , és Schiller remek szomorújátéka ,. a*

vallásos buzgóságtól , hazaszeretettől mozga

tott, isteni erőtől lelkesített, majd a' végze'-

sektöl megpróbált^, 's az egekbe felemelt szűz.

karakterét , a" tőle végbevitt nagy munkát v

bájló fényben mutatja ! — De Johanna érdeme-

néma kövekre, idegen tisztelökre nem szorult,.

az idő hatalmát nem ismeri, neve a dicsőség

templomában rogyog, 's élni fog, míg az em

berek köztt a nemesebb érzéseknek, hívségi

nek,. kötelességteljesitésnek becse leszsz! Bá

mulást érdemlő története, mely mint szép idyl-.

lium úgy kezdődött, majd egy magos epossá.

formálódott, és szívet hasitó tragédiával vég-*

zödött, mindég, a' história szebb, érdekesebb,

lelket emelő jelenései köztt fog állani.!. —

(178.) Voltaire híres, és a' Franczia nemzet alt

kori méjjen sülycdését bizonyító ^- La Pucelle S

Or\,éans czimü poéraája ez , melyet csak említni,. «1-

szégycnülcs nélkül alig lehet. Egy derék Franczia

kritikus, méltáu nevezi azt „mind az ellen, m*

szent a z; emberek, köztt r mivelt közönséges bűnös

tettnek" — „un atlentat public cotüre tóul ce i/u.' il y

a sacré parrni les homnes.*' — La Harpe Lycée, ou.

Gours de Littér&ture. Tome Xl-me. 241—255- —'

| mmuum ni



IV.

MIKÓ FERENCÉ

ELSŐ RÉSZ,

X 5,9<Wó7 16,07-4^,

 

Nullum— tompíts a condito aevo tam sacvum ae-

infcstum Transsylvaniáé accidit, nunquam adversat

fortuna, ad opprimendum huné pepulum crudelius

vires exeruit, nusquam per tantos casus sese va-

rfcvít. -

Wolfgang. de Bethlen

Uistor. Libr. XHI.

-



Hidvégi_ Mikó Ferencx Erdélyi Históriája —

jady Klio jövő darabjában teljesen bevégeztetik, t

még eddig csak kézírásban vált ismeretes, nyom

tatásban most lát elsőben világot. Született Mikó

Ferencz 1584-6. megholt 1635-6. — Bátori Gábor feje

delem alatt 1611-6. Csikszéki vice -kapitány lett,

azután Bethlen Gáhor, és I Rákóczi György idejek-

ben, ugyan csak Csík Gyergyó és Kássonszéki fő

kapitány, tanácsos, és főkomornyik, 1625-6. Bethlen

Gábornak II Ferdinánd Német császárhoz, valamint

Brandenburgi választó fejedelem György Wilhelm-

lez Katharina húgának eljegyzéséért Berlinbe kül

dött egyik követje, ki majd 1628-6, a' Török Portá

hoz rendeltetett követséggel, 's igy az országban

Jiagy tekintetű és befolyású ember vala. Kemény

János fejedelem maga autobiographiájában róla.

„vérszerénti attyafijáról" több helyeken emlékezik,

ötét „igen értelmes, elmés, expertus, jó barátságu,

familiáris, jó haza (Íjának" mondja, vallásos tekintet-.

ben azonban nem dicséri, mert noha „névvel unitá

rius, de valósággal semmi religioja nem vala:" min

den vallásból hitt valamit, és sok babonás véle

kedést tartott. — Bethlen Gábornak ajánlott mun-.

kaja czimje, Erdélyorszúgnak siralmas változásai, me

lyet t5g4-töl 16l2-ig hozott-le, 's annak egy kis foly-_

tatását I6l2-r51 es 1613-ról Biró Sámuel adta, Böjti

Gáspárnak Bethlen Gábor viselt dolgairól irt má

sodik könyvéből, — Mikó jelen nyomtatása Benko.

Jó'sefnek , a' Nagy Enycdi réf. kollégyom könyvtá

rabéli tulajdon kezével leirt példánnyá szerént vari,

ki erről a' Magyar nyelven lévő Erdélyi maouseri- '

Íitumokat tárgyazó értekezésében mondja, hogy „ki-

rta abból a' könyvből, melyet Mikó Ferencz ur szé

pen leíratott a' fejedelem számára, 's parancsolat-

tyából, 's a' mely eleibe tulajdon kezével irta a' ti

tulust *s ajánlólevelet." Mikó Ferencz a* maga ide

jében törtónt dolgokat hagyá emlékezetben, még

pedig nemzeti nyelven, — kit méltán a* história ezen

szakaszsza egyik kútfejének lehet tartani. Igazság

szeretete, munkájában több helyen látszik, azért

Benkő Jó'sefdicséri is Stet, ki „írt szép históriát ez

hazának dolgairól, melyben egyenes indulattal, és a*

dolgoknak czifrázása nélkül lefestette aztaz idősza

kaszt, melynél keservesebb és nyomorúságosabb, ál-

lapotokon aoha Erdély által nem ment." -*
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1584i — Báthori Sigmond sok öloszokat

hozatván bé Erdélybe, udvarába , azoknak ter

mészetektől 's magok viselésektől, a' mely jó

szokásokban felnevelte volt Gubernátor Gé-

Czi János megváltozván , idegen országok

nak látására, peregrinálásra kivánkózék. Lát

ván akkori nagy urak indul atit, 's remélvén "azt,

hogy abból a' peregrinálásából magának hasz

not vehetne, kiből az országnak is jó követ

kezhetnék, akarattyának nem reluctálhatván,

engednie kellé. —Elindulván FejérVái-ról' Thor-

dára gyűlést hírdete; Ott az országtól elbú

csúzik , 's hellyébe Gubernátorul a' Patruelis-

sát Bátbori Boldi'sárt commendálja; onnan el

indulván Újvárba, (1) Kővárba mégyen. Bátho-

ri Bóldi'sár Kolo'svarra bemégyen az urakkal.

Akkor Bocskai István Váradi kapitány lé

vén, kivel Báthori'Sigmondnak annya''égy volt,

megértvén; a* Váradi praesidiummal,;«s Bihar,

Szolnok, Kraszna Vármegyei Fő emberekkel

Báthori 'Sigmondhozmégyen, ChristófDeák (2.)

lévén az ott való kapitány; HusztbóJ Kornis

(i,) Értsd Szamos Újvárba. — BenU5 jegyzése.

(2.) Keresztúri Kristóf, Kővári kapitány. Benkó.
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Gáspár is jelen lészen; Jósika Istvánt magával

vivén a' Fejedelem, ki az előtt Olosz Orszá

got perlustrálta , és mellette Totum fac volt.

Ezek sok több fő főrendekkel tanátsot tartván,

a' Fejedelem igyekezetét megváltoztattyák, visz-

sza hozzák Újvárba; megértvén az országban

benn maradott Urak, kik Thordáról a* gyűlést

Koló'svarra transferál ták, el sem oszolván eddig

onnan, szándékának változását, mint Urokat,

Fejedelmeket, ismét örömest acceptálják, és ele

ibe küldik Kovácsóczi Farkas Cancellari-

ust , Kendi Sándorral, és több az országnak

Fő státussival Újvárba, méltóságoson hívják

viszsza, Honnat megindulván, kimenvén szép

seregekkel eleibe Szamosfalvához, nagy so-

lennitással Kolo'svárba hozák. —

A' hová bészálván a' Fejedelem, háládat

lan lévén, országának tett erős hitiröl is meg

nem emlékezvén, beérkezésének utánna csak

hamar, egy Vasárnap reggel tettetvén, hogy

solennitással akar misézni, a' Jésuiták Tem

plomába menni ; felmenvén a' nagy Urak

fejenként, ott benn a' Tanáisban elrendelvén

arra való ? urakat, szóigákat, kik szándékát

exequálják , és az Urakat meg -fogdossák

ottan, ott.henn kötözni kezdek őket, úgy

mint, Báthori Bóldi'sárt , Kendi Sándort,

Kovácsóczi Farkast, Kendi Ferenczet, Gá

bort, Ifitt Jánost, Forró Jánost, Bornemisza

Jánost, Gergely Deákot Directort, Gerendi

Jánost, tiónai Albertet, Szilyási Bóldi'sárt*
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Szalánczl Győrgyöt , kit egyfelé, kit másfelé

elrekesztvén; az nap Báthori Bóldi'sárt viszik

Újvárba, a' hol azután csak hamar törvénte-

lenül édes báttyát megfojtattya . Kovácsóczi

Farkast is, Kendi Fercnczet Gyaluban , ott

exequalják. Másnapra Hétfőre viradólag Kendi

Sándort, Gábort , Ifiu Jánost , Forró Jánost

és Gergely Deákot a" Kolo'svári piatzon levá-

gattya; e' lévén a' mi édes hazánknak rettenetes

veszedelme, ezeknek a' nagy uraknak törvénte-

len, ártatlanul való megölése, kik tanátsokkal

okosságokkal kedvét keresvén mind a' két körü

löltek lévő Monarchának, békességben tartot

ták, oltalmazták édes Hazánkat; akkor vala az

aurea aetas Erdélyben , azután kezdett el-

elromlani, soha nem jő elő többször.

Ezeknek ártatlan véreknek kiontásának ta-

nátsi róltak, Bocskai István, Christoph Deák,

Sibrik Gáspár, Geszti Ferencz, Komis Gáspár,

Jó'sika István , Süveg Albert Szebeni Ki-

rálybiró, 's többen; kiknek majd inkább mind

olyan, vagy hasonló exitusa következek csak

hamar. Ugyan ezeknek tanátsából farban ru-

gák a' Török Császárral való szép békessé

günket, az ö esztekélésekből azon késő őszön

hadat indittának, az egész ország népit hadra

vivék, okot semmit nem adván rá a' Török, co«-

trajus Gentium violatoresfoederis et pacislőnek.

Facsat (3) egy igen rószsz palánk, most is, akkor

(}•) Facset a' Bánátusban.
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is, Geszti Ferenci lévén Generális, reá méné'

nek, hogy megvegyék, elöljáróban rendelvén

amaz vitéz Székely Mojsest, ki a' kastélyból ki

jött ellenkező Törököket mikor bevágta vol

na a' hidon, a" kapu felől lábát egy laracz-

kal (4) meglővén, lova szörnyű halált alatta meg^

hala, magát jámbor szolgái kihozván; az egy vi

téz kapitány ember megsebesedesével szégyen

ralva térének a* hitván palánk alól vissza.

Ilyen volt az ok nélkül szép békességet fel

bontó had; nem succedál a* szerencse, Isten

sem szokta az ilyent segitení: ez lévén első kez

dete az én időmben a' Török ellen ok nélkül való

hadakozásunknak; ilyen lön kezdete, rósz lön

a' közepe, annál sokkal alább való a' vége,

mint ide alább több irások megttiutattyák. —

1595>-^- Követeket külde Báthori 'Sig-

mond Budolfus Császárhoz, magát országával

oda ajánlani, Török eílen való hadakozásokra

magát offerálni, az Austriai házból házasságot

sollicitálni, Bocskai Istváht Váradi kapitányt,

más első rendű Tanácsát Süveg Albertet, Szeben-

nek királybíróját. Kívánsága szerént való válasz*

szál járnak, mert offerálását kedvesen accep-

tálják, és egy jó öreg leányt Austriai Carolus

Grétzi herczegnek leányát Ígérik, kit ezen

esztendőben nyárban nagy pompával meg is

hozának, Mária Christíernát Fejérvárra. —

Ezen őszön jÖve Szinán Passa, Szultán

(4.) TaraczK) egy hoszszú ágyú neme.
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Méhemet (5.) nagy vezére Havasalföldire, Ontinö

akart jöni Erdélybe, kinek hirére jöveté a' Né*

met »egitség, mint egy 12 ezer ember, és az ör*

Szágnépe is felülven, indulának Havasalföldire,

de csak a' szoros hellyekbe, míg a' hideg idők

eljővén, 's látnák hogy a' Török had elkésett aa

idővel, es megtért. A' megtért hadnak utoljában

kapdostak a' mi vitézink, a' hol a' Dunát ál»

tal kötötték volt, Gvirgyóhál (6) érvén el a' rósz-*

Szában, régen elköltözvén a' vezeV minden ár*

mádájával. Hírdifiék, hogy megverték, hirdet*

hetik ezután is Szinán Passát, de abba sem*

mi nem volt; a' mely hadat megvernek, elvé*

szik Qnnak táborát, lövő szerszámáh

Erre a' hadra tekintve adták volt meg

6* szabadsagot a' Szekelységen lévő Jobbágyok*

Jiak, kik fejenként az ö paraszti fegyverekkel

el is mentek Vala, a' vissza szegezett kaszák*

kai Havasalföldi harczra; de.^ontian meg jővén,

nem dúrála a' Szabadság', mert nem kezdet*

tek vala jámborul élni a' szabadsággal. Ennek

öz esztendőnek vegén vévé meg Borbély György

Lippát, Jenőt, Eacsatotk

1596. —Jósika Istvánt Getteralissártak tevetl

Báthori 'Sigmond, Tömösvár alá küldé, megszál*

Iá, vitatá, égy holnapig; szégyen válva jőve et

fiola. — Szultán Méhemet Török Császár kijö*

▼e Nándor FejérvárhQz; által költözvén a' Dunátt

Eger alá jőve, megszállá, megveve, a' kinek se«

gitségére az Erdélyi haddal kiméne Báthori '8ig»

- i >«^

(5,) III. Mohammed, Töröli esászátf.

(6.) Gyirgyó Oláhországban a' Duüa ffl«Üét» —

Ciurgewoi

U

V
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monda' Keresztes mezejére, ki három mértföld

Egerhez, meg egyezvén a' Római Császár hadá

val , kinek Generálissá Maximilián Anstriai

Herczeg, megvivának a' Császár erejével , de

már Eger elkölt vala, a' harcz is nem suc-

cedála, mert megverek a' Törökök a' keresz

tjéneket.

1597. — Ősszel Báthori-'Sigmond újjo-

lag probálá Tömösvárat, maga személlyé sze

rént megszállá, vitatván, 's nagy halmot hajtat

ván alája; csak hijában fárada, haszontalanul

víván, vissza jőve. A' Török a' hajtott halomból

egy nagy bástyát, jövendő maga oltalmára épite.

1598. — Váradot Tatárcsi Méhemet Passa 7.)

megszállá, sokáig késő őszön vitatá; de a' jó

Istennek kegyelme 's irgalmassága, és az idő

nek alkalmatlansága meg venni nem hagyá ;

mert annyi volt az eső, annak annyi sara,

hogy a' sánczokból is a' vizeknek és sárnak ár

ja csak nem ki öntözé a* viadalra készült állapo

tokat. — Akkor Báthori "Sigmond az ország

hadaival Sebesváron alól a' Körösben egy he

gyen fekütt táborban, itt Sáros tábornak hin

tának. —

1599. — Báthori Sigmond ismét ennek

az országnak gondos terhe viselését megun

ván, öttsét Báthori Andrást Prussiából a' "Var-

miai püspökségből béhivatá; Megyésen ország

nak generális gyűlést promulgáltata , Feje-

(7.) Bethlen Farkat Siatercsi Mehemetnek írja L. IX.
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őelemségét öttsének resignálá; maga elbútsúz-

ván, Báthori András Cardinal Fejedelemség

re választatok, a' Törökökkel új confoederatiot

indita. A' kik pedig az első háborúságnak okai,

es az Urak ártatlan halálának eszközei vol

tának, akkor még nagyobb részint éltek, első

állapotban voltak, félvén, tartván mind, a' jó

békességnek végbe vitelével , hogy az új Fe

jedelem egy testvér attyafiának ártatlan véri

nek kiöntásáról megemlékeznék, Kornis Gás

pár és Sennyei Pongrácz per practicam ad

dig hajták a' dolgot, a' Német gyomor és Olosz

szív addig nyughatatlankodnak, Német Császár

pénze és practikák által: Mihály Vajdát Havas

alföldiből kihozák ellene Báthori Andrásnak,

t a' magunk hazánkfiai lévén vélle, kik az előtt

Török ellsn hadakoztak, laktak Havasalföldi

ben. Azok által Mihály Vajda a' Székelységet

jártatván, szabadságot igért, mint egy készen,

néki nyerendő állapotra kiindula, a' Bozza ú-

tán kijőve, a' Székelység feltámada a' Nemes*

ség ellen, házokat dúlni égetni kezdek, az

egész Szételységen nem lön olyan fő ember

háza, kit élnem rontottak, égettek, dúltak

A' Vajda Szebenhez siete, itt is yólt bizo

dalma Süveg Alberthez, mert ez is egyik fő,

oka volt az Urak halálának ; mindazáltal

az ország hadaival elébb érvén Báthori And«

ta» a" város mellé szállá, de a' város semmi tŐ«

^

24*
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kélletes hűséget, mint illett Urához, országi

hoz nem mutatott. — * _

Itt erős viadal lévén a' k.t nagy had kö

zött, Mihály Vajdának succedála, mertJíornis

Gáspár és Sennyei Pongrác*, a kiken nagj ie-

pzint állott a hadaknak derekasabb iitkozete,

„em vívtak; Báthori András a harczról elfu-

ta, Udvarhelyre jőve, .ott sok Székely fŐ em

bereknek tanátsokból Móldovába indúla, de

híre lőn Csíkban a parasztságnak , kik mar

feltámadtak volt bennek, uttyokat is álvan,

ésderekassonutánnok sietvén , Szent Pomokosi

határban elérvén , 's itt elrettenvén magokban,

noha jobb, tágasb és bátorságosb utat választ

hattak, volna magoknak; Fejedelmeket a' vele

való Urakkal , fő emberekkel az árulók itt ól-

, ték-meg az erdőkön szélyel. —

Több Urak , fő emberek, ki egy\ ki más

felé szaladván, Görgénybe sokan futottak, a

többi kőzött Székely Mojses, Komis Farkas,

Mikó János az atyám, 's többeken. A' Vajda

a' harcz után Novemberben gyűlést ^írdete Se

gesvárra, és magát Fejedelemnek választata,

mindeneknek kegyelmességét Ígérvén. De az

alatt egy nemes ember is elromlott, égett hazá

nál nem ülhetett, övének is nem mondotta , sem

fis sem donatios jobbágyit csak nem is emlí

tette , úgy hogy egy fő embernek is sem háza,

»em jobbágya; a mivel szaladott varakba, ke

rített városokba, azzal élt ha miejólt. flem



volt akkor sem fő embernek , sem igaa

nemes embernek a' Székelységen semmié, sőt

a' kit hol kaphattak örömest megölték, arról

nem is volt semmi büntetés. —

Oh Istennek bűneinkért rajtunk váló nagy

ostorai Oh mi' bolond nemzetségünknek nagy

vakmerősége, istentelen kegyetlensége! a'- ki;

meg nem gondoltad azt, hogy elfogyatod a' te

hazádnak hasznos oszlopit, a' kik reád gon

dot viselnének; idővel azt siratod-meg, vagy

magad, vagy maradékod. —

__ 1600. — Immár Mihály Vajda Havasai?

földének Vajdája, Erdélynek Fejedelme, a' Mol

dovai Vajdaságot is ámbialja. Ezen télen reá

készűle , és nagy hadakkal tavaszszal Jeremi

ás Vajdára méné; noha a Moldovai Vajdának

hire lévén benne, hogy Mihály Vajda reá me

gyén, készen is várta szép Lengyel hadakkal

mert Zámoszki Cancellarius az Neszterj parton

volt Hotinnál (8) táborban sok Lengyel hadakkal.

