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I. 

CORIOLÁN S A HÁBORGÓ RÓMA. 
Hoc Utad est praecipn« In cognitlon* r«rum ralabrt 
u fraglferum, omnls té exempll doeumenU In lllnitrl 
•ita monoroento lntueri: lnde tlbl -toaeqao retpubtlcM 
qaod lmitere e t p l u : ind* foedum Incepia, foedum 
exlta, quod Yitee. LITIVB. 

Története s polgári alkotmánya valamely népnek 
szoros kapcsolatban állanak egymással. Romában e 
kettő oly sokképen összefonódva jelenik meg, hogy 
egyiket a másik nélkül előadni szinte lehetetlen. A hét 
hegyű várost, a sorsnak ezen legszebb remek művét, 
mint Polybius nevezte, szabadság szerelme alkotá nagy-
gyá: de viszont a polgári alkotmány által nem korlátolt 
szabadságszomj egyfelől, és a magányos személyek 
szinte nem korlátolt uralkodói vágya másfelől, vitte 
hanyatlásához. Szabadság épfte a királyi szék omladé
kain egy erős s minden szomszéd népeknek félelmes 
respublicát, ez törte meg a consulok, ez a tanács ret
tegve tisztelt tekintetét, ez teremte a tribonusi méltó
ságot, mely végre a népnek csaknem fejedelmi hatalmat 
szerze: de ez volt viszont, mi az országot örök rengés 
és viszályok között tartotta, melyeknek zavarából emel
ték ki fejőket utóbb a Sullak és Mariusok, a caesari 
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4 KISEBB TÖRTÉNETI ÍRÁSOK. 

mindent legázló hatalom, királyi koronát készítve és 
zsarnokpálczát adva a Tiberiusok és Nérók, a Domitiá-
nok és Caracallák kezébe, kik mindent undoksággá vál
toztattak, mi a hajdani Rómában nagy és dictő volt. 
Mert a Romulustól szerzett, s mind utódaitól mind a 
respublica alapítóitól sokképen változtatgatott polgári 
alkotmány hiányos vala : sem tiszta republicanus sza
badságot nem adott a népnek, sem a félig adottaknak 
fennmaradására bátorságul nem szolgált: sőt eme he
lyett tágas nyílásokat mutata, melyen mind a despotis-
mus, mind az aristokratia kényei féketlenül kicsapong
ván, az elnyomás eszközeit magokhoz ragadozhatták. 
Innen a szünetlen panasz, bizodalmatlanság, háborgás 
és párt, melyek az országra többszöri ínséget hoztak, a 
népet örök nyugtalanságban tartották. Ily alkotmány 
mellett a rendet s magát a szabadságot is csak a nép 
tömegében erős gyökeret vert erkölcsiség, jónak és 
igaznak szeretete, tarthatják fenn, mely tulajdonok, 
miként tudva van, változékonyak és gyarlók, mint maga 
az emberi akarat, melyen alapúinak. Azon kevés tiszta 
időpontokat, melyeket a Tiberis melletti lakók értenek, 
nem polgári alkotmánynak, hanem erkölcseik még meg 
nem romlott korának köszönhették. Erkölcstelenség 
űzte ki a város falai közöl a szabadság nemtőjét is. 

A romai respublicát senki se tekintse tehát respub-
licák ideálja, se polgári életét s viszonyait polgári bol
dogság fő pontja gyanánt. Benne a tyrannismus, az 
oligarchia, minden ábrázataiban, sőt még maga az anar
chia is, ez a népek öldöklő szörnye, többet uralkodtanak 
mint a demokratiai szabadság, mely tiszta kifejlődési 
pontjára soha nem is jutott el. 

Egy szakaszát fogom leírni a respublica alatt sok
szor támadt háborgásoknak, melynek Coriolán nem oka, 
csak indító eszköze volt. Mert nekem úgy látszik, a 
minden tekintetben annyira érdekes római történetek
nek nem azon része nevezetesb, mely e hódoltató nép 
messze táborozásait, hanem inkábbára az, mely beltör-
téneteit, forrását annyi nagy és alacsony, dicső és nem-
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telén tetteinek, ábrázolja. De mielőtt tárgyamhoz fog-
Jak, szükség lesz Róma állapotját néhány vonással 
festenem, hogy ne csak a történteket, hanem azoknak 
okait is tudassam. 

A kiiályok kiűzetése a p&triciusi rendnek volt csak 
kedvező, nem az egész népnek. Király helyett most 
két consul ült kormányon, fejedelmi hatalmú. Válasz
tatásuk évenként tőrtént, de kizárólag csak a lovag
rendből. Azon elsőségek, melyeket a patriciusi rend 
Romulustól nyert s a királyok alatt mindig bírt, a ki
rályok kiűzetése után nem csak nem fogytak, hanem 
inkább növekedének jogbitorlat és vagyonzsarolás által. 
Hiában ügyekezett a derék Valerius Publicola, consul-
társa Brutusnak, még törvényekkel is, — milyen, pél-
•dáúl, ama nevezetes : De provocatione ad populum — 
a népnek az aristokraták ellen védsánczokat épiteni: 
^zen törvények siker nélkül maradtak, erejök kijátsza-
tott. Míg végre a poriglan nyomottak megunván a 

jármot, s megsokalván kivált azon bánásmódot, melylyel 
a lovagrendi hitelezők pórosztálybeli adósaikat sanyar
gatták, kitört a korlátok közöl; elhagyá a hálátlan vá
rost, s a szent hegyre vette magát, kebeléből jövendőre 
védszónokokat kivánva, kik ügyét az elnyomás ellen 
pártolják; s nem csillapodott le, mígnem kivánatait 
megnyerné. 

Ezen szónoki, vagy saját nevével nép-tribunusi 
tisztség megállapításával Róma alkotmányában har
madszori nevezetes változás történt. Tarquin kiűzetése 
után monarchiái kormányból aristokratiai igazgatásra 
ment által, most .pedig egy hatalmas demokratiának 
veté meg alapját. E demoraktiához közeledés azonban 
nem egyszerre, haiffem lassan, lépcsőnként ment, több
szöri rengések után, melyeket részint erőszakos kitöré
sei a népnek, részint a patríciusok vagy inkább a római 
tanács makacssága s meggondolatlan lépései, nemritkán 
egyes polgárok tettei, szültek— Mit a valeriusi törvény 
nem vala képes: a népnek befolyást szerezni a kormány
ra, azt most a tribunusi tisztség volt eszközlendő. 
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Eleinte úgy látszott, a tribunusi tisztség a consu-
láris hatalomnak nem ártand s még kevésbbé a tanács
nak ; mert a tribunusok egész tiszti köre csak a pórrencl 
pártfogására terjedett ki. Sem tekintettel, sem különös 
hatalommal nem bírtanak; még csak népgyűlést sem 
lehetett tartamok, öltözetök nem különbözött egyéb 
magányos személyekéitől, s kiséretök, midőn nyilvános 
helyen megjelentek, egyetlenegy viátorból') álla. Ta-
nácsgyüléskor kinn ülének különös padon a terem ajta
jánál: belépniök csak akkor vala szabad, midőn a con-
eulok által hivatának, hogy a pór ügyében hozott 
végzés velők közöltessék. Ilyenkor, ha a végzést ártal
masnak látták a pártolt remire nézve, ezen szót ínak 
alá: T i l t o m ! melynek teljes ereje volt a hozott végzést 
megsemmisíteni. Hatáskörük a városra, s ennek falain 
kivűl legfelebb mérföldnyi térre terjedett. Kötelességök 
volt, mindig — a latin ünnepeket kivéve — a városban 
maradni, ajtajokat éj és naponnan tárva hagyni, hogy 
lakjaikban az üldözött mindenkor ótalmat találhasson. 
Szóval, egész tisztségök nem vala egyéb, mint ügye
fogyottak pártolásai De nem sokáig maradtak ők ily 
szerény korlátai közt a hatalomnak: kis idő elforgása 
múlva tehetségöket terjesztgetni kezdették, s a consu-
lok sőt még a tanács hatáskörét is kérdés alá venni; 
utóbb semmi sem vala eléggé nagy és magas, minek 
elnyerésére ne törekedtek volna. Ürügye alatt a póri 
jogok védelmének, szándékok, vala az aristokraták hatal
mat megtörni, a mit idő haladtával el is értenek. Ked
vező volt rajok m'zve a tanács tagjai között több ízben 
támadt véleményi szakadás, mely zavart szült s azt, 
hogy a tanács gyakorta eltéveszté szemei elől igazgatást 
czéljait, B hibákra botlott, melyek kfsőbb vissza-jobbit-
hatlanok valának. Ily hiba s ártalmas lépés volt ré
szökre az aedilisi tisztség, melynek felállítását a tri
bunusok kérelmére megengedték. Ezen aedüisek szinte 
a pórseregből választattak, s nem voltak egyebek, 

*) A tiszti szolgáknak bizonyos neme neveztetett így. 
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mint vak eszközei a tribunusi kénynek. Tiszti körökbe 
tartozott a köz épületekre felvigyázni, milyenek a 
templomok, fürdők, vízcsatornák stb. Ezek előbb-con-
Buli felügyelés alatt állottak; s így az aedilisi hivatallal 
a tanács saját consulai hatalmát csonkította, s első ál-
kaimat nyújta a tribunusi hatáskör terjedésére. *) 

Azon tanácsbeliek, kik ez új tisztséget felállíthatni 
vélték, azt hitetek el magokkal, hogy nagylelkűségük 
a pórrendet mindinkább hozzájok kapcsolandja, hogy 
általa béke és csillapodás állván be, a város boldogsága 
fog megalapittatni. Kis ideig úgy tetszett, hogy nem 
roszúl láttának, mert a két rend közé csend és egyet
értés állott be. De ez igen is rövid korig tartott: a 
háborgás tüze csak hamu alatt pisloga, minden pillan-
tatban lángra lobbanható. 

Az élelem szűke, mely T. Geganiús és P. Minucius 
consulsága alatt (Róma építése után 261. évben) Kómát 
ostorozá, alkalmul szolgait a tanács és vagyonosb pol-

fárok ellen lángot támasztani. Sicinius Bellatus és 
IUCÍUS Június Brutus **), kik a Szenthegyre kivándor

lóit népnek a múlt időkben vezérei, utóbb pedig első 
tribunusai valának, most aedilisi hivatalra választatták 
magokat, hogy a köz dolgokba még mindig befolyások 
lehessen. Ez a két nyugtalan, vakmerő ember, kinek 
tekintete csak azon félreértésen alapodott, melyet a 
respublica két rendé között támasztott s koronként 
élesztgetett, azon álhírt költötte, hogy a patríciusok 
készakartan támasztottak élelmi szükséget, a gabonát 
saját táraikban halmozván össze, melyet most szándékok 
nagyobb áron adni, hogy kármentesítsék magokat a 
tartozások elengedéseért, mivel a múlt időben a Szent-
hegyre vándorlóit népet visszaédesgetek. Újabb neme, 

*)*Díonysü Halicarnassensis Opera. Lib. VI. 
>•) Valódi neve Lucius Június vala; a Brutnst maga adta 

volt magának, azzal kérkedvén, hogy valamint ama régi 
Brutus a királyoktól Rómát, úgy A a patriciusi hatalomtól 
a pórrendet fogja megszabadítani. 
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úgy mondának, a penzcaikaráanak, melyet a nép zsar
nokai feltaláltak, hogy a szegénység utósó filléreit is 
magokévá tehessék. 

A dolog azonban nem így álla. A Szenthegyre 
vándorlóit, nagyobb részint földmívelő nép, más hazát 
akarván magának keresni, telkeit műveletlenül hagyá, 
aminek természetileg szükséget kellé szülnie. Ezt jól 
tndták önmagok a tribunusok is, de ők a patriciusi 
rendet akarák gyanússá tenni a nép szemében, s meg
ragadták e kis alkalmat is, tudván, hogy sikere leend 
az éhség miatt különben is nyugtalankodó pórrendnél.*) 

Ezen rágalmak ellen a tanács elégtételt nem kerese, 
nem vőn, hanem a helyett ügyekezett nagylelkűleg a 
köz szükségen segíteni. Két patríciust Siciliába külde 
gabonát vásárlani; mert az olaszországi népeknél, kik 
Róma növekedését irigy szemmel nézték s örvendettek 
nyugtalanságain, sőt gyakorta hasznát is vették, nem 
lehetett azt szerezni. Mind ezen gondoskodások elle
nére nem szűntek meg a tribunusok fondorkodni s híre
ket terjeszteni, hogy a szegénységet lázadásra bírják. 
A consulok gyűléseket tártának, előadák a dolgok mi
benlétét, elő azt, miként ügyekeznek a tribunusok zaj-
fást támasztani, s mind ezt azért, hogy a hiedékeny 

öznép tévedéseit felvilágosítsák. A tribunusok sejtvén, 
hogy egyenes útaikon czéljaik felé nem haladhatnak, 
fortélyhoz nyúltak. Egyik gyűlésben nem engedek a 
oonsulokat szóhoz jutni, ők is beszélitek midőn amazok, 
s így a két egyezerre beszálló" félnek egyikét sem érthet
ték a hallgatók. Hiába mondatott, hogy a tribunusi 
hatalom csak a t i l tó m-ig terjed, hogy nyilvános elő
adásokat gyűlésekben tartaniok nem szabad: ők nem 
csak nem hallgattak semmi intést, sőt eléggé merészek 
valának, mind eddig példátlanul, azt állítani, hogy a 
consulok csupán a tanács elölülői: népgyüléeekben min
den mások felett tribunusoké az elsőség. E szeftire-

*) Tit. LÍTÜ Historiarum Lib. II. — Biograpbien de§ Pln-
tarch Ton Kaltirasser. Coriolan. — Diónyi. L. VI. 
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hányásokból szóviták keletkeztek, melyek csak lelkeket 
ingerlének s nagyobbíták a zajt, s a háborgás végre 
annyira szenvedélyes lőn, hogy a hevesbek közel valá
nak kezeiket egymásra emelni. Ekkor a ravasz Brutus, 
ez időben, mint mondottuk, aedilis, a consulokhoz 
meoe, ígérvén, hogy ha szabadság engedtetik szólhatnia, 
a zajt lecsillapítandja. 

A consulok azt hívén, hogy ezen kérelem, melyet 
nép és tribunusok jelenlétében egy aedilis hozzájok 
intéz, újabb bizonyítványa leend elnöki hatalmoknak, 
megengedek Brutusnak a szóihatást, bízva egyszers
mind benne, hogy a tribunusokat kívánságaiktól elmozt 
dítandja azon természetes okból, mert népgyülekezet 
tekben nem csak pór, hanem lovagrendű polgárok, sőt 
tanácsbeliek is vannak, kik felett tribunus elölülői tisztet 
nem gyakorolhat. De Brutus, a helyett, hogy a néphez 
s tribunusokboz szólna, Geganius consulhoz Pordúlt, — 
egyikéhez a múlt évben a Szenthegyre küldött követek
nek, — 8 kérdé, ha emlékezik-e, miként egyike a szent
hegyi békepontoknak abból álla, hogy a patríciusok nem 
fogják félbeszakaaztani azok beszédét, kik a pórrend 
ótalmára vannak választva? „Igen jól emlékezem," 
felelt a consul. „Miért jövetek hát most ide" folytatá 
Brutus, „a nép és tribunusai tanácskozását zavarni?" 
„Mert e gyűlést mi consulok rendelénk és nem ti;" 
válaszolt tovább Geganius, s azt veté utána megfonto
latlanul, hogy ha a tribunusok rendelték vala e gyűlést, 
a consulok nem csak nem háborítanák őket, sőt gyülé-
sökben meg sem jelentek volna. *) 

Alig hallá Brutus a consul szavait, örömharsogva 
kiálta fel: „Ti győztetek pórrendü polgárok! Tribunu
sok! — Hagyjátok a consulokat mai nap szólni, meddig 
nekik tetszik, holnap én fogom nektek megmutatni, mi 
a tribunus s meddig terjed hatalma. Tribunusok! mond 
tovább, adjatok parancsot, hogy holnap e helyt a nép 

*) Diónyi. LÍT. Plut. ugyanott. 
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összegyűljön; életemmel kezeskedem érte, hogy ígére
temet pontiglan teljesíteni fogom." 

Ezen viszálkodások alatt beállott az éj, s a nép 
eloszlott. A pórrend nyugtalan volt megtudni, mi fog 
történni: a patríciusok ellenben egész nyugalommal 
tértének haza, nem is sejtvén, hogy Brutus eléggé for
télyos lehessen valami nevezetes tettet véghez vinni. 

De ők nem ismerek az embert, kivel dolgok volt. 
Brutus a gyűlés után azonnal Iciliushoz *) ment, hol 
tiszttársaival késő éjig tanácskozók. Más nap össze
gyűjtvén a népet a piaczon, mindenek előtt elfoglalák 
a helyeket Vulcán temploma mellett, hová azok szokták 
volt magokat helyezni, kik a nép előtt beszállni szán
dékoztak. Tömérdek sokaság tolult öszve. Elsőben 
IciHus szólott. Hogy a régi, de még mindig sajgó sebe
ket felszaggassa, lefesté élénk vonásokban, mit kellé 
a szegény népnek szenvednie a királyok kiűzetése óta 
mostanig Róma kegyetlen aristokratáitól; hogy ezen 
köz ínségek soha nem szűntenek volna meg, hanemha 
két elszánt polgár feltárnád a zsarnokok vakmerész
ségei ellen. Most élelmi szükséget csináltak, úgymond, 
hogy a népet újra és másodszor szolgákká tehessék; 
a tribunusoktól meg akarják tagadni a nyilvános szól-
hatási hatalmat, csupán azért, nehogy a népet saját 
érdekei felől felvilágosíthassák, a mi kézzel-foghatólag 
bizonyítja, hogy a népre a tribunusi hivatalból hárult 
hasznokat fondorkodnak megsemmisíteni. Azért, vagy 
rontassék el a tribunusi hivatal, vagy ha a nép sikerét 
óhajtja, határoztassék el törvénynyel, hogy a tribunu-
sok népgyűlést rendelhessenek, benne a pórnép java 
iránt tanácskozandók. Szükség továbbá kemény bünte
téssel eltilalmazni, hogy valaki a tribunust nyilvános 
beszédében félbe-szakasztani, vagy hivatalos munkálati
ban gátlani bátorkodjék. — E beszéd nagy tetszést 
nyert. Felkiáltások történtek, hogy Icilius hozza a tör
vényt javaslatba. A javaslat még a múlt éjjel elkészft-

*) Spurius Icilius, ez idóben elad tribünül. 
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tetett, hogy annál sebesebben végzéssé válhassék, mer 
a tribunusok féltek, hogy ha halaeztatik, a patríciusok 
mindent megmozdítanak elnyomására. Icilius azonnal 
felöl vasa a javaslatot: „Senki ne merészelje a tribunüs-
nak népgyűlésben tartott beszédét zavarni; ki e tilalmat 
megszegi, kezességet állítson, hogy a reá rótt pénzbün
tetést megfizetendi, ha pedig azt ellenkeznék tenni, 
életét 8 vagyonát veszti. E javaslatot a nép szava azon
nal megerősíté, mielőtt a consulok ellen állhatának. A 
tanács küzködött e végzés elrontásán: Az csak egy 
zugoly-gyülekezetnek, mely nem is vala szokott szer
tartásokkal megnyitva, koholmánya, úgymond; de a 
tribunusok nem hagyák magokat megzavartatni; érezve 
erejöket, tartalék nélkül kimondák, hogy a tanács vég
zéseit csak a szerint fogják tisztelni, amint a tanács e 
népét tisztelendi. A kérdés heves zajgást támasztott, 
de végre csakugyan a tribunusok győztek, nagyobb 
lévén pártjokon a szám, s így az erő. Ekként eszközle. 
a consuli egyetlenegy -vigyázatlan szó a tribunusoknak 
ismét egy nagy lépést a hatalomra. A nép, örülve 
győzödelmén, lecsillapodott, s több nyugalommal tűrte 
éhségi kínjait is. *) 

Megérkezének azonban Siciliából a hajók, terhelten 
gabonával, melynek egy része országos pénzen vétetett, 
a más pedig Gelon Sicilia királyának ajándéka vala. 
Kérdés támadt azonnal, mi áron adassék e gabona a 
szegény népnek. A tribunusok tanácsba hivattak, hogy 
adnának véleményt. A gyűlésnek azon tagjai, kik a 
tanács és nép közt mindenképen békét óhajtottak, azt 
mondák, hogy a Gelon nagylelkűségének köszönt ga
bona ajándékul, a pénzen vett pedig csekély árért adas
sék a népnek. De midőn a szólás rendé Coriolánra 
kerülne, kinek a tribunusi hatalom kezdet óta tőr vala 
szemeiben, ezen beszéd harsant meg a tanácsterembén: 
„Azon szerfeletti gond, melylyel a tanács a nép szüksé
gein segélni' ügyekszik, csak arra való, hogy a pórban 

*) Diónyi. Lib. VII. — LW. Lib. II. — Ptotarch. Coriol. 
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a felfuvalkodna vágyait nevelje. E nép, úgymond, csak 
úgy fog megmaradni kötelessége korláti közt, ha szük
ségek nyomják. Most van idő, hogy a tanács, lázadások 
által sértegetett felségét megboszúlja a háborgók fejein, 
kik vakmerők voltak a patríciusok ellenében magoknak 
hatalmat csikarni." Ezek a tribunusok jelenlétében vol
tak mondva. 

Mielőtt a történetek elmondásában tovább haladnék, 
szükség leszen ez embert közelebbről megismertetnem, 
hogy okait tudjuk meglepő keménységű s köz elkesere
dést gerjesztett beszédének. 

Cajus Március, ki később Coriolánus nevet nyert, 
egyikéből vette származását Róma első patriciusi há
zainak, s rokonságban álla Tullus Hostilius egykori 
királylyal. A gyermek, korán elvesztvén apját, any
jának, a később e gyermeke miatt elhfrűlt Veturiának *) 
gondja alatt növekedett. Kóma akkori szokásaként 
tanulmányai testi gyakorlat s fegyverforgatásban ál
lottak, melyekhez rendkívüli szeretetet és ügyességet 
árúit el már gyenge éveiben. Első jelét hősi tüzének 
azon háborúban adá, melyet Róma a kiűzött Tarquin 
ellen viselt, ki magát az olasz népek segedelmével ki
rályi székébe visszahelyezni ügyekezett. Ezen harcz-
ban az ifjú római kitűnő bátorsággal vívott, s egy társa 
életét a dictátor szemei láttára menté meg, melyért őt 
vezére tölgykoszorúval jutalmazá. **) Ez a korán nyert 
jutalom benne a dics szomj át nem gyengité, mint sokak
nál történni szokott, hanem nagyobbakra ösztönzé, 8 
még inkább tüzelte; így történt, hogy ezentúl ritkán 
térne meg valamely csatából koszorúk, vezérei dicsé
rete 8 egyéb megkülönböztetés nélkül. Nevezetes, a 

.*) Plutarch Coriolán anyját Volumniának nevezi, Dionysius 
és Livius Veturiának; nőjét Plutarch Vergiliának, Dionys. 
és Livius ellenben Volumniának. A hihetőség a két utóbbi 
részén áll. 

**) A római törvény annak tölgykoszorút rendelt jutalmul, 
ki polgár életét szábadítá meg. 
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mit felőle Plutarch emlékezetben hagyott, hogy nagy 
tettekre leginkább anyja tetszése ösztönzé, s dicsőségei 
legnagyobbikának anyja örömkönyeit tartotta, melyek 
közt ez harczkoszorúit szemlélte, és őt zogokva magá
hoz öleié. E gyengéd érzésből lehet megmagyarázni 
azon befolyást, melyet anyja minden tetteire, szüle
tésétől a Róma előtti táborozásig, gyakorlott. 

Egyike hadi pályája szebb szakaszainak Corioli 
város ostroma volt, Cominius consul vezérlete alatt. A 
volscok, kiknek ez nevezetesb városuk vala, ide gyűjték 
erejöket, hogy falai alatt egy elhatározó ütközetet pró
báljanak. A római seregnek csak egyike állott Corioli 
mellett, Titus Larcius vezérlete alatt, a másikat a con
sul a távolról csoportozó volscok ellen vitte. Március 
az ostromlók seregében álla. Corioli védhada egy ki
rohanást próbált a gyengült erejűnek vélt Larcius ellen, 
és szerencsés vala a rómaiakat egész sánczaikig vissza
verni : de itt egyszerre Március termett előttök, kisded 
csoportjával. Izmos s egyszersmiud ügyes kezei alatt 
azonnal rémítő mészárlás támada, s a rohanók elsői el-
hullongának. A következők óvakodtanak e példára 
közelebb jőni, s Március látván azt, harsány szóval kur-
jongatá vissza a futó rómaiakat: mert ő nem csak ök
lével és csapásaival, hanem, mint Cátó bajnokban meg
kívánja, szavával és szemei tekintetével is oly rettentő 
vala ellenség előtt, hogy vele szemközt nem minden 
volt bátor megállani. Kiáltására többen csoportozának 
mellé, melyre az ellenség hátrálni kezde. Március 
nyomban űzé őket egész kapujokig. Ámbár azt tapasz
tala, hogy társai csüggednek, visszavonakodnak a nyi
lak zápora elől, s hogy kevésnek van bátorsága a csatát 
egész a városfalak közé folytatni, dé ő azért nem hát
rált, hanem, azzal buzdítván néhány bátrabbakat, hogy 
a szerencse nem a futók, hanem az űzők számára nyitá 
meg a kapukat, utat tört az ellenségen s beronta a vá
rosba. I t t eleinte mindenek hátráltak rémítő tekintete 
elől s meg valának lépetve különös bátorságától, de ké
sőbb észrevévén, mi kevesed- magával van, minden 
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irányból öszveözönlének, és körbe vették az egyedűl-
vívót. Haroz és pusztítás támada most, bámulatig véres 
és rémítő. Itt, úgymond Plutarch, az összetolúlás sűrű
sége közt, ökle erejével, lábai gyorsaságával, s mindent 
elrémítő bátorságával, csodáit vitte végbe a hősi erő
nek. Néhányan fegyverétől tolattak vissza, mások fé
lelmükben hányták el a fegyvert, s így tért és időt csi-
nála Larciusnak, seregeit könnyű szerrel a városba vi
hetni.*) 

Midőn a város el vala foglalva, a római katonák 
rablani kezdenek. Márciust fellobbanta haragja; beszé
det tárta hozzájok, mi gyalázat rablással tölteni az időt 
az alatt, hogy Cominius consul a maga osztályával hi
hetőleg veszélyes csatát vív. Szavaira kevesen figyeltek, 
de ő e kevéssel is 'megindula a consul nyomán, hogy 
magát seregeivel egyesíthesse. Útközben inté társait 
állhatatosságra, s könyörgött isteneknek, engednék őt 
még a csata előtt Cominius táborába érni, hogy polgár • 
társaival a veszélyben osztoshaasék. Úgy lőn, mint kí
vánta. Cominius társai épen megérkeztekor gyónák 
meg egymásnak végrend éléseiket.**) Eleintén köz ré
mülés támada, véresen és izzadtan látván őt a katonák 
megjelenni. De Március sebes léptekkel egyenesen a 
consulhoz mene, sörömmel beszéllé a corioli fényes dia
dalmat. Cominius megölelte s kezét nyújtá neki, melyre 
a seregek újabb bátorságot vőnek s magok kerék vezé
rüket, vigye őket azonnal ütközetbe; Március viszont 
dicsőség lángjaitól hevülve azt kére, állítsa a consul őt 
azon helyre, hol az ellenségnek legerősebb csapatai fog
nak víni. így kisded csoportjaival az antiumiak elle
nébe állíttatott. Mihelyt a csata a hajító dárdákkal 
elkezdődött, Március oly szertelen tűzzel rohant a tá-

*) Plutarch, Dionysius. 
'*) Szokás vala a rómaiaiknál, mint Plutarch beszélli, a csata 

kezdete előtt szóbeli testamentumot tenni három négy 
tanú jelenlétében, kiki örököst nevezvén maga után 
halála esetére. 
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oorhomlokra, hogy az, dühét ki nem állhatván, széle
dezni kezdett a az antiumi sor nem reménylett hirtelen
séggel át vala törve. De most a volscok részéről minden 
szem Márciusra, és minden kéz Március ellen látszott 
fordulni, s a vakmerő el vala veszve, ha Cominius egy 
erős csapatot különösen segédére nem küld. Körüle ré
mítő vérontás volt; holtak holtakon. £1 vala bágyadva 
sebeitől s az erőszakos harcz munkáitól, de nem hagyá 
magát nyugalomhelyre vitetni. A diadalmasnak, úgy
mond, szégyen mutatni elfáradást, s ment űzni a már 
széledező ellenséget. A sorok egymás után több ponto
kon is csakhamar áttörettek s Róma diadalma tel
jes lőn. 

Következő napon a consul, a tábor jelenlétében be
szédet tartván, elmondá, hogy e diadalt Márciusnak 
kell köszönni, s elhalmozd dicséreteivel a derék bajno
kot; a zsákmánynak tized részét neki engedé, s ezen 
felül megajándékozá egy gazdagon felszerszámozott 
paripával. Március a consul dicséreteit megköszöné, a 
paripát elfogadta, te a tizedrészt elvenni nem akará, 
mert az, úgymond, nem becsületdíj, hanem bér, mely 
neki nem kell; ő megelégszik társaiéhoz hasonló oszta
lékkal. A helyett kére a consult, hogy egy volscus ba
rátját, ki derék, jámbor férfiú, 8 most fogolylyá levén, 
gazdag úrból szolgaságra jutna, engedje neki szabaddá 
tehetni. 

Szavait rendkivűli örömzaj és tetszés követte. Ha
szonvágyon fölül emelkedett lelki ereje nagyobb csodá
latot gerjesztett, mint hős tettei, melyeket csatatéren 
annyiszor volt alkalmok szemlélni. Kik egyébiránt irigy 
szemmel nézték is felsőségeit, annál készebbek voltak 
őt most díjra méltónak vallani, minthogy nem fogadá 
azt el, s tisztelék az emberben az erényt. A tetszés 
zaja megszűnvén, Cominius újra felszólala: „Ajándékot, 
ön akaratja ellen, nincs hatalmunkban reá tolni, de van 
egy más szere a jutalomnak, melyet magától el nem 
háríthat. Határozzuk itt el, amit különben is már jeles 
tette ada neki, hogy ezután őt e város nevétől fogjuk 
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nevezni." Ez idő óta úgymond Plutarch, Rómában 
minden száj Coriolán névvel nevezte Őt.*) 

Coriolán nagy erejével bírt mind a léleknek mind a 
testnek. Őszinte szívű volt, takarékos; honnak, tör
vénynek és rendnek barátja, védője, szigorú őre; s 
benne e békés indulatok hősi erővel, mint láttuk, s ezen 
felül ritka hadvezéri elmével valának párosulva. Derék 
férj és házatya, igazságos barát, nagy lelkű ellenség; 
egyképen sanyarú mások és maga iránt: de szertelenül 
makacs és hajthatatlan volt; önérzésű nagy mértékben, 
s egész akevélységig büszke; ezért a respublicai egyen
lőség barátinak szemében metsző tőr. Kitűnő tehet
ségei s fennszárnyaló szelleme miatt polgártársa, 
rettegek inkább, mint szerették. A haragnak, ami 
balszerencséi forrása is lön, nagy hatalma volt lelkén1 

Kormányra látszott inkább teremtve, mint kormányoz* 
tatásra, amit honfiai sejtettek, azért vala előttök gya~ 
nús, félelmes. Egy évvel az imént beszélltem népmoz" 
galmak előtt, consuli hivatalt keresett, s a tanác" 
nagyobb része, meg lévén győződve, hogy az ily hads 
vezér az országnak csak jeles szolgálatokat tehetend -

ügyekezett őt ezen tisztségre előmozdítani:'azonban, 
már maga az előkelők pártfogolása elegendő ok vala, 
hogy a nép a különben is rettegett ember ügye ellen 
támadjon. A tribunusok, kiknek legtöbb okuk vala tőle 
félni, a tanács törekedéseit úgy ábrázolák, mint öszve-
esküvést a nép ellen, s ezért a nép reá nem szavazott, 
s neki azt kellé látnia, hogy választáskor olyanok el
lenébe veszté a csatát, kik vele érdemben és tehetségek
bén távolról sem mérkőzhettek. A tanács, minthogy 
szándéka nem sikerűit, inkább magát, hogysem Corio-
lánt látta meggyalázva. Coriolán, ki a választásnál 
egykedvűleg mutatta magát, mint büszke lelkek szok
ták, szivében teljes vala boszúval; mert sok jeles tulaj
donai között, szerencsétlenségére, nem ügyekezett lel
kének megszerezni a türödelmet; szilárd természetében 

*) Dionys. Liv. Plut ugyan ott. 
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kevés szelídség volt, nem gondola még,' hogy annak* ki 
Drseág dolgait intézni, emberekkel bánni és élni akar; 
mindenek előtt önérzetét kell megtagadni, s türelemhez 
szokni. Felgyújtva azon gondolattól, bogy amidőn más 
származási fény, hízelgés; cselszövények által nyer tisz-
teltetést, tőle az, -érdemei mellett is, megtagadtatik: ha
r a g és elkeseredés' foglalta el keblét. Haragját még in
kább' nevelte az ifjú patríciusok szánakozás*, kik bánra
lói Tálának; kiknek 6 csatákban vezére s tanítója, vitéz
ségbenpéldánya volt, kik versengettek egymással nyom
dokain járhatni t mert a szánakozás csak tehetetlennek 
kedves, az erősét ingerli; Ez volt egyik fő oka Coriolán 
éles és kemény beszédének a nép ellen, s igy állottak a 
dolgok, midőn a gabona iránti kérdés szóba vétetett. 

„Ha a nép adakozásunkra számol", mond ő a ta
nácsban, „ba élelmet óbajt tőlünk csekély áron vehetni, 
adja vÍBSza a tanácsnak régi jogait, és törölje el minden 
jelét utolsó lázadásának. Mire a piaczon a nép előtt a 
hivatalbeli személyek, melyeket a mi apáink nem is
mertek? Mire a hatalom, melly ugyanazon városfalai 
között két különböző respublicát képez ? Tűrjem-e én 
egy Siciníns, egy Brotus uralkodását, ki királyokét sem 
tudtam? örökké rettegnem kelljen-e ezen tribunuaoktól, 
kik hatalmokat egyedül a mi gyarlóságunknak köszön
hetik? Ne engedjük tovább, öszvegyűtt atyák, ezen gya
lázatot ! Adjuk visBzá consulainknak minden felett a mi 
római nevet visel, régi hatalmokat. Ha nem elégszik 
meg Sicinius, vándoroljon ki ézimboráival, kik úgy is 
csak az ő kevélységé nevelői és zsarnoki tetteinek tá
mogatói. Út a Szenthegyre nyitva áll. Nekünk enge
dékeny, békeszerető jobbágyokra vagyon szükségünk, 
s hasonlatlanúl jobb volna őket egészen nélkülözni, mint 
alacsön pórnéppél a kormány méltóságát megoszta
nunk.*4 *} 

Ezen beszéd mély hatású valat mindenszérte moz
gást és nyugtalanságot szült. A tanács ifjabb tagjai, 8 kik 

*) Hasonlítsd Plntarch Coriolánjáls IMönythta VII. k«nT»eveL 
Btjx.. III. 2 



18 KISEBB TÖRTÉNETI ÍRÁSOK. 

gyonosbak vaiának, elragadtatva Coriolán beszédétől, 
azt mondák, hogy Rómának csak ez egy férfia van, k i 
rendíthetetlen, mioden hízelgéstől ment, s érzeményit 
kimondani bátor, önmagok tevének szemrehányást m a 
goknak a tribunusok felállítása miatt, s nyilvánosan 
szólottak azok eltöröltetése iránt. A vélemények oda 
hajlottak, hogy arespublica régi alapjaira állittassék visz-
-sza. De az öregeknek Coriolán beszéde épen nem tet
szett. Benne több fellengést láttak, mint érett okossá
got, B aggodalomban vaiának következései miatt. 

Mint sejték, úgy történt. A tribunusok hallván e 
szigora beszédet, azonnal kimentek a tanácsból, össze
gyűjt ók a népet elmondák Coriolán beszédét, keserűbb 
szavakban mint valódilag mondatott; összeesküvésnek 
nevezek azt, mely szerint a tanács a pórrendet, nőik 
s gyermekeikkel, éhbalásra akarja kényszeríteni, hacsak 
tribunusait bilincsekbe verve Coriolán kezeibe nem adja; 
Coriolán rémítő dühöncz, ki a pórnak élete és szabad
sága, után lesekedik. Boszúra hívák az isteneket, hogy 
büntessék meg a tanács hitszegését, mely megesküvék 
<a tribunusi hivatal fenntartására. A szikra legottan lán-
(got fogott; ezer szájból lehetett hallani az elkeseredés 
hangját, a rémítő fenyegetést, s a város, mely csak 
imént csillapodott le, újabb lázadást láta falai között, 
rettentőbbet, veszélyesbet az előbbinél. Nem vala immár 
:szó engedély felől, nem, mint előbb, kivándorlásról a 
Szenthegyre: a nép érzette erejét, s el volt tökélve a 
patríciusok urodalmát Róma felett Rómában kérdésbe 
venni. Beszédek vaiának hallhatók, hogy Coriolán erő
hatalommal hurczoltassék ki a tanácsból B tétessék ál
dozatává a nyilvános boszúnak. De a fortélylyal teljes 
tribunusok, hogy tetteikre törvényszerűség palástját 
vonhassák, nem javaiák az erőszakos lépést, hanem Co-
riolánt — mind eddig példátlanul — a népgyűlés elé
be idézték, hogy magát igazolja.*) 

*) Dionysius Lib. VII. LÍV'IUB erről nem szól, mint általiban 
StirMaadővrttndto s ftlttletesea. 
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Coriolán, a rettegni nem tudó, a büszke, a tribu-
nusok szolgáit, kik az idézett parancecsal hozzá jövének, 
mint előre látni lehetett, megvetéssel űzte el maga elől: 
A nép pedig éa tribunusai erre még inkább fellázadva, 
-csoportosan jöttek a tanácsterem ajtajához, hogy Corio-
lánt elfogják. Coriolán kilépett, több ifja tanácsbeliek
től, kiknek bálványa volt. kísérve. Alig pillanták meg 
•a tribunueok, intettek Brutus és Icilius aediliaeknek, 
hogy vigyék börtönbe. De a parancs vakmerőbb vala 
mint végrehajtható. Coriolán és barátjai védelmi hely
zetbe tevék magokat, s az aedilisek ökölütésekkel iga
zíttattak vissza. Fegyvert Rómában csak ellenség ellen 
volt szabad viselni, innen a nagy divatú ökölviadal. Erre 
a tribunusok a népet kiálták öszve segédül: de más fe
lől a patríciusok is egybecsoportozának társok védel
mére. A háborgás nőttön nő; az ellenkezők szemre
hányásra, gúnyra fakadnak; a tribunusok keserűen pa
naszolják, hogy magányos ember hivatalbeli személyre, 
mely szent és sérthetlen, kezeit meri emelni; a patrí
ciusok ellenben boszankodva kérdek: ki ada hatalmat 
tribunusnak tanácsbelit elfogatni, kinek méltósága egész 
pórrenden felül van? S ha a nép •tribunusai a tanács 
tribunusaivá akarják-e magukat tenni? E szóváltások 
alatt megérkeztek a consulok, kik részint kérés, részint 
parancs által szétküldötték a viszálkodókat. 

A tribunusok nem maradtak békén: következő nap 
öszvegyűjték újra a népet. A consulok és tanácsbeliek 
szinte eljöttének, hogy tartóztassák őket valamely meg
gondolatlan lépéstől. A tribunusok itt újra előhozák, a 
tanács daczára, a gabona elosztatását, kikeltek a con
sulok, s ki egész tanács ellan. Coriolán, úgy mondának, 
tyranni hatalomra törekedik. Barátait, kiket érdemei 
tisztelete szokott vala körüle összegyűjteni, zsarnoki 
poroszlóknak nevezték. „Coriolán parancsolá, mondá
nak, hogy kezöket aediliseinkre emeljék 0 kezde vere
kedést, s ha mi nagyobb mérsékkel nem birunk, azóta 
Róma utczáin vér patakzanék s lángolna a polgári há
ború/' Midőn Coriolán rágalraazásiban kifáradtak, azt 
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mondák: kinek a patríciusok közöl kedve fagyon őt v é 
deni, lépjen szóhokszékreésbevzélljen. 

Mhmcius lépett elő, az elő consul. Először is p a -
naazlá mérsékelt hangon és fájdalommal azok ellen, k i k 
minden csekély alkalmat megragadnak a respublksábar* 
viszályokat támasztani. Megmutogatá, melly igazságta
lan dolog az élelmi szükséget a tanácsnak vétkül tulaj
donítani, holott az a fóldmivelés elmulasztásának k ö 
vetkezménye. Azon két vádra, mintha a tanács a tribu-
nusokat el akarná törölni 8 a népet éhhel halasra kár
hoztatni, azt nyilatkoztatá ki, hogy a tanács a tribunusi 
hatalmat ezennel újra megerősíti minden törvényes jo
gaival, melyek a tízenthegyen megállapíttattak, a ga
bona árának meghatározását pedig a népre bízza. E sze
líd bevezetés után, melly egészen arra czélzott, hogy a 
szíveket lecsillapítsa, gyengéd szemrehányásokat tőn, 
mi vétkes némely nyugtalankodónak azon tette, hogy 
a tanácsban mondott beszédeket, mielőtt végzésekké 
válnának, mint bűnöket megróvják, s háborgások okaivá 
teszik. „Emlékezzetek, úgymond, midőn a Szenthegyre 
menetek, minden panaszitok csupán az adósságok elen
gedését tárgyazák. Alig nyerétek meg e nevezetes jóté
teményt, új kéréssel jöttetek a tanács elébe. TribunuBO-
kat akartatok magatoknak, kiknek egész hatalmok csak 
abból álljon, hogy a pórrendet a lovagrend elnyomásai
tól védhessék. Uj jótétemény , melyet megköszöntetek, 
B úgy látszott, kivánságitók egészen be vaunak töltve. 
Akkor, bár lázadás uralkodott, senkinek eszébe nem 
juta a tanács hatalmait korlátolni, csonkítgatni, s az al
kotmányt mégváltoztatni. Micsoda jogon akarjátok ti 
most azt, mi a tanácsban történik, hatalmatok körébe 
vonni? — Mióta tartozik nektek égy tanácsbeli, ki a 
maga véleményeit a tanácsgyüíésben tartalék nélkül ki-
mondá, felelet terhével? Mely törvény ad hatalmatar
ra, hogy halálra Ítéljétek? Tegyük fel, hogy minden 
rend fehfbrgattatott, hogy egész tanáoe a ti tribuhusai-
tok törvényszéke alatt áll; tegyük fel, hogy Coríolán 
ellenetek igén sanyarú vala, nem kivánja-e józanész azt, 
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hogy néhány » beszéd tüzében kiszalasztott szavakat 
•elnézvén, egy jeles polgárt, érdemiért,imelynekti, és 
ősapán ti,, annyi ihasaaát.aratátok, aíámotokr* megtart--
aatok,? Nenyérdemeken derék férfi, eisagy, hadvezér tő
letek sem kíméletet, sem kegyelmet? S ha teljességgel 
meg ajkaijátok büntetni, miért nem engeditek, régi BBO<-
káéként, a tanácstól* megítéltetni? Ezen,engedély újabb 
békülést fogna szerezni* holott, ha a lovagrenddel szűa 
nélkül viflzálkpdtok, csak elkesejiedésti fpgtok eszközleni, 
melynek később magatok részéről >is,bá:Datos követke' 
zései lehetnek.*) 

E beszéd nem tévesztette el czélját; vágyakat ger-
jesate, a keblekben csillapodásra. Siciniusnak váratlan és 
meglepő következéáü vala,.énem, tetszett:, de. elrejtve 
<Jzé\jait, magasztala MÍQucjMist és a tanácsot, hogy tett 
teiket a. nép előtt igazlani nem tárták magúkhoz mél* 
tatlannak. Ezntán Corioíáohoz fordált:„Ks te, derék 
polgár, úgymond gányhangon, meg fogsz-e, még továb
bá is véleményednél, és a respublicára nénve oly .hasxr 
nos tanácsaidnál maradni? Mért nem. könyörgesza nép
től kegyelmet? De azoktól kegyelmet kérni, .kiket előbb 
semmivé szándékozott tenni, Coriolán hős lelkének meg
alacsonyító !;" 

A foador tribunus azért szóla ily hangon, hogy 
Coriolán ingerlékeny lelkét felháborítván,n«z feleleté
ben ujabb keserűségeket mondjon. Nem.is osalák' szá
molásai. Coriolán meg nem israeré vétkét, a meg nem 
kérlelte a szíveket maga iránt, sát, amit Miaueius be
széde mármár helyre hozott volna, ő újra, elroptá. Ke-* 
ményebben mint valaha, megtáraadá a tribunusok vak-
meréazségét, kimondá, hogy a népnek nincs hatalma tan 
nácsbeliek felett ítéletet mondani. Ba valaki megsérte
tett a tanácsban mondott, beszéde által, vádolja, be őt 
a consulnak, a tanáosnak, kiket törvényes buráinak is
mer, s késs előttök szavairól számot adni; de tribunu-
soknak semmi felelettel nem tartozik. 

*) Dionya. Láb. VH. PlutareU. 
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Az ifjú tanácsbeliek elkapatva az örömtől, hogy Co-
riolén egész'bátorsággal raegmondá a népnek, mit ők 
oly sokszor gondoltanak, felkiáltoztak, hogy Coriolán 
semmi törvény-ellenit nem monda: de a nép, mely az o 
szavaiban büszkeséget és megvettetést vélt lelni, ehö-
kélé, hogy éreztetni fogja rajta hatalmát. Sicinius ész
revévén az indulatok forradalmát, miután néhány szót 
váltana tiszttársai vnl, nem is tartá szükségesnek a kér
dést szavazás alá bocsátani, hanem minden további te-
kervények nélkül, Coriolánra, mint lázadó s a nép ha-, 
talma ellen feltámadott polgárra, kimondá a halálos íté
letet, megparancsolván az aediliseknek, hogy fogják el 
s lökjék le a tarpejusi sziklákról. A parancs azonban hir
telen vala, s nem is teljesíttetett, mert e bánásmód so
kaknál, a pórrendűek közöl is, kegyetlennek látszott. A 
tanácsbeliek pedig s minden jelen levő patríciusok össze-
futának védelemre, Coriolánt körbe vevék s elkesered-
tökben kézbe ragadának mindent ami védszer elejökbe 
akada, készek az erőszakot erőszakkal visszaverni. 

Látván ezekből a tribunusok, hogy Coriolánt nagy 
vérontás nélkül kezökbe nem keríthetik, rá hagyák 
magokat némely békésebb indulatú híveik által beszéll-
tetni, hogy ezen kegyetlen s egyszersmind rendkívüli 
lépéstől, melly szerint vádlók és bírák egyszersmind, 
egy polgárt halálra Ítéljenek, elálljanak, 8 a helyett a 
vétkes szokott rendén kihallgatthtván, a nép szavazata 
által ítéltessék meg. *) 

„Ha csupán abban akad fel a patriciusi rend, úgy
mond Sicinius, hogy Róma jelesebb polgára szavazás 
nélkül ítéltetek meg, mi nem vagyunk ellene, hogy az 
ítélethozás szokott rend szerint a nép által történjék. E 
szerint jelentem neked Március, hogy mától huszonhét 
nap múlva a nép előtt megjelenj s védd magad, hogy a 
gyűlés kimondhassa rólad ítéletét." 

Ezzel eloszlanak. A patríciusok örömmel tértének 
haza, remélvén, hogy a háború, melylyel az antiumiakkal 

*) Plutarch. Dionysius itt némelyekben eltér FlutarchtöL 
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épen ezen időben valának viselendők, tovább fogja húz
ni Coriolán dolgát, s az alatt le fog csillapodni a felin
gerelt nép. De a táborozás csakhamar véget ért, 8 a pat
ríciusokban újabb aggodalom támada Coriolán miatt. 
Gyülekezeteket tártának s tanácskoztak, mint lehetne 
a dolgot jóra fordítani. Alkuba ereszkedének a tribunu-
sokkal, ügyekeztenek őket rábírni, hogy Róma régi al
kotmányához tartsák magokat. Minucius előadá, miké-
pen Soma épitése óta még soha nem terjesztetett sem
mi tárgy népgyűlés elébe, mielőtt azt tanács végzése 
oda nem utasítá. Még a királyok sem mellőzék el egy 
ízben is a tiszteletes patriciusi gyülekezetet. Azért kéri, 
kényszeríti őket, maradjanak őseik szokásánál: Ha Co
riolán ellen nehézségűk van, forduljanak a tanácshoz^ 
mely bizonyosan fog elégtételt adni, s elitélendi igaz
ságosan, ha e kérdés népgyűlés elébe tartozhatik-e. 

Sicinius szokott büszkeségével felelt: Ö soha sem 
fogja elismerni, hogy a tanács elitéléséhez tartozzék, mi 
jöhessen a nép elhatárzása alá, mi nem: azonban társai,, 
kik hasonló háborgók ugyan, de Siciniusnál okosabbak 
voltak, oda hajlanak a consulok iránti tiszteletből, mint 
mondogaták, hogy a tanács végezze el, ha itt Valerius 
törvényének, de provocatione ad populnm, helye va-
§pon-e. Kiköték azonban, hogy a tribunusok vadait 

oriolán ellen a tanács kihallgassa.Eszerint összeegyez-
vén, a tribunusok a tanácsba hivattak. Közölök De-
cius, a legfiatalabbik, vala szónok, mert kitűnőleg jeles 
előadással és ügyességgel bírt a gyülekezetekben szólni. 
Oly tehetség, mely Rómában nagyra becsültetett, s 
általa nem kevéebbé lehete magasra emelkedni, mint 
hadi tudomány és hő»i elme által. Decius előadá lelkes 
beszédben, hogy Coriolán a népet éhséggel tanácslá ki
irtatni, a tribunusi hatalmat eltörleni; hogy minden tet
teiben és szavában törekedés látszik magát Róma tyran-
nnoává tenni, ami már magában is halált érdemel. Elő
idézte Valerius Publicola törvényét, mely szerint a pór
rendnek joga van a patríciust, midőn tőle megsértetett, 
a gyűlésnek bevádolva, megitélni. Tanácslá a patriciu-
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soknak;, vonnák mqgvódelmöket ,e»en .bondúló polgár
tól s. engednék által őt a népi törvényszéknek.*} 

Beszédét végezvén, a consulok felezóUták a tanács 
tagjait véleményadás végett Legelőbb a tanács vénei 
szólaltak megi mert azpn időbea, úgymond Halicarnassi 
Diouysius, az ifjúi tanácsbeliek nem bátorkodtak a vé
nebbek előtt, szólni, nehogy őket tanítani láttassanak. 
Többnyire-néma, azaz lábas szavazók (senatores pedarii) 
voltának, 8 szavazások meneteiből állott e vagy ama 
párthoz. 