De attól szándékát Mihály Vajda végbe vivén,

Moldovát elfoglalá, nagy rész hadait hagyván

benne* praesidiumul , triumphussat jöve-he a*

Vairta Oitozon.és Fejérvárra méne'szekébe Júli

usban. Mert miko-ron a* Vajda hadai Hottinhoz

érkeztek volna, 's egy szép vitéz harcaocskát >.

de nem derekast adtak volna, és a' viadal mind

két részről megszűnt volna; a' mi már harmad

szor országunktól elbúcsúzott Urunk Báthox*

Sigmond att volt Zámoszki Lengyel^ Cancella*

(«.) Chotzuu vára MoHóváhan»
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riusnál a táborban ; hire levén ebben Székelj

Mójses , Csáki István '» több Uraknak , írtóz

ván az Oláh guberniumtól , tractálni kezdet

tek ott véle, és a Cancellariussal , üjjolagvaló

Fejedelemségéről. Ennek a Zamoszky Cancel-

lariusnak felesége Báthori Christoff leánya, egj

volt Báthori 'Sigmondal, a ki mint ilyen sógo

rának állapottyát örömest értette, promotioját

js igérte, mint majd bé is telyesité. —

A' Vajda hadait kik véle kijövének, a'

Magyar kopjásit, kik Makó György és Tarkányi

István kapitánysága alatt vitézkedtek, Barcza-

ságban hagyá; a Ráez kópjás hadait Kőha

lom, Sink székekre szállita; a" Lengyel Kozák

hadait Segesvár ; Medgyes székekbe rendele*.

Székely Mojses lévén Generálissá a' Vajdának,

egy ideig Barczában mulata Botfalván, és Föld

várán; ott tractálván a' kapitány és hadnagy

emberekkel a Báthori 'Sigmond állapottyáról,

és" a' Vajdára való támadásról. Azokat mint

Magyarokat hazájokhoz nemzetségekhez való

jó akaratra inditá, hogy ne szenvedjenek olyan

tyrannust, hogy ilyen nemes nemzetségen hit-

ván Oláhok uralkodjanak; elméseket akarat-

tyokat minden jóra hajtá. —

Onnat Segesvárra (holott háza népe, Ipa

amaz nagy szent Komis Farkas akkoron laktak)

méné, onnat, nem múlatván, Lengyelországba

mene, hogy hadakat hozasson. A' Vajdának

thben hire lévén Segesvárról fogva elvitelé-
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Fejérvárra Korai* Farkast ; levágatá Szemere

Mihályt, Farkas Ferenczet. —

Immár ki kezdett vala nyil átkozni a' Nesz-

ter mellett elindított Tracta a* Vajdánál ; kire

való képest az Urakat hivattya igen serio; deF

magokra viselvén gondot, és immár az egész

országban való Nemesség ebben egyet-értvén

kiki maga Hazájának szabadulásaért készül

fegyvert fogni, kiknek öszve-gyüléseknek prae-

figált hellyé Thorda.

Fö és első ebben Csáki István, ki Ko-

lo'sváratt, a' kikkel akkor öszvegyülekezett az

Urakkal, szorgalmaztatván a' Magyar tizetett né-f--

pél a' Vajdának, sok szép igérelekkel magok

hoz hajtván; megindulának Barczábol Makó

György és Tarkányi Istvánék, és magokatThor-

dánál Csáki Istvánnal 's az ország népével con- ,

jungálák, ott két hó pénzt adván nékiek. E-

zek alatt, mint ilyen utolsó veszedelmeknek ve

szélyében látván Csáki István és az Urak, ke-

vésés elégtelenségeket, a' Vajdának nagy hadai

ellen, folyamodnak Básta Györgyhöz, ki ak

koron Rudolphus császárnak Kassai Generálissá

vala, hogy lenne jó akarattal, és az tyrannua

Oláh fejedelemségnek igájától való megszaba

dulásban ö is hadaival , kiknek nagyobb ré

sze akkor Szathmár körüí volt, segítséggel len

ne. Meggvözettetvén az országnak követei- ál

tal Básta, megszánván nyomorodott sorsunkat,

a' mi hadaknak szerét tehclé, hamarsággal ké

jöve; Német hada lévén mint öt-ezer,. Magyar

lovas hada is két-ezer, kivel sietett Thordáh-oz.

jöni, és az ország hadaival ott megegyeze. —

A' Vajda is nem mútatván-el semmi al

kalmatosságot, Lengyel, Kozák, Bátz, Oláh

hadait sietvén Szász Sebeshez gyűjteni , aa e»
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gesz Székelységet melléje hívja ; kik örömest

is készek az ö országoknak Vérei, fiai, Urai

ellen, a' Vajda melleit vívni, élni, halni, Ez«

yel nem elégedvén a' Végekből is, Jenő , Lip-

pa, Liigosi hadakat várván maga mellé, kik

el is érkezteneK, Barcsai András lévén elöltek

kapitányul/ —

De mikoron ezeknek öszve való gyűlések*

ért várakoznék a' Vajda, már Básta György is a*

miéinkel megegyezvén , és nagy bátorságot

vévén az ország hadai ilyen nagy két alkalma

tossággal , egyik-/hogy jóhb és erösebb vitézi,

kikhez a' Vajdának nagyobb bizodalma volt, a"

Makó és Tarkányi hadai velünk vágynak ,

második, hogy olyan szép lovas fegyverea

had, és puskás erős gyalog had Bastával ilyen

nagy reménség alatt, az Istennek irgal mássá-

gában is bízván , hogy Isten még egyszer meg

szabadít az idegen Fejedelemtől , annak raj

tunk pogány módon való uralkodásától, meg

indulván Tordáról Maros -Újvárhoz szállánakj

kire nézve a' Vajda is immár ilyen feles hada

öszve gyűl vén. megindul, és Enyeden felyül az:

erdőhöz ki, csak közel Miriszlóhoz száll. —

A* mi hadaink szép rendelt seregekkel

elö jővén Miriszlóhoz , a" Vajda is előhozván

hadait, Miriszló és az erdő között szép vitézi

játékot exerceálnak, de nem derekast j Bás

ta ezt azért cselekedte, mert a' hadakat már

V igazgatta , és a' harezot k>5 rendelte, hogy
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aa ellenségnek szivét eszibe vehesse , -és meg

láthassa az ellenségnek seregét. Itt nem akar

ván akkor Básta harczot adni, nem volt az

ellenségnek is módja hogy vívjon; mert az Mi-

fiszlónál való szoros utat, innen kivált, kit gya

loggal, lövő szerszámokkal megerősítvén Básta,

nem volt módja, hogy akkor invadálja. a' mi

seregeinket. «—

Látván azért Básta már az alkalmatossá

got, eszébe vévén az ellenségnek is mivoltát,

a' sáncztól a' lövő szerszámokat viszsza hozatni-'

tya, a' falut'felgyújtattya, minden sergét visz

sza forditíya, hátat ád az ellenségnek. Ezt Bás

ta az ő hadakozó mesterséges okossága sze

rént cselekedte, hogy az ellenségnek feles ha-,

dait látta, jobb és alkalmatosai))) helyre hoz

hassa ki; élhivén azt, hogy az ellenség azt ál-

littya, hogy már fut, és erre való képestrend

nélkül kezdi űzni; a* mint űgy is következek^

Mert a' mikoron a' Básta és az. ország hadai

megfordulásokkal már Détsét érték volna, e- ,

szében vévén Básta, hogy szintén ideje a' meg

fordulásnak , vitéz módon nagy bátorsággal

mind Magyar és ' Német hadak megfordulván

szemtől szembe az ellenségre , minden tartóz

kodás nélkül az ellenségnek szeme közzé si»

etvén, meggondolván hogy. az nap lészen vagy

megszabadulásunk, vagy ha nem vívnak, utol

só veszedelmünk, vitézi módon nagy bátorság

gal az. ellenségre menvén, Istennek kegyeK

l
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mes tanát&a , segittsége által a' győzedelem

nékünk szolgála, és a' Vajda számtalan hadai

nak elvesztésével pnnat elfuta. Itt valóban sok

szegény bolond Székely atyánkfia vésze; mes

ések nékiek a' szabadság, a nemes emberek

levágása, kergetése. —

A' Vajda el-szaladván, el-futott hadait ösz-

Te vervén, azokkal Fejérvárfelé tartván, Kor-

nis Farkast a' fogságból elő hoaattya, és a' fe--

redő háznál levágattya. Onnat iFagaras felé és-

a' Barczaságra siet, a' hol a Havasalföldéből és

Moldovából jövő segítségre talál, megegyez..

A' Székelységnek maradékit újjolag hivattya *

nem mennek; ott hadaival Barczát mind elé*

gettetvén, általment a' Bozzán Havasalföldére..

Bá&ta és az ország hadai bemennek Barczá-

ba, onnan oszolnak-el Háromszékre quarté-

lyokba. — /

Ide & Barczáha érkezét Székely Mojses

szép seregekkel; de a' mely derekasabb hada

kat hozott vala Lengyelországból, már nem.

kelletvén , Csíkból által bocsátá Moldovába a*

Lengyel CanceLlariusho.z. —

Bá&ta az alatt lakék Sepsiben Uzonban

hadaival , és ott körűig Csáki István, Léczfal-

ván Kézdiben a' Vármegyék hadaival; Székely

Mojses Borosnyón. a' vitézlő népnek egy részé

vel, és a' több helyeken, hogy refrénálják a*

Székelységet, a' mi meg is lön. A' régi Ló-fa

Darabont személyek megmaradának az ö elob-
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bi szabadságokban; a* szabad Székelyek esének

előbbi uroknak jobbágyságába. —

Innét késő öszszel Sz. Márton nap után

kiment Básta és Csáki István Kolo'svárra; aa

ország hadai kiki hazához szállá: mert Za-

moszki Lengyel Cancellarius kikergette vala

Havasalföldéből is Mihály Vajdát, oda eolloeál-

ván Simon Vajdát. Mihály Vajda elfutván Ha

vasalföldiről is , által jön Erdélyen a' 'Síi után

Háczeg tartománnyára ; onnan mégyen-ki Je

nő felé a' Német császár birodalmába Magyar

országra. Moldovában hely ke marada az e-

lötti Jeremiás Vajda. —

1601. — Ez időben Básta kivonta az or

szágtól, hogy az ö szolgalatját mivel remune-

rálya; az ó Urához, Német császárhoz is, mi

nemű háládatosságát mutallya; kívánván azt is,

vagy oly Fejedelmet válaszszanak ki az ö Urá

tól Rudolphustól függjön, avagy a' kit az Ura

arra választ, az orsaág attól hallgasson. Do

nem engedhetvén cnn,ek a" kívánságnak az Er

délyi Urak, Dévát Ígérték Bástának,. hogy itt

Erdélyben Báthori 'Sigmond hűségében marad

jon. Ezért Básta busultában nem kicsin bosz-

szúságtól viseltetvén, kiment Szathmárra. —

Már az ország fél esztendőtől fogva in-

terregnurabanlévén>elraéjek noha hol egy , hol

más embereken járt , de raég is. a' nagyja aa

embereknek, magok hasznára nézve é inkább >

vagy csak a' fátumtól viseltetvén, újjolag Bá
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thori 'Sigmondért küldenek, ki akkor egy uá~

Tarházban Moldovában Jeremiás vajdának cli-

entelája alatt, Botosánban lakott. Ezek oda

érvén a' Vajda jó akarattyáriak elvételéért való

kószöntéstis nem cselekedvén, egyenesen Boto-

8ánból elhozák Báthorit a' Beszterczei uta

kon által Beszterczére , onnat Kolo'svárra új-

jolag való fejedelemségre. Oh ! mi bolond nem

zetségeink, kik akkor el&ök voltatok a' Haza

gondviselésében, kik eggyütt nőttetek laktatok

véle, még is az ö álhatatlansigát, rósz pusila-

nimitássát meg neia esmértétek; háromszor ea

előtt ide hagyván országát, végső veszedelme

tekre viszsza hozatok, úszhatnak mint eddig

'$ maradékitok az ö miá reánk jött veszede

lemben. —

Gyűlést hirdető újabban Kalo'svárra ápri

lisban; inauguratioja lön nagy adónak felvetésé

vel. Az ország hadait minden felöl hívatá, Sza-

Bio&falvához gyüjének, Májust ott tölték, Jú

niusban szép hadakkal ok nélkül , de igen mód

nélkül, sem eleje sem utolja, sem oka sem

módja, ki méné az Ér mellé Tasnádhoz. Básta

még akkor kevés haddal lévén Majtinnál (9.)

sánczfran,mellészálla Báthori 'Sigmond. Az erős.

helyben lévén , semmit nem is tartván, harcaot.

nem ada, várván már el-közelita segítségét. —

Onnan a' mi hadaink,, megmustrál váo-.

magokat, viszsza térének Szilágy felé; ezen-

* közbe a' Bástához rendelt hadak, kik Ma-

(ftO Majtény, Szathmáx vármegyébeiu

fc-.T
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gyár Hajdúságból állottak, elérkezvén, Mihály

Vajda is jelen lévén , kijőve Majtinból Básta,

a' mi hadunk után. Ekkor támada az a" lator

Hajdúság. És Goroszlónál elérvén a' mi hadun

kat, ott V két úrnak Székely Mojzesnek és

Csáki Istvánnak, (mert két generálisok valá-

nak,) egyenetlenségek miatt, egyik is nem en

gedvén a' másiknak .-írtért egyik magát na

gyobb érdemesebb Úrflak, magát a' másik más

nál vitézebbnek, okosabbnak látottabb hadviselt

embernek állítván , a' hadaknak nem jól igaz

gatása és rendelésé miatt, nem úgy erejé

vel mint okosságával megveré Básta,' sok és

vitéz emberek ott veszvén. — /

E' harcz lön Erdélynek elromlása; e' lé

vén a' Bástán tött boszszúságnak jutalma. Azért

a' győzedelem után bejővén Erdélybe elronta

tok, pusztíttatok Erdély úgy hogy soha vég

nélkül többször meg nem épül, és soha előbbi

állapotjára nem jő: mert akkor nem lévén ke

gyelem se nemes, se paraszt, se férjfi, se

aszszonyi állatnak, egyaránt emésztette a' fegy- '

ver mind férjfiat, mind aszszonyi állatot, ki

váltképpen a' Mezőségen ; azt pedig V hallat

lan kegyetlenséget a' Magyar hajdú cselekedte.

Volt ezeknek az Isten nélkül való Magyar ha

daknak fő kapitánnyá többekkel együtt, Segnei

Miklós, (to.) Dengelegi Mihály, Lipp^i Bálás,

S/ilasi János. Óh átkozott nemzetség! — úgy

kellett néked ok nélkül bánnod a' te felebará-

(10.) Bethlen Farkas Szegnyeinek irja. L. XI.
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tóddal, a' ki néked soha nem vétett, kenye

redben sem ett, szemmel sem látott; te min

den javát elprédáltad, fosztottad, faluit város

ait elégetted, a' benne valót az ártatlan gyer

mekekkel levágtad: eltöröl a" főidről Isten,

nem lészesz nyomós, nem marad a' te prédád

a' te maradékodnak; úgy vész-el a' pusztító ,

mint ö másokat rontott. —

A' harczról Báthjri 'Sigmond elszalad

ván, Csáki Istvánnal Móldovába mégyen. Szé

kely Mojses a' vitézlő fizetett rendel öszve ver

vén magát, Kolo'svárhoz jö Bartsai András

sal, onnan Borbély Györgyei Fejérvárra, Bor

bély György Dévára, Barcsai András Lúgos

ra, Székely Mojses Fogarasba. —

Básta bejöve Kolo'svárhoz, meghódola

Kolo'svár, megadá Gyulafi László Szamosúj

várat; csak Fogaras, Görgény, Déva már a' mi

énk, Brassó, Szeben és a' Szász városok. Thor-

dánál megöleti Básta Mihály Vajdát. Ezért va-

la pedig akkor igen könnyen mindjárt a' Német

nek bennünket meghódoltatni, Várad, IJuszt,

Kővár, Jenő, Német kéznél volt, Német prae-

sidium , Német kapitány parancsolt, és azok

a' Vármegyék az erősségekkel együtt Német

részre voltak; ezek is a' Báthori 'Sigmond mód

nélkül való cserélése berélése miatt akattak

vala Német kézhez. —

Báthori 'Sigmond Moldovából kijőve Csá-

ki Istvánnal Brassóba, a' Székelységnek újjabb
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szabadságot ada , a' Székelység magát nagy

hűséggel viselé. Básta egyenesen Fejérvár fe

löl Fogarashoz siete; de Sinknél tovább nem

jöhete, az Ólt megáradt valaj Maros-Vásár-

hellyhez viszsza szállá. —

Ez alatt Báthori 'Sigmond mostani új fe-

jedelemségitől fogva megalázván magát, meg

szánván megbánván hatalmas TörökCsászár ellen

való előbbi bolond cselekedetét, Császár kegyel

mes protectioját impetrálja,mellyet a' Török ac-

. ceptála, és rajta esett szerencsétlenségét ért-

Yen, Lúgos, Káránsebes felöl nagy hadakat

három Passával bébocsáta: kihez képest 'Sig

mond is Brassóból kiszálla; megindulván az or

szág hadaival, Maros-Újvárnál a' Török hadak

kal megegyeze. Básta nem meré megvárni,

De'shez méné, és ott erős sánezot csinála.

'Sigmond Kolo'svárhoz méné, de abban sok Né

met praesidium vala , meg nem veheté, visz

sza jőve alóla, a' Törököket elbocsátá ; mert

erős tél, szintén Karátsonba vala. —

Thordán ártatlanul Csáki István vádlósá

ra, Székely Mojsest 'Sigmond megfogatá , Fo-

garasba küldé, egy ideig ott tartatá, de nem

sokara megbáná; ártatlanságát, s' nagy szükségét

látván szolgálattyára , elbocsátá. —

1602. — Básta ez alatt Beszterczére

mene, kiben vala praesidiuma 'Sigmondnak,

Vitéz Miklós lévén elöttök; megszállá Básta,

erössen löteté , töreté, meg is ostramoltatá ;
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de haszontalanul, sok népe vésze alatta. Dő

a" viadalt nem tágitá , látván hogy elhagyat

tak a' segítségtől , 'Sigmond maga is megparan

csolván, megadák a' várost hitre. A' Básta liitét

violái á a' hada, felvervén a' városból kijövő ne*

mességet: kiért Básta sok tisztviselő és fő ren»

deket felakasztata; de a' mi meg lőtt vala ,

csak meg lön. És így a" Marosig Bástáé volt az

ország, a' Maroson belől 'Sigmondé. És a' tél

így múlék-el , sok Csatáknak járásával , hói e-»

gyik, hói másik szerencsétlenségével, ezenben

a' tél múlton múlt. ■—

Tavaszszal induciát csinála 'Sigmond Bás»

tával, kivivé hadait mind, az erősségekben

lévő praesidiumon kívül , maga is kiméne.

Szeben hitetlenkedik, pártolkodik; mert a" vén

Biiveg Albertben Német lélek lakik. —

'Sigmond az ö szokása sZerertt ismét áruban

ereszti Erdélyt, Bástával tractálni kezde. ÖriJ*

mest szeretné is a' fejedelemséget, de az Er»

délyi fejedelemség fárattsággal, búval, gondal,

nyughatatlansággal jár, sok félelmes állapo

tokkal; ö ezt nem szereti; a' békességes feje*

delemséget nagy bátorságban örömest igazgat

ná : de ne keresd azt az Erdélyi fejedelmek

állapotjában, nem tóit a' soha, nem is lészen.-

Volt egy Jkevéssé, kit Báthori István Lengyel

király szerzett volt Báthori Kristoff fejedelem

ségében ; de azt az Urak levágatásával , a' Tö

röktől való elszakadással elveszte 'Sigmond
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\jráti>. — Ne kéresd hát többször a* mit magad

felhagytál , soha bizony az elö nem jö. —-

Csáki Istvánt Déváról Barcsai Andrással

clkiildú 'Sigmönd Bástához, az Erdély eladása*

ftak tractájára. Bé-jövé Básta a' köretekkel ed-

gyütt, mintegy háromezer lovassal , es négye*

zér gyaloggal Kolo'svárhöz. 'Signiond az ő

hadait Szász-Sebeshez gyüjté , Székely Mojsest

közikbe küldé a' fizetett hadakkal 5 Csáki lst-

Van meginditá Bástát, hogy magok szemben lé*

gyének a' Fejedelemmel Fejérváratt; de még

*ííigmond nem. jött vala fel Déváról. Nézd meg

ea olvasd-még itt 'Sigmöndnak változó sem*

mire kellő elméjét. Mikoron már Básta Fejét*

Vár felé megindult volna hadaival, inkább sietvén*

mint hadnak menetele Vagyon , csak a' lovas se*

regét Vivé vélle a'tanátskozásra. Másfelől Kiég*

pararicsölá Székely Mojsesnek 'Sigmönd, hogy

a' fizetett haddal , mintha nem ö akarattyából ,

ütközzék-meg Bástávál ! hogy ha a' szerencse

Szolgálna néki, örömest meg is maradna még a'

fejedelemségben; ha nem, a' mit a' szerencse

hozna, azt követné. —

Ügy is lön ; Básta bátorsággal jővén, mi*

koron Fejérvár felé érkeznék, úgy tévé esze*

be, hogy másképpen a' dolog. De ö is mint

vitéz ember meg nem ijedvén , és a' két Úr is

véle lévén , assecurálván az ország hadai fe*

lől, seregét elrendelvén az akasztó-fánál, Sze*

kely Mojses a' hídnál , megvivának. Igaz , *

as
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kérés fizetett vitézlő nép, ki állott Tála 16 »?»*

lovasból, erős viadalt tárta; de meggyözcttet-

vén Székely Mojses a' Németektől, futva szala-

da, és a' győzedelem Bástának succedála; itt

vésze Barcsai András Básla mellett. így lévén

a' dolog, még is csak Székely Mojsesnek tulaj-

donitá a' harcznak okát 'Sigmond. Mojses alá

Sólymosba, 's onnat Lippához méné. 'Sigmond

Dévából kijőve; Szebenbe ménének, ott vége

iének; resignálá utolszor fejedelemségét; on

nat méne-ki Cseb-országba, Litomericzen (ti.)

elcserélé országát; e' lön utolsó cseréje.

Báthori 'Sigmond azért utolsó búcsúját

vévén Erdély-országától Szebenben , elindula,

egy néhány fő emberek elkísérvén szintén Cseh

országba Bástapedig az országot kezébe/, 'évé.

A' Kajánon (1 2.) Ráduly. alias Sorbán, sok

badakkal iövebé, Havasalföldi Vajdaságra igye

kezvén, ki Mihály Vajdának maradék Boérjaiköz-

aiil ugyan Havasalföldi Boér, nem utolsó nemzet

ség lévén, iJémet Császár megparancsolá Bás

tának, hogy azt collocálja ott való Vajdaságra.

Elérkezvén azért Báduly nem kevés hajdúság

lengével, Básta is Szebenböl kijőve, és mát:

több hada is utánna elérkezvén, Foga-ras föl

din által méné Barczára, Prnsmárhoz szál

lt. Itt akkor Fogarasbóí kiköltözék Csáki Ist

ván, kit Báthori 'Sigmond adott vala néki,

mint jámbor szolgálattyáért. Básta is tsak Erdélyt

ejtse Német kézbe, néki igére Sárost és Zád,

(it.) Németül Leutmerita.

Ü2«) ,»Per Kájani amícmí' a' mi»t Bethlen Far

kas mondja — TomoV. 15Ö- — Zarándi vie.
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Távút; bezzeg a' jó Űr ez elolt két esztendővel

'keresett jó hírét nevét itt megsérté : mert nem

kell vala néki consentiálni a' Báthori 'Sigmond

el-cserélésének. De jaj! gyakorta a' nagy esze*

emberek nagyot vetnek. —

Bozza után Báduly bé-méne Havasalföldi

Vajdaság oecupálására , Simon Vajdát hogy ex-

lurbálja; de nem könnyen, kaphatá mindjárást:

mert a' Tatár Chám szintén akkor menvén ál

tal Havasalföldin a' Vezér mellé ki Magyar*

országra, sok ideig oltalmazta Simon Vajdát.

Azután elmenvén a' Tatár ki Magyar-országra ,

a* Havasok torkából kiméne Sorbán vagy alias

Báduly Vajda, és erővel elfogTalá az orszá

got. Simon a' hártyához Moldovába Jeremiás

hoz méné. A' derék hajdúság sok prédával on

nan kijőve; Magyarországba ki az övéihez

viizsza méné. Básta is Prásmárról ki méné; az

országnak Medgycsen generális gyűlést pro-

mulgála, és homagiumot praestáltata ; Né

met hadait elosztá telelésre ; maga Fejérvár

ra szállá. —

l603. — Immár a" Fejérvári harcz után.

hogy Székely Mojses alá méné Sólymos

ra » nem késvén ott, bé-méne Törökországba,

akkor a' Török Császár derekasképpen Magyar

országra a' Német ellen hadakozván. Vala a' ,

fii-vezér Jemiczki Haszán Passa, kihez bemen

vén Székely Mojses Bethlen Gáborral az or

szágnak állapottyit és újjolag Német késbe va-

25*
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ló esését deplorálván , a' Vezérnek is ázott szí»

Ve megesvén, tavaszszal Székely Mojsest hadak'

kai Erdélybe kísértete; bizonyos számú hadat

adván melléje, mikoron még a' fii ki sem jött

volna. Székely Mojses Mavtiusnak végén

megindula Tömösvárról, Tatárral többel mint

Törökkel; 's a' TömÖsváriPassával Lúgoshoz ér

vén, és Huszár Pétert onnat kézbe adván, a' Ta

tárok levágák. (t5.) Onnat a" Vas kapun által

bejöven, Szászvároson valami ötszáz Német gya

log lévén vigyázásnak okáért, azok a' hirÉ

megértvén,' viszsza Fejérvárfelé sietvén ; csak

Szászváros mellett közel az akasztó-fánál levág

ják azokat a' Tatárok, kik elöljáróba voltak.

Onnan SzékelyMojses Szász-Sebeshez szállá, fe

les Német lévén benne, gyalogja sem lévén

elmene onnan Fejérvárhoz; de ott is volt öc

száz Német gyalog. Fejérvárat valami taracz-

kokkal Sz. Gvrirgy kapunál löteté; valami e-

«er gyalog Bácz pandúr érkezek, ostromot

tétcte , de haszontalan akkor ; mindazonál

tal megrettenvén a' bénn-valók, megadák har

madnap múlva, és a' benne valókat Zalathna

Bánya felé kisértetvén, a' Tatárok utánnok men

nek, sok elvesze bennek. —

Onnan Székely Mojses elindulván siet va-

la Bástát Szamosújvárba rekeszteni; mert im

már az országban lévő hazát szerető Urak, fő

emberek lassan lassan hozzája szabadulások

nak okáért gyűlnek vala, ét Magyar hadai is

(15.) L. Bethlen Farkast — Tom. Y. mO1—213- ".
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paaporodván, a' had gyűlés nő vala; de meg

értvén Básta Mojsesnek akarattyát, Vjváiból el-,

méné Szathmárba, ojll pia.esidnjm.it hagyván,

útát Székely Mojsqs Kulo'svárea forditá; azt

meghódoltatá, magokat megadák. Itt a jámbo

rok a' Je'suiták fundatiait elrontották, mago-

kat kiűzték, Jaj azután szegények sok pénzek

kel, nyomorúságokkal Básláuak megfizetének,

Onnat Székely Mojs.es Beszterczére méue ,

azt is hozzá hódoltatá; elindulván ismét Med-

gyeshez méné, ott is. azont cselekedé,—

Mikoron mind ezek így forganának, Básta

»z országból kimenvén, és mellette elegedei.-

dö had is nem lévőn, Básta által Rudolpbus/iak

Havasalföldébe beszállított creáturája , Sorbán

alias Ráduly Vajda succurálni akarván vasal-

lus társának, Háromszéken Bedö Istvánt, Csík

ban Mát.is Jánost erre alkalmatosnak ítélvén,

országából is Báoz Györgyei bizonyos, számú

kurtanyit (14.); kiküldvén, noha mind Három

székről, Csíkról az igaz Nemesség hazájoknak

megszabadulására Mojses. mellé mentek vala,

alá vivék. a.' Háromszéken és Csíkban, egy-.

be-gynjtött hadakat Rácz György mellé , és

magokat Földvárnál conjungálák.—

Ezt Medgyesnél való táborában megértvén

Mojses, mindjárást elöljáróban reá választá a' ha

dának jovát, színét, kikkel Makó György és Iroets,

Mihály lévén a' SzékelységröJ való hadak kö

zött, Khédei Ferencz a' fizetett had előtt meg

indulván, 's azokat Földvárnál érrén utói, mjLr

<r~.— ■ ■■

)«.) Kurta 4gyú, -*-.
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tcI ott tsoros , TÍ2 és sár között Toltak

az idő is reájok esteledvén , semmit az ellen

ségnek a' mieink nem árthatván , Höltövény-

hez viszszs szálnak. Ezek fáradt erővel is lé

vén, nem is gondolván Földvárról azon éjjel az

ellenségnek elmenetelét; a" mieink mikor nyu

godnának, ok Földvárról éjjel viradtig Ros-

nyóhoz mentek ; mert tndják vala , hogy újj

segítségek jöne az nap Havasalföldiből, a' mint

#1 is jőve. ~

Reggel midőn a' mi csatánk ezt eszébe vet

te volna, remélvén, hogy futna előtte az ellen

ség, utánna indula sietséggel. Immár azoknak

elérkezvén segitségek, véletlenül Keresztvén-

falva és Rosnyó között öszve-találának. Igaz,

Toltak ott eszea okos emberek, hadakozások

ban forgottak, kiknek tetszett volna , hogy a*

mieink kevesen lévén, olyan feles haddal meg

ne ütközzenek; mert úgy is lőtt volna jobb. De

egy Imets Mihály nevű ifjú, ki az ö személyé

ben elég vitéz, de experentiája kevés vala, gya

lázattal illetvén, félelmeseknek nem vitézeknek

mondván a' nálánál' régibb vitézeket, azok is

nem akarván gyalázattal megtérni, harczotadá-

»ak, igaz, vitézül és dicséretesen; kiknek bizo

nyára híres ütközeteket le/rhattyák a'Historieu-

sok : de csak mint egy csata lön , mint Havasal

földiből kijött, csatázni indult egy néhány száz

lovassal; sem a' Székelyeknek és a' megmondott

ket lator nemes embernek, kik fellázzasztották
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■emietségftnket, sem az nj segítség kiérkezéséé

Havasalföldiin) 1 nem tudván; illyén vamevö vitéz

séget cselekedtek. Igaz elvesztették a' sze

rencsét, de dicséi-etesen , itt veszvén az har-

ezon, mind a' ki oka volt az illetlen viadal

nak, Imets Mihály, véle Makó György vitéz,

kapitány ember sok fö rendekkel, és sok jó

vitéz ifjakkal, fö emberek gyermekeivel. —

£' harcz alatt Mojses is az Apácza er

dején azon napon beérkezék Apáczához , és a-

zon estve az elöljáróknak szerencsétlensége

ket meghozák, ki a' hadaknak nem kevés bá

torságoknak elapadására lön; onnat előbb szálá

nak Höltövényhez. Ez alatt Sorbán minden

hadával kiérkezék, Magyar hada is szépen

lévén, és a' Székelységröl, a' mint megirám,

két helyről, Donáth Gyögyel, Bedö Istvánnal ,

llátis Jánossal derekas had lévén. —

Tudván Mojses mind a' Vajdának kiérkezé

sét,, látván hadának színének elveszését , eszé

ben vévén a' maga sok fogyatkozásit, de még is.

nem gondolván semmit a' szerencsének vál

tozó állapottyával , előbb a" papiros malomhoz

szállá, a' kö hid az hol vagyon. Sorbán is élni

akarván az alkalmatossággal, nem várakozék

semmit arra , hogy mi hadainkat reparáljuk ,

maga meg lehet vala; mert Lengyel had is már

mellénk érkezett yólna , és egyéb alkalma

tosságok is szolgálhattak volna, reánk jőve

*' táborunkra. Igaz, Mojses harezot nem ád va
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Ja, de «' lövő szerszámával bíztattyák vaía ,.

hogy aval az ellenséget viszsza verhettyük, 'sl

táborunkat meg nem bonthattya. De azzal meg

yevn rettenthetvén a?' ellenséget, bátorsággal

reánk jőve, és mi, kik bésánczoltuk valq

jmagupkat , sem elő sem Tiátra , sem óldaJt

nem futhatván , nékünk gyalogunk is, csak

Jiat száz sem lévén , az ellenségnek feles ;

jtt nem viadalnak állapottya , hanem a' s.án,-

Czokban elrendelt seregeknek csak meg

bomlása lön , senki emberségét nem is mu

tathatván , a' ki mint futhata , elfuta, — De a'

szekerekkel dupláson bevert sánczpk miá ití

vésze hadunknak nagyobb "s, szebb része. Itt

szakada vége, magva sok becsületes fő renden,

valóknak, nemzetségeket itt fogyatták-:el, h%

vesze-el a' réten maga is a' szegény Székely Moi-

s.es, eleget tévén életével, vérének kiomlásá-

Val édes hazájához való szeretetének. Bizony

itt is a.' mi nemzetségünk, a' megnevezett lat

rok lőnek okai hazánknak akkori rettenetes

veszedelmes állapottyának. Óh bolond haza!

Jiogy az ilyen árúlóknak méga'maradékjoknak

is megkegyelmez ; óh ebül szokott amne-

stia! lator a' ki szokta, lator volt a' ki fundálta.