Mindenek Appius Clau,diusra ügyeltének, várva,, mi 
véleményt fog e gyakori ellenkezője a néphatalomnak 
jelenleg adni, „Tudjátoköszvegyűlt apák!" mond .ő, mi* 
dőa a «end reá került, »,hogy azoo-lengeeégnek, melylyel 
ti a nép kivánatait teljesíteni magatokat, mindig oly ké
szeknek matattátok. 4n régóta csaknem egyedül szeger 
zém magam el lenn. Jóslataimmal nemegyszer talán ter-
hetekre is voltam: de a fcövetkezós aggodalmimat na* 
gyón is igazlotta. A. felsÖségi hatalom, melyet,a láza
dóknak engedtetek, íme most ellenetek fordul. Jóság-
tokkal • tenmagatok ., készítetek fienyitékvesszőt,, mely 
most benneteket isujtogat; eszközöket adatok elleuségr 
tok kezébe, melylyel most hatalmatok tiportatik. Hasz
talan fediezgefcitek saját szemeitek ejől a veszélyt, mely" 
be a tanács sűlyedefc,, igen, is világosan kell látnotok, 
hogy minden1.az alkotmány' felforgatására intéztetik. A 
tribunusok lépösőnként haladnak ezerjókhoz: a fő hata
lomhoz. ,E kevély; nép, mely most tanácsbeliek felett 
törvény ti mond, ejeinten cgak .könyörögve járult, élőtök* 
bei az adósságok.elengedéséért, iKésaségtek új kívánság
ra ada aekikösatönti: saját, kebelökből kértek magoknak 
kormányBÓkat En erősen: ellenei szegültem ezen újítás* 
nak, de minden, iparkodásom idawzárati jobbaaki láttátok 
tribunusokat teremteni, azaz, teremteni ». lázadásoknak 
örök vezéreket.:;A nép dühe öröm»ámorában «. tribwr 
nusokatiúgy kívánta eértbetlenekkétentn, ahogyan még 

*) Diopysj.Lib. Vtt. 
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a consulok, fejei az egész respuhlicáoak, sem voltának, 
A tanács megegyezett mindenben, nem jó indulat, ha
nem gyarlóságból. A tribunusi személyt törvény teiré 
szentté, aérthetlenné. A nép kívánta, hogy eskü. erősít
se e törvényt, s ti megeaküyétek, öszvegyűlt apák, uno
káitok veszedelmét. S mit nyerétek mindent kegyelme
tekkel? Gyarlóságtok csak utálatosakká .teve berniete
ket a népnél, s nevelte a tribunusi gőgöt. Ok önmagok 
teremtenek magoknak, tiszttársakat, s ezen csak tegnap 
született urak, ma már népgynléseket tartanak, törvénye
ket csináltatnak a .legalacsonyabb pórral, minket még 
•csak nem is kérdve. S ez utálatos törvényszék elébe 
idéztetik ma egy patrícius, tanácsbeli, egyike társatok
nak, szóval, ez elébe idéztetik Coriolán, ez a nagy had
vezér, fényes polgár, ki még inkább tiszteletre méltó 
buzgalmiért a tanács ügyeiben, hogysem bajnoki tet
teiért. Kimondatik rá a halálos ítélet, mert a tanácsban, 
itt e .szent helyen, szabadon, mint rómaihoz illett, raeg-
mondá véleményét; s ne alkossatok körüle tea személye
itekből védbástyát, szemeitek, előtt ontatott volna a 
haza egyik legjelesebb polgárának vére, előttetek gya
láztatott volna m^g. a tanács felsége,: s vége volna min
den tiszteletnek .hatalmatok iránt, vége szabadságtok
nak és felsőségteknek. Azon bátorság és szilárd lélek, 
melyet ez alkalommal mutattatok, észrehozak a düböa-
ködőket. Ugy látszik,: önmagok szégyenlék, hogy tet
ték, mit nem kellett vala. Nem akarnak többé erősza
koskodni, mert az erőszak nem sikerűit; a helyett most 
igazság és törvényszerűség pajzsával fedezik be mago
kat. Azonban, ó halhatatlan istenek! micsoda igazság az, 
melyet divatba akarpak hozni ezen vérontók? Alázat 
orczájában járulnak élőtökbe, hogy kicsalhassanak egy 
tanáqsvégzést tőletek, melynek erejével legnemesebb 
lelkű polgártársatokat törvényszegők elébe hurczolbaa-
sák. Élőtökbe ezabatik irányúi Publicola törvénye: de 
ki nem érti azt, hogy e törvény csak akkorra engedi 
meg a népgyülekezetre való hivatkozást, midőn vala
mely szegény pór a hatalmasok fondorlatitól gázoltatik. 
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A törvény szavai világosak, csalhatlanok, mondván r a 
consulok által megítélt polgárnak joga van a népgyűlés
re hivatkozni. Ez által Publicola csak azt akará, hogy 
a részrehajló bíráktól nyomott fél ótálmat találhasson. 
Czélja a törvénynek, hogy az itélét még egyszer meg
vizsgáltatván, a vádlottal annál nagyobb igazság tör
ténjék. Felállítván a tribunusi hatalmat ti és a nép, nem 
szándékoztatok általa egyebet, mint hogy e törvények
nek fedező hatalmat, a pórnak pedig védet szerezzetek. 
Mi köze tehát e törvénynek egy tanácsbeli ügyével, ki 
felül áll az egész pórrenden, s ki tetteiről csupán a ta
nácsnak tartozik felelni? Hogy a dolgot kézzel fogható
vá tegyem, íme felszólítalak, Decius, nevezz nekem csak 
egy patríciust is, ki e törvény erejével valaha a nép-tör
vényszék elébe idéztetett volna: ha fogsz nevezni, akkor 
elismerendem ügyetek igazságát. De általában micsoda 
igazság volna az, a népet bírári tenni önnön ügyében ? 
Azért tanácslom nektek, összegyűlt atyák! mielőtt vé
geznétek, jól fontoljátok meg, hogy Coriolán ügye el
válhatatlan kapcsolatban áll saját ügyetekkel. Egyébi
ránt én nem vagyok azon gondolattal, hogy a népnek 
eddig adott jótéteményeinket, bármint jutottak legyen 
ők azokhoz, többé visszavonjuk: de nem tagadhatom 
meg magamtól, nektek mindenkép ajánlanom, ennekn-
tána kivétel nélkül mindig visszavetni a népnek oly ké
relmeit, melyekben jogaitok s a régi alkotmány változ
tatása czéloztatik."*) 

Az eddigiekből látható, hogy a Coriolán miatti vi
szályok csak ürügyei valának egy egészen más szán
déknak. A háborgás valódi oka az volt, hogy a patrici-
usi rend, a királyok elűzetése után mind inkább magá
hoz ragadván a hatalmat, az országidat jobban és job
ban aristokrataivá tenni ügyekezett: a nép, vagy inkább 
most már a hatalmat szomjazó tribunusok ellenben, tö
rekedtek minél több demokratismust hozni be, azt tör
vényekkel is lassanként erősebb lábra állítani, hogy 

•) Dionyrios. 
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végre a fő hatalom a népgyűlésekre szállván, ők lehes
senek a hatalmas Róma urai. így harczolának egymás
sal szabadságszeretet és uralkodási vágy, aristokratis-
mue és pórgőg, s e köz zavarból már ekkor emelhetek 
vala ki fejőket a későbbi szabadsággázlók, ha a nép tö
megében az erkölcs még romlatlan és tiszta nem volt 
volna. Egy Appius Claudius, egy Coriolán, mind ész
szel, mind indulattal birtanak magokat Róma uraivá 
tenni, a hogy nem tehetek, a nagy sereg szilárd erényei 
valának vigyázó őrök. 

Voltak néhányan Róma tapasztaltabb polgárai kö
zött, kik már ekkor mélyebben tekintettek a dologba, 
s látván e szűn nélküli belháborgásokat, aggodalommal 
néztek ki a respublica távolabb jövendőjébe. Ezek kö
zött volt a tisztes Valerius is, ama oonsuláris férfiú, ki 
felsőbb időkben a Szenthegyen oly buzgó eszközlőj© 
vala a békének. E valódi republicánus vérző szívvel lát
ta azt, hogy a patríciusok magoknak többi polgártár
saik felett oly elsőségeket bitorlanak, melyek minden 
szabad országban utálatosak. Lefesté a bajokat erős és 
igaz vonásokban. Beszéde szelíd volt és érdeklő, sokat 
mond az egyetértés és béke dicséretére, mint felette 
szükséges eszközökre a respublica fennmaradhatásához. 
Coriolán ügyében javaslá, hogy azt a nép elitélésére 
kell bízni. Ha a tanács a maga hatalmából némelyeket 
enged, annál erősebben megalapítja magát a többiek
ben, s mennyiben azok a magok terjedelmében csonkul
ni fognak, annyiban nyerendenek belső erejökben. Sem
mi néni fogja a nép haragját annyira lefegyverzeni a 
nagy érdemekkel tündöklő bevádlott iránt, mint ha an
nak ügyét rábizandja a tanács; Örömében, hogy szándé
ka teljesülhetett, nem fogja Coriolánt kárhozatra ítélni, 
tudván, mily kedves ő a tanács előtt. Hasznos fogna 
lenni engesztelésül, ha -a tanács tagjai magok is a nép 
közé vegyülvén, hozzájok leereszkednének, velők isme
retségeket kötnének. Ezek után Coriolánhoz fordulván, 
kérte mindenekre, szerezzen a városnak nyugodalmat. 
„Menj, Coriolán, úgymond, lépj a nép elébe, engedd 
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magadat általa megítéltetni, «z hozzád legméltóbb m ó d 
magadat igazUni, legalkalmasabb eszköz, hallgatásra bír
ni azokat, kik, tyranui, czójokkal vádolnak. A nép, lát -
váa Kóma nagy hősét & maga tribunusai előtt, megha
jolni, sohasem fog annak megbüntetésére :,vetemedni: 
ellenben, h« annak bírói hatalmát elismerni yanakodol, 
ha m&kaosúl csak a oonsulpk által akarsz elitéltetni, a 
tanácsot a néppel öaszeháborítván, rémítő lángot fogsz 
gerjeszteni. Gondold meg az anarchia szörnyűségeit: a 
törvényeket erő, a kormányt hatalom, a személyt .& 
vagyont bátorság nélkül, dühös szenvedélyek és pártok 
martalékául. Gondold meg polgártársaid és barátid, ro
konid és szüléid, gyermekeid és nőd átkát fejedre, ki 
mind ezen szörnyeknek oka leendesz." 

VaJeriu* valódilag szerette hazáját; a polgári hábo
rú képei kínosan .szaggatták szivét, nem tartóztathatá 
könnyei folyamát, a könnyei e. tiszteletes ősznek na
gyobb szónoki erővel bírtak , mint bármely szónoki be
széd; megindították,a tanácsot és békére készítették el 
a szíveket. Midőn látná, hogy hallgatói érdekelve van^ 
nak, megereszté beszéde folyamát, s mintha új erőt nyer
ne, mintha nem is. az volna, kinek előbb könnyeit hulla
ni látták, azon tisztelet-parancsoló méltósággal, szólott, 
melyet neki az ország .kormányzatában oly sok évi 
tapasztalások adának. 

„Bémíttetünk, úgymond, mintha szabadságunk kocz-
káztatnék, ha a népnek hatalmakat engedünk, ha meg
egyezünk benne, hogy ítéletet mondjon arra, kik az.ő 
tribunusait. sértik. Én más ítélettel vagyok. A respub-
lica két rendből áll: patríciusok és pórnépből. Azt kér
dem,, melyikére bízhatjuk mi e kettőnek szabadságunk 
szent zálogátF Úgy vagyok meggyőződve, hogy az a 
nép kezében, mely. csak elnyomás ellen védi magát, na
gyobb bátorságban van, mint a patríciusokéban, kiket 
az,uralkodás vágya kezdet óta mindig jobban csiklan
dott. A lovagrend, születés, gazdagság, hivatalnál fog
va örökké hatalmas fog maradni, a nép ellenben törvé
nyes jogoknál fogva mindig őrszemekkel fog vigyázni 
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az> orédág nagyaira, kik netalán elnyomásra töreltediiek, 
és törvényezeke szigorúságát borzasztó intő jelöl fogja 
szemök elébe tartani: öszvegyűtt atyák 1 Ti a királyi 
hatalmat eltöröltétek, jól tudván; hogy egyes személy 
hatalma nem szokott és nem tud korlátokat tartani, s 
nem elégedvén meg azzal, hogy a hatalmat két polgár
társaitok kezébe csak egyetlenegy évnyi időre adatok, 
oldalok mellé háromszáz tanácsbelit rendeltétek, kik 
rajok szűn nélkül ügyelvén, tisztek teljesítésében nékik 
irányt mutassanak. De ezen mind a királyoknak, mind a 
consuloknak rémítő tekintetű tanács ellen a respublica 
semmi ellenőri hatalommal nem bír. Jél tudom, hogy e 
tiszteletes tanács mind eddig csak mérsékletnek adá pél
dáit, de ezen mérsékletet, az én látásom szerint, csak 
háborúknak, csak külső ellenségtőli rettegésnek lehet 
köszönni. Ki kezeskedik azonban, hogy utódink hosszas 
béke alatt hatalomra jutván, a respublica szabadságát 
nem fogják megdönteni? Ki kezeskedik, hogy magában 
az ország szivében nem támad egy hatalmas párt, mely
nek feje magát Róma zsarnokává teendi? Kell tehát, 
hogy a tanácson kivűl emberek legyenek, kik az ily ne
mű törekedést a népgyűlésnek bevádolván, még sarja-
dékban elfojthassák. Kérdheti valaki, ha nem lehet-e a 
nép részéről is hasonlótól rettegni, s h a akadályozhatni-e, 
hogy a pórseregből is egykor egy pártfej támadjon, ki a 
nép javának ürügye alatt mind a népet, mind a tanácsot 
függetlenségétől mégfosztandja ? De ti tudjátok, hogy 
ilynemű veszélynek legkisebb jelekor a consuloknak ha
talma van dietátort nevezni, dictátor pedig a ti körö
tökből nevezhető, s ő élet s halál felett határtalan hata
lommal birván, elég erős mirden népi törekedéseket 
semmivé tenni. Hogy pedig a dictátor hatalmával visz-
eza ne éljen, azon bölcs rendelést tevétek, hogy hivatala 
csak hat hónapig tarthasson. Ekként minden részről vi
szonyos vigyázat álland fel. A tanács ügyelni fog con-
sulaira, a népre a dictátor stb. Minél féltékenyebb lesz 
egyik rész a másikra, annál hasznosabb a. szabadság 
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fennmaradására, • annál tökéletesb lenzen renpnblioánk 
alkotmánya."*) 

Valerios beszéde a tanács többségét meghódító. So
kan voltak, kik még szólottak, de többnyire csak Vale-
ríust ismételve. A szabadság fenntartására, úgy mon
dának, semmi sem leszen oly jó foganatú, mint ha min
den polgárnak jog engedtetik a törvényszegőket a nép
gyűlésnek bevádolni. Ez a hatalmasbakat korlátok közt 
tartandja, a népnek pedig törvényes elégtételt nyújtand 
olnyomói ellen, s nem fog kísértetbe jőni, hogy lázadás
hoz folyamodjék. E szerint a szavazat többsége eldönté, 
hogy Coriolán ügye a nép Ítélete alá bocsáttassék. — 
A tanács előtt tudva volt, hogy ártatlant enged által 
ellenségi szenvedélyének: de jobbnak látta ez úttal, Va-
lerius okaira hajolva , minden személyes nézeteit el
mellőzni. 

Coriolán, látva, hogy a tanácstól elhagyatott, mie
lőtt a végzés aláíratnék, még egy beszédet tárta. „Ti 
tudjátok, öszvegyűlt atyák, milyen vala mind eddig vi
seletem köztetek; tudnotok kell azt is, hogy minden 
időkben s változásokon bizonyított hűségem a tanács
hoz lázitá fel ellenem a nép haragját. Nem akarok szól
ni a háláról, melyet tetteimért mai napon tőletek nye
rek. A következés, emlékezzetek meg, be fogja bizonyí
tani, hogy gyarló, sőt talán rossz czélú is vala azoknak 
tanáosa, kiknek véleményét most ügyemben követni 

{'ónak találtások. Azonban, miután Valerius véleményé-
tez állátok, szabad legyen legalább tudnom, mit vétet

tem, s milly föltételek alatt adtok' ki engem ellenségeim 
dühének?" •*) 

E beszéddel Corolián azt akará kivizsgálni, ha a ta
nácsban mondott beszéde a tribunusoktól kérdésbe fog-e 
vétetni? A tribunusok, bár mint haragvánake beszédért 
Coriolánra, nehogy a tanácsot magok ellen ingereljék, 
ast mondák, hogy vádjok osak Coriolán tyranni háta-

*) Dionysius. 
••) FluUroh. 
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lomra törekedését fogja tárgyazni. „Ha így van —felelt 
Coriolán,—8 csak ez alaptalan rágalom ellen kell maga
mat védenem, minden haladék nélkül megjelenendek 
a nép előtt, s ha vétkesnek találtatom, semmi büntetés 
alól magamat kivonni nem fogom. De aztán, bizonyára 
ezen vádat hozzátok fel ellenem, s a tanács végzése ki 
ne játszassék." A tribunusok megígérték, s Coríolánnak 
huszonhét nap adatott, melynek lefolyta után a gyűlés 
előtt meg kellett jelennie. 

Ezen végzés a tribanuBok által kihirdettetett a nép
nek, 8 egyszersmind parancs bocsáttatott mind a váro
siak, mind a künn lakókhoz, hogy huszonhét nap múlva 
a gyűlésben megjelenjenek Coriolán ügyében szavazni. 
Mindenek nyugtalansággal várták a napot, melyen Co
riolán on boszújokat éreztethetik, mert a tribunusok any-
nyira felingerlék ellene a szíveket, hogy sokan azt hin
nék, ezen ember megdöntésétől függ a respublica bol
dogsága, kit azonban nem régiben még bálványozának. 

Megjelent az elhatározott nap. Teméntelen .sokaságú 
nép tódúlt öszve a piaczon. A tribunusok, mielőtt a ta
nácsbeliek megjelennének, a népet tribusokra oszták. 
Servius Tullius uralkodása óta mindig oenturiák szerint 
ment a szavazás, most a tribunusok ezt megváltoztaták, 
ami Coriolán ügyére elhatározó befolyású lépés vala.*) 
Megjelenvén a consalok, kívánták, hogy a régi szokás 
tarta8sék meg; de a tribunusok egész bátorsággal ki-
mondák, hogy ők más nemű szavazást népi ügyben meg
engedni nem fognak. Hosszabb szóverseny után 
csakugyan a tribunusok akarata állott meg, részint 
mert makacsabban víttak véleményük mellett, részint 
mert a tanács Coriolán ügyét nem akará saját ügyévé 
tenni. 

Minucius consul felszólala Coriolán mellett, kérte a 
népet, tekintsék e nagy ember érdemeit, s ne adjanak 

*) A centuriák szerint szavazásban a patríciusok voltak hatal
masbak, a curiík szerintiben a pór. Innen a tribunusok harcza ez 
utósó mellett. 
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okot róla azt mondhatni, hogy törvényszék elébe állít
tatott, mint alacsony gonosztevő. Sicinius azt félelte, 
hogy ily tekintetek mellett szabad országban senki 
bátorságban nem élhetne, s minden nagy embernek 
büntetlenül lehetne Vétkeznie.Monarchiákban, úgymond, 
hol személy uralkodik, kegyelmezhetnek a fejdelmek: 
de republicánus országban törvénynek kell uralkodnia, 
mely egyképen jutalmaz és büntet minden rendű pol
gárt. Ekkor elolvastaték a tanácsvégzet, mely szerint 
Coriolánt semmi mással vádolni nem vala megengedve, 
mint a zsarnoki hatalomra vágyódással. Ez vala minden 
védelem, mit Coriolán ügyében a tanács teve. 

Most Sicinius szólala fel, s előadá, miként törekszik 
Coriolán, a római hajdani királyok ivadéka, régóta ki
rályi hatalomra. Hogy születése, hősi tehetségei, párt-
híveinek nagy száma, kiket valódi jobbágyai gyanánt 
lehet tekinteni, gyanút igen is nagyot támasztanak el
lene. Soha eléggé nem vigyázhatni, hogy e* a patríciu
soktól örök magasztalásokkal elhalmozott hős, hazája 
szabadságát veszélybe ne döntse. Már csupán az is , 
hogy ő polgártársai szemében gyanút gerjeszte maga 
iránt, Róma törvényei szerint büntetésre méltó. 

Coriolán megjelent a nép előtt, szilárd tekintettel, 
mely bámulatra ragadá nézőit. A tribunusok hamis 
vadai ellen semmit sem mondn, hanem a helyett elbe-
széllé, mit teve eddig s mint szolgált hazájának. Elő
számlálta az ütközeteket, hol jelen volt hét esztendő lefor
gása alatt; említé sebeit, felhordá vezéreitől nyert jutal
mait, s mint lépett nyomról nyomra felébb a hadi pályán. 
Megmutogatá a népnek bajnoki koszorúit, melyeket itt 
és amott nyerni szerencsés volt, megnevezé polgártár
sait, kiknek életét megmentette, felhiván mindenikét bi
zonyságul. Egy sereg, nagyobb részint a pórrendből, 
azonnal előlépett, s megvallá, hogy Coriolánnak köszön
heti életét. „Mi számtalanszor láttuk, mondának ők, 
mint rohant be az ellenség legsűrűbb rendéi közé, hogy 
polgártársa életét saját vérén megmentse, s most íme 
igazságtalanul vádoltatik azért, hogy mi őt szeretjük 
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mint éltünk szabaditóját, hogy rajta csüggünk mint vé-
denczei. S lehet-e ez az ő vétke, vagy & miénk? Tehe
tünk-e mi másként hálátlanság mocska nélkül? Ha 
pénzre akarjátok őt ítélni, készek vagyunk érette min
denünket váltságul adni; ha száműzitek, vele fogunk 
menni; ha életét kívánjátok, vegyétek inkább miénket, 
mely úgy is övé, melyet nélküle nem bírnánk, s így 
legalább lefizetjük neki tartozott adónkat, s a hazának 
egy jeles polgárt megszabadíthatunk." Könnyekre fa
kadtak e jószívű emberek beszédeik alatt, s gyermekileg 
zokogának. Ekkor Coriolán elszakasztá köntösét s meg-
mutatá csatákban nyert sebeit. „E derék polgárok éle
téért nyertem e sebeket, úgymond, értök tevém vére
met ezerszer koczkára. Egyeztessék meg a tribunusok 
az ily tetteket azon váddal, melyeket ellenem koholtak. 
Hihetni-e, hogy az, ki vérét a népért áldozna, a népnek 
ellensége legyen? Ki őket megszabadítani annyiszor 
küzdött, őket éhhel hálásra kárhoztassa?" 

E beszéd, nemes méltósággal, ami Coriolánnak oly 
nagy mértékben tulajdona vala, elmondva, s azon önér-
zéssel és bátorsággal, mely az ártatlanságnak hű kísé
rője szokott lenni, nem volt foganat nélkül. A nép szégyen-
leni kezdé neheztelését. A jámborabbak azonnal fel-
kiáltozának hogy ily nagy embert s hasznos polgárt fel 
kell minden vád alól menteni. A tribunusok meg valá-
nak lépetve s rettegve látták a nem várt jelenést. Azon
ban Decius, mint mondánk, a legügyesebb a egyszers
mind fortélyosabb szónok közöttük, azonnal felszólala, 
hogy Coriolán ellen még egyéb vád is van, melynek 
megczáfolására hasztalan lesz sebek mutogatása és tet
tek kérkedékeny emlegetése. ,,Tudjátok, úgymond, pol
gárai Rómának! hogy törvényeink szerint az ellenség
től elszedett zsákmány az egész római nép sajátja, hogy 
felőle sem katonának intézeteket tenni nem fjzabad, hogy 
az érettök bejött pénz a quaestor által a köz kincstárba 
tétetik:s íme; mégis Coriolán,-.ezen törvények ellenére, 
melyek egykorúak Kómával, miután Antiumban neve
zetes zsákmánylást tett volna, az elfoglalt martalékot 

Bijia. ül. 3 
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barátjai közt osztotta el, s ekként a nép tulajdonát 
cziinboráinak ajándékozd, hihetőleg zsarnoki czélja zá
logául. Felszólítalak téged ezennel, Coriolán, hogy e 
vádat czáfold meg.'1*) 

E vádnak megítélésére szükség említenem, hogy azon 
korban, midőn az élelmi szükség miatt a nép és patríciu
sok között viták folytának,az antiumiiik, használván az 
alkalmat, beütöttek Rómahatáraiba és pusztítottak, rab-
Iának egész a városi kapukig,a nélkül, hogy Komiban a 
népet fegyverfogásra lehetne bírni.Coriolán nem tűrhető 
e gyalázatot. Engedelmet kert a consuloktól ellenök 
•fegyvert foghatni; öszv&szedé híveit, s megígérte a pór
rendi katonáknak, hogy ha zászlójához állandauak, 
zsákmánynyal megrakodva fogja őket haza vezetni. A 
katona« ismerve Curiolán hadvezéri tehetségét, 8 ezen 
felül éhségtől űzetve, zsákmány reményétől kecsegtetve, 
csoportosan sereglettek Coriolán zászlójához. Coriolán 
kivezeté őket a városból, megrohaná a szerte kóborló 
ellenséget s több ízben megverve, beűzé Antium falai 
közé, hol, míg azok rettegve a Coriolán névtől, mago
kat zárva tartanák, ő kölcsönért kölcsönt fizetve, meg
engedő katonáinak a rablást, kik végig kalandozván a 
sík földet, teméntelen zsákmánynyal tértek vissza. Co
riolán, Ígérete szerint, általe.ngedé mindeniknek, amit 
szerzett, részint sínlődő háznépe táplálékára, részint 
hogy példát adjon nekik élelemszerzésre az ellenség 
telkeiről. Ez volt tehát a vétek, melyet most Decius 
ellene felhozott: de az nem volt való, hogy ő a zsák
mányt barátinak adta vagy épen felosztotta volna, mert 
mindeniké az volt, lett legyen patricius vagy pór, a-
rait saját erejével szerzett. Coriolán veszedelme az vala, 
hogy a zsákmánynyal terhelten visszatérőket azok, kik 
a városban maradtak, irigy szemmel nézték, amit De
cius megsejtvén, még azon időben eltökélé egykor Co
riolán ellen használni. 

„Királya vagy-e te Rómának, Coriolán, mond e 

*) Dionys. Plntarch. 
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fondor tribunus, hogy sajátjairól kényed szerint intéze
teket t('s7.8z?" Meglepve e vád által, melyre épen nem 
vala elkészülve, Coriolán nem tuda egyebet felelni, mint 
hogy a dolgot előadta, miként történt vala. Kik azon 
csatában jelen voltának; azonnal előállottak bizonyságot 
mondani a dolog valósába felől, azonban a másik fele
kezet nagyobb számmal volt, s most felzudúla. Látván 
a tribunusok e kedvező pillantator, minél hirtelenebbűl 
szavazatra bocsáták az ügyet, s Coriolán a többség által 
örök számkivetésre Ítéltetek.") 

A patríciusok nagyobb része magát is száműzve ér
zette e nagy emberrel, ki mindenkor t-'imas/.n és véde 
vala a patriciusi rendnek. Eleinte köz rémülés támadt 
bennök: de csakhamar bos/.ú és elkeseredés foglalta el 
a szíveket. Némelyek Valerius ellen keltek ki, hogy 
sima beszédével a tanácsot elcsábítá, mások önmago
kat vádiák szerfeletti engedélylyel, mindnyája keserűen 
bánta, hogy vég eszközökhöz nem nyúlt inkább, mint 
ily nemesíeikű, nagy polgárt ellenségei negédének en
gedett. A i «p ellenben örvendett fényes diadalmának : 
s a két rendet most nem ruházatról s egyéb jelekről, 
h >nem vidám vagy sajnálatos arczárói lehetett megis
merni. 

Változás egyedül Coriolán külsején nem volt látható. 
Járása, arcza. raozdulati nyugalmasak valának, s mind 
azok ki>zt, kiket e történet érdeklett, csupán az ő lelkén 
nem voltak elcsüggedés jelei. De e nyugalom csak kül
sején mutatkozott, belseje, mint látni fogjuk, vulkán 
vala, hol harag és elkeseredés lángjai égtek. A gyűlés 
ut'ín mindenek előtt haza tért, hol anyját és nőjét köny-
nyekben elázva találta, lnté őket hideg, kevés szavak
ban, a sorsnak e csínyát állhatatosm tűrni; megölelé 
őket, apró gyermekeit gondjaikba ajánlá, s elhagyá a 
várost, a nélkül hogy egyket védenczein kivűl valakit 
magával menni engedne. A város végéig nagy sereg 

•) Dionys. Plut. Liv. 
3* 
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tanácsbeli és patrícius kísérte. Haraggal levén el telve 
gyávaságokért, egyikhez sem szólott; némán halada 
előttök, némán vált el tőlök.*) 

A pórnép lelkét mind eddig nem tapasztalt öröm 
foglalá el a győzödelmen, melyet a patríciusok ha ta l 
mán vőn. Nem ok nélkül, mert Coríolán megítéltetés é-
vel a respublica eddigi alkotmánya a maga alapjaiban 
vala megrendítve. A nép, mely ekkorig a patríciusok 
hátalmától függött, most ezeknek bíráivá tette magát , 
s végzéseket hozott az ország legnevezetesebb dolga
iról. A fő hatalom most a tanácstól a nép , vagy i n 
kább a tribunusok kezébe látszott szállani, kik népvé
dői czímök alatt Róma kormányzóivá emelték fel m a 
gokat. Csupán a consulok, mint fő igazgatói az ország
nak, voltának előttök még némileg félelmesek; azért , 
hogy ezek hatalmát is megtörjék, oly patríciusokat 
ügyekeztenek consulokká választatni, kik hozzájok szí
tanak, vagy szellemi tehetségűk gyengébb hogysem t ő -
lök félni lehetne. Mint védei s pártfogói iránt vak biza
lommal lévén a nép nagy serege, melyet szenvedély 
szokott mozgatni, ész ritkán, magokat vezetőjévé tet ték 
a közvéleménynek, gondolkodásnak. J ó hadvezér, úgy 
mondának, ritkán jó az ország kormányán; a hős meg
szokván háborá idején a korlátlan parancsolást, győzö-
delmes fegyvereivel bizonyos büszkeséget hoz magával 
haza, és felsőségi érzést, melytől szabad országban min
denkor félni lehet. Miután a consulok, elég igazságtala
nul, csak patríciusok közöl választatnak, azon kell ügye-
kezni, hogy e nagy hatalmat szelíd, jámbor emberek 
nyerjék meg. Az igen kitűnő elmék, győzelmekhez szo
kott hadvezérek, s általában a dicsvágyó lelkek vesze
delmesek szabad országban*. £ gondolatok, melyekben 
oly sok való is vagyon vegyülve, a szabadságféltés színe 
alatt könnyen hitéit nyertek, a irányúi szolgáltának it 
választásnál. Élihez járult még az is, hogy ÍJorioIáii 
ügyében, mint láttuk, a tribunusok erőszakosan kivit-

*) PlllfitfCil. 
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ték a curiák szerinti szavazást, ami e népnek rendkívüli 
liatalmat ada, mitől jövendőben a tribunusok semmi na
gyobb tekintetű tárgynál el nem állottak. így történt, 
hogy a í . Sulpitius és Sept. Largius consulok alatt tar
tott választásnál a nép megtagadá szavát Kóma nagyobb 
elméitől, s consulokká Cajus Július Julust és Pub. Pi-
narius Rufust választá, két igen gyenge embert, kiknek 
sem harcz sem béke idején nem lehete tekin tetők, s con
sulok azért lettek, mert rá semmi érdemök nem volt. 
Így mene Róma alkotmánya a demokratia felé hatalmas 
léptekkel, a nélkül hogy haladását az aristokraták gá
tolni képesek lehettek jolna. 

Coriolán száműzetése első napjait mezei jószágainak 
egyikén töltötte. Itt kezde tűnődni balesetén, s itt gon
dola azt végig egész nagyságában. Föltámadának lelké
ben a boszúvágy szörnyei hálátlan polgártársai ellen, s 
a nagy ember odáig hagyta magát indulatitól ragadtatni, 
hogy hazája feldúlását eltökélné lelkében. Azonban mi
ként volna az eszközölhető? Melyik szomszéd nép e-
léggé erős Rómával háborút viselni? Végig horda elmé
jét a népeken, melyek hazájával ellenséges viszonyban 
állottak: sabinok és tusciusok, aequusok és volscok, s 
herniciabéliek. Elméje a volscokon, a régi Látium egyik 
népén, állapodék meg. őket találta Róma legnagyobb 
ellenségeinek s egyszersmind leghatalmasbaknak fegy
vert emelhetni. E nép több apró városokból állott, me
lyek szövetségben. lévén egymás közt, követeik által 
kormányzák magokat. Ezen Róma növekedését mindig 
irigy szemmel néző ország sokszor harczolt a rómaiak
kal véres csatákat, bátran és elszántan, de kevés sze
rencsével. Sok birtokait veszté el, s utÓsó háborújakor 
két évi fegyverszünetet kellett kérnie, hogy meggyen
gült erejét helyre állíthassa. De a balszerencse nem 
csüggeszté, nevelte inkább rómaiak ellen forralt harag
ját a szilárd eltökélésű népnek. Olaszország nemzeteit 
nem szűnt meg Róma ellen bujtogatni minden alkalom
mal. E nemzeti gyűlöleten épfté Coriolán a maga nagy 
reményeit hazáján boszút állhatni. Azonban szándékát 
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kivihetni minden másnak könnyebb volt volna mint neki, 
Id a volscoknak egy éa más alkalommal több károkat 
okozott mint minden római. O nem egyszer tette sem
mivé seregeiket, nem egyszer pusztítá tartományaikat, 
bevette és feldúlá városaikat, s neve behatván minden 
volscusi megyébe, egyképen vala mind gyűlölt, mind 
rettegett. 

Mind ezeknél még egy nagyobb akadálya is volt 
Coriolánnak. Antinmban tudnillik egy férfiú lakott — 
neve Tullus Attius*) — ki származás, gazdagság és 
bajnoki tehetségek miatt a volscoknál királyi tekintet
ben állott. Coriolán ezen embertől leginkább gyűlölte
tett, mert a vitézségben egymásnak versenytársai Tálá
nak , s ami még bajosabb, Tullusnak gyakran kellett 
tapasztalni, hogy e római hőssel nehéz mérkőznie. Co
riolán seregei gyakran megverték Tulluséit, s a két baj
nok nem egyszer kelt egymással viadalra, honnan több
nyire Coriolán tért vissza győztesen, s így közöttök a 
nemzeti gyűlölségen túl még személyes is vala. Gon
dolhatni ezek szerint, hogy Coriolán Tullusnak kedves 
vendége nem fogott lenni, s még is ellent nem állván 
ennyi ok, e vakmerő római eltökélé nem csak a vols-
cokhoz, honem magához Tullushez menni. E vonás ne
vezetes bizonysága annak, hogy ő mélyebben tuda az 
emberi lélekbe is tekinteni, s hogy Tullushoz menetele 
nem rosszul vala kiszámítva. Felöltözék oly ruházatba, 
mely őt Antiuraban ismeretlenné tévé, s napszállat után 
bemenvén a városba, észrevétlenül Tullus házába lopa-
kodék. Itt elburkolá arczát köntösébe, és letilt a ház 
tűzhelyén.**) E különös megjelenés a házi cselédek közt 
figyelmet és csodálkozást gerjeszte: de senki eligazítani 
őt nem meré, mert külsején valami mutatkozott, mi i-
ránta némi tartózkodást és tiszteletet gerjeszte. A szol
gák bejelenték uroknak e különös ember megjelenését. 

*) Lír. Dionys. — Plutarcbnál Tullus Amphidiusnak neveztetik. 
**) A ház tűzhelye Vestánuk, mint védistennónek, vala szen

telve s asylum gyanánt tekintetett, hol az üldözöttet megsérteni 
tilalmas volt. 
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Tullus azonnal kijőve, kérdé, kicsoda és mit kíván? — 
Ceriolán fölfedvén ábrázatát, Tullusra függeszté szemeit. 
„Ha nem ismersz, úgymond, magam leszek magamnak 
árulója. Én Cajus Március vagyok, ki neked és hazádnak 
annyi kárt szerzettem. Tetteimet tagadni nem engedi a 
Coriolán név, melyet viselek emlékéül hazád iránti ha
ragomnak , egyedül való jutalmául érdemeimnek, s a 
Barnáért kiáltott veszélyeknek. A római nép negéde s 
aat áruló és gyarló tanács, mindent elveve tőlem, sajá
tom egyedül e név maradt. Száműzve hazámból, tűz
helyeden kerestem állapodást, nem hogy éltemet ment
sem — mert ha haláltól félnék, nem jöttem volna ide— 
hanem hogy üldözőimet megboszúljam, símé már is bo-
szúmat állom avval, hogy téged, ellenségemet, személyem 
urává teszlek. Ha van bátorságod Róma ellen fegy
vert fogni, fordítsd hasznodra balsorsomat, s tedd sze
rencsétlenségemet néped szerencséjévé. Én ügyesebben 
fogok tudni Róma ellen harczolni, mint valaha ellenetek
mert jobban ismerem az ellenség állapotját, mint a tié
teket. Ha pedig nincs merészséged Rómával föltenni, 
vedd éltemet, regi ellenséged életét, ki egykor talán ne, 
i«d és népednek még ártalmas lehetne." *) 

Elbámulva e bátorságon és beszéden, Tullus kezet 
Btyújta a száműzöttnek. „Ne rettegj, úgy mond, Corio
lán I e bizodalom, melyet hozzám mutatsz, legyen zá
loga annak, hogy nálam bátorságban vagy. Te magadat 
adod nekünk B ez elég kárpótlás, sőt nagyobb annál, 
mit elvevél. Szolgálatidat, melyekre ajánlkozol, ígérem, 
mi jobban fogjuk jutalmazni mint polgártársaid. Remélj 
minden jót a volscoktól." Bevezeté őt szobáiba, meg-
vendéglé, s a következő napot tanácskozásban tölték el 
a kezdendő háború iránt. 

A rómaiak s volscok közt, mint mondám, fegyver
szünet vala, arról kellé tehát gondolkodni, mint lehetne 
ezt jó ürügy, alatt megtörni. Alkalom önkényt ajánlko
zók. A rómaiak nyilvános ünnepeket készültének tartani, 

*) FlaUrch. Diónyi Livim. 
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melyek nálok egy részét tevék az istentiszteletnek. A z 
olasz népek seregenként jöttek Rómába ez ünnepekre, 
s oly nagy számmal, hogy nem férhetvén házakba, sza
bad ég alatt kellett Bátorokban tanyázniok. E népsoka
ság aggodalomba ejté a consulokat, amit hogy még i n 
kább neveljen Tullus, fogadott embere által azon hírt 
szóratta el a városban, hogy a volscok Rómát felgyúj
tani szándékoznak. A consulok rögtön tudtára adák ezt 
a tanácsnak, mely ismervén a volscok gyűlöletét Róma 
iránt, hive a hírnek, s végzést hozott, s egész városban 
kihirdetteté, hogy napszállatig minden volscus eltaka
rodjék Róma falai közöl, sőt kijeleltetett a kapu is, a-
melyen kimenniök kellé. A parancs szigorúan hajtatott 
végre, s egy volscus sem marada]Rómában. Boszúval és 
nehezteléssel tértének haza, s annak vágyával, hogy e 
gyalázatot megtorolhassák. Tullus, mintha történetesen 
jőne elejökbe, álnokul kérdé haza tértök okát. Midőn 
elmondanák, még inkább bujtá lángjokat. Lehető-e, úgy
mond, hogy istenek s emberek gyülekezetéből mint 
őrülteket, szentetleneket kiüzének ? s kiüzének minden
egyebek között csupán titeket ? Bevárjátok-e, hogy 
gyalázóitok, minden fegyverszünet daczára, rajtatok 
ütvén, telkeiteket újonan feldúlják?*) 

E szavak felingerlék őket, elannyira, hogy csak
hamar gyűlés tartatván Antiumban, szavazat többsége 
által elhatároztatnék a háború. Mielőtt azonban szán-, 
dékok kiviteléhez nyúlnának, Tullus, az egész dolog, 
vezetője, elmondá nekik, hogy Coriolán közöttük van, 
s kérte, hívnák őt gyülésökbe. „E hadvezér, úgymond, 
ki annyiszor bizonyítá be ügyességét, most még inkább 
fel van gerjedve a rómaiak ellen, mint minmagunk, s 
úgy látszik, a sors hozta őt közénk dolgaink jóvá-téte-
lére. Ö bizonyosan helyes tanácsot fog nekünk adni, s 
annak veszélyeit megosztandja velünk." 

*) Plutarch. — Dionys. L. VIII. azt mondja, hogy Tullus ma
ga vala Rómában 8 maga térj észté ez álhfrt. Liviusnál láthatni 
Tullus beszédét. 
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Coriolán meghívatott. Azon elszánt és bátor tekin
tet, melylyel elejokbe lépett, minden szemeket e nagy 
hírű emberre függeszte, ki maga egykor nagyobb rette
gést gerjeszte leikeikben, mint egész Róma. Szavait; 
azon tisztelettel és részvéttel hallgaták, mely az üldö
zött érdemnek mindig elmaradhatatlan követője. Beszé
de bátor, észszel és meggondolással teljes, s szenve
délyeket lázasztó vala, s belőle látható volt, hogy Co
riolán mind hadvezér mind szónok egyképen nagy. Ta
nácsa az volt: Küldessenek Rómába követek s kíván
tassanak vissza az elfoglalt birtokok; ha pedig megta-. 
gadtatnának, jelentessék háború. — Ajánlá szolgálatát, 
a volscoknak, mint hadvezér, vagy közvitéz. Beszédé, 
felgyújtá hallgatóit; a háború elvégeztetek; Coriolán. 
Tullussal egyetemben hadvezérekké" neveztettek, s egy 
alkalommal a római száműzött, polgári joggal ajándé
koztatott meg.*) 

A követek elmentenek Rómába, a volscok üzenetét 
előadandók. Róma nem tudá, mit teazen fenyegetéstől 
rettegni, s országlása elveinek egyike vala, nem enged
ni, még győzelmes ellenségnek sem. A követeknek azon 
válasz adatott, hogy a római népnek nem szokása féle
lemből visszaengedni azt, mit győzedelmes fegyverrel 
magáévá tőn, s ha a volscok elsők nyúlandUnak fegyver
hez, a rómaiak utósók lesznek, kik azt leteendik. A há
ború tehát el vala kezdve. **) 

Tullus és Coriolán, a rómaiak válaszát előre sejtve, 
készen tárták seregeiket, s úgy egyeztenek meg, hogy 
Tullus a tartalékcsapatokkal honn marad vedül, Corio
lán pedig a rómaiak és frigyeseik birtokának pusztítá
sára megyén. Coriolán fölkerekedék táborával, megtá
madd Circaeát, s kiűzte belőle a nem régiben megtele
pedett római gyarmatot. Utána elfoglalta Satricümot, 
Longulát, Poluscát és Coriolit, melyeket a rómaiak 

*) fiionjrc. L. VIII. 
*») Plutarch. 
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csak azimént foglaltak a volscoktól. Elvévé továbbá 
Corbia, YiteUia, Trebia, Labicnm és Pedum varosait. 
Veles ellent állván, ostrommal foglaltatott el, s lakosai
nak tapasztalniuk kellé egy győzedelmes és boszús el
lenség dühét. Coriolán megparancsold katonáinak, hogy 
•égig kóborolván a római telkeket, mindent dúljanak, 
pusztítsanak, de kíméljék a patríciusok birtokait. Ezt 
vagy azért, hogy patríciusok iránti hajlandóságát ma
tassa, vagy, ami hihetőbb, hogy a patríciusokat a pór 
előtt gyanúba hozza, mintha velők titkos egyetértésben 
állna, s a két rend között meghasonlást támaszszon. A -
mit, ha csakugyan czélja vala, el is ért, mert a nép a-
zonnal fölemelé szavát a tanács ellen, hogy Coriolánnal 
szövetségben áll, s ő eszközlé, hogy most ellenséges fegy
verrel jő, hihetőleg a tribunusi hatalmat eltörleni. A 
Eatriciusok ellenben szemrehányásokat tőnek a népnek, 

ogy oly jeles polgárt és hadvezért elkeserítettek ha
zája ellen fegyvert ragadni. Bizodalmatlanság, gyana-
kodás, gyűlölet támadt bennök egymás iránt, s a köz 
rendetlenségben nagyobb iparral dolgoztak egymás ron
gálásán, ho£y sem az ellenségén. A consulok a város 
falai közé húzódtak, rettegve oly daliával mérkőzni 
mint Coriolán. A nép s tribunusai, kik máskor oly bát
rak valának Coriolán ellen zajt támasztani, most nem 
igen mutattak kedvet vele szembe szállani. Mindenfelől 
határozatlanság, zavar és félelem. Rómából senki kii 
menni nem akara, részint mert vezéreiben nem bízott-
részínt mert Róma szövetségesei egymás után kezdenek 
a győzőhöz pártolni. 

Kómának rémítője, Coriolán, nem találván sehol 
akadályra, elfoglalta Lavinumot, s egyenesen a város 
felé tartván, tábort üte a cluili sánczoknál 40 stádiumra 
(öt német mérföldre) Rómától. Győzelmeinek híre min
denfelől öszvetódítá a volseokat, annyira, hogy még 
Tullust is elhagynák katonái Róma felzsákmányoltatása 
reményében, s nyilván kimondák, hogy ők csak a római 
vezér zászlói alatt akarnak harczolni. Ez újabb győzö-
delme volt Coriolánnak versenytársán Tulluson, de e g y -
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szersmind szerencsétlensége is, mert a dicsszomjá vol»» 
cas lelkében újra fölébredett a boszú Coriolán ellen. E -
gesz Olaszország Coriolánra függeszté szemeit és A. 
rómaiakra, kiknek most szomorúan kellett látniok, meny
nyire függ a hadi szerencse gyakran egyetlenegy el
métől. Úgy látszott, mintha Coriolán száműzetésével az: 
erős Rómából egyszerre a hősi lélek is elszállott volna. 
A rémülés rendkívüli volt; a nép, mely a város falairól 
nézte, mint pusztíttatnak telkei, heves zajjal békealkut 
kívánt; az ítéletet, mely Coriolánt száműzte, kegyetlen
nek monda és elrontani javaslá; szóval, az ingatag cso
port, mely előbb nagy dühhel kegyetlenkedett az ártat
lanon, most szint oly hévvel óhajtá, hogy az he történt 
legyen. Egészen másként a patríciusok. Ők, előbb védői 
Coriolánnak, most ellenszegültek a nép kivánatinak, 
részint, mert Coriolán most már, mint hazája ellensége, 
inkább büntetésre, hogysem bocsánatra vala méltó, ré
szint, hogy újabb példáját adja annak, amit többször 
mutatott: hogy legnagyobb szerencsétlenség idején leg
makacsabb a békekötésben. Ekkor mondatott ki a tanács 
által azon kevély szó, hogy Róma nem ereszkedik alku
ba lázadóval, meddig fegyverét le nem teszi, melytől 
későbben gyalázattal kellett elállania. 

Értésére jutván Coriolánnak e büszke válasz, fölkele-
táborával, s egyenesen a városnak indult, mintha azt 
ostromlani akarná. Ez elszánt és vakmerő lépés lelohasztá. 
a kevély rómaiak dagályát, s büszkeség helyett rettegés 
foga el szíveiket. Elvégeztetek egyenlő akaratával a 
két rendnek, kogy Coriolánhoz követek küldessenek 
békeszerzendők. ö t consuláris férfiú neveztetett ki, 
mind olyan, ki egykor Coriolán iránt hajlandóságát bi-
zonyítá. 

Coriolán eltökélé, hogy megalázza a makacs kevély
népet. Katonáit két rendbe állítá fegyveresen, s közöt
tük kellett elmenniök Bóma követeinek, ö maga, kö
rülvéve tábora nagyaitól, tábornoki székén ülve fogadta, 
őket büszkén, mint oly ellenség, ki karddal készül tör
vényeket szabni. A követek egész alázattal járultak 
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elébe, érzékeny éa szerény szavakba önték kérelmüket, 
adjon békét a két háborgó népnek, s ne örüljön a vols-
cok hasznával hazájának ártani. Coriolán kevélyen vá
laszolt: „Ha, úgymond, visszaadatnak az elfoglalt bir
tokok, ha a volscoknak szinte mint a latinoknak, római 
polgárjog engedtetik, ha visszahivatnak az elfoglalt föl
dekről a római telepfóldmívelők, akkor alkuba fog velők 
ereszkedni, különben nem." Miután a volscok ügyé
ben kevélyen szólott, szelídült ábrázattal fordul hoz-
zájok, nyájasan szóla velők, szívesen emlékezett iránta 
mutatott hajlandóságokról, megköszöné nekik, hogy 
pártfogolák nejét és gyermekeit, s harmincz napot en
gedvén gondolkodásra a békekötés pontjai felől, elbo-
ceátá őket. *) 

Ez idő elfolyta alatt elfoglald a latinoknak több vá
rosaikat, s a határnap eltölte után újra visszatért tábo
rával 8 megszállott Róma kapui előtt. Róma a harmincz 
napot tanácskozás között töltötte el, de a kevély repub-
licanus nép újra is csak azt határozá, hogy semmi tör
vényt nem fogad el, meddig az ellenség fegyverét le 
nem teszi. Követek jövének, kérve Coriolánt, ne kíván
jon tőlük oly békekötést, mely gyalázatukra szolgáland, 
mert semmi ilyenben megegyezhetni nem fognak. A ter
mészeténél fogva is már szigorú Coriolán hidegen felelt 
nekik, hogy egyéb választások nincs, mint az elfoglaltak 
visszatérítése vagy háború. Még három napot enged, 
úgymond, melynek elfolyta után többé ne merészeljenek 
hozzá jőni. 

A követek visszatérte nevelte a rémülést. Mindenki 
fegyverhez nyúlt; némelyek a falakra, mások a kapukra 
állani őrül, nehogy Coriolán titkos szövetségesei által, 
mint hitték, elártiltassanak; sokan házaikat elsánczolni 
kezdették, mintha az ellenség már benn volna. Rend s 
hadfenyíték sehol; a consulok tehetetlenül, mintha hi
vatalaikról lemondottak volna; a tribunusok hollétéről 

«) Dionys. L. VIII. Pint. 
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semmi hír. Ezek nem voltak többé a hajdani bátor ró
maiak, kiktől reszketett Olaszország. Úgy látszott, egész 
nemzet lelke Coriolán lelkébe szállott, megbőszülni a 
hálátlanságot. Gyülekeztek és oszlanak, tanácsot tanács
ra halmoztak, melyeknek egyike sem volt a római névre 
méltó. Végtére a vallás szolgait kűldék Coriolán meg-
engesztelésére. 

Papok, jóslók, áldozat szolgái, ünnepélyes és szer
tartási öltözetökben mentenek, mint búcsújárásra, Co-
riolánhoz. Tisztes méltósággal léptek végig a táboron, 
s szónokjok istenekre és mindenre ami szent, kére Co-
riolánt, kímélné hazáját: de ő el vala tőkélve velők ha
ragját éreztetni, s azt felelte mozdíthatatlanul mit előbb: 
„A mit kívánnak, magoktól függ. A volscok békére 
lépnek, mihelyt vissza lesznek adva az elfog alt tarto
mányok. Ne bizakodjanak, úgymond, a rómaiak azon 
költeményben, melylyel régi királyaik ámiták, hogy Róma 
istenektől van világ urává rendelve; ő bizonyossá teszi 
őket, mihelyt akarni fogja, hatalmába ejtendi a várost." 
Megesküvék istenek színe előtt, hogy ő ártatlan leszen 
minden csépjétől a kiontandó vérnek, s ami balszeren
cse Kómát éri, saját makacsságának köszönje 8 azon vak 
átalkodásnak, melylyel rablása gyümölcseit meg akar
ja tartani. E szavak után egész tisztelettel haza bo-
csátá őket, a nélkül hogy föltételeiből legkisebbet en
gedne*). 

Kóma elveszve látá magát. Templomai tömvék vének, 
gyermekek, asszonyokkal, kik oltárok előtt kőnyörgöt-
tenek istenekhez hazájok megtartásáért. Ekkor történt, 
hogy Valéria, testvére ama híres Publicolának, mintha 
istentől sugaltatnék, több förendü asszonyokat vévén 
magához a Capitoliumból, hová imádkozni ment vala 
hónáért, kijővén, Vetúriához, Coriolán anyjához mene. 

*) Livius, L. II. cap. 39. kételkedni látszik, hogy Coriolán 
maga elébe bocsátotta volna a papokat, sót a második követség 
elfogadtatását sem hiszi: de Plntarch és Dionysins világosan 
említik. 
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Együtt lelték őt Volumniával, Coriolán nőjével, siratva 
hazajok veszélyét. 

Valéria mélyen illetődött szívből szóla hozzajok: 
„Róma leányai jőnek, úgymond, hozzátok Róma leánya
ihoz, közönséges hazánk ügyében. Ne engedjétek, ne
mes SZÍVŰ hölgyek, Rómát volscok martalékává lenni, 
ne azt, hogy szabadságunkat az ellenség eltiporhassa. 
Jertek Coriolán táborába, könyörögjünk neki hazánk 
kíméléséért. Én nagy reményeket helyezek nemes lelké
be, s mindent várok anyja s nője iránti szeretetétől. Bo
ruljunk lábaihoz, kérjük, kényszeritsük őt; oly magas 
szívű férfi nem fog ellentállhatni könnyeinknek. Meg* 
lássátok, istenek meg fognak indulni igazságos esdek-
léseinken s megmentendik e várost, mely emberi sege
delemtől elhagyva látszik." Szavai elhaltának zokogás 
és könnyek közt a derék római hölgynek.*1) 

„Valéria, Rómának méltó leánya," mond a sebhedt 
szívű Veturia, „te gyámoltalanságban keressz segédet, 
midőn hozzánk fájdalomtól elnyomattakhoz folyamodói. 
Mióta a nép kimondá Ítéletét Coriolánra, elaludt szivé
ben minden tisztelet anyja, s minden hajdani szerelem 
nője iránt. Anyám! nőm! úgymond ő elkeseredve,midőn 
akkor a népgyülésből megtért, fiatoknak vége ICorioláa 
száműzetik hálátlan polgártársaitól, száműzetik örökre 
a hazából, melyért oly néwellángola. Ajánlom nektek 
gyermekeimet, az apátlan árvákat. Én örömest távozom 
el e megromlott városból, hol férfiúi tökélyek nem be
csültetnek többé. Éljetek boldogul s viseljétek e csapást 
római hölgyekhez illő lélekkel. E szavakkal elsietett. 
Én idősb gyermekét vezetvén, Volumnia karján vivén 
a kisebbet, sírva kisértük; de ő csakhamar felénk for-
dúla: Ne jőjetek, úgymond, tovább, és hagyjatok fel 
haszontalan könnyeitekkel. Neked nincs többé fiad a-
nyám, és te legjobbika a nőknek, férjed rád nézve örökre 
oda van. Kívánom találj magadnak egy más hozzád 

*) Pint. Diónyi. 
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méltó férjet, szerencsésbet nálamnál. — Vtlumnia.elf*-
súlva rogyott öszve szívmetsző szavaira, s mi alatt én se
gédére mentem, elhagyott bennünket vad érzéketlenség
gel, a nélkül, hogy végölelésünket elfogadná, vagy ki
mondhatatlan fájdalmunkban részvételt mutatna. EÍmene 
Rómából pénzes szolgái nélkül, senkinek nem mondva, 
hova, mely világrész felé. Azóta nem tud felőlünk semmit 
s nem tudata magáról velünk, mintha gyülölségébe min
den iránt ami római, minket, véreit is, befoglalna. Mi 
reményetek lehet e szerint ily hajthatatlan embernél f 
Mit tehetnek ott gyenge asszonyok, hol Róma papjai, 
tanácsbeli Őszei végbe semmit nem vihettek? S mit is 
kívánhassak én, anyja, tőle becsülettel? Hogy hálátlan 
polgártársainak megbocsásson? hogy könyörüljön egy 
dühös népen, mely rajta ártatlanon nem könyörült? 
Hogy egy nemzetnek árulója legyen, mely őt magaslel-
kűleg vezérévé tette? Kívánhat római anya és nő dol
gokat, melyeket a becsülettel megegyeztetni nem lehet? 
Nyugodjatok meg, Róma lelkes hölgyei, közönséges 
sorsunkon, melyet megváltoztatni nincs ember hatal
mában." *) 

Valéria s a többi asszonyok még inkább elkeseredé-
nek e tagadó válaszon. Némelyek leborultak Veturiá-
hoz, megölelték térdeit, mások Volumniának könyör-
göttek, egyesítse velők kérelmét Coriolán anyjánál. Ve-
turia, nem állhatván ellent könnyeiknek, megígérte vég
tére a táborba menni, ha a tanács tettét jóvá hagyandja. 
Valéria azonnal hírűi adá*zt a consuloknak, kik gyűlést 
tártának. Versengés és szóviták támadának a tanácsban,; 
némelyek aggodalomban voltának, hogy Coriolán a tá
borban tartanója nőiket s ez által fogja szüléiket s férjei
ket kényszeríteni,hogy a várost fegyverzörrenet nélkül 
általadják, mások ismét egyebeket hozának elő, de vég
re megegyeztek Veturia szándékában, mert bíztak 
Coriolán erkölcsébene,kiről tudták, hogy büszke, szi-

*) Dionyg. — Plut. itt eltér. 
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lárd és hajhatatlan, de alacsonyságra vetemedni nem 
képes. 

Következő napon Roma első rendű hölgyei Veturiá-
nál összegyűlvén, a consolok által rendelt kocsikba ül
tek, s minden fedező kiséret nélkül a volscok táborába 
mentek. 

Látván a volscok e közelgető kocsik hosszú sorát, 
azonnal hírül vivék Coriolánnak, hogy nője és anyja 
jőnek. Coriolán eleinte csodálá, hogy római asszonyok, 
kik gyenge koruk óta elvonultan és szigorúságban ne
veltetnek , eltökélhetek magokat, minden véd nélkül, 
ellenséges táborba jőni, hol, mint tudva van, nőtiszte-
let és fegytelenség nem nagy tekintetben állanak. A 
követségnek ez új neméből azonnal kitalálta, hogy a 
rómaiak felette szorult állapotban vannak, s eltöké
lek, vég eszközökhöz nyúlva, őt a várostól elmozdítani. 
Elhatározá magában Róma nőit tisztelettel fogadni, de 
szándékától el nem állani. Azonban itt oly állhatatos
ságra számolt, melyre minden keménysége mellett 
sem vala elég erős: mert alig pillántá meg anyját és 
nőjét, azonnal karjaikba röpült. Mindkét részről ér
zékeny örömben fejezé ki magát a viszonlátás boldog
sága. Midőn a szív mozdulatai lecsillapodtak, Yeturia 
azonnal a dologra tért. Coriolán, nehogy gyanússá te 
gye magát, tábora nagyait azonnal öszvegyűjté, hogy 
tanúk legyenek. „Ezen római hölgyek, kiket imitt látsz 
— mond Veturia a volscok jelenlétében — engem é s 
nődet távollétedben vigasztalanak, most pedig rettegve 
égy véres ostrom következéseitől, hozzád jőnek, velem 
együtt kérni, adj hazájoknak békét. Kényszerítlek téged 
fiam, mindenre ami előtted szent, fordítsd győzödel-
mes fegyvereidet másfelé." 

Coriolán azt feleié, hogy e kivánat igazságtalan, s 
s ha teljesítené, megbántaná az isteneket, kiket bizony
ságul hívott, midőn a volscoknak hűséget esküvék. Ő 
nem fogja elárulni a derék népet, mely tanácsáha vette 
B seregeit hadvezéri hatalmába, kormánya alá bízta. 
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ö Antinmban több tiszteletet, szívességet talált, mint 
hálátlan polgártársai között. 

A rolscok hangos tetszéssel jelenték, mint meg van
nak Coriolán válaszával elégedve. — Vetoria azt monda, 
hogy nem szándéka valami olyanra bírni őt, mi becste
len volna, csupán azt kívánja, hogy a két nemzet közt 
békét kössön, mely mindkét részről hasznosabb leend a 
vérontásnál. „S képes vagy-e te e kérésemet megtagad
ni, úgymond? Inkább fogsz-e boszúd sugalmának, mint 
anyád kérelmeinek engedni ? Gondold meg, fiam, hogy 
válaszodtól függend anyád dicsősége vagy örök gyabi-
zata, következőleg élete. Ha megkérlelni nem foglak, 
tudd meg, en kezeimmel ontom ki lábad előtt véremet, 
és seregeid nem előbb mint anyád holttestén fognak 
Séma ostromára menni- A római asszony tud és kész 
meghalni, midőn becsület kivánja. Sem azt, hogy fiam 
Róma fiamon, sem hogy fiam Rómán diadalmaskodjék, 
nem akarom megérni." Midőn látná Coriolán arczvo-
násiból, hogy beszéde meginditá, tovább folytatá sza
vait. Kérte őt istenekre, ősei árnyékára, seregeit Soma 
elöl elvinni. *) 

Coriolán érzései nagy küzdésekben látszottak lenni, 
s a máskor szilárd eltökélésű ember határozatlanul álla 
anyja előtt. Vetoria elővéve az érzés minden fegyvereit, 
melyekkel anya gyermekére hatni képes. „Miért nem 
felelsz nekem, fiam? Nem ismersz-e engem anyádnak 
többé? Elfelejtetted-e mi szorgalommal ápoltak ezen 
karok gyenge korod óta? Megtagadhatod-e első és egyet
len kérésétannak,ki feletted szülői hatalommal bírt? íme, 
ha mindezekre meg nem lágyulsz, lásd anyádat előtted 
porba hajlani." Letérdele, és általkulcsolá fia lábait, s 
letérdelének vele Yolumnia is, és a többi asszonyok. 

Coriolán egészen megzavarodva s mintegy magán 
kívül kiálta fel végtére: „Óh anyám, anyám, mivé 
tészsz te engemet!" s ezzel fölemelé őt magához: „Te, 

*) Lirias egy boszúval teljes beszedet ad Vetoria Kajába. 
Plntarch emez általam közlött szelídet, kérlelót, így Diónyi, ú 
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Úgymond, Rómát megmentetted, de fiadat örökre el
veszted." Sejté tudniillik a sors-üldözte ember, hogy tet
tét a vohcok megbocsátani nem fogják. Félre hiván 
anyját és nőjét, bizonyosokká tévé őket: Tábora főbb
jeit reá fogja bírni, hogy béke köttessék, s a seregek el
vitessenek Réma alól; ha pedig szándéka nem sikerűi, 
leteandi hadvezéri tisztét s megvonja magát valamely 
idegen nép városában. Ezzel érzékeny bucaát véve, el-
boosátá őket. 

Kővetkező napon, miután tanácsot tartott volna, 
hol reá bírta a voUcokat szándékára, fölkeletkezvén tá
borával, elhagyá n várost. A volscok között kétféle vé
lemény támadt némelyek nem elégedtek meg Coriolán 
tettével, mások ismét, kiket Veturia érdeklő beszéde 
szinte meghatott, javaiák e lépést. Azonban mind a két 
fél ellenmondás nélkül követte őt, tiszteletből inkább 
mint félelemből. De Tullus, ki már a táborozás eleje óta 
irigy szemmel láita ön dicsőségét általa homályba bo
rulni, eltökélő megdöntését. E czélra, mielőtt Coriolán 
még megérkeznék, azon hírt terjeszté, hogy a volscok 
Ügyét elárulta, s méltó, hogy a gyűlés által feleletre 
vonassák. Coriolán megjelenvén, menteni akará magát 
s kérte az öszvegyűlt volscokat, hallgatnák meg ment
ségét. Azonban Tullus valamint hadvezéri, úgy szónoki 
tehetségeitől is rettegvén,*) czimboráival zajt támaszta, 
hogy ne engedtessék szó az árulónak. A tolongás és zaj 
közt néhány e ozélra fölfegyverzettek közelebb vonu-
lának Coriolánboz, s reá rohanván, gyilkaikkal **), mi
előtt valaki segédére mehetett volna ***), megöldököl
ték őt. 

*) Cicero Brutus 10. fejezetében Coriolánt a jeles szónokok 
közé számítja és Themistoklessel teszi hasonlatba. 

**) Dionysius szerint kövekkel veretett agyon. 
••*) Plutareb. — Livins szerint, ki Fabius Pictor régi íróra 

(munkái nem jutottak el hozzánk) hivatkozik, azt mondja, hogv 
Coriolán nem öletett mug, hanem még sok iUót élt azután a vohV-
coknAI. Kz nem hihetó, mert róla többé semmisemtaláltatik felje
gyezve. 
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A volscusi jámbor nép, ki tiszteié és szerette Corio-
lánt, ki többször látá magát megdicsőítve általa, felette 
elkedvetleaűlt e vérengzésen; méltatlannak e igazság
talannak találta azt. Temetésére minden volscusi váro
sokból jött a számos nép, s eltakaríttaték a hős fényes 
pompával, és sirját a szánakozók fegyverekkel ékesítek 
föl, melyeket diadalmai alatt nyertek. *) Ez vala vége 
a gyarlóságai mellett is nagy és nevezetes Coriolánnak, 
ki jobb sorsra volt méltó, mint amelyet mind Rómában, 
mind Antiumban tapasztalt. Róma, Dionysius szerint, 
egyet sem mutathata előtte, ki oly bátor, előre látó s 
egyszersmind szerencsés hadvezér volt volna. Tehetsé-
ségei több hasznot tehettek vala hazájának, mint minden 
előtte élt római jeleseké. Szerencsétlen viszályok által 
Róma megfosztá magát tőle, amit akkor bánt meg,mi
dőn haragjától reszketnie kellett. 

Veturia tettének emlékezetére, azon helyen, hol fiát 
megkérlelé, templom építtetek és szobor, melyen e fel
írás állott: Az asszonyi szerencsének.**) A templom el
ső papnéja Valéria lőn, kinek elméjében először támadt 
a szerencsés következésű terv. 

Coriolán halálának híre Rómában sem Örömet, sem 
fájdalmat nem gerjesztett, mert benne a világ nagy je-
lességű embert vesztett ugyan, de Róma egy félelmes 
ellenségétől is szabadált meg. Megengedtetek azonban 
a tanácstól a római asszonyoknak Coriolánt tíz hóna
pig gyászolni; a leghosszabb gyászidő, melyet mégNu-
ma király rendelt. — A volscok csakhamar keservesen 
megbánták Coriolán vesztét, mert a rómaiakkal újdon 
barczba keveredvén, több ütközeteket veszítettek, s e-
zeknek egyikében Tnllus is elesett, s végre békekötésre 
kellett állaniok, melynél fogva Róma árokká lön. 

A Coriolánon vett győzedelem Rómában a tribunu-
sokat igen közel vitte azon hatalomhoz, melyre töreked
tek. E ponttól fogva lépcsőnként emelkedett erejök. A. 

*) Temetése leírását lásd Dionysiusnál. 
• • ) Dionys. L. VIIL Valerius Maxim. L. I. cap. 8. 
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eonsnlok választására ffi befolyást nyertek, sőt kieszköz-
lék, hogy eonsnlok a pórrendű polgárokból is vakartat
nának; szóval, megiüapfttaték idők folytával a demo-
kratia, s bizonyos tekintetben a népfölség, mely, ha erő-
sebb alapokon, tisztábbra fejlett elveken épült vala, a 
szabad Kómát hosszú időkig fenntarthatta volna. Azon
ban ezeket tovább fejtegetni annak volna tiszte, ki » 
respnblica történeteit írná. 



n. 

CATILINA ÖSSZEESKÜVÉSE. 





Kómában a Sulla-okozta változásoknak, és a mind 
inkább nevekedő erkölcsi elfajulásnak egyik következé
se Catilina összeesküvése volt, mely míg Ponipejus a 
birodalom határait Ázsiában messze kiterjeszté, benn a 
városban csaknem felforgatta a római állodalmat. Szer
telen fényűzés s az ebből keletkező pénzzavar volt szü
lőoka eme fenyegető vésznek. A bajdani sammtai er
kölcsök, melyek később ama keresetlenül szép s a 
természethez még mindig közel álló görög-európai 
jelleget ölték magokra, kihaltak, és helyökbe keletiesen 
görög szín terjedt el a ri5mai életen. Mértékietlen tob
zódás és hivalkodás lettek divattá, s az aristokratia 
még oly férfiai is, kik nem leltek bennök gyönyört, s 
nem is voltak gazdagok, illedelem miatt is kénytelenek 
voltak követni a divat balgaságait. E pazar fény nem 
csak a magán, hanem a nyilvános életet is átözönlötte. 
A játékok például, melyeket az aedflek a nép számára 
adni kényszerűitek, roppant pénzöszvegeket emésztenek 
fel. A költségeket csak kevés család bírhatta meg soká
ig , számosan merültek adósságokba, melyekből békc-
uton nem volt menekvés. Már Sulla korában a többek 
közt Cras8us példát ada, mint lehet a zavarban halászni, 
mint lehet nem csak távol háborúkban, hanem otthon a 
városban is meggazdagodni. Ily viszonyokból fejlett ki 
a Kr. el. 63. évben Catilina összeesküvése, melynek fe
jei, nem annyira új rendet előhozni, mint a fennlevőt is 
felforgatva egy sullai kort előidézni, adósságaiktól meg-
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menekedni, polgártársaik rovására meggazdagodni, és 
ellenségeiket megsemmftni törekvének. 

Luciue Sergins Catilina, az összeesküvés feje, azok
nak egyike volt, kik a kicsapongó élet minden nemeivel 
eltékozlák vagyonaikat. Ö régi nemes családból szárma
zott, nagy erejével volt megáldva mind a testnek mind a 
szellemnek, s képes ennélfogva a legnagyobb dolgok 
végrehajtására. De nagy tulajdonai mellett valódi er
kölcsi szörnyeteg, ki előtt semmi vétek nem volt iszo
nyatos. Vad szenvedélyei nem tekintettek sem jogra 
vagy becsületre, sem emberiességre. A sors azért lát
szott őt nagy tehetségekkel felruházni, hogy annál erő-
sebb eszközt készítsen benne az ártalomra. Már serdülő 
korában czivódás, verekedés és rablás, s polgári viszá
lyok kedvencz foglalkozásai voltak, s ezekben gyakorlá 
ifjúsága napjait. Merész, fondor, színlő, vágyaiban lán
gold, eléggé szónokló, de kevésbbé bölcs. Tömérdek 
szelleme mértékfeletti, hihetetlen, s rendkivűl nagyokra 
vágyódott. Miután vétkei által minden hitelét elveszíté, 
vagyonát teljesen el pazarló tta, csak a köz pusztulásban 
voltak reményei. És különben is megundokított, istenek 
s emberek által gyűlölt lelke sem ébren sem alva nem 
hagyott neki nyugtot; bűneinek tudata verdesé szün
telen felriadt elméjét. Színe veretlen, nézése undok, já
rása hol sebes, hol lomha. Már szemeiből látható volt 
feldúlt lelke. *) Sulla idejében saját testvérét ölé meg, 
és szűzeket áldoza fel buja vágyainak. Mind ezek mel
lett mégis a 69. évb. praetorrá választatott, és a 63. 
évben, ugyanakkor midőn a híres szónok Ciceró, con-
8ulságra törekvék. Rómának és Itáliának legaljasabb 
gyülevész népeivel kötött szövetséget, hogy rablás, ölés 
gyújtogatás általszerezzen vétkeinek és pazarlásainak 
eszközöket. Czéljára nem csak az alantabb osztályban, 
hanem a magas aristokratiában is talált társakat. Ta
nácsbeliek, néptribunok és quaestorok lettek czimboráivá, 
sőt a consulok egyike Oaj Ant. Hybrida, maga Crassus 

*) Cicero in Catilin. III 7. — Sallust. Bell. Catilin. c. 6.16. 
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4e Caesar is gyanúban voltak.*) Ily mélyen volt sűlyedve 
Róma, hogy első férfiai nem iszonyodtak rablók és gyilko
sok közé vegyülni. E czimborálkodásnemis volt már titok. 
Az arÍ8tokratia jobb része tudta, hogy az állodalomelső 
tisztviselői szövétkezvék azon gálád czimborákkal, a 
hogy Catilina nagy reményt táplál corsullá választatása 
iránt. Azért igazságkedvelő férfiút kellé keresni azok 
közt, kiknek nincsenek patriciusi ősei. Az aristokraták 
e szerint Cicero megválasztatásán ügyekeztek, mivel 
Catilinának ellensége volt és Rómának tisztább jellemű 
emberei közé tartozott. 

Marcus Tnllius Cicero nem születés hanem ön ereje 
által lett kitűnővé.**) Ö Arpiriumban született alacson 
de lovagrendű családból. Rómában képezte magát görög 
tanítók által a szónoklat, bölcselet és jogtudományban. 
Szónoki tehetsége korán kitűnt, s egyike lön Róma, sőt 
a világ első szónokainak. Első, kit a törvényszék előtt 
védett s kinek ügyét megnyerte, az apaölessel vádolt 
Sextus Ro8cius vala. Ez Cicerónak oly nagy hírt szer-
ze, hogy sokan azt álliták, miszerint nincs ügy, mely 
Cicero nagy elméjének nehéz volna. Tapasztalás és mí-
velődés végett Görögországot beutazván, harmincz éves 
korában quaestorrá neveztetett a siciliai helytartó mellé, 
hol nagy becsületesség és ügyessége által mindenek ke
gyét megnyerte. Később aedil és praetor volt, a 63. év
ben pedig Cajus Antonius Hybridával egyszerre leve 
consul. Kevés férfia volt Rómának, kiben az észtehet
ségek annyira kimívelve és annyi nemességgel, fá-
radhatlan szorgalommal párosulva lettek volna. Kitű
nő bátorság mint Fompejusban, és oly méltóság mint 
Cátóban, benne nem volt ugyan, de ő tisztelője vala az 
erénynek, és bensőleg szerette hazáját és a szabadságot. 
Természeti félénksége daczára fenyegető veszély közer 
pett, bátor leve mint a hősek legbátrabbika, és szónok
latával rettentőbben sujtá a bűnt, mint a legélesebb 

• ) Platarch Cato és Caesar Életéb. 
• • ) Vellej. II. 84. 
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fegyver. Egyébiránt voltak benne gyarlóságok is: hiú 
vala, dicsekvő és ingatag, miket azonban fényes tulaj
donai mellett megbocsáthatni. *) Consulsága felette 
veszélyes időszakba esett, mert a consulválasztásban 
megbukott Catilina kétszerte dühösebb lőn, e ügyeke-
zett czimborái számát mind inkább nevelni. Az össze
esküdtek nem csupán férfiakból állottak, voltak köztök 
gyanús életű előkelő nők is. Cicero a legnagyobb figye
lemmel kisérte mozgalmaikat, de sokáig föl nem lép
hetett. Az összeesküdtek már a gallok egyik fajával, az 
allobrógokkal alkudoztak, kiknek követei esetleg épen 
Rómában valának. Sulla Itáliában megtelepült katonái 
már meg voltak nyerve az összeesküvés részére, és még 
sem volt lehetséges bizonyítványokkal föllépni. Végre 
Cicero hölgyek segedelmével bírt fordulatot adni a baj
nak. Ezekkel tevén magát egybeköttetésbe, közöttük az 
előkelő rangú Fulvia által, ki tiltott viszonyban élt 
Quintu8 Curius8al, az összeesküdtek egyikével, min
dent megtudott és egyszersmind bizonyítványokat is 
szerzett Catilina ellen. Ekkor egybe gyűjtvén a tanácsot, 
hatalmat adatott magának felügyelni, hogy a hazát baj 
ne érje. Sulla agg vitézei Etrúriában már fegyvert is 
fogtak Mallius vezérlete alatt Catilina részére, s a Ró
mában lévő összeesküdtek csak arra vártak, hogy meg
érkezzenek, s azonnal tizenkét helyen felgyújtanáván 
a várost, Cicerót a tanács nagyobb részével s több má
sokkal együtt meg fogták volna ölni. 

Ekkor Cicero tanácsgyűlést tartván, Catilinát, ki 
elég vakmerő vala ott megjelenni, egy hatalmas beszéd
ben, mely mai napig is nagy hírben áll, szemtől szembe 
megtámadta. Szónoklata bámulatos hatású volt. Még 
azokban is felgyújtá a becsületnek és honszeretetnek 
érzelmeit, kikből az rég kihalt vala, s többen Catilina 
czimborái közöl elszakadának az összeesküvéstől. A 
beszéd ut;in Catilinának Rómában nem volt többé ma
radása, kénytelen volt még az nap a várost elhagyni é s 

*) Plutarch Cicero Életét). 
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az Etruriában álló seregekhez vonulni. Ezután az allo-
brógok követei Cicerónak mindent fölíedezének, bizo
nyítványokat adtak kezébe, és az összeesküdtek na
gyobb részének neveit, kiket Cicero azonnal elfogatván,, 
a tanácsban kivégeztetésöket indítvány ozá. Csaknem 
határozat kelt már Cicero indítványa helyben hagyására,, 
midőn Caesar fölkelt, s oly nagy ékesszólással szegült 
az indítvány ellen, hogy Cicero nagy szónoklata sike-
retlen maradand, ha egy férfiú nem áll részére, ki eré
nyei és jellemnagysága által volt tiszteletes tekintélyű.*} 
E férfiú Marcus Porcius Cáto vala, a híres Cáto Censo-
rius másod unokája, ki ifjabb, vagy nticai Cát'ónak is-
neveztetett. Egyike volt ő a világtörténet legtisztább 
jellemeinek, s képe a hajdankori Róma nagy polgárai
nak, ki az elfajult erkölcsök s kihalt szabadságszeretet 
korszakában, midőn a köz romlás mindeneket magával 
sodrott, annak árja ellenében fenn tudta magát tartani. 
Nem pénz, nem dicsőség, nem hatalomvágy, hanem 
erény, igazság, haza és annak szabadsága voltak istenei, 
melyeket imádott, melyekért élt és utóbb meghalni ia 
tudott. Szigorú és szilárd vala szóban és tettben, kímé
letlen maga és mások iránt, mert képtelen volt kibékül
ni kora romlottságaival és azon kor embereinek gyarló
ságaival. Soha nem létezett még az erény eszményéhez 
hasonlóbb férfiú, ki jót csupán azért tett, mert lelkében 
nem volt tehetség máskép cselekedni, Igaz, mik épen 
jellemével oly magasan fölülemelkedett polgártársain, 
hogy mindenkiben félénk tiszteletet gerjesztemaga iránt 
de vágyakat nem költe tettei utánzására, mert min
denki kétségbeesett hozzá hasonló tehetni. Igaz, hogy 
több jót eszközlendett hazájának, ha kissé hajlékonyabb-
tud vala lenni, de jól vette észre egy nagy történetíró, 
hogy ekkor a világtörténetnek nem volna Cátója. Bár 
mennyit fáradtak szellemdús ellenségei az ő lealacsonyí-
tásában, neve mocsoktalan volt és maradt örökké, mi 

•) Plutarch Cato Életéb. — SalluBt. Bell. Catil. 60-68. 
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«zép tanuja az erény diadalmának az ármányokon. *) 
Mit Cicero Catilina társai ellen ragyogó szónoklatával 
kivinni nem bírt, Cáto, jellemének varázs hatalmával 
-eszközlötte ki. 0 Caesar véleménye ellen nyilatkozott, 
és az egész tanács, melyet Caesar csábszónoklata Cicero 
részéről elvont, mellé állott, és az indítvány elfogadta
tok. Cicero azonnal kivégeztette az elfogottakat. Ezután 
sereg küldetett Etrúriába az összeesküdtek ellen. Catili
na és hadai hősileg harczolnának és oly elszántsággal, 
minő nem ily gálád ügyhöz lett volna méltó. Róma hada 
sok halottat számlált, az összeesküdtek pedig többnyire 
a csatamezőn végzés éltöket s köztök Catilina is. Holt
testét elesett társaié közt, kik mindnyájan elül voltak 
megsebezve, találták meg, arczában még ekkor is ama 
szilaj daczczal, mely éltében sajátja volt. **) Antonius a 
hadvezér, fejét Rómába küldötte. Ez vala vége Ca-
tilinának, ki, ha lelkiösmeret és kedély lakoznak kebe
lében, egyike leendett a világtörténet legkitűnőbb em
bereinek. Róma hálásnak mutatta magát megmentője 
Cicero iránt. Kitüntetésében minden ember vetélkedett 
a a tanács két legnemesbik férfi a, Cato és Catulus indít
ványára az egész nép a haza atyjának szép és még ek
kor meg nem mocskított czimével tisztelte őt meg ***). 

*) Plutarch, Cato Életéb. — Sallust. Bell. Catilin. 53-64. — 
Dio Cassius XXXVII. 22. — Vellej. II. 35. „homo virtuti simil-
limus, et per omnia ingenio diis, quam hominibus propior, qui 
nnnqnam recte fecit ut facere videretur, sed qnia aliter facere non 
potnerat, cuique id solum visum est rationem habere, quod habe
ret jnstitiam. — Cicero pro Sextio c. 28. 

•*) Sallust. Bell. Cat. 69. 60. - ••*) Plutarch Cicero Életéb. 
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A. történetírás Bzáz férfi életviszonyait ábrázolja 
körülményesen, míg alig emlékezik egyetlenegy nőről. 
Hadvezérek és kormányférfiak, szónokok és művészek 
nevei ragyognak élőnkbe az évrajzokból, mind férfiak; 
még az emberiség mocskai is, kik zsarnokok vagy hó
ditokúi véres pályakört futván meg, egész nemzetek os
torai valának, gyakran a legkisebb vonásokig körül
ményesen tüntettetnek ki, míg a nőről, ki talán erkölcs
példány s nemének dísze volt, alig szól a történet. 

Való ugyan,a ebben kereshetni főleg okát e különös 
tüneménynek, hogy a férfi rendeltetése messzehat óbb, 
hatásköre nagyobb, országos és világtörténetibb, tettei 
változatosbak, szembeötlőbbek, sokszor szélveszek és 
villámok a polgári világ egén, míg a női pálya egyszerű, 
zajtalan, kevesbbé kitűnő: mint a völgy forrása, mely
nek áldáshozó életét csak az eredményben, a mező vi-
rulásán vehetni észre. De csak a nem-gondolkodó, vagy 
a világtörténetekben járatlan előtt nincs tudva, miképen 
a női igénytelen életből nagy következmények keltek az 
-emberi nem sorsának alakulására. Még oly népeknél is, 

Forráaok: a byzanti egyházi és világi történetírók, részint 
-egykorúak részint későbbi.'k, kik általok még látott, de utóbb 
elveszett egykorúakat használtak, névszerint: Sokrates, Sosonje-
nus, Evagrius, Suidas, Chronicon Alexandrinum, Johannes Ma-
lsilac, Zonaris, Constantinus Manasses, Glycas, Cedrenusstb. To
vábbá : Gibbon, S. J. Baumgiirtens Welthistorie, és Rotteck (Ja-
cobi Irisében). 
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minden időkön át, hol a nő teljesen jogtalan s caak el
szigetelve állott a társaságban, ezen állásának kézzel 
fogható nagy eredményei vultak. A természet megbo-
Bzúlja eltiport jogait.a nemzeteken, ha közvetlen nem, 
később, századok, évezredekre kihatólag. Tanúsítja ezt 
a nők ügyét elhanyagoló hajdankor története, és jelen
leg egész napkelet. Cselekvőleg bár, vagy csak szen-
vedőleg, mindig nagy volt a nő befolyása: sok férfidi
csőségnek nők voltak eszközei, nem egy borostyánja a 
férfihomloknak hölgyek nem ismert, nem tudott érdeme, 
s a nőnemnek általában közvetve több világtörténeti 
hatása volt, mint a történettudomány egypár, saját ere
jénél fogva kitűnt, vagy sorstól magasabban helyezett 
hölgy életében emleget. 

De véleményem szerint, nem csak az, melynek or
szágos, vagy épen világtörténeti eredményét a történet
írás kimutatni bírja, hanem sokszor oly női élet is, mely
rendeltetése szűk körét meg nem haladta, küzdelmer 
által vonzó, tanulsága által érdekes s méltó tárgya az 
életoktató történeti Musa komoly figyelmének. Mennyi 
elragadó vonás egy- valódi nő jellemében, s mennyi, 
erénymagasság gyakran e parányi körű életben! Akar
tok látni állhatatosságot a hűségben, kifáradni nem tu
dó erőt a tűrödelemben, önmegtagadást és szelídséget,, 
megnyugvást a sors vészeiben, szentségét a fogadalom
nak, őrömkönnyeit a megbocsátásnak? vessetek figyelmet 
a valódi nők házi életére, látni fogtok nem sejtett jelene
teket. Valóban, a történetírás jellemábrázolatinak csak
nem legszebb lapjait veszté el az által, hogy a női igény
telen életet oly aránylag csekély figyelemre méltatá. 
Hány női pálya tűnt le ismeretlenül, melynek munkál
kodása, viszontagságokkali küzdelmei tanulságosabb és 
kedély gazdagítóbb tárgyai lehettek volna az olvasásnak, 
mint sok hős élete, sok hódítási hadzaj, miket a törté
netírás oly nagy számmal jegyzett föl. 

E pár eszme, melyet imént elmondék, nem áll ugyau 
itt egészen helyén, mert a nő, kinek életét vázolni aka
rom, nem igényelhet világtörténeti vagy csak egy or— 
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szagra kiható befolyást sem, női erényeiről pedig csak 
általában emlékeznek az egykorúak; 8 az ő élete nem az 
érintettem szempontokból érdekes, hanem mint földi 
változandóság feltűnő képe, mint jó és bal szerencse já
téka vonzó és tanulságos: azonban nem teszek, úgy hi
szem, hasztalan dolgot, szót ejtvén a nőnek történeti 
fontosságáról, kiemelvén, habár csak általánosságban 
is, azon állást, melyre őt a természet hit a meg, s mely
től vad népeknél durva férfierő, művelteknél pedig 
gyakran bal fogalmak foszták meg. Nem rendeltetése a 
nőnek, hogy a férfival egy pályát futva versenyezzen, 
de vannak jogai, melyeket eltapodni, van szép hivatása, 
melyet akadályozni megtorlatlanul nem lehet. 

Az ötödik század első felében, a ketté vált nagy ró
mai birodalom keleti trónján, a palotákkal ékes régi 
Byzantban, a sok erejű Theodosiusnak egyik t'érfiatlan 
unokája, ifjabb Theodosius ült vala, kivel a sors meg
verte volna a kormánya alatti népeket, ha kiengesztelé
sül egy szellemdús leány nem áll a trón mellé, a vésze
ket némileg elhárítandó. Apjának, a gyarló Arkádius-
nak halála után rá, mint nyolcz évű gyermekre, maradt 
a császári szék, az akkori világ legelső trónja, Nevelők 
és gyámok örködének a gyermek és a birodalom felett, 
hogy amaz ismeretekben gyarapodjék, emennek pedig 
kormánya azon idő viharai közt szerencsével vezettes
sék. Fő befolyással, úgy látszik, ez ügyekre a derék 
Anthemius volt: jeles kormány férfi és tapasztalt had
vezér , kinek fejdelme becsülete és a nép boldogsága 
egyképen szivén feküdtek, kiről Synesius írá: „ 0 az 
én s minden ember véleménye szerint a legerényesebb 
férfi volt mindazok közt, kik valaha országot igazgattak." 
De sem e férfiú, sem az oktatók nem voltak szerencsé
sek, belőle fejdelmet képezni, ki elődeire, Róma nagy csá
száraira, csak távolról is emlékeztetett volna. Állítják 
ugyan némely byzanti írók, miképen a tudományokban 
nem volt járatlan, s név szerint a mathematikai tudo
mányok, különösen a csillagászathoz értett, fegyver
gyakorlott, ügyes nyilazó, jó lovagló volt, de kik ilye-

Bijia. III. 5 
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ket irnak ie, más részről általában azt vallják, hogy igen 
szűk körű ész volt, s a dolgok kivételében tehetetlen, a-
minthogy ellenkezőt bizonyító tettét egész országlása 
idejéből alig idézhetni, s így gyanússá válik tehetségei 
iránti minden kedvező tudósítás. Hogy vallást illető-
külsőségekben , melyek megtanulására kis emlékezeti 
erő elég, valamint a szentek és az eretnekek történeté
ben — mint némely írók mondják—lehettek ismeretei, 
ez valószínű, mert ilyesmi mindénnapi és igen-korszerű 
volt azon időben, mikor a vallás merő szertartási része 
és külsőségei fontosbaknak tartattak a bensőknél, s e-
zeket a császároknak, a vallás fejeinek, nem volt szabad 
nem tudni. Minden efféle szertartási ügyekben testvér-
nénje, Pulcheria, volt mestere, kinek kevés észt igénylő 
tanai iránt meglehetősen fogékonynak bizonyítá magát 
a tanítvány. Sosomenus, és több egykorú író, tudósít, 
hogy ő oktatta legyen a császárt, mint viselje magát 
fejdelmi méltósághoz illőleg bucsuj áraskor s más ünne
pélyes alkalomnál; mint öltözködjék, üljön és járjon, 
hogyan fogja palástját, tartóztassa magát a nevetéstől; 
hogyan mutassa arczát most szelídnek, majd rettentő
nek; hogyan hallgassa ki illedelemmel a panaszlókat, bo
csássa el szokott hivatalos, semmit sem mondó, válasz-
szal. Kormányügyeibeni egész iskolája, miben szinte 
Pulcheria volt oktatója, ilyféle bölcseségekben állott. 
Miből kettőt gyaníthatni: vagy hogy a testvére nevé
ben uralkodni vágyó császári hölgy csupán önérdekei 
szerint hatott rá, vagy felfogván öcscse gyarlóságát, 
olyakban ügyekezett őt gyakorlani, mikkel a lelketlen-
séget némileg bepalástolhatni, s nem kölcsönözhetvén 
neki szellemet, benső ürességét csillogó mázzal borí
totta be. 

Pulcheria üiaga is túlbuzgó levén, ilyenné idomítá 
a császárt. Palotája nem sokat különbözött kolostortól. 
Reggeli órában nőtestvéreivel, mind ájtatos nénékkel, 
istendicsérő hymnusokat olvasott, vagy énekelt; a hosr-
szasabb böjti időkön kivűl szabályszerűleg minden hé
ten két napot megbőjtölt. Nőkkel és heréltekkel vala 
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wriraotleaűl körülvéve. Népeket boldogítható magas hi
vatala szent perméit hiú mulatkozásban és haszon nél
küli foglalatosságban pazarlotta. Egyedüli cselekvőbb 
időtöltése, mi őt palotája falain túl csalá, vadászat volt. 
Naponkénti szenvedélye, szent tárgya iratok másolása, 
melyeknél a betűk szépségére fordita legnagyobb s 
mondhatni, rendkívüli figyelmet, s Írásával annyira ki
tűnt, hogy egykorúi „szépiró (kalligraphosj császárnak" 
neveznék — egyetlen dicséretes tulajdonsága a több 
mint nagyven éven át kormányszéken ülő fejdelemnek! 
— Másrészről ellenben rest és tespeteg lelkű; a nevé
ben kibocsátott okiratokat csaknem mindig olvasatlanul 
irta alá.*) Vakbuzgó és babonákat hivő, de egyébiránt 
szelíd, mértékletes, adakozó, szóval, jó ember volt, ha 
tudniillik cselekvéskörében, s különösen oly álláspon
ton, melytől milliók sorsa függ, jó maradhat az, kinek 
éeztehetségei középszerűségen u aluliak. Tudniillik: a 
cselekvési pálya ész-vezette önállást igényel, s nélküle 
a legjobb szív, legtisztább erkölcs öntudatlanul vétek 
szörnyűségei közé sodortathatik. 

Theodosius húsz éves lön, s eljött az idő házasodnia. 
Szokva levén mindig mások tanácsától függni, soha ön-
állólag nem cselekedni, császári nénjét kérte volt meg,, 
hogy e részben is segedelmére legyen, hölgyet szerez
vén számára, kinek nem kellend épen magas származa-
túnak, de szükség szépnek lennie, kivel kecsekben Kon-
stanti nápoly legszebb hölgyei ne mérkőzhessenek. 

Pulcheria szívesen vállalá el e fontos bizományi, 
mert az neki magának is felette igán érdekében állott. 
Tudniillik: a gyarló Theodosius birodalmát Anthemius 
után e szűz kezdé kormányozni, s minden arra mutat, 
hogy e fényes hatáskör hízelge nagyravágyásának. E 
szerint állása megtarthatása végett igen kellé vigyáznia, 

*) Nénje egy alkalommal, hogy sikerrel megdorgálhassa ót, 
«gy kötelezvényt íratott vele alá, melynek erejével Theodosius. 
saját nejét, a császárnét, rabszolgául adta volt el Pulcheriáaak. 

5* 
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hogy a császár oldala mellett oly hölgy álljon, ki Pul -
cheriától függvén, vagy vele jó viszonyokban levén, a. 
császárt tőle el De idegenitse. Uralkodni szeretés mások 
felett egyik gyarlósága embernek, s ez jókora mérték
ben volt meg Pulcheriában, mind a mellett, hogy e hölgy 
némi kolostorisággal szőtte körűi életét, s nyilvánosan 
egy PaP* gyülekezet előtt, a nép jelenlétében,istennek ö-
rök szűzeségi fogadalmat tőn, s esküjét drágakövekkel ki
rakott aranytáblába vésetve, a konstantinápolyi nagy 
templomban őriztette. Palotája az imádság, elvonulás,, 
és lemondásnak volt laka, melynek szent küszöbét nem 
léphette át férfi, kivévén gyóhtatóit, kikben, a buzgók 
hite szerint, egyedül vala erő a nőben elfeledni a nemet-
A történetírók különben magasztalják e hölgyet, mint 
aki gondolni s gondolatot valósítani egyképen ügyes 
volt, és kormányát bölcsnek mondják, mert valóban, 
sokakéhoz mérve, szerencsés volt, s ember sokszor hiszi 
a szerencsét bölcseségnek. 

Nem kis gondok foglalták el e szerint a császári ud
vart: hölgy kerestetett, ki a császárnak tessék s Pulche-
ria követeléseit kielégítse. A kormányzónő, kit jobban 
aggaszta ez ügy, mint magát a kedélytelen Theodosiust, 
rendeléseket tőn egész birodalom-szerte a kivánt tulaj
donokkal bíró leány keresésére. Paulinus, a császár 
gyermekkori játszótársa, most udvarmestere és minden
ben biztosa, tanúit jeles ifjú, szinte meg vala bízva e 
fontos ügyben. 

A sors úgy akará, hogy épen ez időben a császári 
szék zsámolyánál, pártfogást keresve, egy fiatal görög 
leány jelent meg, kinek viszonyaival közelebbről kell 
megismerkedni az olvasónak. 

Athenaeben, a gtfrög műveltség hajdani fővárosá
ban, nem sokkal előbb azon időnél, melyben a fönebb 
érintettek történtek, egy Leontius nevű görög bölcs 
élt, ki, tudományokban! nagy jártassága mellett, va
rázslati mesterségben is avatottnak tartatott. Ez utóbbi 
vélemény onnan vehette eredetét, mert Leontius — né-



EUDOXIA CSÁSZÁRNÉ. 69 

mely történetírók Herakliusnak nevezik — mint tudo
mánykedvelő, elvonult életet élt, és hivatalokra, mikre 
ismeretei igényeket adhatának neki, nem mutata vá
gyat, mi onnan magyarázható, mert Leontius, ha ke
resett volna is ez úton előmenetelt, nem remélhetett 
a. keresztény vallásnak akkor már trónig emelkedése 
mellett, ő, ki görög elődei isteneihoz mind végiglen hű 
maradt. 

Három magzatból állott volt az özvegy Leontius 
•családja, kik közöl egy leánygyermek vala apjának 
azeinfénye. *) Athenais, így nevezték a leányt, testi és 
szellemi kitűnő sajátságokkal megáldott gyermek volt. 
Apja szíve minden érzelmeivel csüggött e gyermekén, 
« ő viszont apjában lelte fel ápolóját, oktatóját, köve
tendő példányát. Athenais mindig apja oldala mellett 
volt, ennek oktatásait hallgatta, ennek tudomány és ta-
pasztnlás-érlelte szavaira volt függesztve feszült gyer
meki figyelme. Mi csoda, ha ily vezető karjain a fogé
kony elméjű leány művelődése nagy előmenetelekettőn. 
Hitelt érdemlő tudósitások szerint Athenais húsz éves 
korában nem csak azon kor külső műveltségében volt 
otthonos, hanem jártas komolyabb ismeretekben is, 8 a-
mennyi bölcsész , amennyi költő emelte föl szellemi 
«reje által Hellas hajdani dicsőségét, azok munkáival ő 
ismeretes vo!t. Tanult vala e hölgy , a nélkül, hogy a 
komolyabb tudományok szárazságában női kedélye vi
rágai elhervadnának, s azon észrevétel, miszerint hölgy 
valódi tudományt csak női kedvessége árán szerezhet, 
benne meg volt hazudtolva. 

Athenais nem sokára elveszte élte leghűbb barátját, 
«gyedűli gyámolát, elveszte jó apját. Bátyjai jövének 
^s felbonták a meglehetősen vagyonos **) elhunytnak 

*) Glykas három fimagzatról beszéli, de neki ellenmond minden 
többi (ró. (Lásd Glycae Annales pag. 201. a velenczei kiadásb.) 

**) Constantinus Manasses gazdagnak állítja Leontinát, s el
számlálja az aranyat, ruhákat, épületeket, marhákat, bútorokat 8 
egyéb ingót és rabszolgákat, miket fiainak hagyott volt. 
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végintézetét. „Fiaim, Így hangzott az, legyenek örö
köseim ; leányomnak pedig száz aranyat hagyok. Athe-
naist a szerencse nem hagyhatja el." 

Villámsujtottként merevedett meg Athenais e hírre-
Meg nem foghatá, mint tagadhatta ki apja az örökség
ből , kit úgy szeretett, ki oly engedelmes leánya volt.. 
De bátyjai, nem tekintve testvéri viszonyokra, kifizetvén, 
a száz aranyat, értésére adák, miként ideje az apai haj
lékot elhagynia, mely most kizárólag övék. Ekkor lába
ikhoz borúit, kíméletért esdekle, panaszolva említé apja. 
keménységét, könyörge istenekhez, lágyítsák meg test
vérei szívét. Mind hiába; azok nem lágyúltanak meg-
„Ne irigyeld tőlünk, így szóidnak Mánkkal, e csekély 
vagyoni, te szépségben gazdag Athenais, kit a szerencse, 
nem hagyhat el." 

Anyja testvérének tanácsára, ki biztató szavaival 
felüdíté a gyámol nélküli árvát, eltökélte magát, Kons
tantinápolyim utazni, hol egy — apjáról rokon — nénje 
élt, s a hatalmas császár lábaihoz borulva, vagy tör
vényekben keresni pártfogást és segélyt, vagy a császári 
trónról kegyelmet. Visszatekintve még egyszer az apai 
hajlékra, hol annyi drága emlékei éltek, melyektől most 
talán örökre el kellend szakadnia, eltávozott. 

Könnyen átgondolhatni helyzetét a hónából költöző, 
jóllehet ismeretekben gazdag, de szűk élettapasztalásii 
leánynak; képzelhetni aggodalmait,midőn, éltében talán 
most először, hajóra szállott; midőn a szülőföld hatá
rait a távolban eltűnni látta, 8 magát tova, nem ismert 
tartomány felé a tenger hullámaitól rengetve érezé. Hu 
szabad volna, a bizonyítványokhoz kötött történeti ös
vényről letérve, a képzelet országába andalodnunk, el
mondanék Athenais szívgyötrelmeit, lefefstenők való
mély búját, melyek egész súlylyal nehezedének rá, ke
délyét egész hosszú útja alatt elborítandók, ha az áldás
hozó nagy természet, elragadó szép tüneményeivel 
gyönyört és csodálatot gerjesztve fogékony lelkében, 
•zórakozást és enyhűletet nem ad a keservekben meren-
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gönek. Útja Athenaetől Byzantig a görög történetírás 
és költészet nagy emlékezetű helyein, melyeket ő olva
sásból ismert, folyt vala. Kinyílt előtte az aegei gyö
nyörű szigettenger, látta Olympnak örök hó-fedte fejét, 
előtte állottak komoly némaságban Ida bérczei alján a 
másfél ezer éves Hiúm örök dicsőségű romjai, Homér 
egész hőskorával. Átevezett Sestos és Abydos között a 
zúgó Hellesponton, s felnyílt előtte a csendes Propontis 
viharkímélt tűkre, s Thrácia és Bithynia felhőtávol or
mai jobbra és balra maradozván, lassanként kibontako
zásnak a messze homályból Byzant kevély tornyai, palo
táinak fedelei, a circus, a hippodrom, a zeuxippi fürdők 
stb. De minket Klio szigorú arcza elint a görög classi-
cismus színhelyéről, hol a költői képzelet országa virul, 
azért egyszerűen, adatok nyomán illik megmondanunk, 
hogy Athenais Konstantinápolyra megérkezett, nénje 
hajlékába szállott, hol segélyt, vigasztalást várt, kere
sett, remélt. 