Innen elszaladt fő rendeknek nagy része,

es masunnat is sokan öszve verekedvén me-^

Penek alá Fejérvár felé , onnan Barcsához, új-

jolag a* Török segítségben helyheztetvén ol-

Ulmpkat, Barcsáról Bethlen Gábort elöl a Fö~ *

:,
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Vezérbe?, ki akkor Esztergomnak megszallát

■ára méné, küldik, és magok sokan alá Ká-.

ránsebesbe jöttek, onnat beljebb Tömös.várraj

o' segítségünkre jött két-ezer Lengyel haddal

együtt, kik a' Mpjses elveszése után érkez

nek vala. A' Török ezt látván, nem kicsiny do-r

lógnak tartván az Erdélyi állapotot t npha i».

Jyen nagy dologban indult, egy hatalmas vár-;

nak megvételére, ki mellett készen várja a,'

Kémet Császár ereje; mindazáltal mindjárást

derekas hadakat rendelének, kiket, mintegy ti-,

zenhat ezer embert , Tömösvárhoz szálltának..

Immár Básta újjolag a' Vajda szerencsés gyűr

zedelmét értvén, ő is o(t künn mind Német,.

Magyar hadat derekast cpnscribálván, a'mi megt

gyözettetésünk után, mintegy készre bédobola,

Erdélybe; hallván, hogy az Erdélyi Urakban, fo.

Vendekben le-ment sok, és hadat sollicitálnak

VJjolag a' Töröktől , alá jőve minden hadával

Lippához, ott erős helyben bésánczolván ma-,

gát, a' Tőről* hadak megpróbálák erős csatáké

kai. Azonban az idő akkor eltelék , és a' bejö

vetelben akkor semmi nem telek. A' Töröknek

is ideje el-telék, a' Vezér is Esztergomot meg

npm véheté, a' mellénkrendelt hadnak is. ina,

elszakada , eloszla; és a'" Magyarok is viszsza;

Nándorfejérvárra s/állának. —

Mikoron a' Káránsebesbe alá futott Ur

rak, fő emberek nagy reménséggel várnak

a' Török segitséggel való viszsza - jövetele-:

ket édes hazájokba, eszekbe ve vek, hogy a."
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kívánságok nem succedálna. Bástához folyamod

nak grátiáért, kit megada, de nem sokaknak

használa, mert Kolo'sváratt rekkentve egyné

hányat megöiének, némelyeknek testeket ta

lálván meg tsak a puszta klastromban. —

Ezeknek a' Káránsebesben lévő Urak,

fő emberek segítségekre, hogy ha kedvek len

ne hozzá, ki hoznák, és bé vigyék őket is

Tömösvárra, Nándor Fejérvárra, választották ra-

la Bethlen Gábort, hogy együtt egy akarat

ból ott benn várakoznának a' hatalmas Császár

megsegítésére, és Erdélyben való betelepe

désre; de azok megtsökkenvén a' reménség-

ben, nem akarának eljönni Barcsához . mes-

hozván a kem, hogy nem szükség abban fá

radni; 's ők viszsza, ki életre, de többen ha

lálra ménének. —

De hogy az elhagyott dologra viszsza-

térjek, a' Töröknek, kit a' Keresztyének po

gánynak hívnak, nagy misericordiáját nem

akarom elhalgatní. Mikor azért Bethlen Gá

bor, kinek én inassá lőttem vala, immár a*

Brassai harczról való elszaladás után beérke

zett volna Nándor Feérvárra; ott találtuk Ba

lassi Ferenczet, kit a' két felé való , sántikálás

közben beküldött vala 'Sigmpnd követségre.

Azután beérkezvén Székely Mojses, vele min-

den dolgokban ott volt, és akkor is az ö , és

az ország dolgairól provideál vala. Érkeztek

utánnunk a" sok fö emberek, Kamuthi Farkas,
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SzHvási Boldisár, Bethlen Farkas, Veres Dá

vid '» a' többi; és, tsak katona rend közzül

is sokan. lit a' Török oly kegyelmességét mu-

tata, mindennek étele, abrakja, fizetése, vé

gekkel a' sok skarlát, gránát, kerasia, úgy

hogy soha bizony senki semmi fogyatkozását

nem látta. —

Minekelőtte azért a' segítség derekason

által költözött Tolna a' Dunán , a' Vezér és

Tatár Chám , mert az is akkor olt vala , nem

akarának segítséget adni, mig magunk közzül

a' kit érdemesebbnek tartunk, Fejedelmet vá

lasztanánk, így azért öszve beszélvén, mind az

Urak, fö emberek, és a' katonaság választák

Urakká, Fejedelmekké Bethlen Gábort, me

lyet a Török igen akara. Mindjárt a' Vezér

adala tő ezer tallért az Uramnak; a', kit bi

zony nem is kiméllett a' több fö rendektől,

és vitézlő rendtől, minden nap úri módon fi

zetvén, és minden rendet ajándékozván; ab

ból is fizetett hó pénzt 'a Lengyeleknek, és

katonáknak. —

De Szilvási Boldisár irigységtől, vagy

miből viseltetvén , többit is magához vonván t

reá tamada Bethlen Gáborra, és farban rugá.

Ugyan ezt vévén eszében Tömösvárhoz le

mentünkben a' Török , hogy semmi becsületét,

mint Uraknak, Fejedelmeknek meg nem ad

nák, el kedvetlenedek. Mert noha Básta Lip-

pánál a' sánezba ásta magát , ott hozzá nem fér
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in'k vala, de más úton próbálnak vala; de. a*

viszsza- vonás egyenetlenség ezt hozá, hagy

reá támaszta Szilvási Boldi'sár az ö szo

kott ravasz tudománnyá val az Uramra minden

Bendeket, tsak #gy néhány vitéz katona embe-.

rek maradván mellette, és. a' Fejedelemségnek

tisztéből kizárá. így ment viszsza a' Török had,.

így a' Magyarok és Lengyelek mindnyájan; te-t

Jelö helyt Szendröt és. vidékét rendelek ués.

kiek. Nem volt semmi fogyatkozás dolgokban,

de mégis nehéz az. hazájától távol-létele em,

bérnek, és oda nem szabados menése; a' mel

lett hallani a' benne való rettenetes pusztulási,,

veszedelmet.

Mindezek alatt roikoron megértettem vóU

na, hogy az édgs anyám Brass.óba.n a' nagy

pestisben megholt vodna, jó akaró atyámfiai-,

pak tetszésekből bíz tatl alván, hogy Káránsebes.

felöl én haza bujdoshatom;, gyermek vagyok,

senki nem bánt, Tömösvárra, 's onnan, Bókáiiba

(t 5) viszsza jövék, kiben egy Kárájiseheai em-.

bertelen fö ember Fodor Ferencz lakik "vala,

Jnnen egyenesen akartam Káránsebesbe jöni;

de megértvén, hogy egy bitetlen Arnótból lötS

Bánt, Lodi Simont a' hitetlen árulók hely-i

heztettek oda Bánságra, ki a# elfutott nemes

emberekben a' kit ott kaphat megfosztja, meg--

is öletett bennek titkon sokat..

E' miá szabadoson nem mertem men-v

ni, ott egy néhány nap múlattam, lovamat el-.

v

(15.) Tálam Boka Torontálban, a' Temes mellett.
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adtam 12 aranyon, pénzén fogadván kalaüzo*

kat, úgy vittek Káránsebesbe. Egy estre mikor"

a' város népe kiszokott omlani a' folyóvízre j

azokkal mentem egy esmeröm házához Bor«

tzon Györgyhöz, kinek fijával egy urat Bar^

csai Andrást szolgáltam az előtt, oly remén-

séggel , liogy 6 engem eliktat Erdélybe : dő

az áruló kézbe ada a' Bánnak, ki karóba a->

kart veretni, ha régi esmeröím nem töreked--

tek volna mellettem; megparancsolván hogy ki-<

mennyek a' városból. t)e hová tudtam volná men

ni, mikoron Káránsebéstöl fogva Szászváron

sig ember nem lakott; tehát egy szegény sza-<

bónak háza hijján laktam két hétig, míg meg"

hallottam, hogy Lugosi János oda érkezett, kit

Básta küldött vala a' Báéz hadak muslrálásá-

ra. Ezt noha hem esmértem , de az atyámtól

hallottam , hogy az is Báthóri 'Sígmond szol-"

gája volt, 's reá emlékeztem; nagy bizodalom-^

mai azért eleibe mentem. Ez mikoron meg

értette ki' legyek, és nyomorált állapotomat

látta, melléje vön, és ö hoza Erdélybe haza.

IŐ04. —■ Ekkoron Básta már Kölo'svárátt

lakott; oda érkezvén Sennyel Pongráczhoz est-

vére, ö szerzett gratiát. Bölőni Gáspár lakott

a' Magyar Cancellarián, e'vólt Isten után pro-

motorom mindenekben, ennek segítségével ,

tanatsadásaval jutottam puszta jószágocskám-

hoz, kit adtak volt két hajdúnak, Nagy Lukác*

ét Sebesténnek. Ezek Hidvégén egy jobbágynak
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leányát szerettük, gonoszul mind ketten él

ték; Sebestén megölte Lukátsra való boszszu-

ságában a' leányt.

Ez időben lakott Brassóban egy Francus

Beauri nevű kapitány, ki praesideált a' város

ban; ennek hire lévén a' Hidvégén történt go

noszságban, kiküldött, és mind Lukácsot, Se

bestént Kolo'svárra küldi ; Sebestyént fel

akasztják, Lukácsot proscribálák. Ez a" gonosa

eset rajtok nékem jó szerencsét hoza , mert

utat nyita jószágocskámnak sollicitálására. éa

, nem úgy mint magam nevével, árva ötsém

húgom neveivel supplicatiot formálván, Bölö-

ni Gáspár, mivel atyánk régen meg hólt Moj-

ses bejövetele előtt, jószágunkat megadák.

Halmágyi István érkezvén Kolo'svárra követ

ségre Sorbán Havasalföldi Vajdától, onnatö ho

lott Brassóba; kapitány Beaurinak gratiámat

praesentálta, magamat hozzá vitt, jószágomat is

hogy megadták jelentette, kit mind piacidé hall

gatott, de valami háromszáz köböl gabonánk lé

vén Földváratt, annak megadásáért felgerjede ,

csaknem roszszúl járék, ha Sinkabánk Markos,

csGötsi Fereucz nem segítettek volna Halmá

gyi mellett; igy jár a' ki hamar sokat kivan.—

Mikoron azért a' Török országban maradtürak

és főrenden való nemesség, katonaság, mint ha-

íájokból kirekedett exulok, elméjeket éjjeli nap

pali sok szorgalmatosságokkal abban fáraszta

nák, mint és hogy találhassanak magoknakmódot
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mind a' magok bátorságos haza jövetelekben, '*

mind a' Németnek Erdélyben való rettenetes dü

hösködő uralkodásától lehető meg szabadításá

ban; az alkalmatosság így hozta, Bocskai István

nak egy rabja Húszain Aga megsatzolván bizo

nyos summába, ez satzának mivel megszerzésé

ben ott benn az ö feleinél fáradozna, ez által

indítanak az exul Urak tractát Bocskaival: hogy

az Istenre nézve elsőben, annakutánna hazájának

nemzetének is szintén utolsó veszedelmei látván

elközelíteni, serkennyen fel , és mind ezekre

nézve kösse fel a' harangot, támdjon ki a*

maga nemzetének megmaradásáért; hátra té

vén minden ebben vagy ezekkel ellenkező

respectusokat. Mely Török ebben hiven és iga

zán eljárt, a' mint a' dolognak vége megmu

tatta. Az is a' jó emlékezetű Ur,' ki ebben va

ló felébredésével azután Fejedelem lön, min

den félelmes állapotokat hátra tévén, a' maga

életét is koczkára vetvén, (noha az előtt bi

zony valóban Német lélekkel bírt, de nemze

téhezvaló szeretetéért azt magáról levetkező,)

és Istent híván segítségül jó reménséggel

dolgához így kezde. *—

Básta már az Erdélyi Gubernátorságból

vagy Genernlísságból elment vala, és itt há

rom Commissariusokat praeficiáltvala; a' benn

maradott praesidiumok előtt hagyván egy attya-

fiát kitia Conte Capreolisnak hívtak; ezek igaz

gatták az Erdélyi állapotot, mivel nem vált
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kohoitrián félelmes állapot, Básta pedigléri

ment a' Felső Géneralisságra , Esztergomnak

Segítségére. — Mind ezek köztt miköron im-

hiár Bocskai tstváii is látván az alkalmatossá-

got, hogy Bástá is távol volná, és derekas ha

dak szintén akkor Erdélyben is, a' praésidiumo-

kon és valami néhány száz Vallonokon kívül

üem volnának; Magyar országban is nagy Üralc-

iiak eluiéjeket még nézvén, kik a' Németektől

Való rettenetes ínségét megunták vala; alattom

ban magához kézdé ai liciálni a' vitézlő rendet,kik

élei voltak a' Bástávál való" hadakozásban Er

dély ellent á' hájdfi kapitány embereket, kik

közzül akkor leg inkább hallgatták ama

lator dúló, fosztó hajdúkat, úgy mint Lippaí

Balá'st, Német Balá'st, és a' fő emberek köz

zül is, kik a^on á' pórázon jártak, Segneí

Miklóst, Dengelegi Mihályt, íbiányi Feren-

czét. Ezekét nézte akkor a' szélyel Magyaí

órszágoh lévŐ csavargó, lézengő hajdúság, mért

akkor még nem volt lakó helyek, és csak ak

kor támadtak vala nem régen az hajdúk; mert

az előtt emlékezetek sem volt.

Budolphus Császár Básta helyébe mikor joan*

ftes Belgiósot (16.) expedialná a' GubernU

tamra, ki Váradig érkezvén eszébe Vette á' Bocs

kai István indulattyát, akarattyáti, szándékát i

de nem lévén elég módja az ellene való ál->

lásba , Pecz Jánoshoz, ki akkoron Kassa

táján vóit , es Kassai Generalisságot is af-

(16.) Bnt-bianus Gomes Belgiosi \ BéthUn Farkaméi

fc. XIII.
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fectált, mint egy három-ezer gyalog lévén vél*

le, érette küldött, hogy conjunctis viribus re-

sistáljanak. —

Immár azért Bocskai István is , mint

ki ilyen dologhoz kezdett, semmi munkáját

nem szánván, és értekét semmiben nem ki

méivén; pénzel a' mit nem ért, ezüst miveit,

kit épen, kit darabokra vagdaltatván, tarto

zás nélkül osztatá a' hajdúknak, hogy magá

hoz vonh.issa őket; kik mind az adománytól, és

szép szóval meggyőzettetvén, >már derekason

gyűlni kezdettek volna Kerekihez. A' mi sze

gény számkivetett atyánkfiai is Tömösvárról

Gyulára, onnan oda érkezének, és ott egymás

sal szembe lőnek; ezek köztt akkor is elsőbb,

noha ifjabb, lévén Bethlen Gábor. Ezeknek ta-

nátsával, a' Töröknek is jó akarattyával, igen

nagy assecuratiojával nagyobb bizodalommal

lön Bocskai István, és a' vélle valók.

Pecz János is semmit hátra nem hagy

ván az 6 dolgában, mikoron igyekeznék Vá

radhoz menni, és ottBelgiosoval magát conjun-

gálni; hire lévén Bocskai Istvánnak benne,

hogy már az Ér felé közelgetne, eleibe mé

né, és tsak közel már szintén Diószeghez ren

delt seregekkel reá érkezek. Azok Német

módon szekerekből sánczot formálván, mago

kat vitézül lövéssel oltalmazták, és a' mi hajdú

ink is vitézül ostromlottak. Nem kevés puskaport

hányván - el a' Németek magok oltalmazása*

20
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ra, és a* mi ostromló feleinknek veszedelmé-

re; a' szerencse úgy hozá, hogy magoknak

lön veszedelme: mert magok tüzétől elébb vet

vén fel a' por magát, mint a rendelések volt, ő

Lennek nagy kár lön, és ezen pornak felve

tése alatt a' mieink derekas ostromot tőnek.

Az első győzedelem e' lön, mert a' közönsé

ges nép ott mind levágattatok; a' fő rend Peca

Jánossal fogva esek; e' lön a' nagy hatalmú Is

tennek jóvoltából a' kicsin győzedelem a' Né

metnek utálatos Ínségéből való megszabadulá

sunkra.

Mikoron ezek mind így forganának, Belgi-

oso megparancsolta vala Contenak, (17.") hogy az

Erdélyi Bandériummal, sőt az egész Erdély

ijén fel-ültetett nemes és Székely hadakkal ki

jöjjön Bocskai ellen segítségre; kik meg is csele

kedék, és u'gvan azon a' napon, de már késő est-

vén hozzá érkezének, és meg-egyezének elsőben

Váradnál Belgiosoval: de mig az hadak reá ér

kezének, el-költ vala a' súlya; és onnan nyákok

vakaritva térének viszsza Váradhoz. TVTert a*

győzedelmes hadba nem merének belé kap

ni, noha bizony sokkal felesebb vala a' Bel-

gioso hada mind az Erdélyből kijött hadak

nál. -—

E' kis szerencsével Bocskai Istvánnak

hada nevekedni kezde, a' Németeknek szivek

meg-esék él-annyira, hogy minden éjiel fel-ül-

teté seregeit, és úgy strá'sálák hajnalig. Mind

ezek igy folyván a' dolgok, Belgioso mitsodás

(17.) A' fenn említett Capreolis.



403

tanátsoktól 'viseltetvén, minden gyalog Német

hadait, ki mint négy vagy öt ezerből állott,

Váradba eollocálá, maga a" Német fegyveres és

a' Vallon hadakkal, az Erdélyből ki-jött lovas

hadakkal (mert a' gyalog Székelységet visz-

sza bocsáttatá) egy estve dobot vereté, és

mintha az ellenségre Bocskaira akarna men

ni, azt tettetvén, Kis Marjánál a' Beret

tyón éjjel által -méné, virradtig Debreczenen

túl ére, ott hajnalban keveset étete; de az el

lenséget meszsze el-hagyá estvéli meg-indúlá-

ta után; más nap Tokajba szalada, vélle lévén,

el nem hagyván az Erdélyi lovas hadakat.