„Vértagadó igaztalanság, mit veled elkövettek; a-
zért folyamodjál a trónhoz!" így szólt Athenais nénje, s 
elvitte Őt a császári udvarba. Mint mondók, Pulcheria 
volt ez időben a kormányon mindenható. 

A szép leány már kedves alakjánál fogva feltűnt volt 
a magas császári hölgynek, de még inkább meg lőn lé
petve az által, miket mondott és ahogyan mondotta. 
Beszédét ész és műveltség bélyegzék. Viseletén és sza
vain erény önérzetéből kelt méltóság leányi szerénység
gel volt vegyülve, s midőn a császári hölgy lábaihoz 
hullva, esdeklő hangon elhagyott állapotát, gyámtalan 
ifjúsága veszélyeit festené, - szánakozás és csodálat vál-
togaták egymást Pulcheria lelkében, és hirtelen, mint 
szikra, ily gondolat villant keresztül agyán: Ezen leányt 
isten küldé hozzá, ő rendelé a császár nejéül; senki sem 
boldogítandja őt úgy, mint ez, ki szelleme és erényei 
által dísze leend a trónnak, neki pedig (Pulcheriának), 
mint jóltevőjének, ki, gyámtalanságán könyörülve, por
ból emelendi fényre, vakon engedelmeskedő híve, örökre 
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hálás barátnéja. Azért nyájasan szólva a térdeplőhöz, 
fölkelni parancsolá őt, s jó reménynyel bíztatva, más 
időre titkos szólalkozásra magához kérte. 

Theodosius egy kárpit megöl nézte és hallgatta a 
szüzet — így volt kicsinálva a dolog — midőn az más 
ízben a palotában megjelent. Athenais szépsége még 
feltűnőbb volt, mint első ízben, mert most nem csügge
dés, mint előbb, hanem remény és öröm sugárzottak 
szemeiben, s a reménytől földerített arczvonások két
szerte szebbek. Pulcheria szándékosan sokat és hosszan 
szólt vele, hogy a császár minél több időt nyerjen őt 
szemlélhetni, kedélyével megismerkedhetni. Paulinus, ki 
szinte jelen volt a császárral a rejtekben, Pulcheria meg
hagyásából, tüzelte az ifjú Theodosiusban az érzelmeket 
a szép Athenais meleg magasztalásai által. 

A szerelem hatalmas szenvedély; villanyerővel járja 
át a legtespedőbb idegzetűeket is. A különben aluszé-
kony Theodosiust is nem ismert érzelmekre gyújtá. Va
rázserővel érezve magát a görög hölgyhöz vonzatni, 
megvallá nénjének szerelmét s óhajtását, Athenaist ne
jéül bírhatni. 

Athenais, alig hihetve füleinek, öröm s meglepetés
től remegve hallá nem hitt, soha nem álmodott szeren
cséjét. Képzeletében a legszebb remények keltek: ő,.a 
gyám nélküli, hontalan árva, császári székbe, a világ 
legnagyobb birodalmának trónjába lépend, végetlen 
gazdagság közepett gyámoltalanokkal jót tehetend, ked
venczeit, a tudományokat, ápolhatja, védangyala lehet 
millióknak. Mily lépésre, mily áldozatra nem tökélte 
volna magát ily áron? De kívántatott is tőle áldozat; 
meg kellett tudniillik tagadnia eldődei isteneit, szülői
nek hitét, s a keresztény vallásra térni. Atticus kon-
stanti nápolyi püspöknek sikerűit őt a keresztények egy
etlen mindenható istenének imádására bírni, s megke
reszteltetvén a nevezett püspök által, a szent víz erejé
vel Eudoxia nevet nyert. 

Az egybekelés napja a konstantinápolyi nép öröm-
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rivalgási közt ünnepeltetett. A császárnénak mindenki 
szerencsét kívánt, minden magasztala őt, ki valóban a-
zon ritka kivételek közé is számitható, kikről a hízelgés 
is igazat monda, ö valódi és őszinte tiszteletben része
sült, mert testi kellem, ész, műveltség, mindenki iránti 
szíves jóakarat, mindent meghódítva maga iránt, ve
télkedtek benne az elsőségért. Arczképét számtalan 
példányban ügyekeztek visszaadni a művészek, a kellő
méi leírásánál szívesen látunk időzni még komoly egy
házi történetírókat is. Történeti bizonyossággal túrijuk, 
hogy Endoxiának sugár termete volt, szép orra, szőke 
hajfürtei, kék szemei, piros ajkai, kellemes járása etb, s 
egész alakján és viseletén feltűnő kellem és figyelem
lekötő báj. Emberi gyarlóság a szerencsésben még a 
hiányt is tökélynek látja: most legalább nem volt 
szüksége nagyítani, mert amit látott, többnyire va-
Jóság volt. 

Midőn az athenaei egyszerű leány trónra emelteté
sének híre a birodalomban elterjedt, megrémülve értet
ték azt Leontius fiai, és el akarának rejtezni. De csak
hamar remegve kellett engedelmeskedniük a császári 
parancsnak, mely őket a trón elébe Konstantinápolyba 
idézte. Földig boníltanak a fejdelmi felség minden ra-
gyogványaitól körülvett császárné előtt, és töredelmes 
szívvel kegyelmet esdeklének. Eudoxia megölelte őket: 
„Én nem haragszom rátok, így szóla hozzájok; hogyan 
haraghatnám, kik szerencsémnek valátok okai, és csak 
eszközei egy lengőbb hatalomnak ? Legyetek boldogok 
•és szeressétek ezentúl teljesen kiengesztelődött húgoto
kat." A kibékülés örömkönnyei áztaták a testvérek sze
meit, s míg ők gazdagság és nagy hivatalokban — Ge-
nesytts illyr praefectus, Valerius magister lön *) -
melyekkel a császári kegy feldiszíté őket, gyakran ér
zették a nem érdemlett jutalom nyomasztó súlyát: hú-

*) Némely írók Gesiug és Aureliánuinak nevezik Eudoxia 
bátyjait. 



74 KISEBB TÖRTÉNETI ÍRÁSOK. 

gok, ki rosszat jóval fizetett vissza, az öntudat legéde
sebb örömeit élvezé. 

Alantabbi sorsból magasra emelkedettnek legdrá
gább jutalma azon öntudat, ha szerencséjét nem ármány,, 
nem embertársai buktatásával épfté, hanem személyes 
tökélyeinek, egyéni érdemének köszönhette. Ezen ön
tudat volt Eudoxia osztályrésze. Ö, úgy hitték milliók, 
a halandók legboldogabbika. Egy világ, melynek rá vol
tak függesztve szemei, mint szerencse különös kedven-
czére tekintett. Ily hitben ringatták Őt magát is fiatal 
képzelme első felhevülései. De ő nagy mélységből igen 
magas pontra hágott volt, a netovább pontjára, honnan 
az órök mozgás törvényei szerint csak lefelé nyílik út. 
Körűifogva a nagy világ minden fénye s pompájától, 
szeretve, csodálva mindenkitől, szíve nem talált niege-
légülést. Mert azon kis országban, melyet tenyerünkkel 
fedhetünk be, mint a költő mondja, hol az érzelmi viha
rok fészke van, kincscsel, pompával, külragyogványok-
kal felette ritkán eszközölhetni csendet. Eudoxia nem. 
nyerte el, amit remélt. Ö rokon kebelre számolt; szívre, 
mely megértse, érzelmekre, gondolkodásmódra, me
lyek az övéivel egybehangzók legyenek , s ilyeket nem 
talált. Theodosius a menyekző után nem sokára vissza
esett lelki tespedésébe. Eudoxiának, annyi szellemmel 
8 női kedélylyel, csakhamar észre kellett vennie, hogy 
férjében csak árnyát öleli egy valódi férfiúnak, minő fe
lől egykor fiatal képzelmei álmodának. 

A szerelem anyagi része szellemdús egyéneknél 
gyenge kötelék a házasságban. Lélek lelket keres, s 
hidegen fordul el a csupa anyagtól. így volt Eudoxia 
férjével. Hogyan szerethette volna ez érzelem- e, gondo
latüres lelket? Szellemet elfoglaló gazdag eszmecseréről, 
érzelmek forró viszonzásáról Theodosiusnál szó sem le
hetett. O nem vala férfi, öngondolkodó, öncselekvő, füg
getlen és szilárd, minő a valódi nőknek férfiban tetszeni 
szokott. A császárnénak csak a legnagyobb szellemi 
nélkülözések jutának osztályrészül, anyagi fény és hi-
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deg pompa ürességei közt, melyek nem sokáfa terhesek
ké valtak neki. Hányszor kellett visszagondolni fiatal 
álmaira, s hányszor sóhajtani az időért, mikor bölcs apja 
szellemtápláló körében lelki kéjeket élvezett! 

Ezekhez számítandó, hogy a császárnénak csakha
mar észre kellett vennie, miképen Pulcheriávali viszo
nya sem az, mit ő reménylett. A két hölgyben némi ide
genség támadt egymás iránt. ChryBaphiusnak, a csá
szár egyik meghitt heréitjének, sikerült vala a gyarló 
Theodosiust egy időre Pulcheriától elidegeníteni, minek 
következtében a császári hölgy el is távozott az udvar
tól s nem vőn részt a kormányban. Azonban Theodoeius 
csakhamar érzette, hogy nénjét teljességgel nem nélkü
lözheti , s Így visszahívd őt újra a kormány ügyeihez. 
Olvassuk némely íróknál, hogy Chrysaphiustfak Pulche-
ria elleni e fondorkodásában Eudoxia is némi részt vett 
volna, a innen, száxm&xtatjake. két hölgy közötti megha
sonlást.*) E tény valósága azonban kétséges. Különben 
a két nő közötti viszony emez adat nélkül is lélektanilag 
magyarázható. Az uralkodni vágyó Pulchería hihetőleg 
igen ügyelt, hogy a császárné a maga férjére fölötte 
nagy befolyást ne nyerjen és gyakorolhasson; az önál-
lástalan Theodosiusra nézve pedig nem maradhattak si
ker nélküliek Pulchería ravasz sugalmai. Igen valószínű, 
hogy ezek következtében Theodosius egész gyöngédsége 
és bánásmódjának neje iránt csak azon határokig volt 
szabad menni, melyeket Pulchería kijelelt, mert a fönebb 
mondottakból tudva van, miként a császár minden moz
dulatát nénje akarata és szeszélyei kormányozák. Csak
nem bizonyosnak tarthatjuk, hogy Pulchería, a nő> és 
trónon mindenható, kétszeres hálahódolatot is várt és 
kívánt attól, kit trónra ő emelt. Az eszes Eudoxiáról 
föltehetni, hogy mindezeket észrevéve, s látta, miként 
ő csak névnél fogva császárné, s hogy minden léptei 
egy gyakorlott ügyességű és hatalmát féltő nő kémsze-

*) Zonaraa nevezeteién e körülménynek tulajdonítja a meg
hasonlást. 
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meinek ellenőrsége alatt vannak. Lehet, hogy e nyűg
ből a császárné szabadulni akarván, Chrysaphius ár
mányainak legalább utat készíte a császárnál, s ügye-
kezett maga is férje véleményében ellene hatni Pulche-
ria szeszélyeinek, jóllehet talán sikeretlenűl, nem levén 
cselszövényekben oly ügyes, mint a császári néne. Van 
nyoma olyasminek is a byzanti írókban, miből azt von
hatni ki, hogy Pulcheria kolostorisága daczára nem fojt
hatta el neme gyöngeségét, s irigységgel látta a magá
nál kecsesebb Eudoxiát a trónon, s nemével a fél'ékeny-
ségnek hallotta most csak őt magasztaltatni minden 
felől, holott azelőtt minden hizelgési tömjént egyedül ő 
élvezett volt. Ha pedig épen annak akarnánk hitelt ad
n i , mit Suidas *) a nestoriánusok bizonyítására mond, 
hogy Pn cheria a közönségesen szépnek vallott Pauli-
nus iránt forróbb érdekkel viseltetett, mint ég meny
asszonyához illett: akkor ez adat a két nő közötti egye
netlenségnek oly magyarázó kulcsa, mely fölöslegessé 
teendi fönebb elősorolt részint körülményekből fejtett, 
részint írók szavain épült gyanításainkat, mert semmi 
sem természetesb ez esetben, mint hogy Pulcheria női 
szíve féltékeny gyűlölettel tölt meg Eudoxia ellen, ki
nek tökélyei iránt a szép Paulimis is forró tisztelettel 
viseltetett, s kit viszont Eudoxia mind hálából, hogy 
trónra emeltetésének egyik előmozdítója volt, mind tu
dományos műveltségeért becsült, pártolt, és gyakori tár
salgásaira méltatott. 

Ily viszonyok közé volt helyezve Eudoxia. Külső
leg fénytől körűiragyogva, bensőleg érzelmei mélyen 
gyászolának, s a hatalmas császárné, irigyeltetve ezerek-
tő l , titkon legutolsó megelégült jobbágynője sorsát 
óhajtá magának. Őt a házassági kötelék anyává is hagyta 
lenni; de a legédesebb indulatok, mikkel a természet a 
a nő szívét gazdagítá, az anyai érzelmek is neki meg 
valának keserítve. Egyetlen leánya, Eudoxia, miután 

*) Suidas 138, 139. lap. a velenczei kiadásb. 
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Pulcheria vezérlése alatt udvaroncznők által neveltetett, 
igen gyenge, még alig feselő bimbókorában, az ifja Va-
lentiniánhoz, a nyúgoti birodalom örököséhez, amaz is
meretes erkölcs és jellem nélküli kéjenczhez, jegyezte
tet t el. Anyja kebléről még mint kiskorú elszakasztat
ván, idegen emberek közé, a bűnök fészkébe, egy min
den vészektől hányatott udvarhoz vitetett. Az anya so
ha sem látta többé gyermekét, s mit felőle a hír néha 
hozott is, lelkét csak kínokkal töltötte el. 

Gyötrelmeinek közepette ájtatosság és jótékonyság 
gyakorlatában, valamint az általa melegen kedvelt és 
pártolt tudományokban keresett szórakozást, enyhűle-
tet és örömet. Helyzete őt képessé tévé, kincsekkel ren
delkezni, mit a szükségben sínlők, szegények és sors 
üldözöttéinek gyámolitására használt, s ezek hála
könnyeiben talált némi örömet és kárpótlékot keservei
ért. Ember szeretetét az újon keresztelkedettnek ájta-
tossága, egészen azon kor szellemében, kolostorok és 
templomok gazdagításával kapcsolá egybe. A napnak 
sok órái szellemi munkálkodásban folytak ie. Tanult 
férfiakkal társalkodott, olvasott, írt. Minthogy ez épen 
ama kor volt, mikor az egyház-atyák bibliai bölcsesége 
a pogány irodalom remekeit, mint állítólag kártékonya
kat, háttérbe ügyekezett tolni, a császárné, ki Hellas 
halhatatlan elmetermékeivel ismeretes volt, iparkodott 
saját irataiban a pogánygörög hajdan szellemét a ke
reszténység tanaival enyhíteni. Sokrates, Photius ,by-
zanti írók, dicsérettel emlékeznek néhány versezeteiről, 
mert Mózses öt könyvét, Jósua könyveit, a bírákat, Rú-
thot homéri versnemben dolgozá, szinte így Zakariás és 
Dániel jóslatait. Zonaras emlékezik egy más munkájá
ról is, melyet Homérból vett rhapsodiának nevez. Ez 
nem más, mint Homérból t válogatott versek Krisztus 
csodatetteire, alkalmazva. Ö írta továbbá sz. Cyprián 
legendáját és egy dicsérő versezetet férjének U. Theo-
dosiusnak — vagy helyesebben vezéreinek — perzsákon 
nyert győzedelmeire. „Iratait, így nyilatkozik, a szigorú 
Gibbon, melyek egy szolgai és babonás korszak tetszé-
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8ét megnyerték, a pártatlan kritika őszintesége sem rosz-
ezalá." 

Azon tanult férfiak közt, kik a császárné tudomá
nyos foglalkodásaiban részt vőnek, leginkább meg vala 
különböztetre Paulinus, magának a császárnak is bizto
sa, sokoldalú tanácsadója és barátja. Es ezen - viszony, 
mely a legártatlanabb lehetett, és mint a körülmény
ek kiáltják, volt i s , nagy szerencsétlenségnek lőn for
rása. 

Pulcheriának a császárné tőr kezde lenni szemei
ben, 8 ha talán nem épen azon okból is, mit a nestoriá-
nusok hirdetének, a fenntebb elősorolt körülmények va
lamelyike miatt, eltökélé, hogy e Paulinussali viszonyt 
a császárné megdöntésére használandja. E czélra fon-
dor beszédeivel' felizgatván az aluszékony császár lel
két, benne azon indulatot gerjészté föl,, mely, megle
het, maga keblét marczangolá leginkább : a féltékeny
séget. 

A viszonyok ily módoni alakulása alatt egy kis 
esemény jőve közbe, mely, a körülmények csodalatos 
egybetalálkozása miatt, Eudoxiát hirtelen vészbe dön-
té. Egy szegény ember januárius hónapban egy szép s 
rendkivűli nagyságú phrygiai almával kedveskedett a 
császárnak, midőn az épen a templomból haza jőne. A 
császár nejének küldé azt. Eudoxia dicsekedve mutatá, 
mint ritkaságot, Paulinusnak, s mivel ez azt igen di
cséré és csodálta, neki ajándékozá ; Paulinus nem gya
nítva, kitől kapta legyen Eudoxia, méltónak vélte, vele 
a császárnak kedveskedni. Az alma e szerint visszake
rült a császár kezeibe. A Pulcheria által ingerlett Theo-
dosius, tele féltékenységi gyanúval, mihelyt meglátta 
Paulinus kezében az almát, felgyuladt a bosszú indula
tától, de magábaJbjtá érzéseit, s Paulinus eltávoztakor 
azon színlett elfogulatlansággal, mit Pulcheria színé
szed iskolájában tanult volt, kérdé az épen hozzá belépő 
Eudoxiát: mit csinált legyen a küldött almával ? Meg
lepetve a kérdéstől, s aggódva, hogy ha valót szóland, 
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bmlóLérCBCbetík a császártól, és fegyvert nyújtsad maga 
ellen a különben is csak alkalmat leső Pulcheriának, 
boldogtalan elhamarkodissal azt válaszolá, hogy as al
mit megette •olt. Erre a császár ünnepélyesen ismédé 
a kérdést, és felszólitá Eudoxiát, hogy szavai igazlására 
esküdjék meg'a császár életére. Mit tehetett a szeren
csétlen nő? vagy hazadságra kellett megesküdni, vagy, 
miután ama boldogtalan szót kiszalasztá ajkain, a való
nak őszinte meggyónása által magára becstelen gyanút 
hárítani, és a vétlen Paolinusra a féltékeny császár ha
ragja mennyköveit. Idő nem volt hosszabb fontolgatásra. 
Eudoxiát elhagyta eszmélete; ő megesküvék, elkábulva 
e nehéz perez súlya alatt, megesküvék botorul, az ijed
ség remegő hangján, az elébe tartott feszületnél, a csá
szár életére, hogy amit monda, igaz. Ekkor a császár 
elővéve az elrejtett almát, és nejének szeme elébe tartá. 
ki mint villámsajtott állott előtte, egyezerre átlátva bal 
szerencséje egész nagyságát. Theodosius magára hagyva 
az elaléltat, siete nénjéhez, meghallani annak e történet 
feletti Ítéletét. *) 

Eudoxiának nem kell vala megesküdnie, sőt már 
előbb nem kellé a valónál egyebet mondani: így fog ez 
esemény felől hihetőleg mindenki, éa tagadhatlanúl he
lyesen, ítélni. De ítélni helyesen nyugalmas álláspontból, 
és cselekedni helyesen a szenvedély ostromló viharai 
közt, két igen különböző dolog. Az ember sokszor nehéz 
körülmények közé j u t , hol a vészből menekednie csak 
rendkívüli lélekéberség által lehet. Hányszor kísértetik 
meg az erény, ész, kitétetve véletlenség által oly elvá
lasztó pontra, hol nem az feladata, hogy a lehető legjobb, 
vagy csak jó eszközt is válaszsza, hanem hogy kisebb 
rossz által elháríthassa a legnagyobbat, és ha nem volt 
elég sebes megfontolása a választásban, ha épen azon 

*) így beszéllik ez eseményt régibb írók, ú. m. Konstantinus 
Manas«98, Glykas, Zonaras, Nicephorus, Kodinus, Malalas, és a 
Chronicon AJexandrinum. Az újabbkori Gibbon költeménynek 
tartja. 



80 KISEBB TÖRTÉNETI ÍRÁSOK. 

csalit fölébe hágott, hol bűn kígyója fészkel: lehet-e 
föltétlenül kárhozatra méltónak ítélni? Nem szánakodást 
érdemel-e inkább, hogysem korholást, ki jót akarva, t é 
vedésből vétekbe keverte magát. Csak az, ki nehéz vi
szonyok közt soha sem állott, vagy ki a körülményeket 
számítani nem akarja, bírál föltétlen szigorral. Eudoxia, 
tette helyeselhető ugyan soha nem lesz, de a beszámítást 
enyhítendi rá nézve azon körülmény, hogy nem valót 
szólva, házassági csendet akart eszközleni, és ha az er
kölcsi szigor tiltandja is őt kimentenünk, emberi érze
tünk nem tiltandja szánni őt, az emberi gyarlóságból 
elbotlottat. 

Gondolhatni, hogy Pulcheria Ítélete ez esemény fö
lött nem volt kíméletes, vagy talán épen elnéző. Eudoxia 
hűtlensége bizonyosnak tartatott, valamint Paulinus 
árulása is. Mindkettő vétke iszonyúnak Ítéltetett, egy
felől szertelen hálátlanságnak, másról a császári felség 
mély megsértésének. 

S íme e kis életrajz is tanulságot ad, micsoda termé-
mészetű azon emberi jóság és szelídség, melyet a sors, 
Önállás és keresztűlható ítélet segedelmeitől nem támo
gatva, cselekvés pályájára helyez. Theodosius, kinek 
aluszékony lelkében semmi sem volt képes egy kis erélyt, 
vagy szilárdságot ébreszteni, ki ellenségei daczát, ma
goknak Atila követeinek sértő, gúnyos szavait és vi
seletét gyáva tűrödelemmel tudta hallgatni, most egé
szen felbőszíté Pulcheria ingerlése. Belső vihartól érzette 
lelkét felháborítva, melynek nem bírt ura lenni. A vét
len Paulinust, ura hű szolgáját, biztosát, ifjúkora óta 
barátját, a szelíd jó fejdelem, minden előleges kihall
gatás, minden törvényei vizsgálat nélkül halálra hur-
czoltatva, bakóval végeztette ki.*) Eudoxia külszínleg 

*) Kodinus (De őrig. Constant. 44. lapon a velenczej kiadást).) 
azt írja, hogy csak megtámadtatott Paulinus, de nem öletett meg, 
míg Kozma és Demjén szentek templomát föl nem építé, s hogy a 
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kíméltetett, talán a császári felség iránti tekintetből, 
vagy egy vég csilláma miatt férje irántai egykori szerel
mének. De ki kéth, hogy a császárnénak kedvesebb le-
endett a halál e kíméletnél, mely el nem vehette tőle 
annak tudatát, hogy női hírének egyik legkényesebb 
lapja van beszennyezve, hogy egy nemes élet meg
gyilkoltatásának, ámbár vétlenül, ő oka. És ezen idő
ponttól fogva mind férje, mind Pulcheria részéről oly 
sértő hidegséget, oly bántó mellőztetést tapasztalt, 
hogy a császári palotábani jelenléte egészen elvisel
hetetlenné kezdett válni, és nem sokára férjénél ke
gyelemért esdekle a szentföldre költözhetni, élte to
vábbi napjait, melyeknek oly kevés becse volt előtte, 
ott töltendő. 

A császár, vagy inkább ennek nénje, nem monda 
ellent kivánatának, és ő eltávozott az udvartól. Egy íz
ben tett volt már zarándoklást Jeruzsálembe, akkor még 
császári felsége egész fényében. Antiochián ment volt 
akkor keresztül, hol a tanács és nép jelenlétében, drága
kövekkel kirakott arany trónról beszédet tárta, a város 
előkelőit és a szükségben sínlő polgárokat nagy pénz-
öszveggel ajándékozván meg. A város a császárné tisz
teletére, két szobrot állíta, egyiket rézből a museumban, 
másikat aranyból a tanácsházban. 

Jeruzsálemben Juvenális püspök kezeibenagy meny-
nyiségű pénzt tett le, hogy az a szegények közt osztas
sák el, és egy drágakövekkel kirakott feszületet adott. 
A püspök viszont sz. István első mártír jobb kezével 
ajándékozta meg a császárnét. Mindezen helyeken élt 
még most is szelídsége, ájtatossága és szivjóságának 
emléke. Azért útja diadalmenethez hasonlíta, mi neki 
sokkal kedvesebb lehetett most, mint amaz egykori, 
mert a szív önkényes hódolata volt egy többé semmi 

császár ekkor a gyilkos megtámadókat színleg megbüntetni is 
igérte. Fölépülvén azonban a templom, Paulinus feje elütte tett. 
De e körülményről tudtomra semmi más író nem emlékezik. 

Bfjia. III. 6 
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hatalommal nem bíró, hanem fényéből lebukott császár
nénak. 

Ö megtelepedett a szent városban, azon keresztényi 
eltökéléssel, hogy elíelejtendi a hiú nagyság és világi 
ragyogás minden gyönyöreit, megvigasztalódik egy becs 
nélküli férj elvesztésén, kiengesztelődik mindenkivel, 
ki neki, a vétlennek, ellensége v>lt, s megbocsátand 
annak, ki őt porból a legmagasabb fényre emelvén, 
ismét poriglan buktatá: megbocsátand Pulcheriának, s 
kibékül az üdvezítő sírján a vele kegyetlen játékot űzött 
sorssal. De Pulcheria, ki mindig mint valamely kike
rülhetetlen hatalom állott a császárné pályája fölött, 
gyűlöletet és üldözést táplált iránta szívében mindvé
giglen. 

A kíséretben, mely a császárnét Jeruzsálembe kö
vette, Severus nevíí pap volt, és János diakónus. A csá
szárné ismerte hűségöket, bizodalmára és barátságára 
méltatva a két jámbor férfiút, sok szívességeket bizo-
nyíta irántok, és hozzájok némi ragaszkodással volt 
mint olyakhoz, kik baráti maradtak a szerencsétlen
ségben. 

Még ezen ártatlanoknak is lakolni ok kellé, hogy a 
császári kegyből kiesettnek gyámolai, vigasztalói levé
nek. Pulcheria ellenök is fel tudta ingerelni öcscBe fél
tékeny gyanúját, és Saturnius,a császári testőrség gróf
ja, e két férfiú kivégeztetésével bízaték meg. Ö meg
jelent Jeruzsálemben, mint bakója a kiengesztelhetlen 
boszúnak, s a rábízott parancsot oly vadul teljesíté, 
hogy Eudoxiának saját szemeivel kellé látni hívei el
vérzését. 

Ezen iszonyú jelenetnél oly mértékben gerjedett 
föl lelkében a harag, hogy nem mérsékelhetvén magát, 
Saturniust egy szolgája által leszúratta. Végnélküli in
gerlésekre maga a szelídség is kivetkezik galambter
mészetéből. Ez állapot, miszerint senki sem marad
hatott bántatlanul, ki Eudoxia híve volt, és ezen 
örök gázolás női becsületén, elviselhetlen leve a csá-
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száménak annyira, hogy végtére így vett önmaga tilal
mas elégtételt. 

A császári udvarnál Saturniusnak megöletése fel
ségsértésnek nézetett. Azért Eudoxia minden császári 
diszjelektől megfosztatván, kísérete, mely udvarát ké-
pezé, vÍ8szahívatott,s ő egészen magányos személy állá
sába tétetek. — A volt császárné a viszontagságok is
kolájában a dolgok becse iránt valódibb fogalmakat 
nyert vala, hogysem e nagy változandóságon megnyu
godni ne birna, s ez tanúsítja, hogy ő a nem közönsé
ges lelkek egyike volt. Örömmel vonult a magány 
rejtekébe, hol őt semmi vész nem látszott többé fenye
getni. Sokszor állíták ugyan elébe képzelmei méltatla
nul kiszenvedett barátjainak árnyait, de az idő megeny
híti a szív legmélyebb sérveit is, és Eudoxia békén élte 
volna le utolsó éveit, ha rá még egy súlyos csapás nem 
vár. Egyetlen leánya tudniillik, az ekkor már elhunyt 
Valentinián özvegye, elhurczoltatván Genserich vandal 
király által Rómából, a messze Carthágóban mint fo
goly sínlett, anélkül, hogy rajta anyja segíthetne.Sem
mi sem volt a földi létben többé, hová Eudoxia vigaez-
talásért reménynyel tekinthetett volna, azért a hitnek 
biztatásaihoz ragaszkodott s égre függeszté ájtatos fi
gyelmét. 

Sok évei folytak el teljes elzárkózásban a világi za
joktói, tisztelve Jeruzsálem egyházi tanult férfiaitól, 
szeretve a néptől. Kedélyében a vallásos hangulat vőn 
túlnyomó erőt. Mivel jókora mennyiségű vagyonnal 
bírt, melynek élvezésétől nem fosztá meg az udvar, 
templomok és kolostorok épitésével hitt és ügy ekézett 
jól tehetni. Feldiszíté a szent várost, kijavíttatá falait, 
mellyek több helyeken le voltának omladozva. Nem 
messze Jeruzsálemtől sz. István mártír tiszteletére 
templomot építettéit, hol később, 460-ik évben, tetemei 
díszes sírboltba temettetének. Ö túlélte volt Theodosi-
ust és Pulcheriát. Férjét meggyászolá, Pulcheriának 
pedig megbocsáta, s midőn halála elkövetkeznék, vég 
órájában — hol a síron túli életet hivők minden ál ar-

6« 
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czai lehullanak — ünnepélyesen megesküvék, hogy 
azon bűntől, melylyel ő és Paulinus vádoltatának, mind
ketten ártatlanok. *) Lelke a megnyugvás azon de
rültségével szállott el, melylyel a tiszta öntudat jutal
mazza a jókat, s kik a nemes haldoklónak ágyát körül
veszik, az élőket, kibékítve a földi sors nehéz kísérté
seivel, megerősíti az erény becsülésében. 

*) A történetírók általában magasztalják e nőt. Kassiodorus 
különösen kiemeli mint minden nők között a „legvallásosb és je
lesbet." 
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NÉPEK VÁNDORLÁSA, 
KERESZTHADAK ÉS KÖZÉPKOB. 

(8CHILLKK UTÁN.) 





A. társasági alkotmánynak újabb rendszabása, mely 
Európa 8 Ázsia által éjszakon alkotva az újabb népekkel 
a napnyúgoti királyság romjain hozatott be, szinte hét 
század lefolyta alatt elég időt nyerhete magát ezen új, 
ezen nagy nézőszinen s új szövetkezések között meg
próbálni, jó és rossz oldalainak mindenikét kifejteni, s 
különböző minden alakjain és változatin keresztűlfutrii. 
A vandálok és svévek, alánok és gothok, herulok és 
longobárdok, frankok, és burgundok *tb. utóik vég
tére már meghonnosodtanak azon földön, melyet atyáik 
karddal vívtanak ki, midőn a vándorlás szelleme, a rab
lói lélek, mely őket ezen új hazába vezette volt, a ti
zenegyedik századnak folytában má- alakban s más 
ösztönrúgók által bennök ismét feléledett. Európa dél-
nyúgoti Ázsiának visszaadá most a pusztításokat és nép-
özőnt, melyeket hét század előtt ezen világ éjszaki ré
szétől venni s eltűrnie kellett, azonban igen hasonlatlan 
szerencsével; mert valamint a barbár népeknek temér
dek vérözönbe került vala Európában örök királjságo-
kat alapítani; szinte oly áldozattal kellett moBt keresz
tyéni utóiknak néhány várost, néhány erősségeket 
Syriában megvenniök, hogy azok két századdal később 
ismét elveszendők legyenek. 
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A balgatagság és dühösködések, melyek a kereszt
hadak tervét szülték, az erőszakoskodások, melyek 
annak kivitelét nyomban követték, a jelen által el
foglalt szemet nem igen vonhatják magokra. Ellenben, 
ha tekintjük ezen történeteket összefüggésben az el5t-
tök lefolyt, s utánok következő századokkal; akkor az 
ő származatok eléggé természetesnek fog látszani arra, 
Kogy bennünk csudálatot gerjeszszen; következéseiben 
eléggé hasznosnak, hogy visszatetszésünk egy vala
mely egészen más érzeménybe fel ne oszoljon. Ha okait 
tekintjük, úgy ezen keresztyéni hadküldemény a'szent-
földre oly egyszerű, oly szükséges szüleménye a maga 
századának, hogy bármely gyakorlatlan is, kimerítőleg 
elébe állíttatván ezen történetek históriai praemissái, 
önkényt reá fogna bukkanni. Ha következéseit nézzük, 
fogjuk észrevenni az első világos lépést, mely által a 
vaktót önnön maga kezdi a YOftax&k&t megjobbítani, 
melyeket századok óta az emberi nemnek okozott, s 
talán nincs históriai probléma, melyet az idő tisztábban 
megfejtett volna, mint az, melylyel a geniud, ki a világ
történetek fonalát szövi, magát az emberi okosság előtt 
oly nyugtatólag kimentette volna. 

Ama természetlen s erőbágyasztó nyugalomból, 
melybe Róma minden népeket, kik felett magát ural
kodóvá tévé, elsülyesztett; ama szolgai puhaságból, 
melybe egy számos embervilág munkáló erejét elfojtotta 
volt, szemléljük az emberi nemet , a középkornak ha
tárt nem ismerve zajló szabadság-ösztönéből vándor-
lani, hogy a két szertelennek boMog középpontján 
nyugodhassak, 8 a szabadságot renddel, a nyugalmat 
munkálattal, különféleséget egybefúggéssel jótevőleg 
egyesítse. 

Egyike a nehezebb kérdéseknek az, ha ezen szeren
csés állapotot, mely bennünket jelennen örvendeztet, 
melynek közeledését mi legalább bizonynyal hiszszük, 
az emberi nemnek hajdani viruló létéhez képest nyere-
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aég gyanánt nézhetjük-e, s ha mi Róma és Görögor
szág legszebb korához képest jobbúltunk-e valóban? 
Görögország és Róma nagy görögöket s nagy rómaia
kat nevelt, — de a nemzet soha, még legvititóbb korá
ban sem emelkedhetett fel nagy emberekké. Vad kietlen-
ség volt az egész világ az Athenabélinek Görögországon 
kivűl, s ezt ő még boldogságai közzé is számlálta. A 
rómaiak önkezeik által bűnhődtek, minekutána uro-
dalmoknak egész nézőszinén egyebet római polgárnál s 
római rabszolgánál nem hagytanak. Státusainknak e-
gyike sem osztogathat római polgárjust; de a helyett 
oly javat bírunk, mélyet, ha római akart maradni, ró
mai polgár nem bírhata, s ezt oly kézből bírjuk, mely 
nem vette el mástól, mit egynek adott; s a mit egyszer 
adott vala, többé vissza nem veszi. Nekünk tudniillik 
emberi szabadságunk van; oly vagyon, melynek — 
bármilyen különböző a római polgárjastól? — becse an
nál inkább nevekedik; minél többen osztakozunk véle, 
mely semmi kormányalkatnak változékony nemétől, 
semmi státusingadástól nem függve , az igazságnak jó
zan és rendületlen alapjain nyugszik. 

A nyereség tehát nyilván van, s a kérdés egyedül 
az volna, ha a czélhoz nem volt-e közelebb út is? s e 
hasznos változás nem fejthette-e ki magát kevésb erő
szakkal a római státusból, s az emberi nemnek szük
ségképen kellett-e ama gyászos időszakaszt, a negyedik 
századtól egész a tizenhatodikig keresztűlfütni ? 

Józan okosság anarchiái világban nem lehet tartó. 
Mindenkor öszvehangzásra törekedvén, veszélynek te-
szi-ki magát inkább a rendet szerencsétlenül védeni, 
hogysem egykedvűleg nélkülözni. 

Szükséges feltétele volt-e a népek vándorlása s aí 
ezt követő középkor szerencsésebb korunknak? 

A dolog felett Á?sia adhat néminemű világosítást. 
Miért nem virult fel nagy Sándor táborozása nyomában 
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egyetlenegy görög szabad státus-is ? Miért van China 
szomoiú állandóságra kárhoztatva, hogy örök gyermek
ségbe:) aggjon el? Mert Sándor emberiséggel hódoltatta 
meg a népeket; mert az ő kisded görög csoportja el
enyészett a nagy király milliói között; mert a mancsuk 
csordái China iszonyú téréin észrevétlen eltűntének. 
Csak embereket győztek ők meg, törvény és szokás, 
religió és stá<us sértetlen maradtak. Desppták áltat 
elnyomott státusokra nézve nincs egyéb szabadulás a 
vég enyészetnél. Kímélő győzők'csak gyarmatosokkal 
nevelik, tá; lálni a sínlődő testet, s nem tehetnek mást, 
mint hogy a betegséget megörökítik. Hogy egy mételyes-
tartomány, egészséges győzőjét meg ne mérgezze, hogy 
a német Galliában rómaivá ne fajuljon, miképen a gö
rög Babylon falai között persává: azon formának kellé 
szétromboltatnia, mely az ő utánzói szellemének oly 
veszélyes lehetett vala, s az új nézőszínen, melyre most 
lépett, minden tekintetben erősebb félnek kellett ma
radnia. 

Megnyílik Scythia vadonja s napnyugaton egy siva
tag fajzat torlódik ki. Pályája vérrel jelelve, megette 
városok sülyednek hamuba, s az emberi kéz műveit s a 
föld termékét egyenlő dühösséggel tapodja szét. Dög
lelet és éhség pótolják, mit tűz és vas elmulasztanak: 
de az élet egyedül azért enyészik el, hogy helyette egy 
sokkal szebb viruljon ki. Nem számláljuk a holtakat, 
melyeket rakásra halmozott, nem a városokat, melyek 
hamuba dőltek: szebben lesznek ők felkelendők a sza
badság kezei között, s egy jobb fakadéka az emberi 
nemnek fogja őket lakozni. Minden mesterművei a szép
ségnek és pompának, bujaságnak és elfínomodásnak sem
mivé válnak; drága emlékek, melyek az öröklétnek emel
tettek, porba sülyednek, s egy balgatag önkény áskál a 
józan rend intézetin; de közepette még ezen vad zajon-
gásnak is kitetszik a rendelő kéz, mely az élőkor kincse
iből a születendő emberi nem számára kiválasztatott, 
8 észrevétlen szabadul meg a jelenidő mindent szerte-
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romboló haragjától. Egy sivatag homály terjed most el 
a pu ztúlásnak ezen tág mezején, s csábító ingerrel nem 
bír többé, nem ellenállással, elnyomorúlt, elbágyadt ma
radványa lakóinak egy új hódoltató szemei előtt. 

Tágas tér maradt most a színen, s egy új emberfaj, 
mely frisítő gyarmaijáúl a kimerült napnyúgotnak éj
szak erdeiben nevekedett, századok óta csendben s ön
magától uem tudva bírja azt. Erkölcsei durvák és vadak, 
azok. törvényei i s ; de tiszteli ő durva módjában is az 
emberi természetet, melyet finom rabszolgáiban az egye-
dül-uralkodó nem becsül. Hábortalan élűiével s meg-
nem kísértve az adománytól, melylyel a meghódolt ró
mai kínálja, hív marad a frank saját törvényéhez, mely 
által győzödelmes leve, kevélyebb és bölcsebb hogy sem 
a szerencse eszközeit szerencsétlen kezeiből fogadná el. 
Hamvai reíett a római pompának üti fel va»idorsátorát, 
s lándzsáját, mely fő kincse, a meghódolt földön s a bí
rói székek előtt szegezi ki , s maga a keresztyénség, ha 
egyébként békóiba kívánja a vadat vonni, kénytelen 
ezen rémítő fegyvert derekára övezni. 

S íme, moít eltávoz minden idegen kéz a természet 
fiától. Byzáncz és Masrilia, Alexandria és üóma között 
széthányatnak a hidak, hónába siet a félénk kalmár, s a 
tengereket bujdokló hajó árbocztalan nyugssdk a révben. 
Egy folyamokkal s erdőkkel teljes sivatag, egy vad er
kölcsök éjszakája hullámzik Európa torkolatjánál, s egy 
egész föld részét elzárja. 

Hosszadalmas, nehéz s nagy emlékezetű háború kez
dődik most; vad germániai szellem küzd egy új éghaj
lat gyönyöreivel, új szenvedésekkel, a példák csendes 
hatalmával, az összeomlasztott Róma hagyományival, 
mélyek még új hazájában is ezer hallókkal leselkednek 
utána, 8 jaj egy Klodion utódjának, ki Trajánuralkodó
székén magát Trajánnak véli! Ezer hangok riadnak fel 
a seythiai vadont emlékezetébe hozni. Uralkodás szomja 
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és szabadság, dacz és állhatatosság, fortély és merész
ség keményen ütköznek egybe, az erő borzasztó tör
vénye visszatér, s századhosszat nem látni , hogy a 
párolgó fegyver elhűlne. Szomorú éjszaka, mely min
den fejeket elsetétít, függ Európa felett. 8 csak néhány 
ságárok csillámlanak fel, hogy a hátra maradt homályt 
még rémítőbbnek mutassák. Ügy tetszik az örök rend 
elfutott a világ kormányától, vagy távolabb czéltűzve 
lemondott a mostani embernemről. De egy a maga 
minden gyermekeinek egyenlő anya menti meg azon
közben az elcsüggedő tehetetlenséget az oltár zsámolya • 
nál, s a vas szükség ellen, melytől fel nem oldozhatja, 
megerősíti őt az önáldozat hitével. Az erkölcsöt az el
vadult keresztyénség oltalmába bízza, s a közép fajnak 
megengedi, hogy ezen ingadozó gyámbothoz támaszkod
jék, melyet az erősbeknek ereje szétroncsol. De ezen 
hosszas háborúban együtt melegszenek fel státus és pol
gár; a német szellem hatalmasan védi magát a szív
bilincselő despotismus ellen, mely a korán elgyengült 
rómait eltapodta. Elevenebb szökellettél foly a szabad
ság forrása, s győzhetetlenűl és teljes erőben érkezik a 
későbbi emberfaj azon szép századhoz, hol végtére az 
embernek és szerencsének egyesűit munkája által ve
zetve, a gondolat világossága az eltökélléa erejével, a 
belátás a hősi tehetséggel párosul. Midőn Róma Scipió-
kat és Fábiusokat nemzett, nem voltának bölcsei, 
kik rényök czélját megmutatták volna; midőn bölcsei 
virágzottak, a despotismus a maga áldozatit megfoj
togatta, s az ő megjelenésüknek becse az elgyengült 
században elveszett volt. A görög rény sem érte el 
a perikiesi és sándori tiszta időpontokat; s midőn 
Harun a maga arabjait gondolkodni tanította, keblök-
nek tüze már el hűlt vala. Egy jobb genius volt az 
mely az újabb Európára ügyelt. A középkori hosz-
szas fegyvergyakorlat a tizenhatodik századnak egy 
egészséges, izmos fajzatot alkota, s az ész, mely most 
a maga zászlóját kiterjeszti, erővel teljes bajnokokat 
nevelt. 
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Mely éghajlat alatt hozta a fej a szivet lobogásba, 
s hol fegy verkeztette fel az igazság érzete *) a bajnokot? 
Mely helyen, hanemha itt, tapasztaltatott azon csudatű-
nemény, hogy a csendes vizsgáló elmélkedései az öldöklő 
csata hadi lármáivá váltanak legyen, hogy az önszerelem 
szava a meggyőződés erősebb szava mellett elnémult, hogy 
végtére az ember a legdrágábbat, a legnemesbért fel
szánni képes lehetett? A görög és római rény legfenn-
tebb szárnyalatiban sem emelkedett a polgári köteles
ségeken felül, soha; vagy csupán csak egyetlenegy 
bölcsben, kinek neve korának lagnagyobb szemrehányá
sa volt: a legszentebb áldozat, melyet a nemzet a 
maga hőskorában tett vala, a hazáért volt. Egyedül a 
középkor folytában szemlélünk Európában oly lélek-
lobbanást, mely az észnek egy magasabb halványáért 
a hazát is feláldozza. S miért egyedül itt, 8 itt is csak 
egyetlenegyszer ezen tünemény? Mert egyedül Eu
rópában, s itt is csak a középkor végén találkozott 
össze az akarat hatalma áz ész világával, s egy még 
férfias emberfaj egyedül itt szállíttatott által a bölcse-
ség karjába. 

A históriának széles egész tartományában, a státu
sok kifejtődését az ész kifejtődésével igen hasonlatlan 
haladásban látjuk. A státusok egyévű növevények, me
lyek rövid nyár alatt elvirulnak s a nedvek bősége miatt 
sebes rothadásba mennek át; a felvilágosodás lassú nö
vevény, mely, hogy megérjék, szerencsés eget, gyakor 
ápolgatást és a tavaszoknak hosszú számát kívánja. Hon
nan ezen különbség? Mert a státusok szenvedélyekre 

*) Vagy ami annak tartaték. Nem szükség, úgy hiszem, mon
dani, hogy itt az anyag értéke, mely megnyeretett, nem jö számí
tásba, hanem a kezdetbe vett munka nehézsége; nem a műv, ha
nem a reá fordított szorgalom. Lett legyen az akármi, mely miatt 
a klizködés támadt, az mindég a józan okosságért való küzködés 
volt; mert csak okosság útmutatása által fedeztetett fel a hozzá 
•való jus, s egyedül ezen jus miatt forrtanak a viták. 
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vannak bízva, melyek minden kebelben gyújtványra ta
lálnak, a felvilágosodás ellenben az észre, mely idegen 
segédek által fejtődik ki; újabb s újabb találmányokra, 
melyeket az idő és esetek csak lassanként hordanak e-
gytivé. Mi sokszor virágzik s hervad el az egyik növe
vény, meddig a másik csak egyetlenegyszer is megérhe
tik! Mely nehéz tehát az, hogy a felvilágosodást a stá
tusok várják, 8 a későbbi okosság a korábbi szabadságot 
még meglelje. A világ történeteiben csak egyszer adta 
fel magának az előlátris ezen problémát, s mint fejtette 
meg, láttuk.*) 

Csak Európában vannak státusok, melyek felvilá-
gosodottak , erkölcsösek és egyszer smind függetlenek 
is, egyébhol- mindenütt vadság lakozik a szabadsággal, 
szolgaság a műveltséggel. De egyedül Európa is volt 
az , mely háborgó évezredeken vívta magát keresztül; 

*) Szabadság és cultúra, bár milyetén elválhatatlanúl legye
nek a magok fó teljességében egymással egyesülve, s teljességük
höz csupán ezen egyesület által emelkedve, nehéz őket még is a 
magok eredetében összekapcsolni. Nyugalom a cultúra feltétele, 
s még is a szabadságnak semmi sem veszedelmesb, a nyugalomnál. 
A régikor minden elfínomodott nemzetei cultúrájok virágát ön
nön szabadságokon vették meg; mert nyugalmat az elnyomatástól 
nyertek. S épen azért vált romlásokra a cultúra, mert romladé-
kony anyától vette lételét. Hogy az újabb népek ezen áldozatté-
teltöl megkíméltessenek, azaz: hogy nálok cultúra és szabadság 
egyesüljön, a nyugalmat egy egészen más úton kellé megnyerni-
ök, mint a despotismusé. De egyéb út nem volt lehető, mint a 
törvények, 8 ezeket, a még szabad ember csak önnön maga alkot
hat magának, amire csak a haszon átnézése vagy tapasztalása, 
az ellenkező balkövetkezéseinek fogja őt elhatározni. Amaz 
azt tette fel, aminek még jövendőben kellett történnie, és így 
egyedül a törvénytelenség balkövetkezései által kényszeríttethetik 
De a törvénytelenség igen rövid tartékonyságú és sebes lépések
kel vezet az önkényes hatalomhoz. Mielőtt az okosság a törvénye
ket feltalálhatta volna, addig az anarchia rég despotismussá le
hetett vala. Hogy tehát az okosság időt találjon magának tör
vényeke^ alkotni, a törvénytelen léteinek meg kellett TaVa hosz-
tszabbúlnia; s a középkorban ez történt. 
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a ez évezredeket csak az ötödik és hatodik századi pusz
títás hozhatta elő. Az nem őseiknek vére, nem az ő faj
zat jóknak charaktere, ami atyáinkat az elnyomás jár
mától megmentette, mert az ő hasonlólag szabadon szü
letett rokonaik, a türk ománok és mancsuk is meghajtot
ták nyákokat a despotismus alatt. Nem európai földszín 
és az éghajlat, mely nekik ezen sorsot osztá; mert ugyan
ezen földszínén s éghajlat alatt szenvedték a brittek és 
gallok, a hetrurok és lusitánok n rómaiak jármát. A 
vandálok és hunok fegyvere, mely kímélet nélkül öl-
döklötte nyúgotot, s amaz erős népfaj, mely a megtisz
tult nézőszínt magáévá tette volt, s egyezer esztendejű 
háborúból győzhetetlenűl tért meg, — ezek voltának a 
mi szerencsénk teremtői; s imígy találjuk fel a rendnek 
lelkét újra két legborzasztóbb jelenetekben, melyeket a 
história felmutathat. 

Ugy tartom, ezen hosszas kicsapongást nem szükség 
mentenem. A históriai nagyobb epochák szorosban van
nak egymásba fonódva, hogysem egyik a másika nél
kül felvilágosítt tbatnék. A kereszthadak története Cíak 
kezdete a?.on talány felfejtésének, melyet a történetek 
philosophusa magának a népek vándorlásában feladatva 
szemlél. 

A tizeiharmadik száz dbanlőn, hogy a világ geni-
u?a, ki eddig homályban teremtve szőtt, a leplet félre 
vonta, hogy nagy m inkája egy részét mutassa. A setét 
ködfátyol, mely Európa Játhatárát ezer esztendeig bo
rította, ezen időpontban fuszladoz szét, és tisztább ég 
tekint le. A papi egyformaság és politikai egyenetlenség, 
hierarchia és feudalismus egyesűit nyomorúságainak, 
meggyűlve és kimerülve a tizenegyedik század lefolytá
nál, a maga legirtóztatóbb születésében, a szent háború 
lármái közt, magoknak kellé saját enyészetüket elkészí
teni. 

Egy vakbuzgalom nyitja fel ismét az elzárt napnyu
gatot, s a felnőtt gyermek kilép az atyai hajlékból. KI-
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bámulva pillantja meg magát az új népek közt, örvend 
szabadságának, örvend merészségének a thráciai Bos-
porusnál, elpirul Byzánczban "a maga vad izletén, bár
dolatlan, tudatlan létén, s megrémül Ázsiában a maga 
szegénységén. Amit onnét véve és haza hozott volt, 
mutatják Európa történetkönyvei; napkelet históriája 
— ha volna egy — meg fogná mondani, amit ő ezekért 
ada és hátrahagyott. De nem úgy rémlik-e, mintha a 
frankok hőslelke még egy múlékony életet lehelt volna 
haldokló Byzánczba? Váratlanul szedi a Komnénusok-
kal össze magát , e a németek egy rövid látogatása 
által felerősödvén, megyén e pillantat óta nemesebb lép
tekkel a halálra. 

Megette a keresztes vitézeknek épiti fel hídját a kal
már, s a kelet s nyugat között újra feltalált köteléket, 
mely egy harczi szédület által múlékonyan kapcsolta
tott össze, megállapítja, s megörökíti a még hatalmasb 
kereskedés. Alevanti hajó ismét üdvezlijól ismert folyó
it , s gazdag szállitványa szorgalomra ingerli a sóvár 
Európát. Nem sokára szükségtelen leszen neki a hete
vénycsillag vezérfáklyája, s erős törvénynyel önmagában 
biztosan ereszkedik az ismeretlen tengerre. 

Ázsia vágyai hazájába kísérik az európait; de itt sa
ját erdei nem ismernek többé rá, s más zászlók lebegnek 
várai felett. Elszegényedvén saját hazájában, hogy 
Euphrát partjain ragyoghasson, végtére lemond függet
lensége imádott bálványáról, a maga ellenséges uralko
dó hatalmáról, és megengedi rabszolgáinak hogy a ter
mészet jusait aranynyal váltsák meg. önkényt nyújtja 
karjait a rab bilincsalá, mely őt ékesíti ugyan, de a soha 
meg nem szelídűlhetőt meg is szelídíti. Királyi méltóság 
emeli fel magát azonban, és a szántóföld rabszolgái 
emberekké válnak, s a pusztulás tengeréből támad fel 
egy termékeny ország, a nyomortól meghódítva — a 
polgári község. 

Az maga, ki e vállalat lelke volt, a az öszves keresz-
tyénséget a maga nagyságáért munkáltatta, a római 
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hierareha, látta'reményeit megcsalva. Fellegkép után 
kapkodva keleten, nyugaton valódi koronát játszott el. 
Ereje a királyok gyengesége volt; az anarchia és pol
gárháború azon kimeríthetetlen, fegyvertár, melyből 
mennyköveit fzedte. Most is szórja még ezeket — 
de most a királyok megerősített hatalma áll ellene. Az 
egyházátok, a mennyországtól elzáró interdictum , a 
szentelt kötelességektől felmentés nem oldja fel többe 
azon Üdvös kötelékeket, melyek az alattvalót törvé
nyes uralkodójához csatolják. Hatalom-vesztett haragja 
hiába küzd az idő ellen, mely trónusát felépítette, s 
most arról levonja őt. A középkor e rémkúpét lábosa 
szülte, a meghasqnlás nevelte nagygyá. Bármi gyengék 
voltak gyökerei, oly gyorsan és ijesztőleg nőtt fel a ti
zenegyedik században, hogy párját nem látta egy időkor 
sem. Ki hitte volna a legszentebb szabadság ellenségé
ről, hogy a szabadságnak küldetett segédül? Midőn a 
királyok és nemesek közti küzdelem hevesebb lőn, az 
egyenetlen küzdők közibe állott, s feltartóztatta a ve
szedelmes eldöntést, míg a harmadik rendben egy jobb 
küzdő nőtt fel, a perez teremtményét felváltani. A zavar 
által gyarapodva, most a rendtől sorvadt el; az éj szü
leménye eltűnt a világosság előtt. De eltűnt-e a dictá-
tor,' ki a megbukott Rómának Pompejus ellen segedel
mére sietett? Vagy Pisistratus, ki Athéna pártjait meg
osztotta? Kóma és Athéna a polgári háborúból szolga
ságba mentek át — az új Európa szabadságba. Miért 
leve Európa szerencsésebb ? — Mert itt egy tűnedékeny 
phantóm tette azt, amit ott a maradandó hatalom; mert 
egyedül itt találkozott kar, mely eléggé erős vala az 
elnyomatást gátlani, de gyenge azt gyakorlani. 

Mi másként veteményez az ember, s mi másként 
hagyja őt a sors aratni? Hogy Ázsiát trónja zsámolyá
hoz köfse, hősfiai millióját áldozza fel a szent atya a 
szaracénok kardjának; de ezekkel' széke legerősb táma
szaitvesztette el Európában. Újabb jusokról s újabb nye
rendő koronákról álmadoz a nemesség; s engedelmesebb 
szívet hoz vissza uralkodói lábaihoz. Bűnbocsánatot s 

Btjl. . Ili 7 
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paradicsomi gyönyörűségeket keres a jámbor zarándok 
a szent koporsónál; egyebet és többet nyer, mint amit 
magának ígért vala. Ázsiában találja fel újra saját embe
rilétét, s innét hozza magával európai rokonainak a 
szabadság magvait: — sokkal fontosb szerzeményt, mint 
Jeruzsálem kulcsai, vagy szögei a Megváltó kereszt
fájának. 



V. 

NÉHÁNY VONÁS 

L O R D C H A T A M 

CHARAKTERÉBÖL. 





Anglia ritkán volt nagy férfiak szűkében, de Ang
lia becsülte is minden időben kitűnő elméit. Eme boldog 
szigeten szabad tér nyílik a szónak és írásnak, a köz
vélemény ezen két hatalmas tényezőinek. Pedig ki nem 
tudja, mi ellenállhatlan hatású a közvélemény, mely 
Talleyrand szerint is „nagyobb észszel bír mint Voltaire, 
nagyobb észszel és hatalommal mint Napóleon, nagyobb 
észszel mint valamennyi minister aki volt, van és le-
end." A szabadon nyilatkozó közvélemény buzdítója és 
jutalmazója egyszersmind Angliában a fejlődő elmének. 
Teljesen önzés nélkül nem születik ember, dicsvágy 
nélkül felette ritkán nagyobbszerű szellem. Mindkettő
nek a közvéleményben nyílnak koszorúi. Az egykorúak 
elismerése és méltánylása kedvesebb jutalma a nemes, 
nagyra törő kebelnek az anyagi haszonnál, sőt amaz 
gyakorta eszközlője emennek is. 

Az 6 világ két nagy nemzete, görög és római, is 
nagy tiszteletben és kitüntetésben részesíté fér fiait, kik 
polgári vagy hadi, művészi vagy más pályán kortársaik 
közöl kiváltak. S mely népnek volt annyi nevezetes fér-
fia, mint Róma vagy Görögországnak? Az újabb népek 
közt a franczia, de még inkább az angol, tűnik ki e 
részben. 

Anglia polgára, ha valamely kitűnő szolgálatot tett 
hazájának, mindkét parlamenttől nyilvános köszönetet 
vészen; megyék, városok, társulatok, egyes polgárok 
hálalevelekkel, ajándékokkal tisztelik meg; nagy tekin-
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télyű egyesületek nevezik tagjokká, ünnepélyes lako
mák, melyeket a nép örömzaja emel, tartatnak tiszte
letére; pénzek veretnek, szobrok állíttatnak emlékeze
tére. Mind annyi szép jutalmai a polgárerénynek, s oly 
varázserejű ösztönök nagy tettekre, hogy őket magok 
Róma büszke diadalmenetei is csak fénynyel és pompá
val, nem valódi értékkel haladják meg. Rodney admirál-
nak — miként Archenholz „England und Italien" czímü\ 
munkájában említi — azon fényes győzelmeért, melyet 
április 12. 1782. Sz. Domingónál a franczia seregeken 
nyert, a két parlament köszönetet külde, fényes társa
ságok vendégelték meg, tiszteletére emlékpénzek ve
rettek, a király pairré s ország bárójává nevezte, s a 
parlament maga s gyermekei számára 2000 font sterling 
évdíjjal ajándékozta meg. A nagy hírű Wolfe tábornok 
halálát, ki Quebecknél a szerint, mint a görög Epaminon-
dásról tudjuk, végezte dicsőséggel teljes hadi pályáját, 
az angol nép mai napig a legréezletesb körülményekkel 
el tudja regélni, s méltó fájdalommal emlékezik a dicső 
férfiúról, kinek valamint mindenki bámulta vitézségét,, 
úgy egyszersmind rokonszenvvel volt iránta szeretetre
méltó jelleméért. Szám nélküli efféle események bizo
nyítják, mint méltatja az angol nép kitűnő férfiait. S ez 
lön egyik nem csekély oka a többek közt Anglia föle
melkedésének a nagyság azon fokára, melyen még alig 
volt a földtekének egy nemzete is valaha. Egyes nagy 
polgárok alkotói a nemzet nagyságának, s nagy férfiak 
nélkül még egy nép sem emelkedett ki a mindennapiság 
köréből. 

Anglia, miként említem, becsüli férfiait, s nem feled
kezik meg senkiről, ki a hazának kitűnő szolgálatot tőn, 
ezért oly számosak ott az ünnepelt nevű honfiak, mert 
semmi nincs nemes érzelmű halandónak hizelgőbb, s"em-
mi nem tüzeli és buzdítja inkább a lelket magasra tö
rekedni, mint nemzetének becsülése. 

Azon férfiú neve is, kinek életpályájából itt néhány 
vonást rajzolni szándékom, egyike Anglia legünnepel
tebb neveinek. Pitt Vilmos — vagy hogy nagy hírű fiá-
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tói, az ifjú Pit t Vilmostól, 'megkülönböztessük — Cha
tam Vilmos azon emberek közé tartozik, kiket az angol 
óriásfajnak nevez, ö Westminsterben született '1708-
ban. Apja, Róbert, cornwalli falusi nemes volt, nagyapja 
Tamás, marlrasi kormányzó, ki a franczia királynak azon 
híres gyémántot, mely máig is nevét viseli, 300,000 tal
léron adta el. Chatam apja nem volt vagyonos és fiának 
100 fontnyi évjövedelemnél nem hagyott többet. Első 
neveltetését az etoni és oxfordi tanodákban nyeré. 

Ifjú kora azon időszakba esik, melyben a toryk és 
wighek egymás elleni szenvedélyes villongása forrott, 
•egyik egy, másik másféle kormányt óhajtván. A pápa 
iránti ellenszenvben s a franczia hódítás elleni gyűlölet
ben azonban mindkét párt egyet értett. Ezen gyűlölet 
a Francziaország elleni hosszas háború által, és X I V . 
Lajos önkényes kormánya miatt, még inkább élesedett, 
tápláltatva iskolák s egyházakban papoktól, kik félel
met s aggodalmat terjesztettek, miszerint a francziák 
segedelme által az elűzött királyi c*alád s a katholikai 
egyház uralma visszatérend. Eme gyűlölet képezé egy 
részét az angol nevelésnek, más részét pedig a hon s 
alkotmány, igazság és munka-szeretet, és erkölcsi szi
gorú fenyíték. Ezen kül benyomások közt fejlett ki 
Chatam, s már az ifjúban sejthető volt a leendő férfiú. 
O természetes méltósága és kellemes viselete által első 
pillantatra megnyert mindenkit. Beszéde, arczvonási 
nemesek valának, s őt látni és hallani kellett egyszerre. 
Ifjúsága napjait leginkább a classicai hajdankor tanul
mányainak szentelé. Elragadtatva olvasa a görög és ró
mai nagy népekről 8 férfiaikról, s azok tettei s irataival 
tölte el lelkét, emelte kedélyét. 

Eleinte hadi pályára lépett. Rokonai zászlótartói 
tisztséget vásároltak számára. De kevés hajlama volt 
ezen pályához; s a zászlótartó korának első állodalmi 
férfiává képezte magát. Minden idejét,'melyet egészsége 
— mert köszvényben sínlő volt — és ügyvédi állása 
engedett, a régi Hellas és Róma viszonyainak és hősei
nek tanulására szánta, kik hazájokat szó és tettel di-
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csőítették. Ezeknek boldog kora és közügye lebegett 
szemei előtt, midőn hona fölemelésére gondolt. 

1735-ben Old Sarum városa képviselőjévé választ
ván őt, az alsóházban az ellenzékiek közt foglalt helyet. 
I t t mély belátása, szabad, félni nem tudó lelke, szónoki 
ereje s önzetlenül lángoló hazafisága által köz figyelem 
s beszéd tárgya lőn. Walpole Róbert állott ekkor a 
kormány élén, kinek nézetei épen nem voltak olyanok, 
hogy Chatam helyeslését megnyerhették volna. Midőn 
a walesi herczegnek szász-góthai herczegnőveli házas
sága jött vitatkozás alá, Chatam védelmére kelt, és ked-
vezőleg nyilatkozók, s e miatt a hálás trónörökös őt 
kamarásává nevezte. A ministerium, mely, más véle
ményben volt, ezért igen felindult ellene, s nem tudván 
őt egyébként megbőszülni, kényszerité zászlótartói hi
vatalának letételére. A gyűlölt kormány ezen bánása 
még inkább nevelte a népnek irántai szeretetét. Ez idő
be esvén a spanyolországi háború, a ministerium éle
sebb rendszabályokat akart behozni a gyalázatos mat-
rózfogdozás iránt. Chatam szónoki tehetségének egész 
erejével ellenszegült, mire Walpole, elkeseredvén ez ifjú 
ember vakmerészségén, kiönté rá epével teljes gúnyalt. 
Chatam nem döbbent meg a hatalmas ministertől. Nyo
morúnak nevezte őt, ki látva tévedései kártékony ha
tását, azokat újakkal tetézi, s ő, kinek korlátozottságát 
a kor csak merevenebbé teszi, nem érdemli meg, úgy 
mond, hogy ősz hajai a megtámadástól kíméltessenek. 

Bár a közvélemény Chatam melett nyilatkozott volt, 
mégis Walpole kormánya megbukása után, nem jutha
tott ministeri állomásra, mert nem bírta a király ke
gyeit. De ő nem volt azon férfi, kit könnyen el lehetett 
rettenteni; minél ellenségesb indulattal volt iránta a 
kormány, annál szorosabban csatlakozott a néphez s 
annak ügyéhez, s lemonda kamarási hivataláról is. 1744-
ben vagyoni állapotja is javult, mert özvegy Marlbo-
rough herczegné végintézetében 10,000 font sterlinget 
hagyományozott számára, mint magát kifejezte, sze
mélyes érdemeinek tisztelete jeléül, s mivel oly nemes 
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önzetlenséggel tartá fenn a törvények tekintélyét s az 
ország romlásának ellene munkált. 

1756-ban a newcastlei herczeg alatt új ministerium 
alakíttatván, abban Chatam is foglalt helyet, de hivata
lát nem sokáig vitte, mert társaiétól különböző nézetei 
voltak, s a király némi egyéni szándékainak is ellensze
gült, miknek következtében állomásából elbocsáttatott. 
Azonban mind szándékai tisztasága, mind elméje rend
kívülisége által annyira megnyerte s bírta volt a nemzet 
szeretetét, hogy a népnek köz kivánatára s Angolország 
másik nagy férfia és szónoka a nemes Fox befolyása ál
tal a király újra megbízta őt ministeri hivatallal, és a 
kimaradt Legge helyébe kincstári oancellár lön. „Sire, 
így szóla Chatam a királyhoz, ajándékozzon meg engem 
bizalmával, a én meg fogom azt érdemleni." A király 
válaszolt: „Érdemelje meg ön bizalmamat, s meg fogja 
azt nyerni." Chatam nem úgy értette e szavakat, mint 
a király akarta volna. De soha sem érdemiette még meg 
senki ura bizalmát jobban, ha az valódi értelemben úr 
volt. 

Ö jún. 29. 1757. lépett a kormány élére, s azonnal 
kitűnt rendkivűli tehetsége egész hatalmában. Most bi-
zonyitá be, mit tehet az, kinek ereje s akarata van, ki 
czélját ismeri, mely után törekednie kell, s ismervén az 
ahhoz vezető utakat is, szilárdsággal bír ezen utakon 
járni, O volt most a kormány lelke. Sebesen elébe vá
gott Choiseul franczia minister minden számolásainak. 
Lángszava kihangzott a parlamentből egész Anglián ke
resztül. Új fiatal erő mutatkozott az elaggott kormány
ban, s a nemzet, minden tehetségeit felajánld egy ily kor
mány segedelmére, mely bizalmát bírta. Németország
ban a hét éves háború erélyesen folytattatott, s a porosz 
király évenkénti pénzöszveget kapott segédeimül. Az 
angol hajóhad ali-/ felényi erővel megverte és szétüzé 
a francziát. Oly túlerővel folytattatott a háború, hogy 
Choiseul Madridba ezt írná: „Francziaországot nejn 
tekinthetni többé kereskedési hatalomnak. Neki 6em 
künn, sem honn nincs hitele. Mi nem vagyunk húsz mii-



106 KISEBB TÖRTÉNETI ÍRÁSOK. 

liót előteremteni képesek, a nélkül, hogy a kamatfizetést 
felfüggeezszük, ebből pedig forradalom törne ki." A 
spanyol király ajánlotta békítő közbenjárását, de Cha-
tam visszautasító azt, mondván, hogy nincs idő békére 
gondolni.. Angliának még nagyobb hódításokat kell ten
nie, hogy kereskedésének teljes kifejlődést szerezhessen. 
Az állodalmak háborúk által lettek hatalmasokká; így 
tévé magát Francziaországisnagygyá, s a jelen háború
ban Anglia jogszerűleg gyengíti és alázza meg verseny
társát. O nem akarja minden hódításait megtartani, 
azonban ügyét nem választhatja el Poroszországétól, s 
a spanyol közbenjárást el kell utasítnia, mert az az ame
rikai franczia gyarmatok sorsa iránt több békétlenséget 
tanúsít, hogy sem elfogulatlan közbenjáró lehessen. De 
az ezen szavakban kifejezett czélok elérése sokkal nehe
zebb lön, midőn III. György király lépett a trónra(oct. 
25. 1760.), mivel ő német örökös tartományai iránti 
szeretetből békét óhajta, s mivel lord Bute kedvenczévé 
válván a királynak, a toryk befolyást nyertek, s a wigh 
ministerium feloszlása várathatott. Mielőtt Chatam a 
ministeriumból kilépne, a francziákkali békealkudozá
sokat teljesen megszakasztá. A király, ámbár nem volt 
vele egy politikai nézeten, becsülte őt, s midőn hivata
lából kilépett, 3,000 fontnyi nyugdíjt rendelt számára, 
melyet halála esetére özvegye és legkorosabbik fia is 
megnyerendők voltak. 

Hogy az alsóházból, hol a kormánynak veszélyes 
volt, elmozdíttassék, 1766-ban burtoni viscounttá ós 
chatami gróffá neveztetvén, a felsőházban nyert ülést. 
Anglia népe ismerte érdemeit. London városa köszönő 
írást küldött hozzá és a Blackfriar-hidnál tisztelő felí
rás tétetett számára; az angol nép szabadsága pallá
diuma gyanánt nézte őt. Már ekkor intette a kormányt, 
és tanácslá, hogy az amerikaiakkal kímélve bánjék. S 
midőn 1775-ben háborúra kelt a dolog, így szólott: 

„A történettudomány mindigkedvencz tanulmányom 
volt, s büszkélkedve, hogy angol vagyok, a görögök s 
rómaiaktól a hazaszeretet nagy emlékezeteit örömmel 
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és készséggel vettem át lelkembe. Ennek következté
ben nyilvánítom most, hogy a szabadságnak amaz ün
nepelt földén sem a nép, sem a tanács nem látszik előt
tem viseletében nemesebb és szilárdabbnak, mint a 
philadelphiai congressus. Ezen bölcs követek beszédei
nek megfontolása után azt mondom: ministereink di
csekvő szavai és fortélyai épen oly tehetlenek ily szel
lemek megalázására, valamint szigetünk ereje arra, hogy 
egypár ezer fölfegyverzett hesseni rabszolga segedelmé
vel egy országot lepyomjanak, hol a szabadság szenve
délye, az azt megalapító minden erényekkel mérhetlen 
nagy térek felett lehel. Vak ministerek! nem látjátok, 
hogy Amerikának Hambdcnei és Sidney-i vannak ? Az 
ellenszegülési szellem, mely azt ma lelkesíti, ugyanaz, 
mely eldődeinket tüzelte, hogy az önkény-követélte 
adót elhárítsák, miután hajdan rézlapra vésetett azon 
elv, miszerint Nagy Britanniának semmi alattvalója meg 
nem adóztathatik, csak saját megegyezésével. Kívánjunk 
magunknak szerencsét, hogy awígheknek, alkományunk 
szilárd alapja hű őreinek, kiáltása túl az atlanti ten
geren viszhangzik. Nekünk hű wigheknek most még 
inkább meg kell ismernünk az angol-amerikaiakban 
testvéreinket, mint valaha. A mi dolgunk, folytonos elő
terjesztésekkel kieszközleni, hogy anyaföld., ökkel ki
béküljenek. Egy pillán tatot sem kell elveszteni, hogy 
hozzájok közeledjünk, ő k még rémei lehetnek Franczia 
és Spanyolországnak, és megszentetlenít<5 szövetkezése
ket gátolhatnak; az nem ellenkezik dicsőségünkkel. 
Seregeink Amerikában még nem szenvedtek csatavesz
téseket. . . . Látom a csodálkozást e szavaimon. Ministe
reink színlik, mintha a tapasztalatlan honvédtől nem fél
nének : én azonban igen félek a szabad emberek önvédel
métől. De mik tehát eszközei a kibékülésnek ? Vissza
vegyük először az egyik, aztán a másik határozatot? 
Nem, hanem vegyünk vissza mindent egyszerre, mi test
véreinket megalázza és bántja; mindenek előtt pedig a 
bostoni hadsereget távoztassuk el, melyet ott úgyis csak 
kudarcz látszik várni." A kudarcz valóban be is követke-
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zett gyorsan e beszéd után, mivel a parlamenti nagy 
többség a háború és ministerek mellett szavazott. 

Gróf Chatam egyike volt a legnagyobb hazafiaknak, 
kiket a történetírás Anglia ministerei közt felmutathat. 
Oly férfiú, kiben a rendkivüli elme, a legnemesebb szív
vel és határtalan honszeretettel volt párosulva; vállal
kozó, mindenek felett uralkodni tudó szellem, tele esz
közökkel és nagy eszmékkel, és a legnemesb eszmélettel 
oly korszakban, midőn a romlás, hazájában mint mirigy 
terjedett, s minden erény elenyésztével fenyegetett, ő 
erkölcsei tisztaságával tüntette ki magát. Soha sem volt 
még minister iránt oly általános bizalom ez országban, 
mint melylyel ő dicsekedett, soha oly egyesség király, 
parlament, és nép között mint az ő, fájdalom, csak rö
vid ideigleni dicsőséges kormánya alatt. Terjedt volna 
•ez csak két évvel továbbra, úgy Anglia nem látott vala 
amerikai háborút, s a hatalom, dicsőség és virágzat oly 
magasságára emelkedik, melyekhez képest 1762-ki vi
szonyai csak árnyék voltak. 1760-ban a spanyolnak há
borút üzenni az ő tanácsa volt, előre látván, miképen a 
spanyol udvar csak azt várja hogy ezüsthajója — mely 
Amerikából évenként Európába hozta a drága érczeket 
— biztosságban legyen, s magát azonnal ellenségnek 
fogja nyilvánítani. Fogadtatott volna el tanácsa, az az 
angol hatalmába esvén, a spanyolnak törvényt szabha-
tand vala. De a parlament elvété azt, és Chatam jóslata 
pontosan teljesült, mihelyt tudniillik az utolsó gálya a 
-cadixi öbölbe szállott, sőt még azon nap, hogy híre 
Madridba ment, a spanyol, álarczát letévén, a háború 
kilobbant. Hasonló tanács vala, hogy Amerikában min
den franczia szigetek hódíttassanak meg, semmi visz-
sza nem adatván. így a teljesen semmivé tett franczia 
tengeri erő többé fel nem emelkedendett; de ez hason-
lólag ellenkezőkre talált. 

Közöljük töredékét egy beszédének, melyet 1762-
ben mondott a parlamentben, nem sokára hivatala leté
tele után. Belőle látszik magas szelleme, és mély belá
tása, melylyel állodalmakat a embereket átlátni tudott. 
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„Anglia egész Óceán kulcsait tartja jelenleg kezé
ben. Hatalma nagyobb mint bármely állodalomé Euró
pában; még két-három táborozás, s minden végre van 
hajtva. Minek tehát e,szünetek? Minek ellenségünknek 
időt engedni, hogy a béke alatt megerősödjék? Miért 
nem akarjuk min nagyságunk munkáját bevégezni? — 
Európa, úgy mondják, gyanakodni kezd, s azon idegen
ség, melyet mi a béke iránt mutatunk, a még egyik 
pártra sem hajlott hatalmakat tartózkodókká teszi, s 
félő, nehogy egymás közt egyesüljenek. Mit nekünk 
Európa gyanakodása ? A politika azt tanácsolja, mutas
suk, mintha mi az effélét nem vennők észre, meddig az. 
erőt felettök kezünkhöz nem ragadtuk; mihelyt ez meg
van, a színlés felesleges. Van-e ok reá, hogy a neutrá
lis hatalmak szövetkezését rettegjük? Nem vagyunk-e 
mi erősbek, mint valamennyi tengeri hatalmak összesen? 
Spanyolország épen alkalmas időben nyilatkozik elle
nünk , vagy legalább azon időben, mely általunk legin
kább használható. Ha ezen korona a neutralitást a há
ború elején töri meg, minket nagy zavarba ejthetendett: 
de ő várt, míg Francziaország tönkre jutott, s akkor 
jelenté ki, miképen mellé áll, hogy magát is megbuk-. 
tassa. Ellenségeink jobb szolgálatot tesznek nekünk, 
mint min magunk tudnánk. Ha parancsolnék, hogy ér
dekünkben munkáljanak, nem munkálhatnának jobban. 
A háború folytatása egyedüli hatalmunkban álló esz. 
köz arra, hogy a súlyegyent fenntartsuk, s akadályozzuk-
nehogy egy nagy hátalom Európát bilincsekbe verje, 
Franciaország tengeren le van verve, de nem száraz
földön is. Három éves béke ezen országnak visszaadand-
ja minden elvesztett erejét. Engedjünk a francziáknak 
ennyi időt, akkor ismét élűiről kell kezdenünk. Mit se
gíthet rajtunk Amerika, ha Francziaországnak örökre 
el nem veszszük e-zközeit bennünket nyugtalanítani? 
Mi már sok békekötéseket tettünk ezen koronával, s 
mit segített mind az rajtunk? Kényszeritett új háború
kat kezdeni. A háborúk tömérdek költségeinkbe kerül
tek ; ha nem kötünk hasznos föltételek mellett békét, 
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úgy győzedelmeink által többet veszítendünk mint a-
mit nyertünk. Mi különös hasznot hajthat nekünk Ca-
nada a terreneuve-i halászat szabad és nyugodt birto
ka nélkül? Mit nekünk átengedni akarnak, költségeink 
huszad részét sem teszi. A nép, mondják, békét óhajt; 
<le tudta-e ezen nép valaha mit akar? Ez beteg test, 
mely csaknem mindig eszelősködik; másnak kell he
lyette gondolkodni, mertő nem képes. Nincs tehetségé
ben, mondják, többé az adót fizetni; szinte igy beszéli
tek a háború második évében és szinte így fognának, 
ha az még tíz évig tartana. Az ország, mondják, tönkre 
van téve, de nincsenek-e mind azok is, kik velünk har-
czolnak? Es az országok nem azon arányban szegények 
vagy gazdagok-e, melyben más országok azok?..."stb. 

Egy alkalommal a ministerek a sajtó és az írók el
len szigorúbb rendszabályokat indítványoztak, s a nyil
vános szó annyira gyűlölt szabadságának hatalma ko
moly veszélylyel volt fenyegetve. Chatam felszólalt 
védelmére a szabadságok ezen legelsőbbikének, mely
nek ótalma alatt egyedül biztos minden egyéb sza
badság. „Ily rendszabályok mellett, mond ő, milyeket 
ti ajánlotok, a legártatlanabbnak is rettegni kell életé
ért, holott a mi alkotmányunk azt kívánja, hogy min
den angol lak, saját lakójának vár legyen, bástyák és 
árkok nélküli vár; legyen bár az szalmakunyhó, mely 
körűi az egek viharai zúgnak, melybe a természet ele
mei berontanak. Mit az elemek tesznek, a király azt 
nem teheti, a királynak azt nem szabad merészlenie." 

Általánosan tudva van, mint harczolt az amerikai 
háború ellen, s mily pontosan tudta annak az angolokra 
nézve szerencsétlen következéseit megjövendölni. „My-
lordok, monda egyik parlamenti beszédében, nektek sem
mi jogotok amerikai polgártársaitok erszényéhez s még 
kevesebb életéhez. Ö aláveti magát törvényeink kény
szerűségének ipara tekintetében, s nemzeti kereskedé
sünk szabályait követi, mert látja, hogy az szükséges; 
ő nem békételen, hogy gyapjat kell vennie, és a ti ta
kácsaitok és szabóitokat használnia, mivel ti úgy ki-
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bánjátok: de midőn ruháit felöltötte, azt mondhatja, 
hogy azok övéi, mondhatja, hogy azokat bírni nem fog
játok, mert ha még azokat is oda engedné, nem volna 
többé biztos ünge iránt. Mylordok, az amerikaiak szor
galma negyven éven át gyámolt benneteket. Ti a ke
reskedés nagy anyagait nem csak olcsóbban vettétek 
Amerikától mint más országoktól, hanem még csak nem 
is fizettétek ezen anyagokat pénzzel, csak feldolgozott 
uruczikkekkel, melyek a mérleget annyira a ti haszno
sokra nyomják le, hogy az amerikaiaknak egy shilling
ek sincs, mely ne a tiétek volna. Ez azon nagy, azon 
llandó, azon gyámolító adó, melyet Amerika fizet, mely 

ázen tiszteletre méltó épület porrá omlását gátolja. Az 
cmerikaiak vagy kinevetendik a ti mostani rendszabá
lyaitokat, vagy jó sikerrel mutatandják meg a feletti ér
zékenységüket. Ha hideg vérűek, úgy megfoghatóvá 
teeadik mit veszítetek. Ha fegyverben keresendnek me
nedéket,' ti lesztek az első s talán egyetlen szenvedők; 
nektek meg kellend romlanotok, ők pedig fognak gon

doskodni menekvésökről. Agg ember vagyok, közmun
kákban őszültem meg; tanácsom tapasztalásból jő ; ta
lán van valami értéke. Hívjátok vissza maroknyi sereg
ieket az öldöklés gyalázatos munkájából. Ok sem képe
sek, sem készek parancsaitok teljesítésére;. Legyetek 
Amerika baráti, saját érdektek és saját biztosságtok kí
vánja ezt. Még óhajtani fogjátok hajlamaikat, ha fegy
vereiket ellenetek emelendik." stb. 

Mivel azonban ezek a gyarmatokra nézve oly kár
tékony törvények mégis elfogadtatának, kérte a paire-
ket mindenekre, ne egyezzenek meg bennölt, mert ő bi
zonyosan tudja, gyalázattal fognak visszavonatni. „ l í 
raim, mond ő, azon emlékezetes napon, mely Amerika 
sorsát örökre eldönté, uraim, minden bizonynyal vissza 
fognak vétetni ezen törvények. Becsületemet teszem fel 
zálogul, hogy vissza fognak. Tartsanak ónok engem 
esztelen embernek, ha vissza nem fognak." Mit meg
jósolt, az teljesen bekövetkezett két év múlva, s pedig 
a brittek gyalázatával, mert a békebiztosok Amerikába 



112 KISEBB TÖRTÉNETI ÍRÁSOK. 

küldetvén, a congressus által még csak kihallgatásra sem 
méltattatának. 

Azon rendkívüli erő, mely szónoklatában volt, bá
mulatra méltó. Kik beszédeit hallották, mond egy ha
lála után megjelent irat, harmóniával teljes hangjában 
gyönyörködtek, vagy méltósága előtt reszkettek; kik 
szelleme lángját szemeiben olvasták, kikbe azon fénnség 
és fénykör, mely egész alakján elömlött, tiszteletérzel
met önte, kik keres ztűlható tekintetétől visszadöbben
tek, tanúk lehetnek, mily szónoki tehetségnek volt ezen 
réndkivűli férfiú birtokában. Hangja átjárta a hallgató 
lelkét, s ő beszéde folyamát annyira tudta mérsékleni, 
hogy szavai mindig teljesen érthetők voltak 8 belőlök & 
hallgató egyetlenegy tagocskát sem veszíthetett el. Kor
társai Ítélete szerint nem volt színész, ki az előadó mű
vészetben meghaladta volna, még a nagy hírű Garrick is 
elismerte e részben maga feletti fennsőbbségét. Angliá-
nak,szakértőkállításaszerint, Bürke,Fox, Sheridan, Pitt 
(Chatam fia) s az újabb kor kedvencze, Canning, leg
jelesebb szónokai, de mind ezek felett Chatamnek ada
tik az elsőség. A még élő Canningről jelesen magok azt 
vallák az angolok, hogy nem lelkesít és győz annyira, 
mint Bürke, nem ragad magával mint Fox mindent el' 
eodró özöne, nem gerjeszt oly parancsoló tiszteletet és 
lélekrázó rettegést mint Chatam. Némi természet-aján-
dékozta kellem volt személyében, s beszédei testének 
bármely helyzetében, még midőn beteg állapotjában 
mankókon jelent is meg a parlamentben, s ülve szóno
kolt, soha sem voltak visszatetszők. *) 

*) Minden habár kevéssé mívelt, de Szabad népeknél, már 
legkorábbi időkben némi hatalommá emelkedett fel a szónoklat, 
es befolyást szerze magának a köz gyűléseken vitatás alá került 
tárgyak feletti határzatokra, mielőtt még a szőnokmúvészct sza
bályai mvgalapfttattak volna. A legrégibb irat, mely e tárgy fe
lől elméletileg szól, Aristoteles Rhetorikája, s ez már egy később 
kori munka, melyet gyakorlati nagy szónokok előztek meg: Fe-
ikles, Demosthenes, Aeschines. Így volt ez Rómában is. Előbb 
oltak szónokok, mint szónoklat szabályai. 
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Mint személyesük ne,mtője Brittanniának uralkodott 
e .hatalmas szeUem fejdelme akaratán, a parlament tö
rekvésein, s az angol hadak vitézségén. Kormánya az ő 
akaratából állott. Minden többi ministerei alárendeltei
nek, látszottak, nem mintha ő felettök önkényes hatalmat 
bitorlott volna, hanem mivel tiszta szándékát, mélyen lá-
ló elméjét mindenki ismerte, szívesen hódolt nézeteinek. 
Ama mindent merő, szilárd britt szellem, mely balga
tag kormányok s nyilvános szerencsétlenségek hosszú 
lánczolata alatt csaknem lehanyatlott vala, mintegy újjá 
szülétek, mihelyt a sors ezt az erős kart á kormányra 
tette. Az ő intézkedései alatt Brittannia köz dolgai bi
zonyos erkölcsi fennaégben jelennek meg, s a nemzeti vi-

A szónoklat csak szabad népeknél fejlődhetik ki. A görög s 
rómaiaknál korán nagy fokra emelkedett, de mihelyt e népeket 
zsarnokság igázta meg, teljesen lehanyatlott. Hol korlátlanul sá
fárkodó emberek, akár fejdelmi akár papi öltözetben, parancsol
nak, ott nincs gzónokmüvészet. A franczia nép is az első forrada
lom óta dicsekszik nagy szónokokkal, kik között a legnagyobba
kat a forradalom teremtette. Anglia régebben bírván alkotmányos 
szabadságát, több kitűnő elméket mutathat fel e tekintetben, mint 
bármely újabb nép. De Angliában sok kedvező körülmény is van 
a szónoklat kifejlésére. Ott a szónoki tehetség utat nyit minden 
polgárnak a legmagasabb' állás elnyerésére. Bármi szegénynek 
szülessék valaki, ha ezen tehetséggel megáldatott, csak Britannia 
koronájára nem, másra mindenre lehet reménye. Innen van aztán, 
hogy Angliában a szépművészet ezen ága még a pór által is 
tiszteltetik és gyakoroltatik. Ezen oknak köszönik az úgy Tévé
zett vitatkozó társulatok (Spouting Clubs) is lételöket, melyek
nél a szónoklatnak alig képzelhetni jobb iskoláját. Ezekbe min
denkinek szabad bemenete s joga van a szőnyegre került tárgy
hoz szólani. Bennök nem ritkán az ország köz dolgai felett, melyek 
a parlamentben elójönek, hallhatni vitatkozásokat; hol kereske
dők, kézművesek, tengerészek oly beszédeket rögtönöznek, me
lyek minister szájából is kitűnők volnának, s az idegen, ki először 
láta ily gyülekezeteket, alig hitetheti el magával, hogy nem par
lamentben van. Az angol parlament legnagyobb szónokai több
nyire ezen társaságokban képzettek magokat. A nagy hiru lord 
Mansfield itt adta első jeleit szónoki tehetségének. Swift, l*ola-
•rnith, Foote, Garrick, ahumoristicus Sterne és sok száz nagy tér
fiai Angliának nem tartották illetlennek magokhoz ezen társula
tok gyűléseiben szorgalmasan megjelenni. 

Bijil. 111. 8 
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rágzat oly fényes pontot ér el, milyenben a római köz
társaság legragyogóbb korai tündöklöttek. Alatta az an
gol egyetlenegy évben (1759.) a világ négy részeiben 
nyert diadalt. Úgy látszott, eleve nem volt barátja azon 
eszmének, hogy Németországba angol seregek küldes
senek, mert ő Anglia egész erejét a tengeri háborúban 
kivánta volna használni. Fridrik király tettei azonban 
megmásíták politikáját, s azon alapra állíták, miszerint 
Amerikának Németországban kell meghódíttatnia. A 
porosz táborozásnak heves magasztalója volt, s szónok
latiban egymásra halmozta a képeket s szóvirágokat, 
melyeket olykor beszéde sebes folyamában nem eléggé 
szerencsésen választott. 

Mindenektől elismert becsületessége, szabadelmű, 
szilárd viselete, a parancsnokok eszélyes megválasztása, 
melynél nem tekintett czimre, családra, rangra; nagy 
tevékenysége, melyet másokba is át tuda önteni; tervei
nek vakmerősége, melyeket okossággal és hidegvérrel 
gondolt ki, s hévvel és állhatatossággal hajtott végre, 
méltán tették őt nemzete halványává. Európában s Ame
rikában szobrok emeltettek tiszteletére. Irlandban Cork 
városa állíta egyet, mely 4,000 fontba került. Emlék
pénzek verettek, egyik lapon arczképével, másikon ezen 
körirattal: „Azon férfiúnak, ki miután hazáját megmen
té, szónoklata által a gyarmatokat is megtartotta volt." 
Kávéházak, csapszékek, theakertek, utczák nevéről 
neveztettek. Minden házakban láthatók voltak mell
szobrai mindenféle nagyságban, vagy arczképei. A sze
gényebbeknél rézbe metszett arczképei a legbecsesebb 
házi bútorokhoz számíttattak. 

Francziaországnak századok óta nem volt oly ve
szélyes ellensége mint ő. Nem levén udvaroncz, franczi-
ák iránti idegenségét még béke idején sem rejtegette. 
Mert úgy volt meggyőződve, hogy e két állodalom ér
deke egymás mellett meg nem állhat. Változhatlan elve 
volt Francziaország megalázása, mit ki is mondott a 
parlamentben, 1760-ban pedig a Bpanyol követnek, ki a 
francziák mellett szólt, ezen szavakkal: „Ettől el 
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nem állok, míg a londoni Tower fegyverrel el nincs 
foglalva." 

A népnek irántai szeretete tette lehetséggó a nép
hadnak Angliában lehetetlennek látszó felállítását, úgy 
miként az akkori idő kivánta. Nevezetes és a maga ne
mében akkor különös intézet! *) 

*) Eredete ezen intézetnek oly régi mint Alfréd uralkodása, 
de szerfelett hiányos és később korellenes levén, századokon át 
nem használtatott, s magok az angolok semminek nézték, míg 
Chatam újjá nem alkotta. A törvényhozásnak az volt szándéka, 
hogy hadsereget állítván fel az ország belsejében, az háború ide
jén, mikor az állandó katonaság kivúl a haza határain harczol, a 
hazát véletlen s előre nem látható veszélyek ellen ótalmazza. Min
den megye önkénytesen az ország polgárai közöl vállalkozott em
berekből ezredet tartozik állítani. Ezen seregek hetenként legin
kább vasárnapokon néhány óráig fegyverben gyakoroltatnak; min
den évben pedig a megye egyik nevezetesebb városában egy egész 
hónapra egybegyűjtetvén, gyakorlataikat nagyban űzik. E czélra 
évenként Chatam idejében 130,000 font sterling kívántatott, de 
Chatam gazdálkodó rendszere szerint azontúl csak felének kellé 
egybehúzatnia, mely czélra 91,000 font sterling elég, mert zsold-
jok ugyan elég nagy, de az nem fizettetik ki máskor csak fegy
vergyakorlatok idején; kivévén a segédet, őrmestert és dobost, 
kik állandó zsoldban vannak. Tisztté senki sem lehet ezen sere
geknél, kinek fekvő birtoka nincs. Minden rangfokozatra törvény 
határozza meg a jövedelem mennyiségét. Például: hogy valaki 
ezredes lehessen 500 font jövedelmének kell lennie. Azonban ezt 
úgy kell érteni, hogy 500 fontnál kisebb jövedelem zárjaki a pol
gárt az ezredesi hivatalból, nagyobb, bár .mi magas számig, nem 
tekintetik akadálynak. Annak meggondolása, hogy ezen hadak 
nem külső politikai háborúkat folytatni, hanem mindenkinek csa
ládját, vagyonát, házi isteneit: a törvényt és szabadságot, fogják 
védeni, számtalanokat tüzelt fel elannyira, hogy az ország elsőbb 
emberei, kiktől gazdagságok, korok vagy tisztségök miatt alig 
lehetett hadi szolgálatot reméllni, magokat ezen polgári seregekbe 
íratták. Még azon a nemesi nagyravágyásnak kedvetlen törvény 
sem idegeníté el őket, miszerint senki ezredesi hivatalnál felébb 
nem emelkedik. Az egyesült ezredek és hadtestek parancsnokai a 
szárazföldi hadak tábornokai voltak, kiket a király nevezett ki. 
Minek nem csupán az volt oka, hogy az ilyenek nagyobb taktikai 
ismerettel bírtak, hanem az attóli félelem is, nehogy az ország 
valamelyik nagya, tömérdek vagyonnal bírván, egy hadsereg élén 
magát könnyen dictátorrá emelhesse. A nagyravágyás ily szúk 

8* 
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1776-ban, midőn az amerikai háború sokakban ag 
godalmat gerjesztene, mindenek óhajtották, hogy ő a 
kormányban részt vegyen. Jöttek felhívások hozzá ezen 
ügyben, s előleges Ígéretek, miszerint szándékai sokak
tol támogattatni fognak. De hogyan léphetett volna 
ezen becsület s erényteli ősz oly társaságba, milyen 
akkor a kormányon ült? Felelete méltó volt magához: 
„Öröméstebb szövetkezem a dögvészszel, mely most 
Sztambulban uralkodik, mint North ministeriumával!'* 
A parlamenti üléseket azonban, bár beteges volt, el nem 
hanyaglá. Gyapotba burkolva mankókon jelent meg, s 
hatalmas ékesszólásával a ministerek lelkébe menny
dörgött. 

Végre Amerika ügyei oda fejlődtek, hogy Franczia-
ország elismerte függetlenségét, s Angliában is so
kaknál tetszést nyert azon vélemény, miszerint keres-
iede'si engedményekért hasonídiag ismertessék el annak 
függetlensége. Chatam súlyos beteg volt, s nem vőn 
részt a parlamenti ülésekben, de azon véleményben volt, 
hogy Amerika függetlenségét, mely a készülő Franczia-
országgal szövetkezett, nem kell elismerni. A richmondi 
herczeg ellenben indítványozá a függetlenség kimondá
sát, és kifejté ez iránti nézeteit a felső házban. Ezen 

korlátok közé szorítása oly kevéssé idegenítette el az angol ne
mességet ez,en intézettől, hogy az inkább vetélkedve tódúlt e pol
gári zászló alá, s többet, kik előbb ország ministerei voltak, le
hetett látni mint ezredeseit ezen hadaknak. Mi a hadfegy és gya
korlatokat illeti, azok az angol szárazföldi ezredekéitől nem kü
lönböznek. A szolgálati készség és buzgalom azonban a néphad
ban nagyobb. Természetes következése annak, hogy mindenki 
szabad akaratból és kedvvel szolgál, a szárazföldi seregek ellen
ben, valamint más országokban, meglehetős tarkán vannak össze
állítva, s a tiszt.k az itt annyira megvetett szárazföldi szolgálatot 
nagyobb részint nem hajlamból vállalják el, hanem csekély sze
rencsekörülményeik miatt, mi a néphadban egészen másként van, 
hol az orBzág nagy és gazdag nemessége maga a steraélyes szol
gálat által a hazafiságnak hódol. Ezen néphad nevezetes intéz
ménye Angliának; ez egyszersmind őre is a nép jogainak és az 
alkotmánynak, mert az angol az állandó katonát a „szabadság 
sírásójának" nézi. 
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gyengeség fellázítá Chatam lelkét. Megjtelent a parla
mentben halálsápadt arczczal, lángoló szemekkel, fiára, 
Pi t t Vilmosra, támaszkodva. A lordok egész gyüleke
zete megindulva állott fel ez ünnepélyes jelenésnél. El
végezvén Kichmond beszédét, ő szólott: 

„Utolszor jelentem meg ezen termekben, hol ha
zámnak javára és dicsőségére annyi hasznos határoza
tokat láttam hozatni, és most megjelentem nehéz aggo
dalommal, mely érzéketlenné teszen a fájdalom és kö
zel levő halálom iránt. Mily távol vagyunk ama napok
tól, mikor a régi világban rettegtek tőlünk, az újban 
pedig hódoltak előttünk! Mi zavarai által a sorsnak és 
önhibáinknak jutottunk oda, hogy ezen kamarákban oly 
indítványt kell hallanunk, miszerint Anglia Amerika 
feletti fennsőségéről mondjon le ? Hálát mondok az ég
nek, hogy a sír nem záródott be felettem, mielőtt sza
vamat fölemelhetném ezen régi és nemes ország szét-
szaggatása ellen. Óhajtanám, hogy bírnék erővel, ha
zámnak megmutathatni, mi fáradsággal s módokkal vol
na lehetséges ezen gyalázatot kikerülni; és csak arra 
vagyok képes, hogy önöknek megmondjam, mint lázít 
az fel engem, mily gyávaságnak tartom azt, hogy joga
inkat feláldozzuk, és legvirágzóbb birtokainkat felad
juk. A nép, melyet oly sokáig rettegett a világ, most 
letérdel a Bourbon-ház előtt. Bármily határozat jobb, 
mint a kétségbeesés. Még egyszer feszítsük meg erőn
ket, és ha el kell esnünk, mint férfiak fogunk elesni." 
Eichmond kimondá óhajtását, hogy Chatam az eszkö
zöket adja elő, mik által Anglia a háborút Amerika és 
Francziaországgal meggátolhassa, s kérdé, melyik an
gol oldandja meg ezen csomót, ha- az ő szelleme nem 
képes? Minden szem Chatamre volt függesztve; mély 
hallgatás uralkodott, és Chatam szólni készű't. Melle 
nagy benső harczot árult el, szemei az égre valának 
függesztve, S íme az elgyengült ősz ember egyszerre 
öszverogyott, s halottként vitetett ki a parlamentből. A 
gyűlés nem merte a tanácskozást tovább folytatni. Ez 
történt april 7. 1778. De lelkének vég fellobbanása új 
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bátorsággal tölte be a népet, 8 a haldokló kívánsága sze
rint a háború folytattatott az amerikaiakkal, s a fran-
cziáknak a függetlenség elismerése hadüzenetül véte
tett. Ezen parlamenti jelenés után Chátam még egy 
hónapig élt. Meghalt hayesi mezei birtokán, nem mesz-
sze Kenthez, máj. 11. 1778. Róla méltán elmondhatni, 
hogy hazája dicsőségének védelmében halt még. A de
rék" lord Camden, meghitt barátja, vég pillantatiban 
ágya mellett állott. Miként Sokrates vég óráiban, úgy 
tanácskozott kitűnő jellemű és rokonelvű barátjával a 
haza ügyeiről. „Kedves Camden, sóhajta fel a halállal 
küzködő, barátja kezét megszorítva, kedves Camden, 
mentse meg hazáját!" s pár perez múlva elszúnyadt 
benne az élet. Valamint a nép, úgy maga a királyi ta
nács is gyakran és sokáig érzette holta után, miképen 
a fennforgó ügyek feletti Ítélete és kedélyek feletti ha
talma hiányzanak. Az angol csaladok úgy gyasxolak 
mintha mindeniknek tagja volt volna, ö házatyaként 
szívökre köté, miképen Anglia ereje a családi viszonyok
ban, a vallásosságban és szeretetben, az igazság, hűség 
és házi körben alapodik. Intőleg és elrettentőleg mu
tatta fel a rómaiak képét, azoknak családi megromlását, 
nyomorait és elbukását. Egykor e nevezetes szavakat is 
mondotta: „Rossz ministerek nem fosztják ugyan meg a 
királyt népe szeretetétől, de azt megtehetik, hogy a ko
rona nem leend érdemes a viselésre." 