Mikoron Bocskainak azt hirré adták vol

na, ö is hadaival meg-indúlván, 's a' Németnek

rémülését látván, nagy bátorsággal utánna in-

tlúla; de azon éjjel a' hajós hidon minden ha

dak Tokajba által költöztek vala, a' Báczokon

kiviil, kik Bakomazba(t 8) szállottak vala.Ezekre

hajnalban reá érkezvén a' Bocskai István elöl

járója, a' kik által nem usztathatának, azok ott vé

szének. Bocskai István alább menvén az által-

költözéshez kezde. —

Látván Belgioso Bocskainak bátorsággal

való maga viselését, és hogy a' Ti*zán is híd

nélkül költözik; Tokajból meg-indúla Kassa fe

lé éjjel minden Német hadaival. De mára' mi

Erdélyi hadainkat elö-rendelte vala, avagy in

kább háta megé szorította Csekeházára 's több

falukra. Mikoron azért éjjel a' Nemet hadak nagy

(is.) Helység Szabolcsban a' Tisza mellett*

16*
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zúgással mennének, parancsoal Belgioso a' mi

Generalisinknak, Sennyei Pongi'ácznak , a" ne

mességnek, és Kornis Boldisárnnk, Székely

ségnek, kapitányoknak, hogy fel-i'il jenek, köves

sék; a' mint fel is ülének. De ebben edgyet ért

vén sok éjjeli tanátskozással , a" nemesség és

Székelység balra hagyák Kassát, a' Generális-

sokat Belgioso után békével igazítván. A' mi

hadaink Patak felé által a' Bodrogon szállának,

és minden múlatás nélkül a' Leányvári réven

a' Tiszán által Isten akarattyából békével ha-

zájokba jutának. —

Bocskai István ezek után mind progre-

diált elébb elébb: voltak, akkor éltek még ha-

zájokat szerető igaz tős gyükeres Urak; mi

vel az ö jó szerencséje után melléje állottak

mindjárást az egész Magyar-országi Urak, Vár

megyék , Kassa várossá , a' több királyi váro

sok, megunván a' Németnek ők is rettenetes

ínségét. Megírták a' kik benne forgottak; én

azokban akkor hazámon kivül lévén, nem for

gottam: azoknak hagyom, a' kik azokban jelen

vóítanak.

Bocskai István oda fel való gondjai kö

zött nem felejtette Erdélyt is , és örömest

vonta volna magához; de hadait erre nem szag

gathatta. Viszont, kivel itt felköttesse a' haran

got, nehéz vala : mert már sokszor szájunkat

a' kása megégette vala. És mikoron mi sze

gény Erdélyi Státusok életünket koczkára ve

tettük, akkor Magyar-ország csak nézi vala
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És így az 1604-ik esztendő tsak reménség-

ben halgatásban végzödék el; mivel Básta Kas

sához alá érkezett vala derekas haddal; és

az ősznek vége, 's télnekeleje sok és csudálatos

képpen forgott , hol edgyik , hói másik vévén

győzedelmet. Mindazáltal a tavasznak igen

elején, avagy a télnek végén nem állhatvan

Básta,' Eperjesből felindúla , Bocskai István is

utánna; és így Erdély is felébrede, a maga

dolgaihoz kezde. — N

tóoj^ _ Ebben pedig fő, és a' dolog

nak kezdője lévén Der'si Petki János, mert ő

nyitá fel' a' Székelységnek szemét; ö vala a*

ki megmutogatá , bogy eddig is Isten ellen,

hazájuknak romlásával, lelkeknek veszedelmé

vel szolgáltak a Németnek. A' Székely nem

zetnek Némethez való hűségének megmu

tatása miatt szenvedtük a' veszedelmet az előtt

is; és vége lészen majd nemzetünknek, és min

den állapotunknak, ha még nem orvosollyuk„

és jobbra nem fordittyuk a ló száját. Udvar

hely-széken Keresztúrit hirdete először gyű

lést a' Székelységnek Petki János. Itt renun-

ciálának a Német hűségének, és Bocskai István

hoz követeket küldének,Igaz, az egész ország

ban nem volt derekas hada a' Németnek; de

minden várakban , erősségekben feles Német

VÓlt, Segesvárban is. *

j Sorbán Havasalföldi Vajda Bácz Györ

gyöt az előbbi hitetlen szokása szerént kibo
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csátotta vala egy néhány száz Ráczcral es gya

log hajdúval, de a' Székelység nem vévé; Sz-e-

benbe méné, azok excipiálák, mert ott egy

ország árulója, Süveg Albert bíró lakik vala>

ki mindenkoron meg-szahadulásunknak ide

jében akadály vala. Ennek a' Szászság kö

pött gazdagságáért nagy tekinteti vala, igen

Németes áruló hitetlen ember valá-t és en

nek tanátsából Rácz György az egész télen, hal

Szebenben, hol Medgyesben, végre Segesvár

ban szorulván, az egész országnak nem ke

vés romlásával gyözetteték-meg: mert vár, vá

ros venni való alkalmatosságunk nem volt; eV

ezekből csatázott. Igaz, hol egyikbe, hol má

sikba szorult, hogy künn nem áll háta; de az- ö>

dolgokban mind addig semmi nem lön, mig

Augustusban bé kellett jőni Medgyesre Bocskai-

ínak; ugy adá Rácz György Segesvárral meg

magát. — i

Ezekben az Erdélyben akkor lévő vesze--

kedesek és pusztításokban lön a* hadak előtt

egy ideig Gyulafi László; de ő meghalván

Köpeczen, azután küldé-bé Bocskai Csáki Ist

vánt Segesvár alá; de maga is tsak hamar

azután bé-érkezék.

A' Török Császárnak is e* megnevezett la

tor Rácz György és Süveg Albert miá ide de

rekas hadakat kellett vala küldeni, Ali Passát, ki

azután Budai vezérségre is méné mindjárást;

Simon Vajdát a' Moldovai haddaL Ezek Seges

vár alatt sok ideig hevertenek, míg Rácz György
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onnan kijone. Rácz Györgynek Bocskai rneg^.

kegyeimeze, Medgyesen generális gyűlést hír-

dete; az országtól Fejedelemmé víálasztaték,

Septembernek elein meg-esküvék , Rákóczi

rSigmondol Gubernátornak választatáj maga

Magyar-országra ki^méne Kassáraj onnan a

Rákos mezejére méné. A' Török császár F4

Vezérétől Menihet Passától igen nagy solen-

nitással a Görög korona vaL meg-koronáztaték.

1606.— Két esztendő alatt való hadakozást

után Bocskai Erdélyből, JVlagyar országból a*

Németeket kitisztítván , derekas tanátskoza-

sukkal lllyésbázi István által, Rudolphtis Csá

szárral a' békességről tractálni kezde, Bécs

be rendeltetvén a traclalusnak belye. Sok

disceptatiokkal ultro chroqne agitáltatván ( a*

dolog, tizenhét conditiok csinálásával ,, kir»

mind akkori Császár, azután valók is kötele

sek, a békesség végbe méné: úgy hogy Ma

gyarország a koronához viszsza szaljdnjBocs-

kai Istvánnak Erdélyi Fejedelemségben abso-

lutum dominiumja légyen. < f ,

Mikoron imár sok fáradtsági utart a Bé

kességnek jó exitussával Bocskai Erdélyben,

bé-jöni készülne, nem akará Isten, hogy bé

kességes feWIelemségében dominálhasson: ele

te elvégezödék 26-k. Decembrisre virradelag

Kassán. (19.) lm az Istennek csudálatosok az o>

dolgai: mert ö tanátsa vala kiváltképpen, amareg*

nagyuraknak ártatlan, tőrvéntelen halála. JNem

szálhata vénséggel koporsójába, életének jobb.

korában hala-meg: ki, mondotta per venefica*

~Oo.) Bethlen Farkas # Tora. VI. 465. Bocskai tal%-

lát daceinb. 29-re teszi. —
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artes, ki per toxicum, igaz e? nem e? Istennél

az ítélet. Elég az, mihelyt meg hólt, Kátai

Mihályt Cancelláriussát , kit megfogatott vala

ezen suspiciokért, azt ottan a' Kassai piaczon

diribról darabra aprították, vagdalták, hogy ö

lőtt yólna oka halálának. Ebben fö volt Szétsi

György, ki akkori udvari fö kapitánnyá volt ;

és az udvar népével ö cselekedte, cseleked-

tette. —

Bocskai István hogy életének vége elkö-

zelitését eszébe vette volna; Homonnai Bá

lintot ki mellette többet fáradott másoknál min

den dolgokban, méltóbbnak is állítván: arrava

ló nézve, egyebek felett, mint a' nagy Alexander

régentén Perdicast, maga helyébe az Erdé

lyi Fejedelemségre commendálá Testamen

tumában: minden gazdagságának, tárházának

nagyobb részével meg is ajándékozá.

(Folytatása és vége a' jövő darabban).
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Sensibus haec imis, res est non pafvat reponas^

Yirgilius. Eclog. III. 54
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A' termeszét különböző javaival pazé-

rolva megáldott, most szinte ismeretlen,, el

felejtett Erdély, századokon keresztül sok nép

tolongásakés költözködések nézöhelfye,— haj

dan bizonyos politikai befolyással birt, "• a*

történetek nagy piaczczán eldöntő szava, és

tekintete is volt, bár e' múlékony dicsőségét,.

a' birtoka felett folyt pusztító mérges Tőrök

hadakban, sok drága vérrel szerzetté. — Ezen

kis ország fejedelme Bocskai István eszközli

1606-b. a' Bécsi békességet, mely a' háborgó,

szét-szúzott, öszverongált Magyarországot íe-

esendesité , annak eltapodott vallásos és pol

gári jussait, szabadságát meg mentette, visz-

sza-adta,'s a' Kémet és Török császárok köztt

kivált tizenöt esztendőktől fogra dühösködve)

megújult Ínséges háborúnak végét szakasztá*

(u) — Más jeles fejedelme Bethlen Gáborja

it*) Ezt bizonyítja a' következő nevezetes diplo

matikai munka: SyllogiB Actorum publieorum, qua»

eelcbris. suo raerito Pacificationis Wiennensis anna

51DCVI initae históriám, articulorura ejns sensum,

et denique universam eiua constítutionem luculea-
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romszor Tett részt az Európát lángba boritó

harmincz esztendős háborúba , háromszor fo

gott fegyvert a' vallásos türedelem, és lel ki

esméret szabadsága oltalmáért; 's két versben

yálaszták Magyar királlyá, midőn a' koroná

nak, és szinte az egész országnak birtokában,

hatalmas szövetségesektől segittetve , a' még

hatalmasabb köz vélekedéstől felszóllitva, győ

zedelmes sergévcl már Ausztria széién állott,

de még is ritka szerénységgel az ajánlott leg

főbb nultóságot el nem fogadá. — I. Rákóczi

György is,, mint Svecusok szövetségessé, bele

avatkozott az emiitett Németországi nagy had

ba, még pedig igen jóltévö, és meszsze kiha

tó következéssel, mert az i645-b. költ Linzi

békekötés a' Magyarországi protestánsok sza

bad és háborithátatlan vallás -gyakorlását meg

erősítette, 's az előbbi szerencsétlen villongós

ter illustrant- nunc primura edita

opera et studio Victorini de Chorebo Pkilohistoris;

Pestini. 1790. 8 .— Ez álnév I)ebr»caeni érdemes

TCÍbrm.. professor Sinai Miklóst teszi. — E' becse*

lönyv ide tartozó szavai: „Pactum s. foedus Vieri-

nense — saluti omnino univereae Hungáriáé fuisse,

per idque geivtem ipsam Hungaricam , juraque

ejusdem ac libertates religiosas aeque ac civiles

ab immineriti interitu exitioque fuisse retraeta,

agnoscet omnis, cuique ex veris bistoriarum rao-

numentis facies, ratioque funestissimorum, quae

praccesserunt, temporum nóta fuerit. " Pracfatia.

?ag. 1. 2. és alább p. 13. „Reipublicae Chrisíianae

onilttt publicum, ac Regni Hungáriáé conservatio —

caussa praecipua, ex qua ipse Mattliias Archidux

ad eam dandam se impulsum esse profitetur." —
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időkben tőlők elvett kilenczven templomok

visy.szaadását rendelte. — De továbbá olyan

elvek és igazságok, melyekre a' mívelt Euró

pa nehezen és hoszszas tusakodások után ju-

tott-el, oly meggyőződések, melyeket csak ké

sőbbi idők serkentének-fel, 's érleltek-meg, in-

tereszszék, melyeket a' jelenkor hatalmas, né

ha túlságra csapongó szava, és vélekedése sür

get, — Erdélyben már a' 1 6-d. században ki

mondva voltak. — A' vallásos türedel.em és

szabadság legszentebb törvénnyét, ,,hogy kiki

azon hitet kövesse, melyet akar, szabad tetszése

szerént" kis hazánknak 1557-b. Thordán jú

nius x-söjén tartott országgyűlése megismer

te, és kihirdette: a' 18-d. század közepén, több

Luzgó Romai -katholikus udvaroktól indulato

son sürgetett, Eur'opai kérdéssé vált, nagy lár

mát csinált elüldözésére, kitiltására a' Jé'sui-

táknak, Erdély 1588-b. e' Medgyesi diétán pél

dát adott: (2.) 's végre zajjal, mozgással tele

•időakben a" papi jószágoknak több országok

ban, hangoson kivánt, néhol erőszakoson vég

re is hajottt elfoglalását, világi czélokra for-

(2.) A' Bécsi békességet megelőzött alkudozások

ban !605-b. az ország által foherrzeg Mátyás elibe

terjesztett, 's azQn esztendő novembere 2 I-k. a' Kor-

ponai diétán felolvasott pontok köztt a' V.III-d. ez

volt: ,,Hogv a' jésuytáli kimennyenek az ország

ból, kivánnyuk azt is: mert Érdéit is az Jesuitáí(

fordittáli fel hamisságokkal." L. az elébbi szám

alatt említett Syllogét, pag. 4. —
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ditását, — a' ml legközelebbről a* Pyrenéuti

félszigetben vonta magára a' figyelmet, — erdős

honnyunk már 1556-b. meghatározta, törvén

nyé tette. — Keskeny határok közzé szorult,

csak egy pontnyi ország Erdély, de sok nagj-,

jeles, é* keblet emelő van évkönyveiben; *»

ha megemlítjük, hogy ez szülte Hunyadi Já

nost, és Mátyást — a' nagy királyt, — kitagad

hatja, hazánknak nem csak a' szomszéd ke

resztyén országokra, nem csak Európára, de

az emberiségre kiterjedő érdemét, szolgalat

ját? Ennek sok nevezetességgel gazdag histó

riájából most két fontos, nevezetes, a' világ

tól még aeui ismert oklevelet teszünk nyíl-

tánossá. —
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A.) Erdélyi Fejedelem I. Apafi Mihály

levele XI. Károlyhoz a' Svecusok Ki-

rállyához.

I. Leopold Német császár és Magyar ki

rály, az Erdélyt rongáló, hamuba borító Tö

rökkel 1664-b. Vasváron húsz esztendei fegy-

verszünésre lépett, de a' melyet kivált Tökö

li zendülésének közbenjövetele, a' rendes idő

betelése előtt, megzavart, 's már 1682-b. ez a'

pusztító, véres és a' század hátra lévő részét

egészen elfoglaló háború megújult. Annak fo-

Jyamatjában I. Leopold seregei sok fényes, di

csőséges gyözedelmeket nyertek , a* miknek

b' két testvér Magyar hazára nézve több igen

fontos és jóltévö következései lettek. Minek-

tttánna a' Török nagyvezér i683-b. a' roppant

erővel ostromolt Bécs alól, kivált Lengyel

király, a' derék Sobiesky János segítségével, el

kergettetett, majd september 2-k. 1686-b. Buda

vára is, mely 145 esztendőktől fogva az or

szág közepén e' vad ellenségnek fészke volt,

viszszavétetett, a* fels. Ausztriai háznak Ma

gyar országon örökös uralkodása ió87-b. tör

vényesen megállíttatott,— a' császári fegyverek

iserencséjének naponkénti növekedésével lat-
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sanként Erdély is megszabadult a' több mint

másfél százados Tőrök szolgaság vas jármától,

*» az Ausztriai szelid, atyai kormány alá ment;

mely nagy munkának meginditója , ezközlö-

je, végrehajtója az Erdély évkönyveiben örök- "

ké nevezetes Teleki Mihály, (1.) kinek

jövendőbe benéző okossága, a' környülálláso-

kat okosan megfontoló elméje, politikai méjj

belátása mindég bámulásra méltó, ha szinte

e' fényes lelki tulajdonok benne erköltsi nagy

ság hijjával, néha sok homállyal, gyarlósággal

párosok voltak; ki midőn hazájának a' legké

sőbb maradék előtt is hálával emlékezetes

szolgálatot tette, akkor ön-magáról Sem felejt-

kezett-el. (2.) — Telekinek Erdély megmenté

it.) Ezt maga a' híres pártütő Tököl! Imre5s meg

ismerte, bizonyította, kinek szava tökéllctes hitelt

érdemlő. — Cserei Mihály Erdélvi Historiáiá-

ban írja, hogy midőn a' Zernestj ütközetben töqob.

elesett Teleki Mihály holt-testét Tököli elibe vit-

Jék, ez azt monda: Héj kopasz ! kopasz ! ha te nem

lettél válna Erdélyben, nem jutott válna ez a' Német

kezébe.

(2.) Az elébbi szám alatt említett Cserei Mi

hály — ki született Rákoson Csikban 1667-b. meg

holt N. Ajtán 17-56-b. — iól leirta Frnély történe

teit, viszontagságait I. Apafi Mihály ideiétől fogva

a' Rákóczi zendülése végéig, 1712-íg. — Telein Mi-

hály udvarában több esztendeig lakott, vele kato- '

jíáskodott, 's a' Zernesti ütközetben is jelen volt.

Későbben a' királvi kincstárnoki hivatal mellett ti

toknokságot viselt, azután a' villongó háborús idők

ben Csik Gyergyó és Kászon Székek igazgatása bí

zatott rá. — Munkája csak kézírásban van, 's hogy

igy hever, sajnállni lehet; — a' haza akkori állapot?

jat, és dolgait jelesen világosítja. — Teleki Mi-



417

*ére tett intézetei "közti., Cserei bizonyítása

*zerént fö volt, hogy >az országba Német csá

szári katonaságot hívott; 's ennek következé-

-séűl hozta ide a' Magyar históriában gyászo

don nevezetes Caraffa, i685-h. az ámíádáját.

téli szállásra!, mindjárt a" másik .esztendőben

Scherffenbeig és Veteraui Ijöttek-bé ,'Szebem

környékére, későbben Líotharingiai Károly még

nagyobb eröyel érkezett ide. — Bár mely jói-

tévő czélért voltak is ezen %ergek erdős kis ha

zánkba küldve, de csak -ugyan másfelől a' föld-

népének abból 'srfk terheltetése, az országnak

jnllantatnyi romlása, süjtoltatása következett,

mert a' mint Cserei írja — ,,«* Labonczok (á.)

minden falukon a bol eljöttek, nagy ká-rokat

tettének, es foltonként bajtották-el á' szegény

emberek marhájokat." — Erdély ezen nyomo-

„TÚságos .állapotba, sokféle ínségei megszünte

téséért, — az azt Ausztriai oltalom alá bocsátó,

es jun. 2'8-k. 1 6 86-b. készült Bécsi kötés titán,—

folyamodott- fejedelem I. Apafi Mihály egy

•Fogarasból ápril. 28-k. i687-b. irt levelében,

XI. Károlyhoz Svéczia királlyáboz, kit aziránt

a Német császár előtt kőzbenijárónak félszol-

litott, — az országban csendesen virágzó Evan-

•hily karakterét erős, és éppen nem liméllu voná,

sokkal fesii. — Historiáiában az igazságot tartotta

szeme előtt, -mert azt iria-; „Elmérem jó lélekkel

mondani, Tiogy igazán, a' mint vagy más bizonyos

relatiokból értertem, vagy magam eiperiáltaro, és

experiálök mindennap, azokat irtam-le, senkinek

nem hízelkedvén, sem pedig a' hol a' dolognak igaz

sága kívánta, nem kedvezvén."

(s.) Laboncz, ez a' név a' lobbantó, lövő szersza«

moktól vette származását. Jos.. Bénító Transsilva*

nía I. 319. —

27
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gelica vallást különös gondosságába ajánlá. (4V<

átaljában kérte, hogv a' hazának minden szabad

ságába, régi jussaiba megmaradását, hathatós

befolyása, munkássága által eszközölje; a' mi^rt

most, úgy látszik, az emiitett királyt másod

szor kereste-meg. — E' valóban érdekes lerél,

éppen az eredetihői hiven és pontoson lemá

solva, igy köveücezik:

(4.) A' Budai É'saiúitól Magyarországi Históriájá

nak Ill-d. Részében — mely nyomtattatott Debre-

czenben 1812-b. a'o-cl. lapon említett azon liirt, mint

ha Apafi Mihály elhagyván a' reformáta vallást, ka-

tholizált volna, — ez a' levél is igen jelesen meg-

czáfolja. — Ezt a' liirt, Zuittinger Dávid, Speci

men Hungáriáé Literatae czimü munkájában írja,

's Bvd Péter Athenássában is 10. 11 1. előfordul.

•
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. Seremssimc et Potentissime Rex

Domine Domine Colendissirne.

, Licet duduni in votis habuerim, ut CbrU

stianum illum Ámoréra, quem Serenissimi nlim

Reges Sveciae, cum gloriosis Principibus

Transylvaniae praedecessoribus meis colue-

runt, in Animo Serenissimae Majestatis ve>

strae Regio. per Expressum" bominem meum

resuseitnrem; sed intam sancto proposito, saeva

moderni ter.iporis ínjuiia impeditus sum: Ouod

tamen antequam favente Deo exequi possem ;

cogor v Serenissimam vestram Majestalem al- \

tera hae vice molestare. Status enim Regni

mei inter multa, mala positusest; Obnixe ro-

gans, dignetur Serenissima Majestas vestra ,

coram Sacratissimo Romanorum Jmperatoro

{siquidem multum valituram confído) pro me

efficacissime instare: Ut Begnum meum, occa-

sione tam foelicis progressus Armorum Chri-

stianorum , aliof|uin etiam a Turcis valde cp- .

pressum, ne opprimatur, neq. Qnartirijs, Por-

tinnilius, et Tributis (siqiiidem jam major pars

Ditionis meae , -triennali Germanorum quarti-

*rio enervata est) oneretur; Tmo in omnibuí

corporis et animae libertatibus et anliquis le-

gibus conservetur. Qui a totl Annis sub jugo .

Turcarum pacilice peimanere potuimus, ne

deíiciamus sub Armis Christianis. Seio Sere

nissimam vestram Majestatern , dietamini Re.

giae suae Conscientiae serio attendere, et ma.i

sime in hac matéria Religionis Erangelicaíí

. *
— »
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(quae in meo Regno hactenua n-anquiílime ílo-

ruit) specialem'curam ita habere, utf pro sá-

lute et permansione tam mea, quam totiusRe-

gni, omniumq. Libertatum, et antiquortun Ju-

riura Nostrorum, per efficacem Serenissi

mae Majestatis vestrae sollicitudinem €t ope

rám, apud Sacratissimum Romanor. Imperato-

rem , aliosque Sereniss. colligatos Principes fi-

endam, Dívina adCoronam Sereni«»imae Mattit

Trae e Coelo depluat Benedictio, et Glória Se

renissimae Mattis. vestrae, in hoe Regno maneat

nunquam íntcrmoritura, Mea insuper obliga-

tio in perpetuum Syncera, qui Serenissimae

Majestati vestrae omnem demisso corde voveo

foelieitatem

Serenissimae Regbe Majest, Vestrae

Dátum in Arcé mea

Fogaras. Die 28 April.

Anno 168T.

Derotissimus Servus

Apafi.,,.

Ab extra:

Serenissimo ac Potentissimo Do

minó CArolo, DEi Gratia Svecorum ,

Gottorum, Wandalorum Haereditari©

Regi, Dominó Dominó Benignisso.
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JL) Erdélyi tragédia lT38*b (l'.J

Az 1736-d'. esztendőben Orosz császár

né Anna,, a' birodalma határszéleit pusztitó,-

raliló Krimi Tatárok megzabolázásának színe-

alatt, valóban hatalma terjesztéséért, a' Török.

Porta ellen hadat kezdvén,, ebbe VI... Károly:

Német császár és Magyarországi király is a**

következő esztendőben belé elegyedett* mivel

az Orosz udvarral 1726-b. kötött szövetségnél

fogva tartozott azt segitni. — Ez a' vezérek,

egyenetlensége vagy. roszsz -lelküsége miatt'

•zerencsétlenül folyt 's 1759-0. tetemes kárral*

(1.) Az 1738-b. Erdélyben történt elfogatasokról , e*°

czikkely tárgyáról röviden emlékeznek Bod Pé

ter a' Smyrnai Szent Polykarpusban, püspök Szi-

getbi Gy. István életében; valamint »■/. egyik rab

G. Bethlen Sámuel testvérhúga,, G. Belliién Kulai

elébb G.,Haller László, azután G. Teleki Jó'sef hit

vesse — Életének- maga által való rövid leírásában—

81 — 85 I'. melv ritka és nevezetes könyvet a' ki el

olvashatta, bizonyoson részvétel és nagy megindulás*

nélkül kezéből le nem teszi.— Az említett derék ltod

Péter,, fájdalom ! csak kéziratban lévő deákul dol

gozott Ekle'siai Históriájában — Lib.IV.Cap. IV.—

meglebetösön jól beszélli-el e' gyásztörténetét. —

Egyébaránt a' szerzőnek fő kútfeje volt egy az egész

tragédiát környülállásoson előadó kézirásbéli mun

ka, mely a' múlt század vége felé készült, 's azono

actákat, okleveleket, a' mik szerént dolgoztatotB.

•gyssersmind közli, azért teljes hitelt érdevuŐ-—
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t-s gyalázattal végződött háború, — melyben »'

Fassarovitzi békességgel nyert Kis Oláhor

szág, Szervia INándor Fejéi-várral együtt elve

szelt, — Erdélyre nézve lobb tekintetben gyá

szos koveikezéseket búzotL maga után. Egy

a' szomszéd Oiáhországból íToü-b. ide beho

zott, 's kivált Szebeuben, és környékében dü

hösködött irtózatos döghalál, az egész ország

ban nagy pusztítást vitt végbe, sok ezer la

kosokai elhordoit. De más nem kevésbé siral

mas csapás is fenyegette ekkor hazánkat, mi

dőn annak a' fels. Austriái ház szelíd és bölcs

kormánnyá alatt csak húsz egynéhány eszten

dőktől fogva tartó csendessége, boldogsága

belső zendülés állal szinte megzavartától*. -—

A kuruez világból eléggé ismeretes pártos és

száműzött II. Rákóczi Fefencz nagyobbik fi ja

Jó'scf, kapván az alkalmalosságOn , Erdélyben;

a' polgári had lángját meggyújtani készült, a"

mire a' Török udvar is ölet használni kivánta.

■— Rodostóból, hol egy darab időtől fogva tar

tózkodott (a.) 17.37 septemberében Kost/ántzi-

(2.y II. Bákócisi Frríiirn a' Szatbinári hollessé-gj

által eszközölt bocsáná:«l nem használván, tübb pár

tus társaival eiébb Lengyclorsf.agba . onnan Fran-

eziaországba , s végié a' Töröli -Wldre vándorolt,

hol Rodostóban T Vizel Hor.sfáiitíiinápolylinz, april.

B-k. 1735-b. mOírlsó-ll. Kél fvíni Jó'scf és György a'

Kémet ésás7.ár kezében maradiak, 's. Bécsben lak

tál' , dsí idiivei onnan elszöktek ; e'.cbb ugyan

OvÖrey 172fv-b. az ottyához. inajd Frrfneziaorsaág-

ba meni . bal mimitii emlékezet nélkül megholt.

A' na^yohbrk ellenben Jó'sef i?J4-b. hagyá-el Bé-

Mot, Velencéében , Komában tartózkodott, és aa

allya tiaíála után ibóí', későre, u. m. 1736 dcoem-

luve 5 k- érkezett Bodoslolia. ;Vlind a' kél iCju her-

»n»S kiformálására igen kevea g,ond,ut lovdiloUaU,
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nápolyba hívták, ott egész pompávaT, tisztelet

tel fogadták (3.) 's a' következő 1738-d. esz

tendő januáriussa vége felé a' nagyvezér ke

zéből forma szefént által -vette az Erdélyi

fejedelemségre őtet kinevező diplomát, vala

mint inagá részéről a' nagyvezérnek oda adta

a' Portával kötö'tt szövetségének oklevelét,

melyben személlyel , és az országot Török íel-

söség , vagy inkább járom alá bocsátá. (4.)

így Konstántzinápolyból elindittatván, Driná-

polyon keresztül fébiv t8-k. Bulgáriában a'

Jíiina parihoz kezel eső Csernavodába érke

zett, (5.) 's egy istentelen, lázzasztó, kis ha

zánkba is belopott, elterjesztett maniiéstumot

tett közönségessé r melyben at-tya bitanglott

méltóságának felelevenítésével magát Erdélyi

fejedelemnek, 's Magyarországi- herczegnek

nevezve, a' lakosokat törvényes urok ellen fegy~

verfogásra felszóllitotta, (6.) ide kémeket kül-

ttött-bé, 's egy régen. Moidovában tartózkodó*

majd semmi tanulások sciti vélt, sót György még

nemzeti nyelvét sem tudta, mert „Németek nevel

ték, kik csak a' Miatyánkot sem engedték volna

bogy Magyarul megtanulja."— II- Bákoczi Ferencé

és a' vele bujdoklo. Magyarok, úgy fija Jó'sef vi

szontagságait loirta, hiv követője és kamarássá

Mikes Kelemen, f.l vasasra rréltó Törnk országi /f-

veiéiben, melyét Kulisár István- kiadott Szombat

helyen 1794-b. — A' fenn emiitett adatokra néz

ve 1. ezen könyv 231 — 233. 250._352. 361. 383 lapj.

(3.) Igen szépen irja erről Mikes Kelemen:

„Elkezdők a' komédiát, mert itt azt gondolják*,

hogy mentől nagyobb becsületet tesznek nékünk,

a' Német annál inkább megijed. — 388. 38Q. K —

(4.) Mikes Kelemen 3Q4. —

(5.) Mikes Kelemen 395.

(6.) Katona Histor. Crit. Reg. Hung. Toau

XXXVUI. 771. 77*. —
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pártos Magyar ezredes , Maijássj. Ádám. al'tó&-

*z ország-tűin több békételen és kötelességek

ről felejtkezett nemesekkel titkos egyetértés-

ben vó!tT gonosz? piánumokat forralt. E' vét

kes r hazaáruló mesterkedések következéséül

a| Bécsi császári udvar egy tudósítást kapott

a' Török földről, melyben több főrangú r elö-

kel'lő hazafijak, nemesek a' Rákóczival alat

tomban levelezéssel vádoltattak ; névszerént

G, Bethlen Sámuel, B. Lázár János-

királyi tábla biráji ,. Szigeti Gyula István*

református püspök r Rhédei Fere'nez ki- ■

rály'i hivatalos,. Rhédei L á s a;l ó, T h o r o e z-

kai 'Sigiao-nd királyi hivatalos,. é» Teida-t

lagi Mihály A' fenyegető nehéz környül

állások kö-ztt,- a' sürgető veszedelem tekinte

téből annak megelőzéséére a' haz-aesendessé-

ge védelméért kéntelen volt a* törvényekee

egyébaránt tisztelő, azokat szentül megtartói

felsv uralkodó házrrendkivüli eszközökhöz nyuj-

nir a' mit ilyen helyzetben, midőn a' roszszulí

folyt kaisohad is szorongatta, tenni köteles

ségének vélte, — Ennek .következéséül 173*

mái-taiu-ssa vége felé a' fenn emiitett urakat é*

jreTmrsekefr akkori Erdélyi föhadivezér her-

ezeg Lobkcvritz Clrrisatíán egy császári rert-

fele* erejénél' fogva,, szállásokon, vagy sajnt

- jószágokban katonai erővel elfogatta, levelei

ket el peeséltette, rs ekei kemény őrizet alatc

különböző helyekre küldötte. (7.).— A' törle-

(7.)' G. Betlílen Sámuelt r B. ttsar Jánost elébb

SjW-bfnbcti Fnrtót'ff.Ií majd a' pestis itt Jiiütvén,.Bras-

»ob* IhdriötteTt,. S^geifH Gv. Ts-lváfrt Károly - Fejér-

vavra. vrl lék-,. Khéilei E,ii*zlót Dév.in ,. Thorotzhaí:

7>ipFHHuIot líoio'svárlf , Hlvt-dci" Ferontaet BesJtter-

e***, Tol-daTa&r ftfiháljt FoSafasfcatt SrLaték. — El
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net az egész hazáBan méjj* benyomást tett,.

nagy részvételt okozott, annál inkább, mert a?

k-öz hír terjesztő, s majd újság levelek is na

gyítva hirdették, hogy a' bezárt urakat, ne

meseket hazaárulás és hívtelenség vétke bélye

gezné. Nevelte az ijedtséget, a' házai kii- kor

mányszéknek , e" nagy fontosságú lépések té

telében kikerülése, mely az egész dologról"

esak «' végrehajtás után értesíttetett, mivel a*"

dolog természete késedelmet, és hoszszas ta

nácskozást nem is láttatott engedni. (8.)

foguk' ezen alkalmatossággal N. Enyedi ref.. pro-

fessor Barósnyai N. TSignumdat is, nem kevésbé-

Szász Uj falusi tFéf. pap Szoboszlai Andrást r kinek

•gy homályos értelmű levelét kaplak a' püspöknél,,

's mind kettőjüket Károly Eejérvárra vitték, végre-

Szancsali rcf. pap Szigethi TSrsök Istvánt, ki Sze-

kénbe küldetett, azzal vádoltatván, mintha az el

lenség fegyvere boldogulásáért a' templomban kö-

sönségesen imádkozott volna. De a' három utolsó

nak árlatlan&ága kivilágosodván, ezek kevés idomúi

ba szabadon bocsáttattak. — L. Bod Péter Eklé'sia*

Hisloriniiit— Lib. IV. Caput IV. De statu religioni*

in Transsyrvanía sub Carolo VI. —

(8.) Akkor éppen országgyűlése volt Szebcnben,.

melynek ti kellett már h zolni, midőn mártz. 28-k.

t738-b. here7pg Lobkowitz á' 'iir. Gubernimnot ér-

tesíté, a' Fels, udvartól rendelt elf'ogatásokról. A*"

kii\ Guberiiiutii ennek Következéséül más nap visz-

sza írt a' főhadi vezérnek, hogy ilyen környülállá

sok köztt a' KK. és Hit. elbocátásával jónak láttík

megállapodni „usque quo gr&tiosam Serenitatis Ve-

strae hoc in puncto caperet assensirm.„ De herczegt

Lokowitz még aznap válaszolt, „hogy az ország ren

déi Isten hirével — Dee Comile — haza mehetnek,"-

„cum negotínm hocce arrestatiotiis et ínquhitienis nullám

pláne cum Diaela ccnuiexionem habeut." Ugy is lett*,

az országgyűlése mártz. 30 k. eloszlott. — Ex mar-

»«icripío.
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Éppen akkortájban mikor a' fel9. udrar,

»" haza csendessége megoltalmazásáért, kénte

len volt keményebb eszközökhöz nyúlni, —

Rákóczi Jó'sefet Csernavodából,a' Török nagy

vezér Vidinbe hivta, mert, a' mint Ajlikes Ke

lemen mondja, „azt gondolta a' Porta, hogjr

oda érkezésekkel az egész Magyarország és.