Erényeinek egyik legnagyobb tanúja, hogy évekig 
levén csaknem egyedüli ura Angliának, soha kevély
séggel polgártársaira nem tekintett, magának kincseket 
nem gyűjte, s a nemzet vagyonával a legtakarékosab
ban gazdálkodott. Mindenek iránt szelíd, könyörülő, 
egyedül Anglia ellenségei iránt volt büszke és hajtha
tatlan. Egy Londonban lakó németnek a királynál némi 
keresete lévén, ügye miatt gróf Chatamhez fordult. O 
akkor még álladalmi titkár, a Pitt nevet viselte. Mivel 
a kérés kegyelmi ügy vala, Pitt őt a királyhoz utasitá, 
megtanítván, mit mondjon, mi okokat hordjon elő legin
kább. Azonban még ezekhez kérelemlevélre is szükség 



CHATAM VILMOS. 119 

levén, ez a nagy tekintélyű ember annyira leereszke
dett, hogy annak elkészítését egy homályos B előtte 
teljesen ismeretlen egyén számára azonnal egyik titká
rának parancsolná. Több effélét lehetne életéből idézni. 
— Ajándékot elfogadni, magán cselszövényekkel segí
teni, előtte ismeretlen dolgok voltak, és szegényül is 
Jbala meg. 

A páriament együtt volt, midőn halálának híre meg
érkezett. Lord North alig mérsékelheté magát, hogy 
öröme nyilván ki ne törjön. Mámorában kész javalója 
volt azon tervnek, melyet Chatam baráti indítványoztak, 
hogy mausoleum állíttassák számára, temetése a haza 
költségén tétessék meg, utódainak segédpénz adassék, 
ami nélkül most talán minden angol nemesek közt á 
Chatam ivadéka volna a legszegényebb. Ellenmondás 
nélkül elfogadtatott minden: de a ministeri párt nem 
sokára megbánta tettét. Az' alacson lelkek, kikben az 
erény is gúny volt, nem csak nyilvános parlamenti be
szédeikben kisebbítek Chatam érdemeit, hanem a par
lamenti határozatot is eléggé aljasak voltak mindennemű 
eszközökkel gyengíteni. 

London városa a mausoleumot Pál templomában kí
vánta felállítani, hol még akkorig nem volt. Iránta ké
relemlevél is nyújtatott be a királyhoz; de rá tagadó 
válasz ment, s az emlék a westminsteri palotába téte
tett. A köz költségen teendő temetés ünnepi pompákat 
vonzott volna maga után, miről a ministerek hallani sem 
akartak. Azon indítvány, hogy a parlament a temetésen 
jelen legyen, nem fogadtatott el, ámbár a felső házban 
csak egy szavazat híával. De London városa nemesen 
buzgott a végtisztelet megadására. Nem csak a tisztvise
lők, hanem a polgárság számos tagjából álló követsége 
kivánta a haza ezen sok érdemű fiának a vég tiszteletet 
megadni, s kérte az udvart, hogy a temetés napját adja 
tudtokra. Ezen kérelmet nem volt tanácsos elutasítani, 
tehát czélja hiusíttatott meg. A temetés napja titokban 
tartatott, s csak két nappal előbb hirdettetek ki, hogy 
ily kis idő alatt semmi készület ne tétethessék valamely 
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nagyszerű ünnepélyhez. Ekként az udvar minden czél-
jait elérte. Mind azoknak, kik bármi egybeköttetésben 
állottak az udvarral, tiltva volt a temetésen jelen lenni. 
Tehát ezen roppant költséggel tartandó nemzeti teme
tés nem állott másból, mint hogy á koporsó a parlament
ház egyik palotájában, melynek falai fekete színbe vo
nattak, négy hétig tartó köz nézésre tétetett ki, s annak-
utána a boldogult házi tisztei s mintegy negyven szá-
miglan való baráti által kísérve a westminsteri temp
lomba vitetett, s csak a részrehajlatlan történetírás tar
totta fenn magának a jogot, feljegyezni azon gyalázat 
emlékét, minden jóknak utálatul, mit az emberi irigy 
aljasság itt egy nagy férfiú holttetemeivel elkövetett. 

Kicsin volt bár azonban temetési kísérete, igen fé
nyesnek lehetett mégis mondani. Annak nagy része oly 
egyénekből állott, kik születés, rang, vagy érdemnél 
fogva Anglia első emberei közé tartoztak; oly kiséret, 
mely valódilag érezte, kitől fosztatott meg Anglia, 
melyben — szemtanú bizonyítása szerint — minden 
szemek könyben úsztak. Barre ezredes, a parlament 
egyik nagy tekintélyű szónoka, szíve mély keservében 
kezébe ragadá a Chatam nemzetség zászlóját, melyet 
előbb egy szolga vitt a koporsó előtt, s maga vitte be a 
Westminsterbe. A sokaság , mely jelen volt, jajszóval 
jelentette fájdalmát, s a szív keserve többekkel mondatta 
azon nevezetes szavakat, melyeket gróf Shelburne szájá
ból néhány nappal a temetés előtt a parlamentben hal
lott: ,,Igen félek, úgy mond ő az ország akkori nehéz 
körülményei közt, hogy Chatam halálával az angol di
csőség napfénye szállott le." De hála a sorsnak, e jóslat 
nem teljesült, mert Anglia virul ma is és virulni fog, 
mint hona a szabadságnak, hatalomban és dicsőségben, 
míg férfiai születnek Chatamhez hasonlók, s míg a nem
zet nem csupán nemes és nagylelkű, hanem eszélyes is 
lesz kitűnő polgárait becsülni. 



VI. 

GRÓF KOHÁRI ISTVÁN. 





Azon férfiak között, kiknek tettei által Magyaror
szág elő korai oly gazdag fényben ragyognak, Kohári 
István úgy tűnik fel, mint egyike a szellemi erő és pol
gári hűség legszebb képeinek, melyet az emberiség nem
tője jó és balszerencse kedvezéseinek és ostromának teve 
ki, B midőn annak csábjait tantor ódás nélkül, ennek ve
szélyeit hősi állhatatossággal keresztűlküzdé vala, fel
állította mint csendes zajtalan nagyság emlékét, például 
s ösztönül az utókorok ivadék ainak. Ily lélekbe egykét 
tekintetet vetni nem lehet nem-kedves dolog a lélektan 
és história barátja előtt. 

1664-ben hír futamodok Bécsben, hogy Kohári Ist
ván, a báró, s atyja annak, kiről itt szó leszen, a Léva 
melletti harczban elesett, a a fiileki nevezetes erősség 
Nógrádban, melynek kapitánya volt, kormányzó nél
kül maradván, az ellenség rohanásainak tárva van. A 
hír elhata a mi iíjn Kohárinkhoz is, ki Csábrágon 1649. 
mart. 11-dikén születvén, miután a tanulmányok első ele
meit is itt vette volna, most magasabb tudományok vé
gett a bécsi főiskolákat járta, B tanulásainak épen utolsó 
évét tölte, készítgetve magát a. papi életre, melyhez 
rég óta bizonyos benső vonzalmat érzett, s ami hihető
leg magával is ragadta volna az áhítatos ifjat, hanemha 
a körülmények más pályát mérnének elébe. Elvégezvén 
tudnillik iskoláit, atyja halála által haza szólíttaték, hol 
nem sokára parancsát vette I. Leopoldnak, Magyarom 
szag akkori királyának, melyben Fülekvár kapitányává 
neveztetett. A még alig huszonegy évű ifjú, meglepet
ve e váratlan parancs által, ügyekezett a nehéz tisztsé-
fet magáról szerényen elhárítani, említvén királya előtt 

órát a tapasztalatlanságát a hadi pályán. Azonban a 
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király, bízva a lévai hős nagy reményű fiában, újólag 
parancsolá, hogy hivatalát haladék nélkül vállalja el, 
melyet atyja érdemei miatt ad neki, kinek hogy hős 
nyomdokaiba bátran 8 férfiúi lélekkel fog lépni, erős 
bittel hiszi. 

Fülekvár azon korban egyike vala a nevezetesebb 
helyeknek, részint, mert környéke lakhelye volt sok 
nemes családnak, de leginkább, mert kulcsa gyanánt né
zetett a bányavárosoknak. Hazánkat polgári háború 
pusztítá, s ami még keservesebb, egyik háborgó fél a 
törőkkel kötvén szövetséget, behozá azt az ország szívé
be, hogy segedelme által magát az ellenfél irányában 
megerősítse. Tököli Imre volt ezen párt feje. Seregei s 
azon törökök, kik Egerben és környékén tartózkodtak, 
kegyetlen zsákmánylásokat tevének Fülek táján, s ké
szülőben voltak magát Füleket ostrom alá venni. 

Kohári, megerősítve, amennyire lehetett, Főlek 
bástyáit, nem elégedett meg avval, hogy magát a falak 
között csak védőleg viselje majd, hanem addig is, míg 
Tököli hada a távolban volna, gyakori és nevezetes meg
támadásokkal nyugtalanítá, s néhányszor a kóborló tö
rök csapatokat Fülek mellől egész a dunai tájakig verte 
el. Ezen kisebb csatákkal nem csak eyengíté az ellenfél 
erejét, hanem azon fölül általok a Kohári név a fiileki 
hadakban bátorságot és bizodalmat, a törökökben pedig 
félelmet gerjesztett. 

Egy jókora csapata a Budán tanyázó törököknek 
megindult Eger felé, s út közben néhány falura élelmi 
adót parancsolt. A föld népe fölötte ki vala zsarolva, 
nem volt ereje az ellenség kívánatit teljesíteni, s rettegés 
és aggodalmak közt várta magára a vad katonák bo-
szúját. Azonban egyike a falu lakóinak, talán bátrabb 
és leleményesb a többinél, hirtelen zajt támaszta, s sza
ladva, mintha távolról jőne, fenn hangon kiáltozá, hogy 
Kohári közelget seregeivel, s a falut legott meg fogja 
lepni. A törökök, hallván a Kohári nevet, ijedten kap-
kodákössze poggyászaikat, s elveszetteknek hivén mago
kat, ha a magyar sereget bevárják, lovaikra szökdelve 
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futának lélékszakadtan, s szabadon és bántatlanul ma
radt az adóval sanyargatott nép. Ily hatású volt már 
ekkor a török seregeknél az ifja hős puszta neve. 

De a szerencse, mely mind eddigien hű kísérője 
volt, most elfordúla tőle, s oly ínségeket mért vala rá, 
melyek középszerű lelket elcsüggesztettek volna, de 
nem őt a megtörhetetlent, kinek ereje a bajok s veszélyek 
nagysága által még inkább nevekedett. Tököli Imre, 
feje azon pártnak, mely az akkori kormány ellen fegy
vert fogott, naponként ragyogóbb szerencsével hordta 
győzedelmes zászlóit. Szatmár és Kassa megadták ma
gokat , ami Tököli merész lelkébe még nagyobb bizal
mat s bátorságot önte, s mint gáttalan vízár úgy nyo
mult diadalmas fegyvereivel előre. 

Fülek s a hadi pályán feltűnt ifjú Kohári darab idő 
óta nevezetes tárgyai voltak figyelmének, de csak most 
látott alkalmat reá, hogy vágyait kielégítse. Fekzólítá 
a váradi basát, hogy az alatt, míg ő Kassa vidékén fog
lalásokat teszen, szálljon Fülekhez s vegye e sok hasz
not igérő helyet ostrom alá. A basa, megszaporítván 
török csapatait, jókora számú magyar s erdélyi hadakkal 
Fülek alá nyomult, s az ostrom elkezdődött. Tűzzel és 
vakmerően folytak a török ostromai, de Kohári annyi 
bátorságot s vitézi lángot önte seregeibe, hogy a vívók, 
többszöri megkísértés után is, kénytelenek voltak min
den nevezetes siker nélkül visszavonulni. A város és vár 
tizenhét napig szakadatlanul lövetett, s pedig nagyobb 
erővel mint előbb — mert az ostromlók száma mindig 
nőttön nőve — a nélkül hogy Kohári szilárdsága csök
kent volna. Ez ifjú hős a legveszélyesebb helyeken is 
személyesen jelen volt, a ledöntött falakat újra felrakatta 
s megerősítteté; katonáit biztatta bátorítá; a merészeket 
dicsérettel s jutalommal ösztönzé szebb és nagyobb tet
tekre, a félénkeket megdorgáld, a mindnyájukat köteles
ségökre emlékeztette, tízívreható beszéddel festé előttök 
mi Bzép, mi szent halál az, melyet hős a haza ügyében 
szenved, s készítgeté őket azon szilárd eltökélésére, mely 
lelkében élt: a várat semmiféle körülmények közt fel nem 
adni. 
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Látták a város lakói a veszély nevekedését, látták, 
hogy azt többé az ostromlók rohanásai ellen védeni nem 
lehet, 8 felgyújtogatván saját lakaikat, a várba vonultak. 
Az égés tizennégy napig dühöngött, s a legrémítőbb 
jelenéseket mutatta, melyeket csak képzelet adhat. A 
lángok ropogása, melyeknek fénye az éjfélt világos 
nappallá változtatta, az ágyúdörgés, ellenség zajgása, 
fegyvercsattogások; a várba vonult nők sikoltozásai, kik 
ágyúgöbektől összeroncsolt, félig holt gyermekeiket ég 
felé emelve siratták, végre megcsüggeszték a várbeli ha
dak bátorságát. Fenn hangon kívánták vezéröktől, hogy 
a várat, mely különben is kőhalom már, némi kedvező 
föltételek alatt adja által. Kohári hallani sem akart ilyes
miről. Azt feleié katonáinak, miképen készebb magát 
a vár omladékai alá temettetni, hogysem életét hütelen-
séggel megváltani. E nyilatkozás új erőt önte egy ré
szébe az elcsüggedteknek: de az csak kis rész vala, a 
nagyobb számban áruló eszmék kezdettek elharapózni. 
Azonban az ostrom folyton folyt; a veszély naponként 
nagyobb leve, nagyobb a félelem, reményvesztés, két
ségbeesés; elannyira, hogy nem hallgatván végtére az 
őrsereg vezére parancsára, az ellenséggel alkuba bocsát
kozok, egyezésre lépett, s mind a várat, mind pedig, ifjú 
hős vezérét a basa hatalmába adta (1682). 

Zajló öröm közt vezette a török vezér Fülekbe kato
náit, vigadva szerencséjén, hogy ily nevezetes helynek 
juthata birtokába: de mint elbámula, midőn látná, hogy 
a vár, melyet oly sok fáradsággal 8 mintegy három ezer
nyi ember életén s diadal dicsősége nélkül vett meg, 
nem más mint csaknem földig rontott omladék. Fellobba-
naharagjában, skevésbe múlt, hogy afogoly Kohárinak 
saját kezével nem vévé életét. De meggondolva azt, hogy 
Tökölinek nagyobb örömet teszen, ha életben szolgál
tatja kezeihez, mérséklé boszúját, s bilincsekbe veretvén 
Fülek hősét, Tököli táborába küldötte. 

Tököli, ki akkor Regécz alatt álla, rendkívül örven
dett a fogolynak, részint mert benne hatalmas ellenség
től menekült meg, de leginkább, mert reményiette, hogy 
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idő lefolytával pártjáhozfogja őt vonhatni, s általa sere
gei egy jeles hőst a, ami még becsesebb, jeles hadve
zért nyerendenek. Mindent elkövete a hajlékony, acsáb-
erejű Tököli, hogy foglyának szívét magához hódítsa: 
de Kohári mozdíthatatlan maradt. Sem hizelgő szavak, 
sem fenyegetés nem lehettek elég erős eszközök őt ed
digiem ösvényéről eltéríteni: sőt Tökölinek keserű szem
rehányásokat teve, mint lön királya iránt hűtelen, s hazá
ját, melynek javára kell vala törekednie, mint dönté a 
legboldogtalanabb ínségbe. S mind ezt oly merész te
kintettel, annyi élességgel, hogy Tököli, ki eddig iránta 
nyájassággal viseltetett, elsáppadva a boszútol, bör
tönbe viteté, s fogadást tőn, hogy fejét véteti. De a len
gyel király s Tököli baráti nem javaiák e szándékot, 
s azért megmásítván tervét, fogságra itélte őt, a leg-
kegyetlenebbre, melyet gondolni lehet. Elzáratá tud-
nillik a regéczi várnak egyik sötét mély üregébe, hol 
huszonhárom hónapot töltött a börtön ínségei által 
sanyargatva. S hogy boszúja teljes mértékű legyen, fel-
ddlá mind azon szép birtokokat, melyek Kohári tulaj
donai voltak, nevezetesen a csábrági vár egy részét föl
dig rontatta. Mind ezeknek híre a szerencsétlen* fogoly
nak tudtára esett, hogy ínségei általa még inkább 
nyomasztók legyenek, de őt e csapások nagysága sem 
vala képes megtörni s híve maradt főtételeinek, elany-
nyira, hogy végtére a számára rendelt őrök is, eltelve 
szánakozás, tisztelet, és szeretet érzéseivel iránta, utat 
mutattak szabadulására, s önkényt ajánlkozának védtár-
aainak. De menekvésöknek a szerencse nem kedvezett. 
Téren, tetőn, erdők sivatagai közt, nem ismerve a tájat, 
midőn darab ideig bolyonganának, az éhség őket egy 
faluba hajtotta, hol a szökevény őrök megismertetvén, 
a futni akaró fogolylyal együtt elfogattak. A szöktetés-
nek szerencsétlen eszközeit Tököli kegyetlenül karókba 
húzatva öldözteté el, Kohárit pedig Munkácsra küldöt
te 8 egy az előbbinél még borzasztóbb földalatti üregbe 
záratá. Itt le nem írható ínségekkel kellé megküzdenie. 
Minden közlekedés a külvilággal el vala tőle zárva » 
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még őreinek is tilalmas volt vele szót váltani. A legár
tatlanabb dolgok, melyek lelkének derűletet vagy eL-
szóródást kölcsönözhettek volna, meg valának tagadva. 
Éj és nap egyenlők körüle ; sötétség, borzasztó csend, 
falak dögleletes párolgása, lélek és test-öldöklő bú vol
tának elválbatlan társai. Puszta, nyirkos föld szolgála 
neki székül és ágyul, víz s egy kevés száraz kenyér na
ponkénti eledelül, s annyi szánakozás sem mutatkozék 
senkiben iránta, hogy miután ruháit a nedves lég elro-
hasztá, s tagjai a tél hidegének voltak kitéve, egy ke
vés szalma engedtetett volna fekhelyéül. Rá nézve akö-
nyörűlet, a szánakozás, mely föld férgeivel is érezteti 
kegyelmét, meghalva látszottak lenni, s meghalva s 
eltompulva iránta minden emberi érzés. Ily meg nem 
nevezhető szenvedések fakaszthatták lelkéből azon pa
naszt, melyet életirói feljegyzettek : hogy neki hazájá
ban s honfitársától kellé oly elbeszéllhetetlen nyomort 
szenvednie, melyeket pogánynál sem reméllt vala felta
lálhatni. Lelkének az életbölcseség, melylyel nagy mér
tékben bírt, s a hévvel szeretett költészet adának eny
het. Fogságának idejét nagyobbára magyar versek ké
szítésében tölte. Elgyengülve izmos tagjai a sanyarga
tás kínjaitól, mozdulatlan hevert börtöne fenekén, mit 
az őrök észrevévén, s holtnak gondolván őt, bejelenték 
Tökölinek. Megengedtetett, hogy kihozassék fogságá
ból, de midőn a tisztább levegő, az álom s a kissé jobb 
eledel egészségét valamennyire helyre állíták, ismét 
visszavitetek a régi ínség és gyász helyére. 

Hosszabb idő elfolytával Tökölibe újra egy-két su
gara szállott a reménynek, hogy elsanyargatva ennyi 
szenvedések által e nevezetes ember talán mégis részé
re vonható lesz.'Egy napon felhozatá őt börtönéből s 
törvényszéke elébe állítván, hol egy basa s néhány na
gyobb tekintélyű személyek ültek, parancsolá, hogy 
szolgaként háta megé álljon. De Kohári megemlékez
vén származásáról, meg hivatalairól, melyeket viselt 
volt, s azokat tiszteletlenségtől óvni kötelességének hi-
vén, széket fogott, s arezczal fordulva a hatalmas vezér-
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hez, kinek pillantásától függött léte, mindenek bámu
latára leült. Tököli, meglepetve e bátorság, ez arczáltal, 
melyben büszkeség s bizonyos tisztelet-parancsoló mél
tóság ültének, elnyomá haragját a azon fajdalmát, me
lyet foglyának megvető viselete keblében gerjesztett, s 
a helyett, hogy őt pironság, hogy szidalommal illetné, 
mérsékelt tekintettel fordult felé, s igyekezett félig pa
rancsoló, félig nyájas hangon makacs föltételeitől el
téríteni. 

„Mit használnak — úgy mond — neked a hűségnek 
e fellengő álmai ? íme az ínségek örvényeibe döntöttek. 
Magadat gyötrelmek, kínos szenvedések játékává, szép 
ősi birtokaidat enyészet martalékivá tetted. Semmid 
sincs többé mint puszta neved s haldokló életed e ros
kadozó tetemekben, mely nem is élet többé, csak árnyé
ka a voltnak, s hogy ennek is még birtokában hagyattál, 
egyedül nekem s kegyeimnek köszönheted, mert tőle 
megfosztatnod csak egy hang, egy szemhunyorításba 
került volna. Most tehát kötelességnek kell ismerned 
jó indulatimat meghálálnod. Térj el megátalkodott föl
tételeidtől, állj felemre s a szabadság záezlói mellé. Ha
zádnak csak úgy fogsz valódilag szolgálni, ha bajnoki 
karjaidat, melyekbe hatalmat s erőt ada isten, az ellen 
fordítod, ki polgártársaid szabadságát, melyet századok 
szenteltek meg, esküje ellenére szolgabilincsekbe készül 
verni. Vagy lehet-e csak reményed is tovább szabadu
lásra, s eszközölheted-e végét ínségeidnek más úton, 
miután az ország nagy része fegyvereimnek meghódolt? 
Lehet-e örömed, hősi bátor lélekkel bírván, oly úrnak 
szolgálnod, ki egy szép országot, a te hazádat, melyet 
annyira szeretni állítasz, fegyverrel is kezében eléggé 
gyáva és erőtlen volt birtokában megtartani ?" 

De Tököli hizelgő s még nagyobb mértékben csábító 
beszéde foganatlan volt. „Tudd meg, felelt Kohári büsz
ke önérzettel, tudd meg te, ki hazád ellen idegen fegy
verekkel harczolsz, hogy őseim a hűséget, melylyel ha-
zájok iránt tartoztak, soha valamely ballépés által be 
nem mocekíták. Nem volnék én méltó ily apák ivadéká-

••lu. in. a 
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nak neveztetni, ha magamat vagy hatalmadtól megret
tentetni, vagy incselgő beszédeid által elcsábíttatni 
hagynám. Mit te átalkodott, makacs föltételnek nevezsz, 
az előttem semmi más nem, mint hűség a haza iránt, 
melyet megszegni kárhozatos bűnnek tartok. Bár a 
szerencse az általam pártolt ügytől elhajlani látszik, 
lesz még oly idő, mely e d Igokat kedvezőbbre változ-
tatandja, mert az igaz ügy csak koriglan hagyja magát 
elnyomatni, ném végkép, nem örökre. Éltemet, melyet 
parancsolsz kegyed a ajándékod gyanánt néznem, nem 
tartom méltónak oly nagy áron, a hűség árán, megven
nem. Lelkem a szabadulásra el van készülve, még a ha
lál is, melylyel rémíteni akarsz, csak szabadulást fog adni, 
ami sokáig már úgy sem késhetik, mert ez árnyék lét, 
mint nevezed, roskadozó tagjaimban hosszú korig már 
nem tarthat. Egy mindenható bíró mindkettőnk tetteit 
meg fogja majd ítélni, s akkor nyilvánná leszen, az volt-e 
vétkes, ki fogytáig hónához hü maradt, vagy ki pogány
nyal köte bűnös szövetséget, hogy polgártársai vérében 
gázolva, királyi bíhort s magas csillogást nyerhessen. 
Mindent tehetsz, hatalmad alá bilincselt a balszerencse, 
de azon örömet nem fogod elérni, hogy hűtelennek vagy 
valaha magadénak vallhat. Történjék bármi, én ma
gamhoz s az általam védett ügyhöz hű maradok.'' 

Elhalványodék Tököli boszújában e beszédekre, a 
talán vérén vett volna foglyának elégtételt, ha nője — 
az angyallelkű Zrínyi Ilona — nem könyörög vala éret
te. De a lelkes asszony kérlelő szavai annyira bírták a 
különben kemény és hajthatatlan Tökölit, hogy levétet
vén foglyáról a lánczokat, úgy küldé szabadabb tagok
kal először az ungvári, később a sárospataki börtönbe. 
Itt vetteJKohári hírét, szivének újabb gyötrelmére, hév
vel szeretett anyja s Imre testvére halálának. Az első 
hír kivált mélyen érdeklette, mert mintegy bizonyosnak 
hivé, hogy annak bánat s keserűség az ő fogságbeli 
szenvedésein voltak okai. Azonban ittlétét valamennyi
re elviselhetőbbé tette Tököli, vagy, ami hihetőbb, ma-
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gas szívű neje azzal, hogy a száraz ízetlen kenyér na
ponkint kétféle főtt eledellel szapuríttoték. 

Ütött végre az örvendetes óra, mely Kohári sza
badulását meghozd. Megveretvén a törökök (1683) 
Bécs mellett, hazánk lassanként emelni kezdé fejét a 
háború vésze.bői. A királyi seregek nyomában, melye
ket külföldi segedelem tett erősekké, mindenhql győze
delem járt, s Tököli pártja nem lépcsőnként s halkan, 
hanem sebes nagy bukások közt közelgett végéhez. 
E<ry év lefolyása alatt el volt a láng oltva, s maga a de
rék Tököli hitszegő czimboráitól bilincsekben Sztambul-
ba küldve.. Kassa s a Tökölihez hajié magyarországi 
felrész megadák magokat. Patak is csakhamar meghó
dolt, hol legel-tő gond volt az elhírűlt nevű Kohári meg
szabadítása (1695). 

Szívreható pillanat volt, midőn a királyi hadak a 
szerencsétlen BÍnlődőt, ki két hónapot tölte három év 
felett annyi szenvedések közt, a börtön sötétségeiből 
felhozták, örömzaj a hadfiak, érzékeny ölelkezés, üdvöz
lések a tiszttársak, a barátok részéről, követték lépteit. 
Magasztalás, dicséretek ömlöttek minden ajakról a szi
lárd lelkű bajnokra. S megemlékezvén Kohári hajdani 
szerencséjéről, tiszteletes deli alakjáról, s összehason
lítván azt az előttök álló csonttá aszott, halovány, rém
hez hasonlító termettel, melyből az ínség s hosszú gyöt
relem és pusztulás eleven képei szólottak, sokakban az 
elszigorúlt katonai szív is meglágyúla, s szemeikben a 
szánakodás könnyeit lehetett látni. Voltak többen Ko
hári- baráti közt, kik tanácsiák, hogy e beteg roncsolt 
alakban menjen királyához s láttassa vele, mi .nagy áron 
tSvta meg hűségét. De Kohári, ki szerényebb volt hogy
sem tettein a kérkedésnek csak színét is megszenvedte 
volna, nem akara visszadöbbentő alakjával királya elébe 
tolakodni, s csak midőn tagjai kissé több erőt s arcza 
vidámabb színt nyertek volt, utazott Bécsbe a király 
üdvözletére. 

Leopold nyájasan s a legnagyobb leereszkedéssel 
fogadta. Az udvar fő emberei jelenlétében egy rövid 

9» 
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beszédet tárta, melyben Kohári érdemeit emelte kí„ 
Ezután közelebb intvén őt magához, nyakába egy arany 
lánczot akaszta, s ezen szavak közt: „Éljen a hűség tű-
köre!" öszveölelte. S hogy a Tököli pusztításai áltat 
birtokaiban szenvedett kár valamennyire megtérüljön,, 
s egyszersmind maradandó emléke legyen a vitézi erő
nek s polgári hűségnek, Fülek várát a hozzá tartozó
környékkel neki s maradékainak ajándékozá. Harmadik: 
Incze, akkori pápa, atyai levelet külde hozzá, jolentve-
örvendését, hogy ínségeiből a boldogságos szűz, Ma
gyarország védasszonya, megszabadítá, s dicsérettel em
lékezek királya iránt mutatott hűségéről. Küldött ezen: 
fölül egy szentelt kalapot is pápai kegye jeléül. Oly 
ajándék, melylyel a pápák nagy tekintélyű s a keresz
ténység .védelmében érdemeket szerzett hadvezéreket 
szoktak megtisztelni. 

1686-ban a király seregei Eger ostromára gyűltek 
Auria János vezérlete alatt. Jelen volt Kohári is, mint 
altábornoka a Danán inneni részeknek, mely hivatallal 
fogsága után tiszteié meg a király. Hada az úgy neve
zett hatvani kapunál állott a völgyben, hol a nép egy 
kutat maiglan is a Kohári névtől nevez. A várvédő török,, 
erős bástyái között, igen kedvező állapotban volt, s~ re
mény csak kevés lehetett a bevétel iránt. Az ostrom 
lassú s csekély sikerű vala. Kohári azonban a várvívás 
alatt folytonos munkásságban volt. Az ellenség kicsa-
pásait többnyire vitézül verte vissza, s rendkívül sok 
nyugtalanságot, kárt és veszélyt okoza nekik apró csa
táival. Azonban a sors úgy akarta, hogy itt új szeren
csétlenség érje. Egy nap midőn a törökök vakmerő él
sz intsággal kirohantak, Kohári heves harezba kevere
dek s oly eszélyeB fordulatokat teve, hogy az ellenség-
észrevevén, mi tapasztalt hőssel keltek legyen csatára, 
nevezetes veszteségután vissza kezdenek húzódni. Ko
hári, seregei előtt űzte őket a kapukig, s mivel egyike 
volt a legbátrabbaknak, egészen előre nyomult, a tűznek 
szinte közepébe, hol záporként püvölte a halálos ón. A. 
lövések ezTei közöl, melyeknek mindenike mintegy el-
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lene látszott irányoztatni, csak egy érte őt, de ez ve
szélyesen s karját összeroncsolva annyira, hogy kény
telen volt az ütközetből eltávozni. 

Orvosi vizsgálat után jobbjában a csont darabokra 
zúzva találtatott, ami oly fájdalmat okoza, hogy sokan 
elveszték reményüket életben maradása iránt. Azonban, 
magát Bécsbe vitetvén, kigyógyult, de a hibás orvoslat 
miatt, karja fegyverviselésre, sőt még irásra is alkal
matlanná leve. Ez okból a király, egy hold-alakú ezüst 
lapra metszetvén a Kohári nevet, megengedé, hogy 
aláírásokban ezt használhassa törvényes érvényesség
gel. Ezen lapról az 1715-d. országgyűlésnek 2i>. tör-
vényczikkében is van emlékezet. 

Ez idő óta visszavonult a hadi pályáról, s nyuga
lomban élt a tudományoknak, melyeket annyira kedvelt, 
míglen az újabb polgári zivatar, csendéi közöl, fel nem 
verné. 

1703-ban. Magyarország ismét fegyverben állott; — 
Rákóczi Ferencz, mostohája Tökölinek, fia első Fe-
rencznek 06 a balszerencse kegyetlen játékivá lett Zrí
nyi Ilonának, kiszabadulván német-újhelyi fogságából, 
hová vétlen záratott, a vitéz lengyeleknél keresett me
nedéket.Innen, kitörvén Magyarországban a lázadás, 
június végén hónába jőve. Tódulva rohant az osztrák: 
kormány ellen elkeseredett nép zászlói alá, s nem sokára 
egy jókora sereget látott maga előtt vakmerő, elszánt 
fegyveresekből, kik készek voltának a lehetetlenséggel 
megvíni^ ha vezérök úgy kivánta. A háborgások elkez
dődtek, s felső Magyarország csaknem egészen Rákóczi 
hatalmába esett. A király, hogy mindinkább magához 
csatolja híveit, tisztségekkel ajándékozd meg őket, ne
vezetesen Kohárit tábornoki főőrmesterré nevezte.Rá-
kóczi felekezete sem késett csábító eszközeivel, hogy 
Kohárit részére vonhassa, de ő nem volt részökre meg
nyerhető , amiért a szövetséges sereg boszúra -gerjedve 
ellene, midőn a bányavárosi vidékeket Bercsényi vezér
lete alatt zsákmánylanák, Kohári szomszéd birtokait 
sem mulaszták el öldöklés és ragadozás által dúlni. 
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Leopold hadseregeit ezen időbea a franczia háborús 
foglalta el, ami Rákóczira nézve felette kedvező volt,, 
mert az el enséges hadak többnyire az ország határain 
kívül állván, a szövetkezettek fejedelme szabadon s-
akadály talán tehette hódításait. De megveretvén a fran-
cziák Hochstadt mellett (aug. 13. 1704.), a csiszár 
ügyei derültebb színt kezdtek magokra venni, s Rákó
czy követelései is kissé engedékenyebben kezdtek 
hangzani. így történhetett vala, hogy september végé
től october 15-ig a két ellenhad között fegyverszünet 
köttetett. Leopold használni akarván ez időt, Rákóczi
val alkuvásba bocsátkozok a béke iránt. Selmecz volt 
az egybejövetel helye. A király Kohárit, Rákóczi pedig 
Bercsényit küldé békeszónokúi. Kohári mindent elköve
tett, hogy a polgári lángot elcsillapithassa, s szívreható 
beszédeket tartott Bercsényi előtt e ezent ügyben. 

„Mi gyönyörűség lehet, úgy mond egy alkudozás 
alkalmával, ha magár Rákóczi Magyarország fejdelmévé-
teendi, mintán mind ezen dicsőségeket csak hona ínsé
gén s egy vele rokon nép vérével szerezheti meg. Nem. 
borzad-e hazája romlásán emelkedni oly fénytetőre, hol 
nem lehet máradandó, mert királyi hatalomnak csak 
törvény adhat állandóságot, erőszakos bitorlás nem. 
Emlékezzék Rákóczi őseire, emlékezzék mivé lőn Tö
köli egykori rémítő hatalma? Azon isten, kinek őrsze
mei századok óta íüggnek csodatéve e harczok vészeitől 
szakadatlan hányatott hazán, nem fogja boszulatlan. 
nézni az ártatlanul kiontott polgári vért, nem azt mint 
pusztíttatnak vétektől fertőzött kezek által még az oly 
tisztelendő helyek is, melyeket imádság s vallási szer
tartások szenteltenek meg. Bizonyára egykor rettentő 
számvetésre fog vonatni az, ki mindeneknek oka volt. 
Hagyja magát Rákóczi a hazafiúság szent érzelmeitől 
ihletni, tegyen le fellengő képzelmeiről Magyarország 
koronája bírhatása iránt, álljon azokra, miket ész és pol
gári hűség ta ácslanak; fogadja el a királytól ajánlott 
békepontokat, Kivel most, midőn háromféle külháború. 
által nyngtalaníttatik, nem leszen nehéz kedvező egye-
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zésekre lépni. Itt az időpont, a legjobb alkalom, melyet 
ha használatlanul hagyand, félő, hogy egykor, midőn 
késő 1 szén, meg ne bánjon." 

E beszéd Bercsényire nézve elveszte foganatát. Egy 
részTŐl az akkori kormány, mely mellett Kohári ügy
védkedett, Magyarország iránti eljárásaival, a leghide-
degebb ellenszenvet, és legmélyebb bizalmatlanságot 
gerj észté fel maga iránt a magyar népben, mely nem 
könnyen volt elcsillapí ható; más részről Bercsényi ma
ga nem volt azon egyéniség, kivel könnyen lehetett 
egyezni. Ez a kevély, mindig szertelenekben gyönyör
ködő, túlságok között csapongó szellem, ki makacs volt s 
elbizakodott, s bátor és vakmerő mint kevés, ki nem tudá 
mit teszen félni, a helyett, hogy megengesztelődve Kohári 
javaslatait csak kevéssé is figyelembe vette volna, vad tűz
zel lobbana fel, az elnyomott hazát, a megsértett törvé
nyeket, a nép felett önkényesen gázoló királyi hatalmat, 
melyet sem Ígéretek szentsége, sem koronáznskori eskü 
féken s korlát között tartani nem tudtak, oly bántó és 
éles szavakban hánytorgatá Kohári előtt, hogy ez a bé
kekötés lehetőségéről reményeit veszteni kezdé. Nevel
te Bercsényi bátorságát azon hír vétele is — mert az 
alku a fegyvernyugvás határidején túl huzódék —hogy 
Kassa. Eperjes és Eger Rákóczi fegyvereinek meghó
dolt. Ez okból oly nehéz föltételeket szabott Kohári 
elébe, melyeket annak elfogadnia lehetetlen volt. így 
történt vala, hogy az alkudozás , melyet Bercsényi he
ves, türödclmetlen természete szemrehányásokká, szó-
vitákká változtata, Kohárinak nem kis fájdalmára, siker 
nélkül félbe szakadt, s Bercsényi újra táborba szállá, 
Kohári pedig tudósi ván a királyt a Selmeczen történ
tekről, mivel birtokait a szövetkezetiek fegyverei pusz-
tfták, magát Budán vonta meg. 

Leopold halála után (1705). első József ült a kor
mányra, s hasonló bizalommal, mint atyja, viseltetett 
Kohári iránt. 1707-ben főtábornoki helytartóvá, négy 
évvel később pedig honti főispánná nevezte, s ez utób-
bikká úgy, hogy e hivatal mindig a Kohári család tag-
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jainál maradjon. Itt szerény, mindenek iránt leereszkedő 
indulata s a dolgokba mély belátása által magát tárgyá
vá tette a szeretettel párosult tiszteletnek. III. Károly 
az 1714-diki országgyűlésen (octob. 8.) benső titkos 
tanácsnoki hivatallal tiszteié meg; december 8-dikán 
pedig, midőn Pálfí Miklós ország nádorává választatnék, 
Őt a király országbírójává nevezte. így juta a hivatalok 
után soha nem sóvárgó Kohári a polgári fénynek csak
nem legmagasabb fokáig, s nem gazdagság és családi 
viszonyok, nem bizelgés s udvari cselszövények segedel
mével, hanem hadi és polgári körben szerzett érdeme, 
hűsége s állhatatossága által., 

Elgyengülvén agg kora terheitől, csábrági várában 
vonta meg magát, s itt élte hanyatló éveit derűit vidám 
kedélylyel, a kies táj s háborítatlan nyágalom ölében. A 
várat, mely Tököli s Rákóczi hadai által csaknem om-
ládékká tétetett, nagy költségekkel ismét fölépítvén, 
messze kitündöklő nagyszerű palotává tette. Nyájas 
szív, vidám kedv, valódi magyar barátság s vendégsze
retet uralkodtak e díszes falak közt, amiért ritkán is 
voltak látogatók nélkül. Egy tisztelkedni, más pártfo
gást, legtöbb tanácsot kérni jőve, s kevés volt, ki a bölcs 
öregtől vigasztalás nélkül tért volna meg. Várának 
nyágoti felén egy tágas terem volt, hol réz koporsóját, 
melybe temettetni kivánt, tartotta. Naponként bizonyos 
időben elzárkozék itt , s hihetőleg a halálhoz, melyet 
nem messze vélt lenni, készitgette magát. Halotti szer
tartásait maga rendezte el, s így történt vala, hogy azt 
a nagy szempilla;:tatot, melyet ember többnyire ret
tegve vár, ő b 'kén s nyugalommal várta be. Martius vé
gén 1731. gyenge ájulás lepte meg, s benne hánykódás 
s fájdalom nélkül szúnyadt el. Tetemei Sz. Benedek egyr 
házában, a Garan mellett, tétettek le a Kohári nemzet
ség sírboltjában. 

Nyolczvankét évet élt nőtlenül, s ezen szép kornak 
nagyobb részét a haza gondjai közt. Igen korán lépett 

iselekvós pályájára, s csak néhány évvel halála előtt 
iúlt vissza. Még 1720-ban ágy látjuk megjelenni, 
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mint elnökét egy pesti küldöttségnek bizonyos vallási 
viszály elintézése iránt, hol lelkes beszédei éled Ítéletet 
a nem kevéa theologiai ismeretei tanúsítanak. 

Kohári nem volt ama szertelen lelkek egyike, kik 
lángeszök erejével korlátaikból kitörvén, szembeszökő-
leg nagyszerű, bámulatra méltó dolgokat visznek végbe, 
•a mintegy kényszeritik a jelen s utókorokat tetteikről 
magasztaló szavakben emlékezni. Cselekedeteinek min
denikén bizonyos öszhang_és benső csend, nyugalom és 
szerénység mutatkoznak. Ö gondosan látszott elhárítani 
magától mind azt, mi által a tettek zajgó fényt, szembe-
ható ragyogást kapnak, s ez vala oka, hogy irigyei nem 
voltak, hogy társai előtt mind hadi, mind polgári pályán 
tiszteletben álla, s miután magasabb tisztségekre emel
tetett is, az udvari fondorkodások s rágalom tőreitől 
menten maradt. O fejdelmeinek egyképen volt híve s 
egyképen bírta azok kegyeit s.bizodalmát i ; bár a kor
mány, míg ő pályáját futná, három különböző kezeken 
ment által; s ami még több, kedvencze vala királyai
nak, a nélkül hogy előttök az udvariak szokásaként 
szolgailag csúszott volna. Jámbor vo't együgyűség, 
magas szívű kevélység nélkül. ígéreteihez, adott szavá
hoz szigorúan hív, barátihoz szíves, ellenségeihez ne
mes lelkű; a bántást könnyen feledé, a jótéteményt esz
tendők után is hálaszavakkal emlegette. Bátor és irtó
zatos a csatában, szelíd azoknak körében, kiket lelke 
rokonainak hitt. Minden magától különböző egyénisé
gekkel könnyen össze tuda férni a nélkül, hogy hibáik
hoz simulna, vagy saját jelleméhez hűtlenné lenne. Lel
kében nem volt gőg, de oly nemes büszkeség , mely 
szívét alacson tettektől őrzé. Föltételeiben szilárd és 
állhatatos, sem fenyegetés, sem kérelem által nem moz
dítható. Igazságszerető s kegyelmes egyszersmind, ami 
korában szinte közmondássá vált. Elméje azon időhöz 
képest tudományok által kitűnően mívelt, melyeket, a-
mint fáradhatlah szorgalommal űzött, fáradhatlan buz
gósággal is ápolt. Rendkívül nagy s hű emlékező tehet
séggel bírt még elaggott korában is. Sok évek előtt 
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tortént dolgokat név, hely, szám, idő tökéletes megj ele-
lésével tuda elbeszéllni. Fogságában több rendbeli* hosz-
gzabb versezetekét készíte, s mert az írás szabadsága, 
tőle megtagadtatott, emlékezetében tartotta, s szabadu
lása után írta le. Felzsákmányoltatván csábrági vára 
Rákóczi hadai által, néhány verses költeményei elvesz
tek, s Ő azokat újra emlékezetéből le tudta írni. Szerény 
vala oly mértékben, hogy ha jelenlétében dicsértetett, 
arczán kedvetlenség látszott, s a beszédnek vagy más 
irányt ada, vagy azonnal íélbeszakasztá. Ha tetteinek 
valamelyike szóba jött, magától minden érdemeket el
tolt, s társaira hárítá. Végintézetében eltiltá, hogy felette 
valaki dicsérő halotti beszédet tartson. Asztalánál pompa 
és bőség uralkodtak pazarlás nélkül; ő maga kevéssel 
megelégedett, s ruházata egyszerű volt, s még ott is 
hol mások tékozlásig fénylettek, ő kevéssel vala több 
mint nem-szegény. Termete közép volt a sugár é8 zö
mök közt, tagjai izmosak, hibátlanok, kiyéve jobbját, 
mely az egri ostromban kapott sérelem miatt kissé ösz-
vehuzódott volt. Domború, félig kopasz homlok emel
kedett föl szemöldei felett, melyek, alól egy pár kék 
villogású s em lövelte sugarait. Arczán, mely férfiúi 
szépséggel teljes vala, tiszteletet gerjesztő méltóság ült. 
Halavány színe bizonyos gyenge, kétes pirosság által 
vala felderítve, s e szín — mint életirói vallják — arczán 
mindig egyforma volt, és semmiféle viszontagságok kö
tött nem változott. Csalhatlau jele a tiszta, erős, s magán 
uralkodui tudó léleknek. 

Adakozásait szorgalmasan feljegyzettek életirói. Itt 
«lég legyen mondani, hogy holta után összeszámíttat
ván , közel hatszáz ezer forintnyinak találtatott az ösz-
veg, melyet nagy részint közhasznú intézetekre aján
dékozott. 

Több magyar s latin verses munkái maradtak, me
lyek a magyar költészet kézikönyvében Toldy Ferencz 
által kijelelve láthatók. Bennök életbölcseség s didakti-
'ai szellem lehel, s néhányat erővel és szépséggel teljes 
ilyek ajánlanak. 
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Sok család virágzik a két magyar hazában, mely
nek eredetét messze a régi korba vihetni fel, mely tag
jai sorában hadi és polgári koszorúkkal ékes fejeket mu
tat; de nem nagy azok szama, melyek a szellemi vira-
dásra közvetve, még kevesebb, melyek közvetlen hatottaké 
Mert az alatt, mig más népek, roppant számmal, rokon 
ivadékoktól környezve, békés évtizedek, néha félszáza
dok élvezetében világokat derítenek mind hazájok, mind 
az emberiség ismeretkörére, addig az idegen földre te
lepült magyar, egy messzehagyott honnak teBtvértelen 
raja, csaknem ezer éves életen át Baját lételeért küzde, 
és küzd mai napiglan ellenséges nemzetiségek elsodrani 
készülő özönében. Ily nehéz körülmények kőzött, midőn 
hosszú időfolyamokon át, folytonos fegyverzaj viszhang-
zik bérczen és síkon, a haza kebelében és határaihoz közel,, 
midőn az érdekkülönbségek ezre miatt minden figyelmet 
csak a jelen perczenetek vas szüksége köt le, a tudományos-
búvárkodásnak semmi mozgalmi tér nem nyílik, a szel
lem sem magasra, sem mélyre nem szállhatván, parányi-
körben tesped. És e nyomasztó viszonyok jutának osz
tályrészül apáinknak, ezek nekünk, későbbi unokáknak;-
ezért maradánk oly messze a nemesebb népfajok mö
gött, ez oka, hogy a fegyverzaj megszűnte után is, any-
nyi idegen elem egymás közti harczában, tudományo» 
ébredezésünk oly nehéz, oly szertelen lassú. 
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Kétszeres dicsőség ju t e szériát azon keveseknek, 
kik a gátló körülmények daczára, magokat tudomány
szeretet s ápolás által tették kitűnőkké c hazában. Az 
ő érdemök elfogyhatatlan fényű és nem csekélyebb mint 
azoké, kik hadi pályán áldoztak vagy vért vagy életet. 
Ők is a haza virágzásaért fáradozának, küzdő bajnokai 
voltak a lételéért csatázó- nemzetiek, elszánt, nehéz har-
czokat vítak a butaság, balítélet, babonás hit , vakbuz
galom,'szóval a szellemi sötétség óriásai ellen; homlok
veríték között egyengetvén az ösvényt a felvilágosulás 
és nemzetiség mennyei nemtője előtt. Azért neveik oda 
tartoznak a nadhősek nevei mellé, kiket, ha a magyar
nak csakugyan van jövendője, a hazának egykor kelet
kezendő nagy történetírói igazságosban méltatván, e 
nemzet áldásaiba fognak ajánlani. A lantverő Zrínyi 
érdeme nem kisebb, mint az eszéki hidat elromboló 
Zrínyié, s a velős beszédű Telegdi és Pázmány, az 
ékes verselő Gyöngyösi, és a kedves dalnok Faludi, hő
sek valának a magok pályáján, szinte úgy mint Szondi 
vagy Dobó, Losonczi vagy a kenyérmezei győzők, s a 
magyar beszéd törvényhozója Révai, és a nyelvmüvósz 
Kazinczy, hosszú időkre kiható győzelmek vezérei vol
tak a szellem birodalmában. A csata bajnokainak kö
szönhetjük hogy még fenn áll e haza, a tudományok 
bajnokainak hogy virágzik, hogy e nemzet összetörvén 
az idegen hangok nyolcz századosjármát, nemzeti nyel
ven gondolkodik és szól, hogy rá az értelmiség világa 
mindig erősebb és boldogítóbb fényben dereng, s férfia
san kezdi emelni fejét a szabad nemzetek sorába. Azért 
tisztelet a tudomány férfiainak, kik népünk számára hó
dításokat tettek, tartományokat foglaltak a szellem or
szágából. Ha ők nem fáradnak, gyakran üldöztetés, több
ször félreismerés, néha még megvetés között is, elszántan 
és csüggedetlenül, csaknem minden jutalom nélkül az 
egy öntudatén kivül, ha a nemzet legnagyobb kincsét, a 
nyelvet, mely iskolából, tanácsteremből, szónokszékről, 
a társalgás csillogó csarnokaiból száműzve, megvetve, 
elfeledve, paraszt kunyhókba menekült, ott nem sokára 
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elvadulandó, keblök szent érzelmeivel nem erősítik, lei-
kök gondolatával nem táplálják, edzik, gazdagítják, 
ízlésökkel nem nemesítik, ma le kell vala mondanunk 
A nemzeti szellemben gondolt és akart fejlődésről. 
Mi vált volna a honszerző apák nyelvéből, közepette 
annyi mívelt népnek, közel ezer éven át, az irodalom 
bajnokainak fáradalma nélkül ? Ki mert volna arra 
gondolni, hogy az elhanyagolt, szószegény, durva be
széd iskola és törvényhozás nyelve legyen? S mit Má
sodik József elvből, de hazafiútlan tanácsosok szavára 
i s , tőn, a későbbi fejdelmek szükségből tették volna, 
elmaradva látván a nyelvet a halad > század eszméi
től; s a magyar nemzet egyik legemlékezetesebb ki
rálya, Y. Ferdinánd, nem tehetné le 1844-ben nemze
tiségünk egy új időszakának alapkövét, nem adhatná 
fejdelmi szavát, a legvérbehatóbb szót, mit a magyar 
nemzet három száz év óta fejdelmi ajkakról hallott, 
hogy országgyűléseinkhez ezentúl a nemzet nyelvén 
•akar szólani. Nyomról nyomra kellé e téren minden tal
palatnyi földért megküzdeni, meddig a nagy győzelem 
kivívatott, magas fokra kellett emelkednie a nyelv fej
lődésének, hogy ily nagy lépés a lehetetlenségek sorá
ból kimozduljon. S a küzdők seregében ott állnak, mint 
előcsatázók a magyar irodalom bajnokai, és ott általában 
mind azok, kiket tudományok pártolóinak nevezhetünk, 
mert tudomány nélkül nyelvmívelés nem gondolható. 
És e részben nincs mit szemrehánynia egyik szak embe
rének a másik ellen. E jelen perez nagy eseményének 
mind előkészítői voltak, munkálkodtak legyen komoly 
tudománynemben, vagy a virágosabb költői pályán. 
Bölcselőre szinte úgy szükség vala, mint regényíróra, 
-dalköltöre mint történet vagy természettudósra: mind
nyájan sugárokat adtak a nemzeti nagy felviradáshoz. 