Erdély lóra ül , és hozzá menyen. " (9.). Majd

július elején Rákóczit az Orsovához közel Fe-

ti&lánnál fekvő Török táborba rendelték. De

sok hurczolódásának semmi súkere nem vala,

*' mellett úgy látszik a" nagy véz'érnek benne

nem sok bizodalma is volt. (10.) Valóban a*

Török seregnél megjelenése, mint szintén vét

kes manifestuma, mind a' két Magyarhazá

ban csekély benyomást tett, —-csak kevesen,

azok is aljas és hitvány emberek siettek zász

lója alá. Mikes Kelemen szavaival: ..Slálá Is

tennek! egy valamire való nem jatt, a kik jöt

tek azok a' fára való felmagasztaltatást kerül-

ték-el. Csak a' szép szót adják, de nem akar

ják egyéb hasznunkat venni." (ti.) — Vidin-

ben volt már a' pártos Rákóczi,, midőn VI Ká^

roly császár ápril. 29-k. 1738-b. kiadott páten

sében ötét száműzöttnek, felségsértő, halált

(9.) Mikes Kelemen 397. —

(10.) Valóban Rákóczi Jó'sef semmi tulajdonnal

nem birt, a' mivel maga iránt bizodalmot tudott

volna gerjeszteni. Milies Kelemen sserént, hebe

hurgya, indulatos, igen kénnyén nevekedett, válto

zó eszű, állhatatlan ember volt. Rodostóba érke

zése után csak hamar anyának említett liive eít

irá: „Bezzeg néném, nyertünk mi a' változásban,

mint Bertók a' csíkban. Vigasztalásunkra vártuk est

az ifjú fejedelmet, de szomorúságunkra jött." Ati~

ies Kel. 382. 383.

(11.) Mikes Kelemen, 402.
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érdemlő bfinösnek nyilatkoztatá , fejire jutat-

mott telt, 's 10,000 vagy 0000 forintot igert

a' szerént a mint valaki élve vagy halva kéz

be adná. (12.) A' nagyvezér azonban ki tábo

rában V Magyar berezegnek nem sok hasz

nát vette, Orsova megostromlásaután, augustus.

végén azt izené néki, hogy Erdélyről ne is gon

dolkozzék; 's Vidinbe sergével viszsza indult;

hová a' Magyaroknak is ötét követni kellett.

(15.) Rákóczi onnan .october elején elment, de

egéssége már akkor hanyatlani kezdett , 's be

tegen érkezett azon holnap 49-k. Csernavodá-

ba, hol nem sokára, novemb. 10-k. megholt t

a nyugtalan és háborgó életet állandó csen-

dességgcl valtá-fel, a' gonoszul keresett feje'

delmí székbe ülés, helyett sírba szállott. (14.)

Míg ezek a' változó szerencsével folyt

had nézöhellyén így történtek, azalatt az ar-

rest áll, és Kákóczi vétkéért szenvedő Erdé

lyi urak és nemesek sorsa mind függőben vólu

június elején azonban egy Tliuróczi János ne

vű Csapói nemest is. ugyancsak azon faluban

lakó nemes társa és báttyá Thordai Jó'sef fel-

'.

'

%

(,2.) Katona, ílist. Crlt. Tom. XXXVIII. 744-778.

Csali hamar azon es/.íendo sept. 5-h. XII. Kelemen

J'ána TUfcóczir. a' TörökóMel kötött istentelen sao-

vetsrRÓ.'Tt , bühös társaival együtt , az anyaszent-

eevl.áz Iche-lébol Vii epesztette. L. a Papa ezt il-

HetÓ bulláját - Katona Hist.. Cnt. Tom. XXXVIII-

T78 — 782.

'(13.) MiKcs Kelemen 406. 407.
(14.) Mikes Kelemen. 413. Azt írja ez Bakoeeirolfc

„Bene a' mi fogyatkozás volt, nem a' természettől

TÓlt, lianem neveltetéstől. Esze szép volt, szive )o.

De a' haragról soha meg nem intettéli, — — se azt

' néki nem tanácsolták , begy kívánja magát szeret

tetni, másokkal*" 414. b —
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adása következéséül fogságra vittek r egy gya

nús, ötét pártütésbea részesnek mutató levél

ért. A' királyi Gubernium, mely már •azelőtt

lépéseket tett a' rabságban lévő hazafijak dol

gában, 's névszerént május 19-k. azoknak fa-

miliáji, vérei által kibocsáttatásokért beadott

könyörgő- levelet a' tartománybéli föhadivezér

útján a' fels. udvarhoz felterjesztette, Thuró—

czi elfogatása után megújita ezt illető mun

kásságát; 's valamint a' mondott föhadivezér—

hez jun. 9-k. igen hathatós és érzékeny irást

intézett, melyben a' történt elfogatások szo

katlan, a' kir. kormányszéket elmellözö, an

nak tekintetét., hitelét rontó , a' lakosokat fé

lelembe ejtő módjáért panaszkodott ,. éppen

úgy az iránt más nap egy alázatos felírásban

a' császárhoz és fejedelemhez is folyamodott,

és majd június 20-k. az Erdélyi udvari cancel-

lariAt megtalálta, hogy ,,munkálódja ily nagy

kissebségének, 's e' miatt a' haza Ujai idege—

nedésének 's reménységek meghűlésének or

voslását:" dicsérte ugyan a' herczeg Lobko-

witz szemes vigyázásat, „csak az hogy cora-

municatis consiliis végére kéne menni elsőbe

á' denunciatio helyes vagy helytelen voltának,

és osztán culpa bene cognita procedálni." —

Másfelöl a' rabságban lévő urak legközelebbi

rokoni, hozzájok tartozójik szükségesnek lát

ták ügyek megvi'sgáltatása sürgetéséért az ők

képében a" fels. udvarhoz egy követet külde-

ni-fel , mely díszes és emberi kötelességet,,

a' fogoly G. Bethlen Sámuel testvéröcscse G-

Bethlen Imre, következőleg Kővár vidéki fő

kapitány vállalá magára. (15-) Június végéa

(15.) Emlitest érdemel itt, hogy ez úttal az Er

délyi református státus fŐCuratorai is G.Bethlen A.
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xntlult-el a' hazából, *« a' kővetkező július 17-k.

•zemélyesen nyújtotta-bé egy audientzián VL

Károly cszászárnak a' küldöji nevében készí

tőit kérelem -levelet, kik abban .könyörületes

ségért és igazságért folyamodván a' fejedelem-

liez, a' bevádoltak ártatlanságát egész életek

folyamatjával, feddhetetlen karakterekkel, ma

gok-viseletével, nem különben a' fels. ural-

Icodó báz iránt mutatott állandó hívscgckkel,

elhunyt őseik érdemeivel, valamint részint as

■ök beteges és elgyengült tehetetlen állapot-

jókkal bizonyították , (16.) megemlítették a*

próbatétel esztelenségét oly időben , midőn

Erdély számos császári sereggel megrakva volt,

lehetetlennek állíták, hogy a' Török önkényes

hatalom tűrhetetlen és el nem felejtett jármát,

jó érzésű hazai! a' fels. császár szelíd uralko-

kodásánál elébb beesülhesse, s végre, mivel

minden, még jószágokat illető leveleik meg

vizsgálásából is, legalább köztudatra semmi, ki

nem jött, a' mi őket terhelné,—ezen okoknál fog

dám, B. Bánffi 'Sigmond, B. Nalátzí Jó'sef, Sze-

benből jun. íQ-rol egy könyörgő levelet intéztek

udvari focancellarius O. Sinzendorfhoz , 's a' fog

lyok ügyében a' fel*, udvar előtt pártfogó közbe-

J'árasát kérték. Olvashatni ezt Bed Péternél— Histor.

icclesiast. Lib. IV. Cap. IV. —

(16.) Névszerént, a' szinte 70 esztendős Tolda-

lagí IVIiliály csak nem egészen vak és süket volt,

a' 60-non felyül lévő, gutta-ütött Thoroczkai 'Sig

mond testének egy részét is alig birta , 's régtől

fogva gazdaságát sem folytathatá , a' 60 esztendő

höz közel álló Rhédei Ferencz köszvényes és da

gadt lábú vala — „lecti potius ciistos quam reipubli-

t-ar turbator" "s végre , az egészen Ősz püspök Szi

getin Gy. Istvánt , életideje , okossága és hivatala

esőn gonoszság gyanúján is felyül emelek. —
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▼a feloldoztatásokért, szabadon boesáttatasok-

ért úgy elvett leveleik viszszaadattatásoJcért

esedeztek. (17.)

E' könyörgölevél, valamint . a' ha srai fö

oicasteriumok által ezen tárgyban tett lépések

következéséül, a' fels. udvar a foglyok ellen

feladott vádak megvizsgálására gubernátor G.

Haller János elölülése alatt, egy polgári

katonai elegyes biztosságot nevezett-ki , mely

nek sept. 29-re Medgyesre kellett öszvegvül-

ni, hová azelőtt a kir, Gubernium is által

ment. (18.) E' biztosság tagjai voltak, a' pol

gári kar kebeléből, — „» Regli Gubernii , Sta-

tuumque et Ordinum Piincipalus gremio" —

ifi. B. Bánffi 'Sigmond, Bauzner Si

mon, kormányszéki tanácsosok, id. Orbán

Elek Aranyos-széki Főkiiálybiró , Csu laí

Imre kir. tábla birája, és Kun 'Sigmond

itélőmester, mint jegyző: a' katonaság részé

ről, G. Czernin Theo bal d, altábornagy

Generallieutenant, — B. Formentini F e-

rencz ezredes — Oberster, — G. Harracfc

Ferdinánd alezredes — Obristlieutenant, —

Thorwesten Wilhelm Jósef fő hadi ügy

véd General-Auditor-Lieutenant. —

fi7.) Ezen kérelemlcvelet közli Bod Páter Hrstor.

Ecclesiast. Lib. IV. Cap.1V. - Waey Enyed. pro-

fessor Borosnyai Tí. 'Sigmondnak is esy darabig

fogságban léte ezen instántziából latszik , de mi

vel a* nevezett professor a' fels. udvartol kiren

delt elegyes biztosság elibe nem volt idézve, neki

már azelőtt szabadságát viszsza kellett nyerni. -

Í18 ) A' Wr. Gubernium a1 biztosságot egybehívó

decretuma sept. 17-k. Medgyesen költ. i tagok

nevezet szerént voltak a* udvartól kirendelve. -

Ca mcovjseripto.
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Egybegyűlvén a' biztosság a' kirendelt

belyre és időben , legottan, munkálodásáhoc

hozzá fogott. A' nyomozás, Bécsből leküldött

húsz vallató pontok , kérdések szerént folyt és

ment vrjfbe, melyek mindenik fogolyt egya

ránt illetlek. — Foglalatjok az folt, hogy a'

bevádolt kivált öt esztendőtől fogva, átaljában

kikkel levelezett, vagy tartott titkos gyűlése

ket? névszerént rabtársai közziil kikkel? mit

tud Bákóczi manifestumáról? a' tőle Erdély

be bejött kémekről , és azoknak lépéseiről ? vi

szont a' bozzá innen némely nemesektől a' Tö

rök földre küldött követről , 's átaljában azon

egész öszveesküvesröl? — Mivel háromnál a'

bezárt nemesek közzűl u. m. G. Bethlen Sá

muelnél , B. Lázár Jánosnál, és püspök Szí-'

gethi Gy. Istvánnál gyanús írásokat kaptak,

nem különben Thuróczi Jánost egy vétkes le-

Tél terhelte , különösön csak négyeket érdek

lő kérdések is voltak a' nyomozók elibe szab

va. (19.) — A' biztosság october l-sö napjától

(lQ.) G. Bethlen Sámuelnél két írást találtak,

egyiknek czimie volt, Castrum doloris super defune-

la Hungáriáé libertate, a' másiknak, Prognosticon su

per anno 1734. Ezekre nézve az emiitett gróf meg-

vallá , hogy az elsőnek írásai köztt létét tudja ,

de azt soha el nem olvasta, a' másodikat maga má-

soltatá-le, mivel nem hitte, hogv a' császári felség

ellen lenne , egyebaránt ki volt annak szerzője,

előtte nincs tudva, 's csak újság kívánásból irat-

ta-lc , mivel azt mások is tették. — B. Lázár Já

nosnál több Írásokat kaptak, azok köztt olyano

kat, melyek valami Scytha alphahetum jegyeivel

készültek , 's nagyattyáról vagy altvárói maradtak

rá, azonban foglalatokra nézve merőben ártatla

nok voltak. —Végre püspök Szigethi Gy. István írá

sai köztt akadtak egy Szász-Újfalusi pap Szobosz-

lai Andrástól hozzá küldött levélre, melynek kül-
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Jiivta a' bú vallottakat, őket szorosan, lelkies-

xuéretesen, és nagy vigyázassál kikérdezte, hol

-szükség volt, a' szembesítést megtette, szóval

semmit el nem múlatott, a' mi a' dolog kiviiáge-

shására vezethette volna, de minden környül

állások, adatok egybevetése után úgy találta,

Ihogy teljesen ártatlanok., 's az őket terhelő

vádaktól átaljában tiszták. (20.) A' biztosság

snunkálódása azonban másfelől világosságra

hozta Thuróczi elárúlőjának Thordai Jó'szef-

aiek álnokságát, roszszlelküségét is, kit, mint

feladót, a' tőle bévádoltnál elébb kihallgattak.

Nevetett Thordai ügy adta elő a' dolgot a'gj-fl-

les színén, hogy Thuróczi lovaglás közben az or-

•zág-úton hullatta-el azon gyanús és pártosr-

«ágra ingerlő levelet, melyet ő megtalálván,

«gy liscalis udvarbirónak általadott, egysaers-

anind erősítette., hogy Thuróczi, kivel már re

stijén e' szók olvastattak : „ffoe literae non suiA ta-

íej, iil has extranei pervohiere , et gttaeintus conlinen-

itur, scire qneaitt." Mind az öreg püspöknek, mind

következőleg Szoboszlainakkikérdeztetéseut'án, úgy

yött-ki, hogy ezen dologba egy kis papi fondorko-

dás elegyedett. A' N. Enyedr ref. egyházi kerület

ijén esperest! választás lévén , mivel á' szózatok

többségét á' püspök -nyerte-el, Szoboszlai ki mást

akart, á' voksok laistromát, midőn bozzá érkezett,

eldugta, 's későbben azt előadván, ezen lettéért a

gyanú alól , á' fenn említett, -és a" levélre irt sza

vakkal kívánt kibújni. — Ex mamiseripto.

(20.) Bizonyítja ezt á' szerzi) "kézirásában léve

Extráéba ex Consdbitis i. Exam'inibus, ad Sacratit-

simae Suae Caesareo-Regiae Majestatis Caroli VI. he-

Ttignissimum mandátum' a delegata mixta Commissiane

■cantra nonnullos Magnales el Nobiles Transsylvaniáé

ín punclo suipectae correspondentiae cum rebelle Jose-

pho Rákóczi, menie oetobn anno l73S Medgyesini .&«-

bitit, —
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jgerj peréi , kevéssel a' levél elvesztése előtt ,

mivel néki Thordai egy földjét szép szerént

általengedni nem akarta, ötét több nemesek,

valamint a' falusi bírák és esküdtek jelenlété

ben ily szavakkal fenyegette: „várjál csak, van

nállam oly levél , d miért meglátjátok , hogy

Csapón némelyelkel mi történik.'" — Thuróczi

ennek következéséül a' biztosság elibe hivat

tatván, azt vállá, hogy még egyszer Szeben-

ben megkérdezték, 's akkor hallotta azon le

vélért lett elfogatását, de a' melyet addig so

ha sem látott; valamint senkinek arról nem

beszéllett, 's a' Thordaitól néki tulajdonított

fenyegetödzö szókat sem mondotta. Nem ke

vésbé tagadták azt, azon négy Csapói nemesek,

u. m. Réz István Küküllö vármegyei szolga

bíró, I\éz 'Sigmond , Szalánczi László, és Gá*

bor, kikre a' feladó hivatkozott, *s a' mint e-

gyezóleg állíták azon fenyegetést Thuróczitól

soha sem hallották. — Nem sokáig maradt a-

zonb.in e' pokoli istentelenség titokban, a' bű

nös ember igen gyakran elárulja magát. így

történt az most is; Thuróczinak tudtára esek,

hogy Thordai, a' Küküllővári református osko-

.lamesterrel egy olyan forma levelet akart vol

na lemásoltatni, mint a' miről szó van , mely

környülállást ő a' biztosságnak azonnal beje

lentett. — A' neyezett oskolamester, Farczádi

Nagy András, a' biztosság elibe állíttatván, egy

szeriben rá ismert a' néki megmutatott levél

re, mert éppen azt akarta vele leíratni, egy

magát Kövesdi Kovács Jánosnak nevező em

ber-, de a' mit ö tilalmasnak tartván , nem cse

lekedett. Akkor ötét egy külön helyre elrej

tették, honnan a' gyűlésbe jövő Thordait jól

láthatta , 's egyszeriben rá ismert , hogy éppen

38
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az lenne, ki Kovács János névvel nálla járt,

a' mit, midőn vele szembesítették , néki sze

mébe is megmondod , xígy a' mint a' biztos

ság elölt vállá. Thordai ugyan elébb az e-

gész dolgot merőben tagadta, megátalkodot

tul erősité, hogy a' mestert nem ismeri, so

ha sem is látta, azonban mint a' vízbe haló

ember mindenbez kapott, és sokféle vádosko-

dást, hazugságot öszvehordott. A' biztosság

azonban, melv a' gyanús levelet Thordaival

a' gyűlés színén, 's a' szállásán is leirattá volt,

és gondos öszvebasonlítás után úgy találta,

hogy a' feladótól leírt példányoknak sok sza

vai, majd minden betűkben tökélletesen egyez

nek az eredeti levéllel, mind ezt', mind több

állításainak hamisságát, és más ötét terhelő,

a' nyomozás folyamatjából világosságra jött

környulállásokat elibe terjesztvén „az Istenre

és lel kiesméretére felszóllitotta az igazságot

megmondani." A' legnagyobb gonosztévő keh

lében is van egy belső szózat, melyet elhall

gattatni nem lehet, 's akkár ennek mardosó un

szolása , akár további tettetése , hazudósása

sükeretlen voltának általlátása, végre Thordai-

ból is kicsikorá azon vallomást , hogy a' fenn

forgó gvanus levelet ö maga gondolta, és ir

ta, arról Thuróczi tőle soha semmit sem hal

lott, annak az országúton lett megtalálása is

költemény, 's mivel párját szerette volna meg

tartani, azért akará a' Küküllővári mesterrel

lemásoltatni, á' miben tett esztelenségét ma

ga is megismerte., Egyszersmind a' biztosság

hoz beadott' kérelem levelében is megvallá

Thuróczi ellen elkövetett vétkét, 's a' császá

ri felség előtt kieszközlendö kegyelemért ese

dezett. —
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Tisztábaa lévén így ez egész dolog, •'■

biztossúg octob. 23-d. és j5-d. napján tartott

üléseiben , a' nyomozás egész jegyzökönyve

felolvastatván,, a' vélekedés adásról tanácskoz

tak. A' polgári és katonai biztosok octob. 25-k.