Isten támaszokat állíta e nemzetnek egyes fiakban, 
egész családokban, kik gzivökben hordozván ügyét, 
megmentek a vég enyészettől, s fáradván szent buzga
lommal, hadi, polgári és tudományos pályákon, teremtői 
levének a mai sokat igérő kornak és nagyokra ébredt 
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nemzedéknek. Ezen támaszok közé sorozandó, melyről 
ez alkalommal szólni akarok, a Telekiek fényes háza is, 
ez a nemes sarjadékokat nevelt régi törzs, mely hadi é s 
polgári viszonyokban egyképen kitűnő, különösen pedig 
tudományszeretet és pártolás által tévé magát oly em
lékezetessé, hog ye részben kevés családot matathat fet 
a két haza hozzá hasonlót. 

Eredetét veszi e családvér a M e c s e n i c s i Garáz 
d á k t ó l , kiknek egyik ága S z i l á g y i n a k nevezte 
magát. Horogszegi Szilágyi László s Garázda Miklós 
és Dénes már a XV. század elején terjedelmes birtokok 
urai valának Boszniában. Nekik köszönhette Zsigmond* 
király, hogy a | ártütő Hervoja János spalatrói herczeg-
megaláztatok s a zvorniki vár a király hűségében meg
maradt. ') Ezen Szilágyi Lászlótól származik Horog
szegi Mihály,2) a vajda s Magyarország választott kor
mányzója, a bátor hadvezér és szilárd férfiú, kinek vas 
akaratát korona Ígéretével sem lehete meghajtani,3) a 
tudomány-kedvelő és maga is tanult ember;4) ettől Szi
lágyi Erzsébet, Hunyadi János hitvese, ama két neve
zetes magzat anyja, kiknek egyikére századok után is 
gvászszal, másikára kevély örömmel emlékezik a magyar, 
anyja a vérpadon elesett Lászlónak és anyja Mátyásnak, 
kinek halálakor magát az igazságot megholtnak vélte 
a nép, s így a Telekiekre a haza legnagyobb korának 
dicsősége is visszafénylik, mert Hunyadi Mátyásban is 
Garázdák vére forrott. 

A Garázda-ivadék 1414 körűi költözött a török ál
tal feldúlt Dalmátországból e hazába, s Bihar, Arad, 

') Jos. Benkö, Transsilvania Tom. II . 412. s köv. lap. — Ka
zinczy Fereucz Eredeti Munkái II . köt. 373. s köv. lap. 

' ) Szilágyi Mihály egy adománylevelében. melyet a Telekiek 
ma is bírnak, a Szilágyi - Garázdákat „consangnineusoknak"' 
mondja. Erre matat a Szilágyi, Garázda, Teleki-bázzal közös czí-
mer i s , a vadkecske. Kazinczy Műnk. II . 374. 

s) „Pars magna procerum Michaelem ipsum optandum Regemi 
esse praedicabant, quod ille nepotis gratia obnixe recusuvit." Bon
on. Dec. I I I . libr. 9. 

4) Czvittinger SpecHung. Lit.aSzilágyi czikkben873. sköv. 11. 
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Békés, Záránd megyékben települt meg. Megszerezvén 
it t Zágorhid, Szék és Telek helységeket, egyike Zá-
g o r h i d i , másika S z é k i , harmadika Teleki-Garáz
dáknak nevezték el magokat. A Széki-Garázda ág utóbb 
egy leánycsemetében maradt fenn, s azt egy Teleki-Ga
rázda vette nőül. Így egyesülve a két ág sarjadékai, 
S z é k i T e l e k i e k n e k nevezték magokat, s nevezik mai 
napiglan. s) — ősapja minden későbbi Telekieknek Mi
hály lőn, ezen néven második, Apafi Mihály fejdelem 
ministere, ország főtábornagya, Huszt, és Kővár várai
nak, Csík, Gyergyó, Kászon, Sepsi, Kezdi, Orbai szé
keknek főkapitány a, minden királyi tizedek ésharmincza-
dok fő haszonbérlője s Apafi halála után 1690. apr. 15. 
Erdélynek választott fő kormányzója s a családban első 
gróf; sokképen magasztalt és gáncsolt, s még a történet
írás által eléggé alaposan meg nem bírált ember, de 
kétségtelenül nagy elméjű, s békében és hadban egyké-
pen nevezetes tünemény. Neje Köröstarcsai Vér Judit 
volt, s e házasságból hat fiú és hét leánygyermek sar
j ad t fel. Ezektől ágaza el a" magas virágzatú s maiglan 
tündöklő család, és rokonságba jőve a két haza majd
nem minden fényes házaival, mert egybeszövődve lát
juk azt a Bethlen, Barcsai, Bánfy, Kemény, "Wesselényi, 
Kendeffy, Komis , Toroqzkai, Mikes, Vér, Szerencsy, 
Zeyk stb fejdelmi, grófi, és nemesi törzsekkel. 

A Telekiek közöl számosan viseltek a két hazában 
első rendű hivatalokat. A nagynak nevezett Mihálynak 
felébb láttuk czímeit; egy Sámuel magyarországi al és 
erdélyi főcancellár volt, két József a szent korona őre, 
többen belső titkos tanácsosok, főispánok és ezek hely
tartói, referendáriusokj királyi táblai bárók, hétszemély-
nökök, egyházi gondnokok; egyik a pécsi iskolai kerü
let igazgatója; tudományos testületek elnökei, tagjai, 
és néhányan magasabb hadi hivatalokban. Díszes czi-
mek, de amelyek gyakran érdemetlent is fényköddel 
vonnak körül, s én nem mlltném őket, ha a Telekiek 

*) Benkő, Kazinczy a fölebb idézett helyeken. 
Bijia. III. 10 
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érdemét e czimektől kellene mérnem, de ők többnyire 
magok adtak a hivatalnak fényt, nem az nekik , mely 
különböztetés a mai hivatalsovargók nagy táborában 
nem lesz szükségtelen, hogy a magasra vergődött üres 
lelkek a legnagyobb fény közepett is kénytelenek legye
nek érzeni a magok semmiségét. 

Nem tevém feladatomul a Teleki-ház történeteit meg
írni, azért elég legyen e futólagos vázlat annak eredete 
s régisége első nyomai iránt. Ki többet kivan felölök 
tudni, forgassa át a magyar és erdélyi történetek legu
tóbbikét századát, s lapjain nesm egyszer fog találkozni 
a T e l e k i névvel: én czélomhóz képest a Telekiek tu
dományos hatását kísértendem meg, mennyire az adatok 
szűke és erőm kicsinsége engedi, vázolni. 

A Gyula-,most Károly-fejérvári nagy templom falán 6) 
fekete márványba vésve még a múlt század elején ezen 
sírverseket lehete olvasni: 

Quem non livor edax alienaque glória torquet, 
Perlegat haec latiis Carmina .caesa notis. 

Trés fuimut clari eognato e sanguine vates, 
Pannoniam Dravus qua rigat altus humum. 

Unus erat Janus, patrias qui priraus ad oras 
Duxit laurigeras ex Helicone deaa; 

Altér erat Petrus, genitus de stirpe Garázda, 
Qui túlit Aoniae plectra sonora lyrae; 

Ultimus hos ego sum, cognata e gente secutus, 
Tertia doctarum glória Pieridum. 

Strigonia Petrus requiescit in arcé, Joannem 
Ipsa suum aedes pontifi.ce.lis habét •, 

Hic mea, si dederit sors, ossa recondite: si non 
Nil nostra, jaceant quolibet illa loco. 

Vivens scripsi a. d. 1507. vixi annis XXXVII. 

Ezekből világos, hogy egy Garázda Péter költő volt, 
s hogy ezen mívelt beszédű sírirat szerzője is Garázda 

•) Lásd: Halotti tanítások, melyek gr. Sz. Teleki László és 
Teleki Eszter eltakaríttatásuk alkalmatosságával elmondattak. 
Kolosv. 1779. - • Kazinczy Ered. Műnk. II . 875. — Néhai gr. Sz. 
Teleki József úr sírhalma. Pest 1819. 7. lap. 

http://pontifi.ce.lis
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rokon, s végre, hogy a nagy hírű Cesinge János, vagy 
mint maga szerette volt magát nevezni, Janus Panno
nius" is, Garázda ivadék vala. Ama két elsőről nem tudunk 
többet, mint az idéztem versek mondanak, mert oly 
időkben éltek, melyben a tudomány-gyarapítóknak ne-
vökkel, s irataikkal együtt könnyű volt az emberek em
lékezetéből kiveszniök; Janus felől azonban, mint Tele
kiek rokonáról, helyén lesz kissé többet mondanunk. 

Született a X V . század ezen ünnepelt költője 1434-
ben aug. 9. Slavóniában, azon tájon, hol a Dráva a Du
nába szakad. A versek, honnan ez adat vétetett, a he
lyet nem jelelik meg név szerint. Magasabb neveltetését 
az olasz ég alatt, Pavia és Ferrárában nyerte, hová őt 
anyabátyja, Vitéz János váradi püspök, saját költségén 
küldötte volt. Kevés idő alatt oly nagy előmenetelt tőn, 
hogy tizenhatodik évében Itália legtanultabb emberei
nek figyelmét vonta magára, a a modenai püspök, János 
Antal, és Estei Lionell, ferrárai herczeg, szeretetével 
dicsekednék. Ez időben már néhány költeményt írt, 
epigrammákat, tudniillik, a nevezett Estei Lionellre és 
ennek 1450-ben történt halálakor sírirást, úgy szinte a 
jubilaeumi búcsujárásokról,és egy nagyobbat III. Frid-
rik császárhoz: „De pacanda Itália." Alkalmat erre a 
császár Olaszországba jötte adott, mikor a nevezetesebb 
városok őt nagy fénynyel fogadván, püspökök, tanács
beliek, tudósok ékes beszédekkel üdvözlék, s a háborgá
sok eloltására és békeszerzésre kérték, buzditák. Általada
tott-e a vers a császárnak, vagy elmondotta-e azt Janus 
előtte, nem tudni, de az utóbbit ifja kora daczára is fölte
hetni, mert Aeneas Sylvius I I I . Fridrik történetében 
említi, hogy még gyermekek is üdvözlőitek a császárt, 
nevezetesen Sforza herczeg kilencz éves fia. Janus a 
görög és római nyelvben oly előmenetelt tett Olaszor
szágban múlatása alatt, hogy tanítója Guarino mondata 
szerint, midőn Latium nyelvén szólott rómainak, midőn 
görögül athenaei születésűnek gondoltatnék. I t t és ez 
időben írt epigrammáin s egyéb rövid versezetein kivűl, 
melyek közt több elégia van, egy költeménye is készült 

10* 
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a szelek versengéséről (Eranemos), s hihetőleg azt is*, 
mely Gonzaga Lajos, mantuai herczeghez, van czimez-
ve, akkor írá. Ugyanez időben fordíthatta a maga jól te-
vőjének, Jakab Antal Marcellnek, olasz nyelvű elegiáit 
latinra. E munkája azonban elveszett, hacsak Velenczé-
ben valahol elrejtve nem lappang. Fordította továbbá 
Plutarch némely munkáit prózában. Végre a Guarino 
és Marcell dicséreteit írta, legnevezetesebb müveit, de 
ezeken a vég simítást haza érkezte után tette meg. E két 
költemény nem csak terjedelmes tudományát s régiség
ben! jártasságát tanúsítja, hanem szeretete s hálája szép 
érzelmeit is tanítói s jóltevői iránt. Epigrammáiban pe
dig sok élénkség és tűz van, s a legtöbbekből azt látjuk, 
hogy a heves és(Strozza Vespasián bizonyítása szerint) 
igen szép ifjú az olasz nap által még nagyobb lángolás
ba hozatva, határtalan tisztelője volt a szépnemnek. A 
nálunk is ismeretes Galeotto, ki Janusnak még Olaszor
szágban ismerőse, barátja s a verselésben oktatója volt, 
bizonyítja, hogy, haza térvén Cesinge, nagybátyjával, 
Vitéz Jánossal, együtt a király udvarában él t , miből 
gondolhatni, hogy alkalma volt a budai akadémia felál
lításában a király szándékát segéllni. 

Lajos király Pécsett, és Zsigmond Budán állítottak 
ugyan felsőbb iskolákat, de azok lehanyatlának, legalább 
nem terjeszkedtek ki minden tudományra. Dénes érsek 
és Janus arra buzdíták a királyt, hogy egy iskolai egye
temet alkosson, rá szokás szerint pápai engedelmet 
kérvén. I I . Pál pápa megadá azt, levelét írván iránta 
Dénesnek és Janusnak, melyben meghagyja nekik, hogy 
a bolognai főtanoda példájára „stúdium generálé" állít
tassák. Nem tudni hol állott az Budán s meddig állott ? 
— A király egy bizomány levelében, melylyel Jamist és 
Rozgonyi Jánost a pápához küldé segélykérelem miatt 
a háború folytatására, így nevezi őket: „Capita consilii 
nostri primaria." Martiusban elindultak, s a velenczei 
birtokokban mindenhol kitüntetéssel fogadtatának. J a 
nus Rómában két szép beszédet tárta. Ezek mind annak 
"bizonyítványai, hogy a tanult férfinak itthon és külfol-
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dön tekintélye és híre volt. Meghalt mint pécsi püspök 
39 éves korában. Minthogy 1471-ben a Mátyás király 
elleni öszveesküvésben, melyért Vitéz János is börtön
nel lakolt, neki is része vala, a király haragját retteg
vén, nem merték fényesen temetni, hanem tetemeit be
szurkolt koporsóban egy kápolnába rejtek el hívei. Má
tyás sok idő után Pécsre jővén, megszidd az alacson 
félelmet és a tetemek fényes temettetését parancsolá. 
Siriratát maga készíté: 

Qoin etiam tacita jaceamne ignotus in urna, 
Signari hoc cineres carmine mando meos : 

Hic situs est Janus, patrium qui primus ad Istrum 
Duxit laurigeras ex Helicone deas. 

Hunc salt'em titulum, livor, permitte sepulto ; 
Invidiae non est in monumenta locus. 

Verseit legelébb egy erdélyi Hadrianus Volfart, 
utóbb Zsámboki és mások adták ki; de csonkán, hibá
san s olyakkal vegyest, melyek nem övéi. Gróf Teleki 
Sámuel cancellárnak jutott a szerencse, ez egyik ősro-
kona elmeműveit összeszedni. Kiadta ő azokat Utrecht-
ben, 2 kötetben 1784-ben, egykorú kéziratból és tizenhá
rom más kiadás után szerkesztve. Ugyanő azóta is 
fedezett föl némely kiadásokat, melyek m. vásárhelyi 
könyvtárában őriztetnek. Decius Barovius Telegdi J á 
noshoz írt levelében említi, hogy Janus magyar nyelv
tant is írt legyen, de azt már ő is elveszettnek jelenti, s 
fel sem is fedeztetett maiglan.7) Zsámboki mondja, hogy 
magyar történetet is írt versekben, melyet ő Bécsben 
látott és olvasott. Megvannak-e még ezek, és hol van
nak, felőle tudomást nem szerezhettem. Ennyit a Ga
rázda vérből eredt Janus Pannonius felől. 8) 

A magyar irodalom barátjának akarata ellen is azon 
gondolata fog ébredni, vajha e tanult ember és koszorús 
költő magyar nyelven írta volna köz tetszéssel fogadott 

7) Bod Péter, M. Atlie lás. 
8) Hormayr és Mednyánszky: Ta'.chenbuch für die vaterlan-

dische Geschichte. Erster Jahrgang 1820. 10—124. 
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míveit. Hol állhatna most irodalmunk, hol nyelvünk, h a 
azok mívelésében ily elme gyújt vala első világot, és 
lángeszű követőkre talál. Ma talán nyelvünket gazdag 
irodalmunkért külföldi tudományos emberek tanulnák, 
miként mi a külföldi nyelveket. De mi vala az ő korában 
a magyar nyelv? s mi volt maga a franczia, angol és n é 
met is ! Mind a rómainak szolgái. Ezek ugyan a követ
kező századokban lerázták annak nehéz bilincseit, de 
mi, sors-verte nép, épen ekkor hajtánk meg nyakunkat 
a török száz ötven éves igájába. A magyar költészet 
csak egy századdal később kezde ébredezni Balassa és 
Kimay szűk körben zengő lantjaik által. 

Elmondani, mit a Garázda ivadékokkal rokon férfiak 
tudományos foglalkodása felől tudunk, álljon itt most 
a Teleki nevű Garázdák tudomány körüli hatásának vá-
zolata. 

Egy egész kis sereget képeznek azon Telekiek, kik 
a tudományok ügyét saját irataikkal előmozdíták, me
lyek között vannak munkák, miket irodalmunk nyere
ségének lehet nézni. 

Már a nagy Teleki Mihálynak egyik fia, Mihály — 
ezen néven harmadik — a kővári kerület főkapitánya, 
író volt, s ami több, magyar író. Ő Weber Ádám János 
latin munkáját magyarra fordította, mely ily czím alatt 
nyomatott k i : „Fejdelmi lélek, avagy a jó fejdelemnek 
szükséges ajándéki, melyeket rövid szakaszokban fog
lalván, históriákkal és politiai elmélkedésekkel világo
sítván, deák nyelven adott ki Weber Ádám János, sz. 
Ágoston reguláris canonokja stb. Kolosvárott nyomtatta 
Némethy Mihály 1689." 4-rétben 138 lap. Ajánlva van 
a könyv „A méltóságos iffjabbik Apafi -Mihálynac, isten 
kegyelméből Erdélyországának választott fejedelménec 
nekem kegjelmes uramnak ő nagjságának." Az ajánló 
levélből kitetszik, hogy ezen Mihály is sokat forgott 
Apafi fejdelem körűi. A könyv tanításokat foglal magá
ban a fejedelmek számára, mint kelljen magokat visel-
niök köz és magán viszonyaikban. Az író korához képest 
jól tudja magát kifejezni, gyakran szabatos és szép r ö -
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vidséggel s mindamellett, hogy latinból fordít, szorgal
masan kerüli a latin szavakat, s úgy tekinthetni őt mint 
a tiszta magyarságbani úttörők egyikét. Nevezetes e 
könyvben az igék úgy nevezett ikes faja szabályainak 
szoros megtartása annyira, hogy a 138 negyedretű la
pon sehol sem vettem észre ez elleni vétséget. 

Nem lesz érdektelen a szerző magyarságának bizo
nyítványául egykét helyet közleni. Mindjárt a könyv 
első lapján ez áll: „Az embernek természeti ha jó , az-
embert igazgatni, ha rósz, az embertől igazgattatni kell, 
kiváltképpen attúl, az ki másoknak igazgatására elől
tétetett. Nem j ó királyok azok, az kik csak az ő alatta 
valóknak királyi, és nem magoké. Az első, az ki magát 
az királynak alája veti,maga légyen az király: tanúllya 
meg annakr. káért a maga igazgatását, minekelőtte gya-
korlaná az alatta valóknak igazgatását. Mert az maga 
igazgatása fundamentuma az alatta valóknak igazgatásá
nak. Az maga igazgatása az a közönséges óra, mellyhez 
kellessék az alatta-valóknak igazgatását szabni." A ne
gyedik lapon: „A Király az Királyi nevezetre valósá-
gossan akkor méltó, mikor az ő Királyi-székiben ül az 
állhatatosság, és selyem köntösében gerjedez az Jóság, 
Királyi koronájában fénylik az Bölcsesség, az szivében 
él az Kegyelmesség, fegyverében öltözik fel az erősség, 
az kezében az adakozás nyílik ki, az szemében az Em
berség virágzik, győzedelmében penig az Istennec di-
tsőssége győzedelmeskedik." Vannak a könyvben sok 
velős rövidséggel adott mondatok, például: „Az ditsős-
ségre legegyenesebb út, ha olyan lészesz a mineműnek 
kévánsz, hogy tartassál. — A kinek több szabad mint
sem illik, több tetszik mintsem szabad. — A tanácsban 
tekenős |béka a véghez vitelben sas légy. — Az tudo
mány a közönséges emberben ezüst, a nemesekben arany, 
a fejedelmekben drága gyöngy. — Az ország hajó, 
melynek kormánya a kenyér. — A ki a víznek fenekét 
nem láttya, ne mennyen azon által. — A kinek tehet
sége nincs úgy a mint akarja úgy akarjon, a mint te
hetsége vagyon; szabja lábához a lépést. — Gyalázató 
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a fejdelemnek a sok halálos büntetés, mint szintén gya
lázatos az orvosnak a sok halott. — Nem jó az, a ki még 
a gonosznak is nem rósz. — A ki jelen létedben tülled 
fél, távol létedben árt. — Rósz dolog az , mikor olyan 
fejedelem vagyon, a ki alatt senkinek semmi nem sza
bad, de roszabb dolog, mikor olyan fejedelem vagyon, 
a ki alatt mindennek minden szabad." 

Ugyanezen Mihálynak Mihály fia, e néven negyedik, 
mint kolosvári tanuló ily czímű értekezést adott k i : 
„Bxercitatio theologica de bonorum operum necessita-
te ." Kolosvárt 1718. 9) 

Említendő még az írók seregéből Á d á m , dobokai 
főispán s kormányszéki tanácsos, Kolos, Torda, és K ö 
zép-Szolnok főispáni helytartója. I r t verseket nejének , 
Wesselényi Máriának halálára, és fordította Corneille 
Cíd-jét. l tf) Tiszta magyarságú, könnyű folyamú verselő. 
Fordítása előszavában korholja azokat, „kiknek hibás 
és közönséges szokása, hogy a maga nyelvét nem tudja, 
vagy ha tudja is, semmit szépnek jónak ne állítson, va
lami magyartól vagy magyarul készíttetett s így idegen 
s kölcsönzött tollakkal büszkélkedvén a magáét elhul
lassa." — „Erezzük, úgymond, az idegen nyelveken írott 
könyveknek szépségét, de a magunkét/ólvasni ne restel-
jük, tanuljunk s tudjunk más nyelvekét, de a magunkét 

•) Benkó, Transs. I I . 417. — Teleki Sámuel Bibliothecájában 
e könyvnek más czíme van: „Teleki (Mich. S. R. I. Com.) Disser-
tatio philosophica de unione mentis cum corpore. 4. Claudiopoli 
1718." Bibliothecae Samuelis S. R. I. Com. Teleki de Sze'k Pára 
n . 259, 260. 

10) Emlékeztető oszlop, melyet néhai igen kedves és.ritka vir
tusokkal fénylett kedves élete párjának L. Baronissa Hadadr Wes
selényi Máriának áldott emlékezetére megkeseredett szívvel 
emelt R. Sz.birodalombeli gróf Széki Teleki Ádám, a os. és apóst, 
királyi felségnek arany kolcsos komornyikja, valóságos titkos t a 
nácsosa, a kolosvári circulus commissariusa, nemes belsó Szolnok 
vármegye munkálkodó főispánja, Kolos, Torda és Közép Szolnok 
vármegyéknek administratora. Kolosvárt 1786. — Czid, szomorú
játék, melyet hajdan Korneille Péter franczia nyelven készített, 
mostan pedig magyar versekbe foglalt gróf Teleki Ádám stb. ns. 
Kővár vidéke fő kapitánya Kolosvár, 1773. 
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el ne felejtsük, sőt azon ügyekezzünk, hogy a magyar 
könyveknek becse légyen köztünk." £ szavak félszázad 
előtt írattak, és az intés, fájdalom, még ma sem felesle
ges ! Ezen Teleki Ádám II. József alatt a kolosvári ke
rületben királyi biztos volt. Mikor e hivatalát letette, a 
rendek gyűlésében szabadságot adott mindenkinek, hogy, 
ha ellene panasza van, adja elő, hogy hibáját jóvá te
hesse, vagy a netalán okozott kárt megtéríthesse. Oly 
tett, mit csak tiszta öntudattal merhetni. Szül. 1740. 
Megh. 1792-ben. — D o m o k o s , a tordai főispán, ki 
saját életét írta meg egy jókora kötetnyi kettős alexand-
rinekben.n) E versek költői tekintetben ugyan nem bírnak 
becscsel, s bennök mind nyelv, mind verselés darabos, de 
tartalmuk nem érdektelen, mert néhány jellemző vonást 
adnak a múlt századi erdélyi fő házak szokásiból. Vaj
ha csak ily keveset is bírna a történetbúvár nemzetünk 
korábbi századaiból! Vannak e kötetben egyéb alkalmi 
versek is. Ezen Domokos m. vásárhelyi házára e maga 
által készített föliratot véseté: „Non aurum pro vendita 
patria acceptum, vei servo detractam mercedem, non 
obolum egeno denegatum, nec numum pro re miseri de-
torta dono dátum, aut aes alienum in damnum familiae 
conflatum, his inesse putes lapidibus" — ami jellemzi 
e férfiú tiszta lelkét. — D o m o k o s , a cancellár fia, a 
köz szeretetben álló sokat igért fiatal férfi, ki 35 éves ko
rában halt meg közönséges szánattól kísérve. Több 
munkák szerzője, melyek részint kiadvák, részint kéz
iratban maradtak, a m. vásárhelyi könyvtárban letéve. 
Köztük legnevezetesebb útjának, melyet Magyar és 
Erdólyországban, a kapcsolt részekben és tengerparti 
vidéken 1797-ben tett volt, leírása. 12) Benne sok józan 

") Az emberi sorsnak változandósága, melyeket versekbe fog
lalt stb. Széki gróf Teleki Domokos, nem. Torda vármegye főis
pánja. Kolosvár 1815. 

) Egynéhány hazai utazások leírása Tót és Horvátországok
nak rövid esmertetésével, Bécsbe 1796. rézmetsz, és földképekkel 
— E munka németre is fordíttatott Németh László gyóri eVang. 
tanító által (Reisen durch Ungern und einige angranzende Lan-
der, Pesth, 1806.), hol a szerzó életirása is közöltetik. 
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nézetek közölvék, melyek a fiatal utazó helyes Ítéletét 
és sokoldalú ismereteit tanúsítják. Lipcsében a gazda
sági, Jénában a természetvizsgáló társulat, tagjai sorá
ba vette föl; a jénai mineralogiai társulat pedig a még 
alig huszonöt éves ifjat elnökévé választá. Az erdélyi 
nyelvmívelő társaságnak is buzgó és munkás dolgozó 
társa volt, s iránta sok vagyonos és tanult férfiakban 
gerjeszte részvétet. Szül. 1773. megh. 1798. sept. 16. 
— Sovány vékony alak volt, s gyenge teste nem bírta el 
szelleme súlyát; innen kora halála. Benne irodalom és 
haza egyképen sokat veszítenek. — F e r e n c z , Domo
kos öcsege, a cancellár fia, ki e munkát írá: „Die Spie-
gelscheibe, ein neu erfundenes katoptrisches Instrument. 
Wien 1817." — F e r e n c z , a megholt,a paszmosi köl
tő, kitől Döbrentei egy kötet verset adott k i , melyek 
közt egy pár becses költemény van. 18) — F e r e n c z , 
az élő, a referendárius, Zrínyi német fordítója s több 
becses czikkek írója Hormayr és Mednyánszky történeti 
zsebkönyvében, és a Tud. Gyűjteményben. Ide soro-
zandók még a gazdasági tudományokban jártas S á m u 
e l , a m. akadémiai elnök testvére, ki a Tud. Gyűjte
ményben a m. képírókról értekezett. 14) D o m o k o s , az 
akadémiai levelező tag, több hírlapi czikkek s egypár 
tartalmas versezet szerzője, s végre a lelkes L á s z l ó , a 
szilárd jellemű és erélyes szónok, a Kegyeucz nevű 
színmű sokat igérő szerzője. — Három van még az el
hunyt Telekiek sorában, kikről legelőbb kell vala szól
nom, s csak azért nem szólottam, mert nekik külön sza
kaszokat kell szánnom, ha. czélomnak méltólag meg 
akarok felelni: Sámuel, az erdélyi cancellár, József, az 
ugocsai főispán, és László, Somogy megyének főispáni 
helytartója. 

A cancellár S á m u e l , a nagy Mihálynak Sándor 
fiától és Petki Nagy Zsuzsannától származott unokája, 

") Gróf Teleki Ferencz Versei s néhány leveléből töredékek* 
Kiadta Üöbrentei Gábor. Budán 1884. 

") Tud. Gyűjtemény 1828. IV. 
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született 1739-ben novemb. 17. és tizenkét éves koráig-
Czelnán neveltetett. ,5) Neveltetésére azonban kevés, 
gond vála, s amivé lőn, leginkább saját ügyekezetének 
köszönhette. Tizenkilencz éves korában Józsefnek, a 
későbbi ugocsai főispánnak, és Ádámnak társaságában 
utazni ment külföldre, hol mint Bibliothecája előszavában 
maga vallja, ,6) könyvek gyűjtését tűzé fő czéljáúl. Má
ria Terézia alatt királyi kamarás leve, aztán küküllői főis
pán és erdélyi kormányszéki tanácsos; II . József alatt bel
ső titkos tanácsos, 1784—1790-ig királyi biztosa I I . Jó 
zsef alatt alkotott nagyváradi kerületben, Szabolcs, Arad, 
Békés, Csanád,~Csongrád megye főispáni helytartója, a. 
hajdúkerületekben főkapitányi helyettes, Bihar főispán
ja, két év múlva magyar alcancellár és marmarosi főis
pán ; Leopold alatt erdélyi főcancellár és ismét bihari 
főispán, szent István rendé nagykereezteee, a göttingi, 
varsói, jénai tudományos akadémiák tiszteleti tagja. 
Megholt Bécsben aug. 7. 1822. nyolczvanhárom éves 
korában. 0 vala a m. vásárhelyi gazdag mintegy 40,000 
kötetből álló könyvtár alapítója. „Tizenkilen.cz éves ko
romban — így szól magáról Bibliothecája I. kötetének 
előszavában — a dicső M. Terézia engedelmével kül
földre utaztam, a schweizi, belga, és franczia tudós fér
fiak és tudományokkal virágzó akadémiákra. I t t felgyu-
ladván bennem a tudományok iránti szeretet, csodálatot 
vágyat érzettem magamban jeles könyveknek bármi 
fáradság és költséggeli szerzésére, és azoknak, a mesz-
sze fekvő hazába szállítására A köz hivatalok ko
moly gondjai közt is, melyekkel fejdelmeim bizodalma 
megtisztelt, soha semmi helyet, semmi alkalmat el nem 
mulasztók, hogy könyveim gyűjteményét Európa min
den zugaiból szaporítsam. Sem életem gondjai, sem az 
országok nagy távolsága s egyéb roppant akadályok el 
nem bírtak csüggeszteni, hogy annak nevelése és díszí-

,6) Bod Péter, Magyar Athenás 290. 1. ,6) Bibliothecae Samulis 8.R. I.' Com. Teleki de Szék Pars I 
pag. XXVIII s köv. 

http://�Tizenkilen.cz
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tésére minden szorgalmamat csaknem erőm s vagyon-
beli tehetségeim felül is ne áldozzam. Ezen fáradságot, 
«zen költségeket azon szándékkal szentelem, hogy a 
könyvek szükségében sínlő haza hasznára munkáljak s 
magamat az által hasznos honpolgárrá tevén, valahány
szor hivatalos gondjaim engedendik, a minden idők böl
csei mívelt elméjének emlékeivel gyönyörködtessem 
lelkemet. Mások, kikre a szerencse nyájasabb arczczal 
mosolygott, vagyonaikból vagy családi javaikat nevelik, 
vagy épen fényűzést hajhásznak, és nagyravágyásukat 
«melik: én a magam elég csekély birtokából emez az is
meretek minden ágaira nézve válogatott könyvek gyűj
teményét szerzettem, azt örököseimre hitbizományképen 
átruházván, hogy némi föltételek mellett a honi tudó-
mány-mívelők is használhassák. Legyen e cselekedetem 
bár némelyeknek balgaság, nekem nem látszik legalább 
oktalan balgaságnak." E szavak eléggé festik a nem 
mindennapi férfiú lelkét, s mutatják a roppant szorgalmú 
munkást, a tudománybarátot, hazafit és fölemelkedett 
gondolkodású embert. Még igen ifjú korában lobban fel 
lelkében a szikra, hazájáta tudomány kincseivel gyara
pítani, és az soha ki nem alszik lelkéből, nem csüggeszti 
«1 őt a nehézségek ezre, nem a számos nagy hivatalok 
roppant gondjai, nem az évek hosszú száma, hatvan 
négy esztendőn keresztül él e szent láng kebelében , s 
csak élte világával alszik el. Könyvtára lajstromát há
rom nyolczadrétű vastag kötetben dolgozta ki s világ 
elébe bocsátá ily czím alatt: „Bibliothecae Samuelis 
S. R. I. Comitis Teleki de Szék Pars I. I I . I I I . Viennae 
1796, 1800, et 1811. Az első kötet előtt egy sok olva
sottsággal, tudomány s Ítélettel készült előbeszéd áll, 
melyben a tudományok becse tárgyaltatik, rövid t u d ó 
sítás adatik némely könyvtárakról, különösen a M á t y á 
séról Budán és Bethlen Gáboréról Gyulafehérvárt", m e 
lyeket török kezek pusztítanak el; továbbá adatok k ö 
zöltetnek, mint a felébb kiírt hely-is mutatja, a n a . 
vásárhelyi könyvtárrá leendett nagy gyűjtemény t ö r t é 
netéhez. A lajstrom tudományos tárgyak szerint v a n . 
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felosztva, és osztályozásai, valamint nagy szorgalommal 
készült indexe, főleg pedig az írók felőli tudósítások,, 
bizonyítványai fáradhatlan szakértő ügyességének. A 
tudományokkal foglalkodó ember érti az ily gonddal 
készült lajstromok nagy becsét, és egyedül ő tudja mél
tányolni készítőinek érdemét, míg a felületesség gyarló
fia szánakozva mosolyogja meg a sok éves fáradalmak 
eléggé soha meg nem hálálható gyümölcsét. Nálunk 
semmi sincs a Széchenyi-könyvlajstromon kivűl, mi Te
leki Sámuel Bibliothecájával becsben mérkőzhessek s 
általában nem sok könyvlajstromot tudunk ehhez hason
lót. Nevezetes különösen a hazai történetekre vonatkozó-
rész, mert e tekintetben a m. vásárhelyi könyvtár egyike 
a leggazdagabbaknak. Teleki Sámuelt igen jellemzi azon 
valódi atyai féltékeny gond, és kegyelet könyvei iránt, 
mely a római törvényhozás parancsoló stylusában írt 
szabályaiból szól, miket könyvtára olvasói számára ké
szített. „Qüisquis bibliotheca hacuti f'ruique voles", eam 
velut musarum sacrarium reverenter ingressus, praefec-
tum custodem salutato, modeste interpellato, in area 
bibliothecae subsistito, ne cursitato, pluteos ne excutito, 
libros et collectiones rerum naturaliumattrectare caveto; 
codicum commodatorum fólia et tegumenta ne notis,. 
figuris, lineolisve conscribillato, ne atramento, oleo, 
aqua conspergito, ne oris saliva, malaque pituita nasi 
foedato, ne complicato, ne in rugas cogito, ne lacerato, 
neve manibus illó ti s vei digitis illitis terito, libro aperto 
ne incumbito, consultos perlectosque codices illaesos 
sartos tectosque reddito, in bibliotheca et museo ne fu-
migato, neve aliis molestus esto, a rixis et disputatio-
nibus abstineto." 17) A m. vásárhelyi könyvtár több
kéziratát őrzi. 

Könyvtára némi ismertetéséül álljanak itt Kazinczy 
szavai, ki felőle mint szemtanú beszéli: „Estve volt mi
dőn Vásárhelyre beérénk. Cancellarius gróf Teleki Sá
muelnek háza egy távol fekvő szőlős domb oldalából 

") Bibliothecae Pars II. pag. XI-XII. 
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tündökle felénk * vár >s déli részén. Bibliothekája annak 
keleti szárnyát fciaW el, elválasztva szomszédjától egy 
keskeny ker t által. A rajzolat elmés, s érdemli, hogy fes
sem. Bemenetel ide az alsó sor folyosójáról esik. Ajtaja 
felett e szerény felírás: „Musis patriis gratisque posteris 
D . D. Sámuel S.R. I. Comes Teleki" az év megjegyzése 
nélkül. I t t egy előszoba s e mellett egy cabinet az őr 
szükségeire a kert felé. Az előszobából a bibliotheka 
hajójába van a bemenetel. Azt alól felül kar veszi körűi, 
mind a négy oldala felé s a felső karba bal felé viszen a 
grádics az ajtónál. A hajó egészen üres; azt egyedül 
képek ékesítik. Az ablakok irányában, pilaszter és pi-
laszter közt, vas rostély könyöklők hagyattak s így a 
hajó elég világot kap. A könyvek sárgaréz drótból font 
ajtók megett állanak a karokban, hogy a könyvek czí-
meit látni lehessen, s a szép tolvajság megelőztessék. 
Általelleaben az ajtóval áll a nagy alkotó képe, a sz. 
István nagykereszteseinek innepi öltözetében, Tusch 
Jánostól. Alatta ennek az első két pilaszter előtt áll 
szemben egymással a cancellarius mellszobra érczből és 
a cancellariusnéé szül. Iktari gróf Bethlen Zsuzsannáé, 
fekete márvány polczozaton. Bajtok a művész neve: F . 
Thaller Tyrolens. Vindobon. 1805. A cancellarius elvan 
találva, a grófné nincs, mertbüsztje halála után készült 
egy régibb festés után. A jobb soron függenek, feltest
ben, ismét a cancellarius akadémiai útja alatt; gróf 
Festetics György,aGeorgicon alkotója: gróf Széchenyi 
Ferencz a nagy, a nemes; gubernátor báró Bruckenthal 
Sámuel; a bal soron a cancellariusné; Mátyás, a király; 
Bethlen Gábor, a fejdelem; Eugenius, a sabaudiai her-
czeg, — tudományok pártfogása által megszentelt nevek. 
A püspök Batthyáni Ignáczé, ha az a lack-testszín meg 
nem csal, Bergmanntól, s nem eléggé híven, s hidegen, 
8 a koronaőr gróf Teleki Józsefé, kezek nélkül, a felsőbb 
karban tartatnak. Az előszobában függ Teleki Mihály, 
albai szakállal; Apafi Mihály; a nádor Wesselényi F e 
rencz, kinek szép lelke el van öntve szép arczán; nyír t 
fővel, borzas üstökkel, zöld bársony bő újjá dolmányban, 
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és mások. Bibliothecarius Szabó András úr, kevéssel 
előbb házi tanítója Wesselényi Miklósnak Zsibón, nagy 
készséggel sőt örömmel rakta élőnkbe a bibliotheka 
kincseit. Azok után én akarám gyönyörködtetni szemei
met a classicusoknak vagy legrégibb, vagy királyi pom
pája kiadásaikkal- I t t találám a Bodóni Virgiljét, Ho-
rátzát, a Don Gábriel spanyolra fordított Sallustját, a 
Piranesi Rómáját, a Museura Pro-Clementinumot, a 
herculánumi régiségeket, melyek, ha ismerjük is már, 
mindig érdemlik, hogy lássak, ahol láthatjuk. Az utas 
ne feledje előmutattatni magának Taoitust s Catullust 
és Propertiust a Mátyás budai bibliothekájából. Serve-
tusnak Restitutio Christanismi 1533. czímü munkáját a 
cancellarius I I . Józsefnek ajándékozta az udv. biblio
theka számára; magának Vitéz József cancellistája, ké
sőbb udv. ágens, által íratta le. Murr tudta, hogy a 
könyv itt megvagyon, s lopva mását vétette, újabban 
kiadta. Midőn menni akaránk, még egyszer kivánám 
látni a cancellarius képét, még egyszer illetni a bronsz 
bÜ8ztöt. „Honc oinom plurimei consentiont duonorum 
optimom fvisse virom" mondám azon szavakkal, melye
ket a 493. észtend >béli consul Scipio sírkövére barátjai 
metszetének, s ez vala hálám azon kegyeiért, melyekkel 
irántam harmincz esztendőnél régebben viseltetett." ,8) 

Őseiről semmi könyvek nem maradtak rá. Maga 
kezde gyűjteni 1759-ben. Mily szerencsével, tudja M. 
Vásárhely, s tudhatja, ki „Bibliothecája" három vastag 
kötetét átforgatandja. 

Teleki Sámuel szálas, vékony testű, barna hajú és 
ezemü ember volt. Igen hű arczképe van a m. vásár
helyi könyvtárban. ,9) A Zetter által metszett s Biblio
thecája előtt kiadatott, Kazinczy ítélete szerint, nem hű. 
E kép alá e szavakat maga vésette: Incorrupta fide se-
cundis temporibus dubiisque rectus, melyek senkié alá 
jobban nem illenek. Pecsétjére pedig Seneca után ez t : 

w) Kazinczjr Ered.-Műnk. II. köt. 202. s követk. 11. 
" ) Kazinczy, F. M. O. Minerva 1880. TV. 94. 
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Recte factorum merces est fecisse. „S ki ismerte — így 
szól a harmincz évi kegyeivel dicsekvő Kazinczy — ki 
ismerte a valóban tiszta s nagy embert, aki utána nem 
esküszi, hogy igazán esküdött? Szíve nemessége matatá 
őt társalkodásaiban. Az emberiség és a haza nem fogja 
soha tudni mi jót teve, egyikének és másikának, ez a j ó 
ember és hív polgár." 20) 

J ó z s e f az ugocsai főispán, a magyar akadémia elnö
kének nagyatyja, szül. Huszton Marmarosban dec. 21 . 
1738. ö Lászlónak, a nagy Mihály unokájának, kit Sán
dor és Bethlen Júlia nemzenek, volt fia. Anyja Ráday 
Eszter, az utolsó Rákóczy forradalmi időszakában el
híresült cancellár Ráday Pálnak leánya. A gyermek hét 
éves koráig szüléi szeme előtt nevekedett, ezentúl L o -
sonczon a jeles idősb Kármán András 2I) vezérlete alatt 
jár ta az alsó' iskolákat. Erdélybe költözvén három év 
múlva apja magával vitte őt, s ott házi oktatók ügyelé
nek lépteire tizenöt éves koráig. Ez öt év leforgása alatt 
Magdeburg altábornoktól vett a többek közt oktatáso
kat, oly sikerrel, hogy felőle későbbi időkben önmaga 
is hálával emlékeznék, mint kinek felette sokat köszön
het. Tőle tanult német nyelvet, történeti s mathematikai 
tudományokat, mely utóbbiak egész életén át kedven-
czei maradtak. Mint tizenhat éves ifjú Igenbe küldetett 
az ismeretes tanult férfiú Bod Péterhez, az „Athenás" 
írójához. It t három évet tölte theologia, hazai történet 
8 philosophia tanulásában. Tizenkilencz éves korában 
Bécsbe rándulván apjával, itt azon öntudatra eszmélt, 
miképen külföldön új, általa eddig még nem is sejtett, 
forrásai vannak a képződésnek. Felgyúlada benne a v á g y 

" ) Kazinczy Ered. Műnk. II . 106. 
_ *') Nagyatyja volt ez az író Kármán Józsefnek, kinek mun

káit Schedel Ferencz a „Nemzeti Könyvtárbari" adá ki. I I . Leo-
pold nemességgel ajándékozá meg az író Józsefnek József nevű 
atyját s a nemeslevélben emlékezet van ezen Andrásról, mint k i 
„penes rem literariam in professoratu singulari cum zelo et indus-
tria semet exhibuit bonumque publici promovefe studuit." Lásd 
a Nemz. Könyvt. Kármán József írásai XI. lap. 
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eddigi honi mívelődését külföldi által tökéletesíteni. A 
leginkább Bernoulli miatt elhíresült bázeli egyetem volt 
az, hová mindenek előtt tudomány-kémlő szemeit for
dította. Az ekkor uralkodó Terézia engedelmét kikérve 
s megnyerve 1759. külföldre utazott. A bázeli egyetem
ben a jeles, mathematikus Bernoulli és Iselin leczkéi 
nyíltak meg előtte; Leydenben pedig Muschenbroeokéi. 
Megutazta Schweizot, Hollandot, Franczia éa Németor
szágot, társalkodott a tudomány férfiaival, szemlélt 
könyvtárakat, régiségeket, művészet termékeit, építé
szeti munkákat, vizsgálta a népszokásokat s politikai 
intéz vényeket, s mint megrakodott méh tért hónába, a 
kincsek legbecsesbikével, a tudománynyal. Másod ízben 
1768-ban Olaszországot járta meg, Teleki Lajos roko
nának, s az ünnepelt történetbuvár Cornides Dánielnek 
társaságában. Jelen volt Velenczében az Adria eljegy
zése ünnepén, járt Milán, Mantua, Modena és Pármá
ban; Rómáig az idő szűke nem engedte őt menni. 1791-
ben, mint boldog családatya már, harmad ízben tett 
u tazás t , és most ismét a német földön. Tizenkét 
német egyetemet látogatott meg, s I I . Leopold csá
szárrá Renetése ünnepén is jelent volt. Göttingában 
legtovább múlatott. Értelmes társalgása által sze
mélyesen is megkedvelteté magát a németekkel, kik 
híréből már ismerték volt. Számos külföldi nevezetes 
emberek hozzá írt levelei bizonyítják, mily figyelem és 
tisztelet tárgya volt ő. Kedvelte a két Bernoulli; a' 
Lothringenben lakó Lescinszky Szaniszló lengyel ki
rálynak különösen kegyeiben álla; Parisban az udvar, 
annak nagyai, ország tisztviselői, tudósai megkülön-

1767-ben erdélyi királyi tábla blrájává, 1782-düd 
martius hónapjában békési főispáni helytartóvá a ugyan
ez év octóberében ugocsai főispánná; 1787-ben a pé
csi iskolai kerület főigazgatójává, 1792-ben benső titkos 
tanácsossá, végre 1795-ben a magyar sz. koronának 
őrévé lett. Meghalt sept. 1. 1796. élete 58-dik évében, 
sajnálat, s míg élt mind végig köz tisztelet tárgya. Tete-

BíJz.DI. 11 
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mei Nógrádban, a sziráki család-sírboltban nyugszanak. 
Négy fejdelem uralkodása alatt futa fényes pályáját, 
mind a négy, s a négynek legnagyobbika II. József, ál
tal legkitűnőbben méltányoltatva nem középszerű te
hetségei. Hivatal-viseléseiben pontos és rendkedvelő, 
bíró igazságos s mit ennek hitt, a mellett eltéríthetlenűl 
szilárd, semmi által meg nem hajtható. Sokáig emlékez
tek felőle érzékenyen, kik mint bíróval valaha érintke
zésbe jöttek. Hivatalokat viselt, de nem keresett. Ka
marássá egyenesen a királynő kegyelméből neveztetett; 
az erdélyi királyi táblához is saját folyamodása nélkül 
tétetett. Megkináltatott néhány ízben erdélyi főispáni s 
kormányszéki tanácsosi hivatallal, de ő nem fogadta el, 
emezt, mert egészsége nem bírta meg a folytonosan ülő 
életet, azt, mert általában hivatal vágy nem izgatta. Mi 
hü fia volt a honnak, mi szigorúan ragaszkodott annak 
törvényeihez, szép bizonysága a II. József alatti idő. 
Mikor a Császár, a tévedéseiben is mindig nagy, Ma
gyarországot kerületekre osztván, Teleki Józsefet is 
egyik kerület biztosává akarná tenni, ő semmikép nem 
volt az alkotmányellenes hivatal elfogadására bírható. 
Mind a két protestáns vallásfelekezetűeknek nagy bi
zodalma levén esze és jelleme iránt, nem egyszer álla a 
trón előtt vallási ügyek miatt, nem egyszer volt alkal
ma szólni és szívrehatólag festeni a protestánsok üldöz
tetését, mert fájdalom a türelem nagy emberének kora 
még csak azután hajnallott, s Terézia uralkodását e rész
ben nagy sötétség borítá; még emberek igényiették ma
goknak ama nagy, emberi észszel soha el nem dönthető 
kérdés eldöntését, melyik hit legyen üdvözületre, m e 
lyik kárhozatra vezérlő. Ilyenkor elkapta őt nemes heve,-
s nem rettegve fejdelemnője sokszor tapasztalt nagy 
kegyeit is koczkáztatni, élesen festé a hatóságok embe
rietlen bánását az elnyomott vallás hívei iránt. De M á 
ria Terézia meg tudá különböztetni a szót, mely t i s z ta 
meggyőződés és a legnemesebb akarat szava volt, a 
kérkedő dacztól s nem csak nem vett semmit balul, h a 
nem megszerette a szép nevű embert; nem tartózkodék 
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magasztalva emlékezni jelleme és hasonlíthatlan jó szive 
felől, s nem egyszer nevezte őt nyilván „a becsületes" 
Telekinek. Mennyit költött , fárada vallásügyekben, 
mennyit egyesekében, kik mellett szinte gyakran volt 
szószóló a trón zsámolyánál, azt csak egykorúi tudnák 
méltó szavakba önteni, de mennyit vitt is ki valósággal 
mind vallási mind honi ügyekben, bizonyítják a két pro
testáns felekezet levéltárai, s a két haza országgyűlési 
naplói. II . József a maga által teremtett türelmi nagy 
korszakot gyakorlatilag vele kezdette meg, őt protes
táns létére békési főispáni helytartóvá, ugocsai főis
pánná és a pécsi katholikai iskolakerület igazgatójává 
nevezvén. Előtte egy egész századig nem volt ilyesmire 
példa. Mind ezen kegyelmek mellett azon időben, mikor 
I I . József a magyar alkotmányos intézeteket halomba 
döntögeté, többször álla Teleki fejdelmével szemközt 
mint hazája szószólója, s egyike volt azon keveseknek, 
kik ki merték mondani és megjóslani a törvény ellenes 
lépések bal következményeit, s pár ízben sikerűit neki a 
jó t akaró, de eszközeiben tévedt fejedelem szándékai
nak más irányt adni. Bocsánat e kis kitérésért, mely 
nem tartozott szorosan tárgyamhoz, de a férfiút, kiről 
szólnom alkalom .van, mint a haza múlt századának 
egyik nagy fiát festi közügyekrei hatásában, mit most 
már kevesen tudnak ugyan, de reménylem nem lesznek 
kevesen, kiket az érdekelni fog. 