és novemb. t-söjén külön adák véleménoyeket*

csakugyan mindnyájan megegyeztek a' foglyok,

ártatlanságában, kiket a' nékik tulajdonított

vád és bűn alól feloldozni, elébbi becsületek

be , jó hírekbe viszsza tenni, kellene , de az

áruló és istentelen boszszúra vetemedett Thor-

dai Jó'sellél bánásra nézve voltak különböző-

gondolatban, midőn a' polgári biztosok azt

mondották, hogy Tiiuróczi néki, mint feladó

jának, hasondíjjal lakolását törvényesen kíván

hatja, — „71/ judicialitar talionem itiem arresla~-

tatus peterel" fenn maradván a' királyi ügyek

igazgatója által is megpereltetése :. a' katonák,

ellenben ötét .,szerfelett nagy álnokságáért(>r.

és hallatlan. gonoszságáért" „prop/er tam eiior-

mem falsilatem , et inauditam malitiam" — ki

sokáig szemtelenül tagadott bűnét végre nyil

ván megvallá, — legottan fogságba tételtetniy

's Thuróczi Jánosnak illő elégtételt adatni ja-

vallák. — Minden e' tárgyhoz tartozó- acták.,.

oklevelek, a' biztosság jegvzököny vével együtt

az udvarhoz november közepén felküldettet-

vén , az esztendő vége felé megtörtént a' leg

felsőbb határozás; — a^ dicsőségesen uralkodó

fels. Ausztriai házat czíinerezö igazság szere

tetnek, kegyelmességnek fényes biztossága. —

Egy december 23-k. i?38-b. költ kegyelmes

királyi leirás — reseríptum — a' királyi Guber—

niumhoz, a' fogoly urak, és nemesek telyes-

ártatlanságát, minden vád alól felmentéseket

kimondotta, jó hírekbe, becsületekbe viszsza

28*
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állította, nékik terjes elégtételt, valamint fef-

oldoztatásokról hiteles bizonyítást parancsolí

adatni, mely nem csak az egész országban,

de a' Bécsi újságlevelek által is" közönségeséin

kihirdettessék, oly szoros meghagyással, hogy

kiáltott fogságokat vagy vi'sgálat alatt léteket

senki nékik szemekre vetni ne merészelje, fenn

hagyatván Thuróczi Jánosnak a' jussa, hogy

Thordai Jó'sefet mint rágalmazót, és hamis irást

kohoiót maga sérelméért megkereshesse, ki

a* királyi ügyek igazgatója által is, mondott

vétkeiért a' rendes törvényszék előtt megper-

lendö. (21.) Egyszersmind kijelenté a Felség,

hogy a' fogoly urakról és nemesekről, alkal

matosság szereht, kegyesen fog emlékezni; '&

ha azon. ember ki a' Török földről felölök a*

hamis tudósitást küldötte, nem idegen, de Er

délyi vagy Ausztriai alattvaló lenne , nemcsak

magános de közkeresetet is rendeltetne ellene

is. Végre a' fennforgó különös, és rendkívüli

esetre nézve megismerte a' kegyes fejedelem,

hogy ez a' bánás , példa és sinormérték gya

nánt nem szolgáltját, de az előfordulható felség

sértés, eseteiben, a' hazai törvények, és cs. kir.

rendelések által kiszabott utat kell követni. —

Le-érkezvén Medgyesre ez a' fels. határozás,

a' fogoly urak és nemesek mindnyáinn január.

\ 5-k. t?39-b. a' kir. Guberníum elibe .hivat

tattak, 's ott elöttök a' kegyelmes kir. leírás

felolvastatván, szabadon bocsáttattak, — a' pa

rancsolt bizonyítás ártatlanságok felöl kezek

be adattatott, 's e' szerencsés történet más-

(31.) Lett ó Thordai mogpereltetésébol valami,

'*. annak követkeíéséül, e' gazember meglakolt éj

világoson nem tudom; legalább a' birtokomban lé.

Vii ué /.iratban annak semmi nyomát nem találom-
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nap január. t6-k. költ kerülő levélben az egész

országban kihirdettetett, mikor egyszersmind?

a" császár is, a' kiszabadultaknak e' nagy ke

gyelemért örökös háládatosságokat , tisztele

teket bizonyító, újahbi hívséget szentül igérö

buzgó örömérzésekről is értesitetett. (22.)

Bod Péterből— Histor. Eeclesiast. Lib. IV. Cap. IV-

— úgy látszik mintha büntetés nélkül maradott vol

na . — Ide tartozó szavai : ,,Omnis tragoedia reci-

dit in caput delatoris Tordaii , quem msi inter-

tessio quorundam Magnatum , religio, quam coepe-

rat profileri, Reniano-t'atholica, et lenitas accusatí

poenae lalionis excmissent, debebat eadem mancre."-

(22.) A' kir. Gubernium ezen napi felírásában

igen érzékeny panaszszát fejezte-ki a' fejedelem;

előtt foliadi vezér berezeg Lobkowítz, ellen, ki

vel akkor igen éles súrlódásban vélt. Úgy látszik

a' nevezett berezeg, az egész országot az udvar

ral súlyos, kiuiéllcllen , rágalmazó vádakkal elá

rulta, mocskolta: e' részben azért a' nemzet leg-

icltöbb kincsét, annak becsületét, hívséget minden

izenytol tisztári tartani akaró hazai kir. kormány

szék az uralkodó Felség kegyelmességébe vetett

bizodalommal, pártfogásért esedezett „Non agno-

scit superior hujas Commissarius Bellicus , cujits

sjib imputationibus Zionorem, vilani et bona nostra pe-

riculp involvcntibus , praeclaris scilicet oppido calum-

niis adhic haeremus — verbum hocce Hegium tam

rfficax esse ut ad ipsum etiam extendatur. Effu-

deral ille maledicentiae suae vivus iiteris síüs, et quid-

quid .icnmmuliim roacervare potérat : gratularique po-

tcst sibi, cum videt imptinitatem, deque capta ma-

ledicendo voluptate gloriari, et si jam fidei fai-

maeque nostrae morsicationem , adque posterita-*

tem unice transferendi gentilis eimelii nostri de-

praedationem inul tus cancoquere poterit , plura

moi audebit. Nos tam simpliees patrió

táé in fide Dominó nostro- naturalf ejusque poste-

ritati data , cum etiam posteritate nostra perseve-

raturi , innocentiacque nostrae conscientia, cau-

aaeque justitia tuti » omncin in Majestate Vestra
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Méltó, valóban méltó ea »' rescripturo, hogy

»' két Magyar haza azt ismerje; egyik szép

és igen jeles emléke az, a' szelíden országló-

Ausztriai ház nagylelkűségének; aranybetük-

kel kinyomtattatást érdemelne! Annak egész.

tartalma itt következik:

Sacratissima collocamus fiduciam., contraque ca-

lumniatorem, Regiam manutentionem, adeoquc be-

xiignam justissimamque ad preces nostras raense

•b hino'nono Majestati Vestrae Sacralissimae

eatenus de genu submissas, eispectamm resolu-

tionem." Ex marvtscripto. — A' nevezett fohadi ve-

aér, az utalsá diétával is, — mely Erdélyi püspök.

B. Sorger Gergely idcigleni elnöksége alatt sept.

a-kátó-1 1757-b, márt. 30-káig t73.a-b. vóU egybegyűl

ve, annak kézírásban lévő jegyzökönyve bizonyí

tása szerént, — igen kimélletlenitl, darabosan bánt.
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CaROLUS Vl-tus Divina Favente Cle-

mcntia Electus Bomanorum Imperátor

8emper Augustus, ac Germaniae, Hi-

spaniarum , nec non Hungáriáé, Bohe»

miae , Dalmatiae , Croatiae , Sclavo-

niaeque etc. REX, Archi-Dux Austriae,

Dux Burgundiáé , et TBAKSYLVA-

NIAE PBINCEPS. —

"* lllustres, Beverende, Spectabiles, Magnifi-

ci, Generosi , Fgregü , Prudentes item ac Cir-

eumspecti, Fideles nostri Sincere Nobis dilecti!

Bclata sünt Nobis demisse, tum Acta Com-

missionis, in illó haereditario Principatu no-

stro, sub Fidelis nostri , syncere Nobis dilecti ,

Spécin bilis, ac Magiiifici Comitis Joannis Hal'

Jer, Liberi Baronis ab Hajlerstein, Consilia-

rii nostri Actualis Intimi, et Camerarii, nec

non dicti Principatus nostri, et Partium ei-

dem annexarum Gubernatoris Begii , Praesi-

dio, cum interventu quorundam, ex Vestri

Gubernii Begii, Fideliumque Statúum, ac Or-

dinum nostrorum gremio , nec non e Sta-

tu Militari , Deputatorum , pro Examine non-

nullorum Magnatum , ac Nobilium Transylva-

^
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norum, utpote: Spectabilis ao Magnifici Co-

mitis Samuelis de Bethlen: Magnifici Joannia

Lázár Liberi Baronis de Gyalakuta, Tabulae

nostrae llegiae in praefata Transylvania Judi-

Cianae Assessorum: Honorabilia Stephani Szi-

gethi,Befo'matae Rcligioni in Transylvania ad-

dictorum Superintendentis ; Egregiorum: Fran-

cisci et Ladislai Rhédei, Sigismundi Thorocz-

kai, et Michaelis Toldalagi, ex Turcico de

coriespondenlia cum Rebelle Josepho Rákó

czi habita, nomine tenus delatorum; nec non

Nobilis Joannis Thuróczi per Josephum Thor-

dai anonymo scripto falsé involuti, e conser-

vandae sahitis et trancpiillitatis publicae, tem-

ponsque illius, et gravissimarum circumstan-

tiarum rationibus, moram et ulteriorem con-

suHalionem non admittentibus , et ideo provi-.

dentiam extra-ordinariam, et inevitabilem pro-

illa vice requirentibufi, citra ullam erga F ide

ié Nobis, et devotum Gubernium habitam, et

ne quidem imaginariatn diffidentiam , Militari

manu custodiae traditorum, a Nobis antehac

ordinatae, simul cum ejusdem Opinionibus, tum

etiam vestrae eatenus factae Bepraesentatio-

nes, Nobis humillime submissa, aliaqueeo spec-

tantia: Quibus nos omnibus benigne perpen-

sis, ac ruminatis, invenimús eosdem Ma^na-

tes, et Nobiles ímputati Criminis non reos

sed qua innocentes plene absolvendos, et custo-

dia statim dimittendos, illisque Litteras Abso-

Jutionales, et innocentiae Testimoniales extra-

dendas, easque per Universos Comitatus ac

Sedes et Distnctus illius nostri Principatus,

nec non hic Viennae per novellás publice in-

timandas, illisque honorem, fidem, et existi-

ínationem, cum stricto Mandato, et inhibitio-
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né , ne quisquam 11 1 is arestutti , Tel ínquisitio*

nem perpessam , vei in minimo exprobrare

praesumat , restituendam; omnem denique pos-

sibilem satisfactionem eisdem impertiendam :

et in specie Joanni Thuróczi, quoad interessé

priratum, Jura sua, nec non in ordine ad vin-

dictam publicam, Causarurn nostrarum in eo-

tlem Principatu nro Fiscalium Directori Acti-

onem , juxta leges. Patrias, coram Foro or-

dinario, contra Josephum Tlioidai, tanquam

. calumniatorem , ét faisarium , • reservandam

esse. —

Proinde clemcnter yobis mandamus, ut

vos cum Cognato nostro, syncere Nobis dileo

to , lllustri Christiano S. R. I. Principe a Lob*

lioviz Duce in Silesia Sagani, Principali Co-

mite ad Sternstein, Dominó in Klumez, et

Raudniz ad Albim, Generáli nro Equitatus,

öc unius Legionis Cataphractorum Actuali Co-

lonello, nec íion Arhiorum nrorum in haere-

ditario Nobis Transylvaniae Principatu, et Va-

lacbia Cis Alutana Praefecto, hujus item Di-

rectore Supremo, quí pariter mediante Con-

silio nro, tmperiali Aulae Bellico Rescriptum

Jirutn accipiet, communicatis Consiliis, prae-

recensitos detefitos Magnates, et Nobilis e cu-

Stodia statim dimitti curetis , benignasque

liasce Resolutiones nras eisdem significare, et

ad mentem earundem Litteras Absolutionales,

ao innocentiae Testimoniales ipsis extradar'e,

easque per omnes illius nri Prlncipatus Co-

xnitatus, Sedes, ac Districtus publice intimare,

illisque honorem, etfidem existimationem, cum

stricto Mandato, ac inhibitionc, ne quisquam

arestum , vei Inquisitionem perpessam , vei in

minimo exprobrare praesumat , restituere, poi«
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sibilemque satisfactionem impertiri hand ín-

termittatis , cum reservatione actionem, juxta

Leges Patrias , et coram Foro ordinario , tum

a Joanne Thuróczi , tum Causarum nrarum

in illó Principntu Fiscalium Directore, contra

Josephum Tliordai tanquam calumniatorem, et

falsarium , instituendi. Declarantes praeterea :

nos eorundem Magnatum , et Nobilium in fu

turum, data occasione bene memores főre, et

si homo ille, qüi notitiam falsam contra eos-

dem ex Turcico hac vice submisit, etsi noti-

tiae ac ab eo antehac datae, semper inven-

tae fuerint verae, nec aliqua inimicitia, Tel

quisquam alias affectus, aut intcnlio sinfstra

ín eodem verosimiliter potuerit práesumi ,

non exterus , sed Transylvanus , áut aliquis

subdttus noster, vei in potestate nostra esset,

sicuti non est, ncc uriquam fűit, pari niodo,

velut contra alterum falsarium Thordai priva-

ta non solum actione, sed vindicta etiam pub-

lica, procedendum foret. —

Agnoscimus. denique casum praesentcm

esse tam singularem , et extraordinarium, ut

taliter sumi non debeat, quasi ex eo futura

praetenderetur Regula vei in sequelam trahi,

vei pro exemplo allegari posset, similiter pro-

cedendi in criminibus publicis etiam laesae

Majestatis, uipote in quibus occasione deinceps

assumendne emendationis Legum Transylva-

niae conveniens sua poterit fieri dispositio , in-

terea exstant bonae Leges Patriae , et Resolu-

tiones Caesareo-Regiae congruam valde normám

procedendi in istiusmódi crimine praescriben-

tes, et observandae. In reliquo vobis Gratiam

tiram Caesareo-Regiam et Principalem benigne

confirmamus. Dátum in Civitate nra \ienna Au
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striae, Die vigesima tertía Mensis Decembris

Anno Domini Millesirao Septingentesimo Tri-

gesimo Octavo. Begnorum verő nrorum Roma-

ni Vigesimo octavo, Hispanici Trigesimo Ouin-

to , Hungarici et Bohemici atiam 28-vo.

Carolus m. p.

B. Joannes Jos. Bornemisza

de Kászon.

Ad Mandátum Sacrae Cnesareae, Re-

giaeque ? Vestatis proprium

Josephus Kozma.

Ab extra:

Illustribus,' Beverendő, Spectabilibns, Ma-

gnificis,Generosis, Egregiis, Prutlentibus item,

ac Chcumspectis N. N. Consiliariis nostris in

haeveditario Nobis Transylvaniae Principatu,

íidelibus nosti'is sincere nobis dílectis. —

Autographo fideliter et accurate collatum.
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Néhány javítások

33 1. 10. s. Konstánczinábolyban olr.

Konstánczinápolyban.

63 1. ' 22. s. 65 szám. olv. 64 szám.

122 I. 9. s. eomprénant olv. comprénant

126" 1. 16. 17. s. szeretet olv. szeretetet

133 1. 27. s. queadam olv. quaedam.

'1 í*" KONYVTAÍU.
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