Teleki József sok tapasztalás, életokosság és tudo
mánynyal felkészült ember és kitűnő jellem volt. Jár tas 
a honi történet és jogtudományban, mathesisban, ott-
honias a statisticai, földírati és theologiai ismeretekben, 
s még a költői és szónoki művészetben is szerencsés. 
Tudományszomja és szeretetének nagy mértékben! bi
zonyítványa három rendbeli utazása, melyeknek fő 
czélja nem kéjelgés, hanem ismeretek gyűjtése és jeles 
férfiakkali ismerkedés volt. A mathesisban annyira ki
tűnt, hogy La Caille Parisban igen kedvező bizonyít
ványokkal bocsátotta el , a franczia király pedig arany 
emlékkel tisztelte meg. Gyermeksége óta nagy szorgal-

11* 
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mú ember; már tizenhét éves korában, mikor ifjoncsc 
társai, vagy álom. karjain nyugodtak vagy kéjek közt 
élvezek a, fiatalság örömkorát, ő egész éjeket tö l te 
könyvei mellett. Könyvek voltak a mulattatók s fájda
lom-enyhítők, midőn egykor kilencz hosszú hónapon á t 
nyoma a betegség ágyba, ö rök foglalkodásban élt s 
pihenése nem a megszűnésben, hanem a munkanem 
változtatásában állott. Halálos betegsége vég napjaiban 
is tollba mondott egy kényes tárgyú levelet, s maga ja 
vított ki egyfontos ügybeni folyamodást, mely nevében 
volt a felséghez benyújtandó. Bázelben múlatása alatt 
egy értekezést írt franczia nyelven: „Az erős lelkek 
gyengeségeiről," melyben a vallást védi ostromlói ellen. 
Két ízben adatott az ki, egyszer Parisban, egyszer 
Leydenben, s a külföld előtt nagy tetszést nyert. M ) 
Mária Terézia maga nagy javalással fogadta, s a szerzőt 
annak bővebb kidolgozására buzdítá, a világhírű Rous
seau pedig egy új kiadását szándékozta saját felügyelése 
alatt, mit közbe jött betegsége gátolt. Ezen kivűlöt be
széde jelent meg nyomtatásban, három latin, kettő ma
gyar nyelven. A latinok egyike azon alkalommal monda
tott, mikor békési főispáni helytartóvá,2S) másika mikor 
pécsi iskolai kerület igazgatójává iktattatnék,24) a ha r 
madik pedig mikor koronaőrré lőn. 25) Életbölcseség, 
classicusok ismerete, és való tudomány tűnik ki e b e 
szédekből. A pécsi kivált tanúsítja, hogy érti és felfogta 
egész nagy fontosságában mi rá bizaték, az oktatást, s 

n) Essai sur la Foiblésse des Esprits Forts, Far J. T. de Sz_ 
C. d. S. E. R. A Leyde 1760. 

") Orationes occasione inaugnrationis Illust. D. Comitis J o -
sephi Teleki in supremi comitis off. administratorem Inclyt. co-
mit. Békesiensis ad SS.et 00 . habitae. Festini 1782. 

") Oratio, quam Illustr. Dom. Jos. C. Teleki dum Supr. R e -
gii Studiorum directoris nmnus per introductionem Academiae 
Quinqueeclesiensis auspicaretnr. in pnbl. eiusd. acad. anditorio 
dixit anno 1786. Festini. 

") Dictio Alex. Széchen, dom Excell. ac Illustr. Domin. Com. 
Joseph. Teleki in monus Regni Coronae Conservatoris introduce-
ret. Festini 1795. 
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« beszéd után nem csodálhatni, ha e hivatalát köz tet
széssel folytatta volt. Latin nyelve egyszerű, classicai 
bélyegű, hibátlan és nemes mint lelke; eszmelánezolata 
következetes és egymásból bonyolódó, okoskodása vilá
gos és erős, és midőn önmagára tekint, szavai kedves 
szerénységbe vannak leplezve. A két magyar beszédet 
Ugocsa rendéi hallak. Egyikét, midőn tábornok báró 
Orczy Lőrincz főispán, a magyar író, által főispáni szé
kébe iktattatnék, 26) másikat 1790-ben, midőn nemze
tünk az erőszakteli évtizedet átélvén, I I . Leopold alatt 
egy szebb jövendő reményein merengett. Mind á két 
"beszéd alkalmasint legjelesebb példányai közé tartozik 
az ötven év előtti magyar szónoklatnak. Kivált a 90-iki 
igen jellemzetes beszédből nem lesz érdektelen egy he
lyet itt kiemelnem. 

„Mentől nagyobb okaink vannak, hogy hazánk kö
zönséges, és oly méltó örömében részt vegyünk — Így 
szól mint Ugocsa visszahelyezett főispánja I I . Leopold 
kormánya kezdetén — annál több okom van énnekem, 
liogy a nemes vármegyének egy római versíró ama szép 
intését: 

Aequam mementó rebus in arduis 
Servare mentem, non secus in bonis 
Ab insolenti temperatam laetitia 

•eszébe juttassam, és mindenre valami szent, s minthogy 
szentebbet semmit sem találok, a haza szeretetére kér
jem, hogy magunkat az öröm között oly mértékkel vi
seljük, hogy annak okát, úgy mint hazánk boldogságát, 
meg ne sértsük. Viseljük e végre magunkat törvényesen, 
illendően, okosan és csendes bátorsággal. Először is azt 
mondom: törvényesen, mert kinek illik magát inkább a 

") Mélt. L. B. Orczy Lörincz úrnak mint királyi commissá-
riusnak Nagy Szőlősön mindszent havának 15. napj. 1782. eszten
dőben. Mélt. Sz. Teleki' József úrnak N. Ugocsa vármegye főis
páni hivatalába lett beiktattatása alkalmatosságával elmondott 
beszéde a gr. Teleki József úr arra tett feleletével együtt. Pesten, 
nyomtatt. Eitzenberger AnnánáL (Ér nélkül.) 
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törvény szerint viselni, mint annak aki a törvénytelen
ség ellen panaszol? Kétféle pedig a törvény: egyik a 
természeti, másik a polgári; az első minden polgári tör
vényeknél régibb, szentebb és változhatatlanabb, mely
nek az egész emberi nemzettől megismert törvénye az, 
hogy aki nekünk nem vétett, azt megsérteni ne kíván
juk. Tartsuk azért legszentebb kötelességünknek, hogy 
ez a minekünk nem vétett, sőt hogy soha véteni sem 
kivan oly szentül igérő és ígéretének hitelére elóbbeni 
kicsin országának egész Európa előtt tudva levő bol-
dogitásával kényszerítő szelíd fejedelmünket, akinek egy 
hízelkedni nem szokott s nem is tudó nagy ember oly 
méltán adta nem régen a philosophus király nevet, semmi 
cselekedetünkkel meg ne sértsük. Sőt viseltessünk in
kább őhozzá azzal a háládatos tisztelettel, amelyet 
eddig hozzánk való magaviselete bizonynyal megérde
mel. Mely intésemmel korán sem arra czélozok, hogy a 
legméltóbb és legszebb reménység mellett is elaludjunk, 
mert megtanultam én azt Platótól és még inkább a ta
pasztalásból, hogy a reménység az ébrenlevőknek álma. 
Nem is arra czélozok, hogy a háladatosságot annyira 
terjeszszem, hogy annak kedvkeresésből szabadságaink
nak akármely részét is feláldozzuk. Mert tudom, hogy 
az ilyen helytelen kedvezés által nem ártanánk keve
sebbet a fejedelemnek (mint akinek valóságos haszna 
és kára elválhatatlan a miénktől) mint magunknak és 
maradékainknak. Nem az, mondom, a czélom, hanem 
csak az, hogy ahol semmi sérelem nincs, mint a kísér
tettől félő ember ne képzeljünk magunknak sérelmet, és 
ezért a képzelt sérelemért ne illessük valóságos sére
lemmel a minekünk nem vétett fejedelmet. Ezt kivánja 
tőlünk a természet törvénye. De tartsuk meg szentül 
hazánk törvényeit is. Látjuk ugyan is azokban a nemes 
vármegyéknek országunk felállásával egy idejű törvé
nyes hatalmát,és míg az újabb törvények által meg nem 
változik, ne kívánjunk annak határán túl lépni és a ma
gunk különös czéljai elérésének indulatjából ne ala-
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csonodjunk el annyira, hogy törvényeinknél erősebbek 
lenni kivánjunk. 

„Szükség továbbá, hogy minden cselekedeteinkben, 
illendő állhatatossággal ugyan, de csendesen és egymás 
alá való áskálódás, erőszak s lárma nélkül viseljük ma
gunkat. Egy szóval, az illendőség törvényére szorosan 
vigyázzunk, eszünkbejutván, hogy nekünk nemesi rend
nek kevesebb szabad e tekintetben a köznépnél. 

„A clasomeniusok régen a spártai ephorusok thró-
nusát korommal való bemázolással megcsúfolni nem 
átalván, ezen igen illetlen cselekedetekért elégnek tar
tották a spartabeliek azzal büntetni őket, hogy közön
ségesen kihirdettették, hogy szabad legyen a clasomeniu-
soknak magokat illetlenül viselni. Szomorú privilégium, 
a melylyel valamint kétségkivűl ők szégyenlettek élni, 
úgy mi is arra soha se vágyódjunk. 

„Legyünk továbbá okosak, azaz: mind a czéltmind 
az arra vivő eszközöket igyekezzünk minden hazánkra 
intézett cselekedeteinkben másszor is ugyan, de kivált 
most ebben az annak jó vagy bal szerencséjével viselős 
időben, jól megválasztani, és hogy mindnyájan azonegy 
czélra és egyesűit erővel siethessünk, igyekezzük az 
egyességet minden magunkra való tekintetnek felál
dozásával magunkévá tenni, meggondolván hogy ezzel 
minden jóra mehetünk, e nélkül semmire sem. Bizony 
ha valaha, most vagyon ama sok tekintetben nagy gyű
lésben szükségünk az okosságra és az egyesűit akaratra. 
Mert úgy vagyon az erkölcsi világban az indulatoknak, 
mint a természeti világban a mozgásb'an levő testeknek 
a dolga, hogy tudniillik mentől inkább egymásba üt
köznek, annál inkább elrontják egymás erejét, és keve
sebbel siethetnek a feltett czélra. A haza örökös átkát 
érdemlő ember azért az, sőt a hazának örökös átka, aki 
másszor is ugyan, de kivált most a szeretetlenséget, 
gyűlölséget, egymás alá való áskolódást, bosszúállást 
űzni nem irtózik. 

„Utoljára azt mondom, hogy legyünk bátrak, és visz-
sza se mondom, de úgy hogy a valóságos bátorságot az 
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azt majmozó délczegségtől, a tiszta aranyat az arany
füsttől meg tudjuk jól különböztetni. Legyünk bátrak, 
de csak ott, ahol annak helye, oka és szüksége van. Egye
bütt bátorságot mutatni csak félénkségünk titkolása és 
hiábavaló magunk vetése. És már ugyanezért nem tagad
hatom én, hogy valamint egyfelől amidőn egy jó hazafit 
a nyomorúságok idején a hazája mellett minden vesze
delmekkel küzködni, és maga nemes megtagadásával 
magát minden szerencsétlenségnek kitenni látok, nem. 
állhatom meg, hogy ilyen viaskodásnak tekintetére fel 
ne kiáltsak tíenecával: Ecce spectaculum dignum ad 
quod respiciat intentus operi suo deus! Ecce par deo 
dignum! Vir bonus cum mala fortuna compositus.; úgy 
másfelől, amidőn azokat a veszedelmek idején mot-
szanni sem merő féltekben elájult embereket, a vesze
delmek elmúlásával egyszersmind neki vitézűlni és 
meg annyi világgyőző nagy Sándorokká válni, s min
dennel , amit elől utói kapnak, és ha egyebet nem talál
nak, a levegőéggel is nagy merészen vagdalkozni látom: 
ha nem akarnám is, lehetetlen, hogy a nagy hegynek 
kínos nyögése és fájdalmai után lett apró szüleménye 
eszembe ne jusson. Legyünk azért bátrak, de ne heve
sek, legyünk bátrak, de úgy, hogy bátorságunknak zsi
nórmértéke legyen az okosság, a törvény, és azzal meg
egyező király s hazához való szoros kötelességünk. 
Ekkor pedig már olyan bátrak tudjunk lenni, hogy 
kötelességünk elmulasztásától inkább féljünk, mint a 
ránk öszveomló világnak töredékeitől. így leszen az
tán, hogy a hazafiúi kötelességünkben jó lelkiösmeretteL 
okosan, és bátran eljárunk, mostani örömünknek késő 
maradékainkra is általmenő állandóságát reméllhetjük. 
Mely kedves reménység ki nem mondhatom mennyire 
nevelje mostani örömemnek érzését is. Amely hogy 
egészen és minden kifogás nélkül tökéletes lehessen, 
csak az a híja vagyon, hogy valamint most főispáni szé
kembe visszatétettem, úgy azt a nemes vármegye te
kintetes rendéi hozzám mutatott szeretetét is, melylyel 
ezelőtt dicsekedni méltó okom volt, ezen székkel együtt 
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visszanyerhessem. Mely szeretet valamint minden vallás 
és személyválogatás nélkül egyedül ezen nemes várme
gyének boldogságára a törvények zsinórmértéke szerint 
intézendő igazgatásommal megérdemlem igyekezem, 
úgy azon szeretetbe magamat, a magaménak szíves és 
bizonynyal teljesítendő Ígérete mellett, állandóképen 
ájonom." *) 

Mind ez, mind ama másik magyar beszéde keresetlen, 
egyszerű s nemes nyelve által a régibb magyar iroda
lom kitűnő elmetermékeihez sorozandók. Jellemzik ezek 
az életbölcs és körülményekbe mélyebben pillantó,kor
mányférfit, a világos tiszta gondolkodású fejet és me
leg keblű honfit. Ezeken kivűl maradt fenn egy költe
ménye is apjának és Eszter nevű testvér húgának, kit 
rendkívül szeretett, halálára, melyben mint fiú, testvér 
és férj, szóval a maga érzelme és szenvedélyei közepett 
ábrázolta magát. Ez elégia 1778-ban, s így ezelőtt 66 
évvel íratott, és még ma is, nyelvünk és költészetünk 
roppant haladása mellett, nagy érdekkel bír, s gyönyö
rűséggel fog olvastatni azok által, kiknek ízlése nem 
félszegen van mívelve. Mennyi érzés, mennyi gondolat, 
életből cseség és magasabb szemlélet ez egyszerű be
szédben, s mi könnyű verselés, mi kerekded numerosus 
szólás! „Te élsz" így szól a kesergett testvérhez: 

Te élsz, én holtam meg, te örvendsz, én sírok, 
S mint az igaz megholt, magammal sem bírok, 
Mert neked a halál élet ajtaja volt, 
De bennem azóta az élet is megholt, 
S amely sírba neked csak testedet tettem, 
Abba elevenen magam eltemettem. 

Gyönyörűen festi testvére szépségét, eszét, erényes-
ségét : 

A test, ész, erkölcsök egyező szépsége, 
Egy személynek ritka tökélletessége. 
De őbenne méltán mindenki csudálta, 
Hogy ezt mind a hármat együtt feltalálta. 
Igaz, hogy okozta sok terhes ínsége, 

*) Orpheus. n . köt. 16. 8 köv. 1. 
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Hogy ideje előtt hervadóit szépsége, 
De ha tavaszára nézek életének, 
Ritkán találhatni párját szépségének. 
Termetének vala kedves az állása, 
Sem nem igen magas, sem törpe szabása, 
Nem vo.lt igen sovány, nem is igen kövér, 
A ki szépségre vágy, ilyen termetet kér. 
Kellemetes vala egész ábrázatja, 
Rajta magát minden virtus molatgatja. 
S kivált ama tiszta szép szemérmet esség, 
Melyet talám tőlünk visszavett már az ég-
Kedves pirosságát ez adta szinének, 
Nem mint ma a festék sok orczák bőrének. 
Szemei, míg isten épségben tartotta, 
Kedves világától míg meg nem fosztotta, 
Ragyogtak hódító szelíd édességgel, 
S ártatlanul ártó szép elevenséggel. 
Nyájassággal vala ajaki mozgása 
S Grátiákkal teljes minden mosolygása. 
Díszt adott ezeknek hogy nem volt bolondja 
A szépségnek, s az volt a legkisebb gondja... 
Benne az elmésség, a józan itélet, 
Ritka szövetséggel egy mértékűvé lett. 
Bámult mind a kettőn, valaki esmérte, 
Ha igaz mértékkel mind a kettőt mérte; 
Mert akar tréfára nyílt vala meg szája, 
Ártatlan 'sóval volt elegy a tréfája, 
Só volt ott nem méreg, csipősség nem falánk, 
Melyen oh mennyiszer mindnyájan bámulánk. 
Sok eszekkel büszke asszonyok módjára 
Még sem néz megvetve a háza dolgára, 
Sót abban is mutat megért okosságot, 
Hogy tudja folytatni a gazdásszonyságot. 
Mint a legjobb óra, olyan az egész ház, 
Csaknem csudát lát itt aki jól rá vigyáz. 
Firongatásra is ámbátor ritkán lép, 
Szavát általhágni mégis fél a háznép. 
Ilyen jónak többet ér szelíd intése, 
Mint a dúlok fúlok lármás büntetése. 
Mit mondjak aianynál tisztább virtusáról, 
A jó észnek ama díszt adó társáról? 
Mert a legjobb ész is virtus nélkül mit ér? 
Átok a legjobb fő, ha hozzá rósz szív fér; 
Az én Eszterámnál az ész, az akarat 
Egymás hűségében mindég jól megmaradt; 
A jót ahol látta, inkább nagy kincsétől 
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Vált volna meg, .mintsem annak ösvényétől. 
Ez áldott léleknek a legfőbb törvénye 
A meglátott jő volt, nem a maga kénye. 
Nem ok nélkül volt hát a nagy Terézának, 
Ama sok nemzetek kedves bálványának, 
Aid minden virtust a maga szivében 
Tanult megesmérni, oly nagy kegyelmében... 

Végre Így zárja be: 
Azért én is őtet örökre szeretem, 
S amíg én én leszek, el nem felejthetem. 
S majd midőn megváltóm porom felibe áll, 
Ki előtt szégyennel búvik el a Halál, 
S poromat még érte könnyezve találja, 
S abbéi halhatatlan szívemet formálja, 
Mihelyt ez az új szív érezni lesz készen, 
Annak is Eszterkám a közepén lészen. *) 

László fia, ki német nyelven német folyóirat szá
mára ixi meg életét, mondja, hogy több becses munkája, 
is maradt kéziratban. 

Teleki József közép termetű, sovány ember volt; 
többnyire gyenge egészségű minden nagy mértékletes
sége mellett. Ábrázata kellemes, vonásaiban erő fejezte 
ki magát; arczszíne barna volt, szemöldet magasak s 
feketék, valamint szemei is. Azon élénkséget és tűzzel 
teli játékot, mely ezekben volt, ritkán találni. Alakja, 
viselete kedves s egyszersmind méltóságteli. Tiszteletet 
tnda gerjeszteni maga iránt, de bizodalmat is. Járását 
komoly méltóság bélyegzé. Feje, midőn korosabb lett, 
kissé hajlott, 8 egyik válla, nem hibás növéstől, hanem 
szoktatás által, mint sokat író embereknél, kiálló. 
„Kreutzinger által olajban igen szépen és híven festett 
arczképét — így szól Kazinczy — Ádám rézmetsző adá. 
ez aláírással: „Non est mortale quod opto.'' Társalgása 
vonzó volt, minden osztálybeli emberek közt otthonias 

*) Atyafiúi barátságnak oszlopa, melyet 1778. pünkösd hava 
26. kimúlt néhai gr. Széki Teleki Eszter aszszonynak Mélt. gr. 
Toroczkay Zsigmond úr kedv. élete párjának, emelni kívánt tőle 
elválásán holtig kesergő testvér bátyja gr. Széki Teleki József 
Kolosvár 1779. 
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tuda lennie s velők saját nyelvökön szólni. A szíveket 
azonnal meg tudta nyerni maga iránt. Még'hölgyekkeli 
bánása is igen finom s gyengéd vala, s felette óvatos 
kényes oldalakat érinteni. Maga sok önérzettel bírt és 
nemes nagyra vágy ássál, mit másokban is, kiket barát
ságára méltatott, keresett és becsült. Az érzelmek min
den nemei nagyok és erősek voltak benne, s azért néha 
igen szenvedélyes, de szenvedélyeit eszével mérsékleni 
tudó. Istenfélő, meggyőződésből, teljes hitből, de ment 
minden türelmetlenségtől. Válogatás nélkül szeretett 
mindenkit, mint embert és polgártársat, ki azt érdemié. 
Jótéteményeit titkon árasztá a megszorúltakra, 8 azok 
jutalmát csak önérzetében kereste, ügyesen kikerülve 
minden azt követhető hálaszót. írásból mondott beszé
dei mindég jelesek, de rögtönzései várakozáson aluliak, 
annak bizonyságául, hogy szólni és írni két különböző 
adománya embernek. Mindeneket egybefogva, e Teleki 
volt a nagycsalád egyik legragyogóbb oszlopa, s érdem
lené, hogy még körülményesb életrajzát bírnók, mint a 
mit László fia ada, *) mert a nagy előképek erényisko
lái az unokáknak, s hol a szó még csak indít, a példa 
varázserői vonz.**) 

Teleki László, az iménti József fia, a magyar aka
démiai elnök édesapja, 1764-ben született Szirákon. 
Négy éves koráig nagyapja és anyja (Királyfalvi Kóth 
Tamás és Vattay Borbára) gondviselése alatt volt, azon 
túl apja nevelte. Tizenhárom éves korában a maros-vá
sárhelyi collegiumban tanult, a sok koszorúzott iratairól 
ismeretes Fogarassy Pap József oktató vezérlete alatt, 
kit később is hálaszavakkal emlegetett, mint beavatóját 
a tudományokba. A jogtudományokra maga édesapja, 
ellent nem állván súlyos hivatalos és családi gondjai, 

*) Siebenburgische Quartalachrift VII. Jahrgang. 110— 146. 
**) Hasonlítsd e jegyzeteket Kazinczy Ered. Műnk. II. köt. 

888— 390. és: Drágalátos re'szekböl öszveállíttatott dicsőség ko
ronája, melyet néhai Nagymélt. gr. Teleki József úrnak megdi
csőült fejére feltett Rozgonyi József. Pest, 1797. 
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oktatta őt. Ez ösztönzé olvasásra is; és tudományos 
tárgyak dolgozására szorítván őt, iratait kérlelhetlenűl 
bírálta. Magyarországra költözvén apja, a felserdült 
László a tudós Cornides Dániel ügyelése alá adatott. 
Az ügyvédi vizsgálatot mindenek megelégedésére, s 
még szigorú követelésű apjának is örömére tette le. Ily 
gondos nevelési pályáról két fontos tulajdonságot szerze 
magának s vive át az életre: megtanult minden tárgy
ról önfejűleg gondolkodni s gondolatit írva vagy be 
szélivé kellő rendben előadni. 1785-ben István nevű if
jabb testvérének és Cornidesnek társaságában külföldre
utazott. Göttingában másfél évet tölte, és hallgatta Gat-
terert és Schlözert, Heynét és Spittlert, ünnepelt hőseit 
a német tudományos irodalomnak, s egyéb nagy nevű 
tanítókat. 1787. év végén tért vissza, megjárva Német, 
Angol, Francziaországot, Hollandiát és Schweizot. 1789-
ben az erdélyi kormányszéknél tiszteleti titkár, 1791-
ben kamarás, 1792-ben erdélyi kir. táblai bíró; időköz
ben Marmaros követe az 1790-i nevezetes országgyű
lésen és a kolosvári reform, collegium curátora. 1799-
ben Magyarországba tevén át lakását, 1802-ben a duna-
melléki kerület reformátusai világi főcurátorrá válasz-
ták, a fejdelem pedig 1803-ban novem. 5. királyi tábla 
bárójává, 1811-ben Somogy megyei főispáni helytartó
vá, 1819-ben végre hétszemélynökké nevezte. A nádor
ié, ismervén tudományokhozi hajlamát és készületeit, 
a Marczibányiféle jutalomosztó bizottság elnökségével 
tisztelte meg. Megholt mart. 24. 1821-ben. *) 

Sok iratai maradtak nyomtatva és kéziratban, pró
zában és versben, melyek mind megannyi bizonyítványai 
tudományos készültségének, munkásságának és minden 
szépért, nagyért hevülő tiszta hazafiságának. „Minthogy 
a természet nagyobb részint megtagadta tőlem a nyil
vános szónok tehetségeit, hatáskörömnek más pályát 
kellé választanom, s így az országgyűlés térgyait ma-

*) Gr. Széki Teleki László Életírása Thaisz Andrástól Tudom 
Gyűjt. 1828.1. köt. 87—106. 
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gányómban egyenként kidolgozám s a véleményeket, 
melyek károsak voltak, ügyekezém hathatósan meg-
czáfolni, ha hasznosak, látszólagos ellenvetésektől vé 
deni," így nyilatkozik önmaga felől. *) Nevezetesb 
nyomtatott munkái az „Esdeklések" **) s Egy magyar 
tudós társaság felállítása iránti Véleménye. Ez utóbbi
ban kifejtett nézeteinek egy része használtatott a ma
gyar akadémia alkotásakor. Kiemelendő ebből, hogy 
Teleki László a magyar t. társaság iratait ki akarta 
venni a királyi könyvvizsgálat alól, legjobb vizsgálónak 
tartván magát a társaságot s annak tagjait. Esdeklései-
ben a magyar nyelv eredetét, történetét, természetét, 
grammatikai és syntaktikai alkatát, míveltsége fokát, a 
magyar irodalom akadályait, előmozdítása eszközeit 
tárgyazza, 8 itt is egy tudós társaságot vázol. E mun
kában annyi tudomány, tárgy-, és körülmény-ismeret, 
annyi gyakorlati itélet van elhintve, hogy azt még e-
lőbbre haladott napjainkban is kevés olvasó fogja tanul
ság nélkül letenni kezeiből. Általában T. László iratai
nak'mindenike tanúsítja a tudománybarátot. O a tanult 
embereket és írókat becsülte, háza nyitva volt előttök, 
velők örömest társalkodott. Tervezett tudós társasága 
tagjainak mindennemű kitüntetéseket, még rendjeleket 
is, jó fizetést és kéjelmet javasol adatni, jól tudván a 
gyakorlati ember, hogy akit nehéz földi szükségek 
nyomnak, az nem igen fog magasan szárnyalni egek felé. 
Neki a tudós társaság kedvencz eszméje volt: érette so
kat buzgott, fárada. Vajha a sors csak tíz évvel tovább 
engedi nyúlni munkás és becses élte fonalát, hogy meg
érhesse 1830-ban a gróf Széchenyi István által indít
ványozott akadémia tényleges megalakítását, némi rész
ben szent Ésdekléseinek is eredményét, megérhesse azon 

*) Uber die Einrichtung einer Gelehrten Gesellschaft in Un-
garn. Unmassgebliche Meinung des Gr. Ladislaus Teleki. Pesth 
1810. V—VI. 

**) A magyar nyelv előmozdításáról buzgó Esdeklései gr. 
íleki Lászlónak. Fest, 1806. 
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napokat, midőn e tudományos testület az ő termeiben 
nyitá meg legelső gyűléseit. E nem csekély becsű könyv
tár is, Tekintetes Társaság! melynek nagy kincseket 
rejtő szekrényei közt e tudományos ünnepet ülljük, nagy 
részben az ő gyűjtői szorgalmának gyümölcse. Legyen 
érte áldott emlékezete, s adja az ég, hogy valahányszor 
a tudománybuvár e könyvtárba lépend, mindig kegye
lettel nyúljon e tudományos kincsekhez, melyeket köz
jóért lángoló férfiak keze szentelt meg, s mindig hálával 
emlékezzék meg a hő keblű tudomány barátra, a hazafiúi 
buzgalmú Teleki Lászlóra. — Teleki László megkísérté 
erejét a versírásban is, nem ugyan oly sikerrel, mint 
apja, de nem is oly kevéssel, mint tordai főispán roko
na;*) Jelszava volt: Isten, haza és tudomány! mely há
rom szóban élete van vázolva, mert e háromnak volt az 
szentelve. 0 hű fiú, testvér és férj vala. özvegyen ma
radt anyjának tiszteletteli gonddal vitte ügyeit, segité 
azt nálánál ifjabb testvére nevelésében. Szeretettel csüg
gött gyermekein, és két angyal lelkű nején, kiknek 
egyikét, a minap meggyászolt báró Mészáros Johannát, 
nincs senki e körben, ki nem ismerte és becsülte. 

Még egy Teleki van, szinte egyike a nagyfényű ház 
díszeinek, kiről mind eddig nem szólottam s most is 
csak keveset szólni erős föltételem. Ez Teleki József, 
akadémiánk elnöke, Erdélynek jelenleg főkormányzója. 
Szül. ő 1790-ben Pesten. Első tanulmányait Kolosvárt 
végezte, s utóbb a pesti egyetemre ment át. Iskoláiból 
kikerülvén, Pest megyében aljegyző lőn. 1810-ben tisz
teleti fogalmazó a helytartó tanácsnál. 1812-ben kül
földre utazott, két évet töltvén Göttingában, bejárta 
Német, Angol, Francziaországot, Hollandiát, Schweizot, 
éjszaki Olaszországot, s visszatért 1815-ben hivatala 
folytatására. 1818. tiszteleti titkár a helytartó tanácsnál, 
1824-ben kir. tábla bárója, 1827-ben Csanádi, 1830-ban 
szabolcsi főispán, 1832-ben az udv. magyar cancellaria 
referendáriusa, végre koronaőr, és legújabban Erdély 

h) Több vénei jelentek meg nyomtatásban. 



176 KISEBB TÖRTÉNETI IKÁSOK. 

kormányzója. Hítsorsosai 1818-ban a pesti kerületben 
algondnokká, 1824-ben a tiszai kerület és sáros-pataki 
főiskola gondnokává választották. Teleki Józsefnek szá
mos értekezése & bírálata van a Tudományos Gyűjte
ményben, melynek, Fejér György lelépése után, szer
kesztésében! 8 tettleges részt vőn. 1816-ban és 1817-ben 
a Marczibányi-jatalmat itélő bírák két pályaíratát ko
szorúzták meg, egyiknek czíme: „A magyar nyelvnek 
tökéletesítése új szavak és új szólás módok által," má
siknak : .,Egy tökéletes magyar szótár elrendeltetése, 
készitése módja." Az elsőbbik munka egyik része nyel
vünk történetének vázlatát foglalja, s eldöntő szózat a 
nyelvújítási kérdésekben. A másik pályairatot a magyar 
akadémia, nagyszótára készítésének alapjául fogadta el. 
Ezen nyelvészeti és részint széptani munkálatok után 
Teleki József történeti tárgyú czikkeket közlött Kisfa
ludy Károly Auróráiban, melyek átmeneti pontot ké
peznek a szerző történettudományi pályájára, mire újabb 
időben kizárólag szentelé hivataltól meggazdálkodott 
minden perczeit. Mindenek előtt a Hunyadiak alatti ma
gyar állodalmi s népélet gazdag tartalmú és fényes idő
szaka vonzotta őt, s ennek kidolgozására tökélte magát. 
Rendkívüli fáradsággal és költséggel mindent egybe-
gyűjte, mi e korra vonatkozik, és 1825-ik év óta szá
mos foglalatosságai közt nem csüggedő buzgalommal 
dolgozik e több kötetnyi nagy munkán. Czélja az akkori 
magyar élet teljes képét ábrázolni, minden belső és kü l 
ső, világi, polgári, hadi, vallási, kereskedési, értelmi, é8 
társadalmi mozgalmakat és viszonyokat festeni. A ma
gyar akadémia első alakító gyűléseinek ő volt a nádor 
által kinevezett vezetője, valamint a megalakítottnak 
tizenhárom év óta koronkénti választások által elnöke. 
Rövid száraz adatok mind, mit e férfiú felől közlök, s 
tartóztatom magam minden szótól ami annál egyéb 
volna. Mert a magyar akadémia tagjai körében felesle
ges volna Teleki József tudományos érdemeit ismertet
ni, és jól tudom, hogy magasztalván őt, még én is, k i 
meggyőződésem elleni szót soha nem írtam le, ki t ö b b -
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szőr adám jeleit, mennyire nem vagyok az üres tömjén-
zésnek barátja, viszonyomnál fogva ki nem kerülném a 
hízelgés gyanúját, oly mostoha időket élvén, melyekre 
Tacitus érez szavai illenek: Saeva et infesta virtutibus 
tempóra. Mikor az érdek miatti bókok oly köz divatúakká 
levének élet s irodalomban, hogy a legalaposabb és tisz
tább meggyőződés javasló szózatát is nyom nélkül so
dorja el a mindennapiság árja. *) 

Elősoroltam a Telekieket, kik Írásaik által lettek 
tadománygyarapitókká, de nem szóltam azon áldozatok
ról, melyeket e család tagjai a tudományok ápolására 
tettek és szakadatlanul tesznek. Mindent előszámlálni, 
mi e tekintetben az ő érdemök, annyit tenne mint vissza
élni hallgatóim türödelmével. Legyen elég csak a ne
vezetesebbet kiemelnem. Már a nagynak nevezett Te
leki Mihályról följegyzé Bod Péter, hogy becsülte a 
tanult embereket, s örömestebb társalgott ezekkel, mint 
magokkal a fejdelmekkel. A külföld tudósait, kiktől tu
domány áradt honunkra is, megkülönböztette. Levsden 
Jánost, utrechti akadémiai tanítót, kinek leczkéiből sok 
magyar ifjú okúit, drágán aranyozott ezüst kehelylyel 
tisztelte meg; Erdélyből 18 év lefolyása alatt folyvást 
tanulókat küldött Belgiumba s Angliába, mire öszvesen 
18,000 forintot áldozott. A nagy Bethlen Gáboron kí
vül egész Erdélyben senki nem mutathat ehhez hasonló 
példát. **) Mikor 1704-ben a nagyenyedi iskola lángok 
martalékává lőn, Teleki Sándor, Mihálynak fia, saját 
levelével kért engedelmet a királytól, őt egy drága tö
rök karddal tisztelvén meg, hogy fölépítésére Angliá
ban hitsorsosainál segedelmeket gyűjthessen, és gyűj
tött is. ***) Ugyanezen Sándor ínségteli időkben, mikor 
a tanuló ifjak nem kaphattak a hazából segedelmet, mi
ből magokat külföldi akadémiákon táplálhassák, egy-

*) Oestreich. National Encyilopaedie V. Bd. 802-803. lapon 
Schedel Ferencztől'van egy életírási vázlata Teleki Józsefnek. 

**) Bod P. Athenása, ajánló levelében. 
•*«) Bod Péter u. o. 

Baju.III. 1 3 
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be szedvén háza ezüstjét, pénzverő műhelybe küldé és 
a belőle vert pénzen gyámolítá őket, hogy a hazának 
tanult emberek képeztessenek. *) Teleki Sámuel, a can-
cellár, 800,000 forintnál többet költött tudományos 
czélokra. **) Válogatott könyvtárát megnyitá a m. vá
sárhelyi közönség használatára, s egy ott vásárlóit nagy 
ház jövedelmét alapítványul hagyta, hogy a könyvek 
maradékinak terhe nélkül mindig szaporlttathassanak, 
s őrjök fizettethessék. Az ásványgyűjteményt, mely 
szinte Maros-Vásárhelyt őriztetik, korán elholt Domo
kos fia szerzé. ***) József, az ugocsai, megvásárlá Cor-
nides Dániel magyar történetekre vonatkozó munkák
ban gazdag gyűjteményét ezer aranyon, s könyvtárt 
gyűjte ezen felül, mely 30,000 forint értékű vala. Volt 
szép gyűjteménye kitömött ritka állatfajok 8 mathema-
tikai és physikai műszerekből. ****) László gyűjtője volt 
az előttünk álló könyvtárnak, melyet a jeles férj jeles 
özvegye és fiai a magyar akadémiának ajándékoztak, s 
egyszersmind alapítványt tevének egy őr fizetésére a 
folyvást költekeznek annak gyarapítására. József, a ma
gyar akadémia elnöke, 1834-ben megvásárolván a Kresz-
nerics könyveit, incunabuláit, kéziratait, régi pénzeit 
(körülbelül 8000 darabot), a magyar akadémiának aján
dékozd, alapítványt tevén annak gyarapítására. Ugyan-
ő az Erdélyben alapítandó museumra is áldozott. Több 
tagjai éltek e családnak, kik bár nem írók, igen tanult 
emberek voltak; ezek közt kitünőleg említendő Teleki 
Pál , kinek arozképe mint jeles tudományos emberé, 
egykor a frankfurti akadémiában függesztetett föl.*****) 
Mások is iskolákat gazdagítanak, tudományos jutalma
kat tűztek ki, tanítókat segéltek és írókat buzdítanak 
tudományos foglalkodásaikban, szóval és pénzzel. Bod 

*) Bod Péter u. o. 
•*) Kazinczy Eredeti Munkái. II. K. 688. 
*••) Kazinczy Er. M. II. 206. 
**•*) Siebenbürg. Quartalachrift VTL Jahrg. 146. 
*****) Bod Péter Athenása ajánld levelében. 
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Péter, Cornide8, Benkő, Kazinczy, Petrovics s mások 
dicsekvének a Teleki-ház kegyeivel, és alig van e nagy 
kiterjedésű családnak tagja, ki egy vagy más úton nem 
adta volna jeleit tudományszeretetének; és a fiak e ne
mes szenvedélyében még a nők is osztozának. Bethlen 
Katalin, Teleki Józsefné, (szül. 1701. megh. 1759.) irt 
egy imakönyret magyar nyelven, mely nyomtatásban 
is megjelent. Simoni, Köleséri és Borosnyai, magok ko
rában híres orvosok által annyira beavattatá magát a 
gyógytudományokba, hogy sok sikerűit gyógyításokat 
teve. Igen szép magyar könyvtárt gyűjte magának, 
melyet még életében a nagyenyedi' collegiumnak aján
dékozott. *) B. Wesselényi Mária, Teleki Ádám dobo
kai főispán neje, magyar nyelvre fórditá Sarasa Alfons 
48© lapnyi latin munkáját s kiadta ily czim alatt:Szün
telen való örveodezésnek mestersége. (Kolosvárt 1784). 
Szinte magyarra fordította Hervey> Sírhalmaitv mi kéz
iratban maradt. **) Iktari Bethlen Zsuzsanna, a cancel-
lár Teleki neje, vaíámirifr férje, mWga is könyvgyűjtő 
volt. Számos, jnagyar könyvekb^álló gyűjteményét 
utóbb közhasználatra férje m. vásárhelyi könyvtárához 
kapcsolta.***) A lelkes és jótékony Mészáros Johanná
ról, ki egyik eszközlője volt, hogy a könyvtár az aka
démia birtokává lőn, fölebb is emlékeztem már, s itt ál
dást mondok hamvaira. 

A Teleki-ivadékok egy fényes kis tábort képeznek, 
hol csaknem minden bajnok mellén függ valamely dísz-
jel, sokakén pedig egész csoportja az erénynyel szerzett 
érdem-kereszteknek: de egy tulajdonnal bírnak főleg, 
mit legnagyobb erényül jegyzek itt fel. Mind a régi 

«) Anzeigen, V. Jahrgang III. Stttck, Wien 1775. 4. 28. lap-
••) Emlékeztető oszlop néhai L. Baronissa Hadadi Vesselényi 

Máriának emlékezetére, gróf Teleki Ádámtól. Kolosvár 1786. hol 
ezen vers áll: 

„Sarasát eleve ki is nyomtattatta, 
Hervey Sírhalomját csak írásban hagyta," 

«*•) Kazinczy Ered. Műnk. II. 206. 
12* 
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időkben, mind nemzeti elkorcsulásunk bűnös korszakán 
ban, midőn nagyaink elfeledek bazájok nyelvét, hogy 
némelyike saját nevét sem képes többé kimondani, a-
Teleki-ház azon felette kevés nagyúri magyar házak 
közé tartozik, mely magát mind végig megőrzötte e 
mételytől. E ház egyik védbárkája volt az elnemzetle 
nűlés nagy özönéből menekülő magyar nyelvnek; e ház 
derék fiai szívben és szóban örökké magyarok voltak, a 
régi idők óta máig, újjá születésünk nagy napjáig, mi
kor a magyar nyelv, e saját honában sok századig szol
ga, úrrá lőn, és azon fejdelmi trónra lépett, melyhez fiai 
szfvvérökkel szerzettek neki jogot. Legyen a Teleki 
háznak ezen érdeme elfelejthetetlen közöttünk, s mond
juk el róla magunknak, mondjuk az annyi viharon át-
küzdött nemzetiség és nyelv története egykori írójának, 
ki nagy tárgyát méltó szavakban fogja jegyzeni, mit 
Olaudianus oly szépen monda: 

Per fasces numerantnr avi, semperque renata 
Nobilitate virent, et prolem fata sequuntur 
Continuum simili servantia lege tenorem. 
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I . 

A LÖPOK-ÖSSZEESKÜVÉS. 

(1605). 

A polgári lázadás oly soknemű és sokszori ostro
main ingadozó Anglia 1605-ben a béke és csillapodás 
pontján látszott lenni. A nép szerette I. Jakab királyt, 
8 nem volt kül-, nem semmi belháború mely csendét 
zavarni készülne. Titkon azonban egy veszedelmes párt 
foná rémítő terveit (plánum). Egyike ezeknek ama bor
zasztó, s Anglia, sőt az emberiség történeteiben példát
lan összeesküvés, mely a sors különös kedvezései által 
ezerek szerencséjére jőve világosságra. Története ez: 

Tíz nappal a parliamenti gyülekezet előtt Lord 
Mounteagle szolgájának egy idegen ezen névtelen le
velet adá: „Mylord! Azon összeköttetés, melyben né
hány barátival állok, vitt reá, hogy az úr iránt gondos
kodjam. Ha élete kedves, tanácslom, a legközelebbi ülés
ből maradjon ki. Isten és emberek szövetkeztenek a sze
münk előtt naponként végbemenő iszony büntetésére. 
Ne vegye a dolgot kicsinységnek, utazzék falura, s 
várja be ott a történet véget. Bár nem gyaníttatik sem
mi mozdulat, legyen bizonyos eránta, hogy a következő 
parlamentet egy láthatatlan kéz borzasztó csapása fe
nyegeti. Ne vesse meg tanácsomat, azt nem követnie az 
úrnak ártalmas, ellenben minden esetre hasznos lehet. 
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Vegye isten mindenható védelmébe s engedje, hogy in
tésem üdvére válhasson." 

A levél felette különös benyomást teve a lordban. 
Habozott, ha tréfának vegye-e, ha valamely pajkos ko
holmánynak-e, vagy fortély valóban, mely által bizonyos 
okok miatt valaki a parliamentből elmaradását eszköz
leni akarja. Még is a levelet magasabb helyeken láttatni 
nem lészen haszontalan, gondola, s ment még azon estve 
gróf Saiisbury státustitoknokhoz. Ez eleinte kevés figyel
met látszott reá fordítani, de később elméjébe ötlék, hogy 
a titkos tanácsban a katholikusok valami szövetkezéséről 
vala szó, kik az országban s országon kivűl mozgottanak 
volt, s hitelt érdemlő hírek szerint a legközelebbi parlia-
ment elébe egy fontos tartalmú s igen fenyegető hangon 
irt kérelemlevelet fognak terjeszteni. Ezen okokból ala
posnak látta a lord hazafiúi aggodalmát, s mintán gróf 
SuíFolk s néhány ministerekkel szólt volna, elhatározta
tott, hogy a levél a király elébe terjesztessék. A király sok 
ízben adá szembetűnő példáit ügyességének a homályos, 
titokba rejtett dolgok megfejtésében. Rövid késedelem, 
szoros titoktai tás mellett, különben is nem fogott árta
ni, általa a pártmerény, ha csakugyan volt, mind in
kább megérhetett arra, hogy a vétkezőket magán a tet
ten lehessen lepni. A király a levelet komolyan vette, 
6 a dolog fontos és mély jelentésűnek látszott előtte. 
Leginkább ezen kifejezés: „láthatatlan kéz borzasztó 
csapása" foglalta el figyelmét, s lelkében egy puska
porral telt üreg képzelete, mint villám lobbant fel. Rö
vid tanácskozás után elvégeztetett, vasárnap (a parlia-
menti ülési napon) lehető legnagyobb titokban a parlia-
mentház alatt minden boltozatok összevizsgálása, s ez 
gróf Suffolkra bízatott. Ez és lord Mounteagle lemenvén 
a boltozatba, összenéztenek minden zugot, de egyebet 
kőszénnél s egy jókora rakás tűzifánál nem találtak. 
Midőn kérdeznék, ki legyen e fa és kőszén tulajdonosa, 
s mi czélra hozattak légyen ide, Chinard a királyi ru
határ felvigyázója, azt felelte, hogy a boltozatot a szom
széd házzal együtt Peroy Tamás bérlelte ki, s övé a fa 
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^s kőszén is. Gróf Suffolk még egyezer körültekingete, 
s Íme egyik szögletben egy embert vőn észre, kinek rend
kívül vakmerő és gyanús tekintete igen feltűnő volt, s 
úgy tetszett, mintha e fürkészés benne nyugtalanságot s 
Aggodalmat gerjesztene. Kérdeztetvén, azt felelte hogy 
házmester Percy szolgalatjában, s neve Fawkes. Gróf 
Suffolk bejelenté a királynak: Lord Mounteagle igen 
megrémült, s valamely veszélyt gyaníta abból, hogy a 
pinczét és házat oly gondolkodású ember mint Percy 
bérlelte ki,sőt hogy ama névtelen levelet is Percytől szár-
mazottnak hiszi, mert vele régóta barátságban él; vég
tére hogy a gróf meg nem foghatja, mi szüksége légyen 
Percynek annyi fára és kőszénre, holott a kibérelt 
házban oly ritkán tartózkodik. Említé azon gyanús em
bert is, ki magát Percy házmesterének vallotta. 

E hírre a király mind inkább megerősödött 
gyanújában, s rendelést teve azonnal, hogy a fa és kő
szénrakás fenékig megvizsgáltassák: a puskapor hihe
tőleg ott lesz elrejtve, ha pedig itt semmi sem találtat
nék, a pinczének mindén rejtekeit szoros vizsgálat alá 
vétessenek; mert ki fog, úgy mond, a parliamentbe ag
godalom nélkül lépni, ha a dolog kitapogatása eránt 
csak könnyelmű s felületes készületek tétetnek. Mivel 
azonban néhány minister kételkedett, ha ily egysze
rű levél miatt valaki házát felkutatni törvényszerüleg 
lehet-e, Chinardnak azon ürügy alatt kellé a pinczébe 
mennie, mintha bizonyos szőnyegeket keresne, melyek 
a király tulajdonai, s hihetőleg ott vannak valamely 
szegletben lerakva. Knevet, a királyi kamarás vállalta 
magára ezen másodszori vizsgálatot, s a parliamen ti ülést 
megelőző éjfélkor lement a gyanús pinczébe. Fawkest 
e szokatlan időben is az ajtónál találta, utazólag felké
szülve , kit azonnal el is fogatott. A fa és szénhalom 
szertehányatván, alatta harminczhét puskaporral töltött 
kisebb B nagyobb hordóra találtak, Fawkes zsebjeiből 
pedig a vizsgáló tüzszert- és kanóczot húza elő, s midőn 
kérdeztetnék e vakmerő ember, eléggé bátor volt azt 
felelni: hogy ha a vizsgálók akkor jöttek volna, midőn 
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ő munkája végén volt, vagy megjelenésűkkor csak egy 
kis időt engedtek volna neki, őafarakást meggyújtván, 
önnön halálát az övékével édesítette volna meg. 

Knevet őrizet alá tétetvén a foglyot, néhány minis-
tert, kik a palotában háltak, felkölte, s reggeli négy óra
kor magát a királyt is. összehívtanak többeket a ta
nácsnokok közül, s Fawkest kérdőre vonták. Ez példát
lan bátorságot mutata, és sem vétke nagysága, sem az 
ünnepélyes hely és gyülekezet, sem az elébe terje.-ztett 
kérdések sebessége és sokasága által magát megzavarni 
nem hagyta, sőt gúnyolólag felelt, ha ellenmondva, vagy 
hívatlan személy által kérdeztetett. Tettét nem tagadta, 
sőt mindent magára véve, s elfogatása első napján sem 
társai nevét, sem egyéb környűlményt belőle kivenni 
nem lehete. Azt állítá, hogy egyedül lelkiesmérete s a 
catholicismus eránt való buzgalma vitték ezen szán
dékra, hogy a királyt ő nem ismerheti urának, sem isten 
felkentjének, mert eretnek; hogy 6 Percy Tamás szol
galatjában van, 3 neve Johnson János. Bánkódás helyett 
inkább haragot mutata, hogy szándékait ki nem vihette. 
Három napi kínzás után, midőn tapasztalná, hogy a 
szerencse társainak sem kedvez, elhngyá bátorsága, s 
az összeesküvést megvallotta eszerint amint következik: 

„Megismerem hogy egy összeesküvésnek a király és 
kormány ellen, több társakkal együtt, részese vagyok. 
A múlt évi húsvétkor Winter Tamás, Hollandiában 
szólíta meg, hogy ez ügyben vélek szövetkezzem. S z ö 
vetségünkben még hárman vannak: Catesby Róbert, 
Percy Tamás és Wrigt. összeesküvésünk tervét ezek 
csinálták. Legelői Catesby eskütt hallgatást, s ő esketé 
meg társait is. Hogy a felsőház alá puskapor tétessék, 
s a bosszú ott ménje végbe, hol a katholika vallás tör
vénytelenül elnyomatott, az ő gondolati voltának. Ezen 
czélra Percy a l'elsőhiíz tő szomszédjában egy házat 
bérle ki, hol december 11. 1604. elkezdettük a puska
por-likat ásni. Hatnn, t. i. l'eroy, Catesby, Winter, 
Wrigt, én és még egy segéd, magunkhoz vévén elébb a 
bzcntséget a titoktartás Megerősítésére, lementünk a 
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boltozatba, a midőn látnók, hogy a munka igen terhes, 
még egy segédet vettünk, kinek szinte meg kellett es
küdnie. Karácsonig a felsőház falához jutottunk, mely 
öt lábnyi vastagságú, s vízkereszt felé már ez is csak
nem egészen át vala likasztva. Midőn társaim dolgoz
tak, én &i ajtónál őrt álltam. Ha valaki jött, jeltadék, s 
ők megszűntek dolgozni, meddig az el nem ment. Gyak
ran éjjelenként is ott voltunk lövő szerekkel felkészülve 
és szilárdan eltökélve meghalni inkább, hogysem csüg
gedni, vagy, ha arra kerülend, fogolylyá lenni. Midőn a 
falat keresztülfúrtuk, ropogást hallánk, hasonlót a le
omladozó kőszénéhez. Megrémültünk, netalán munkánk 
észrevétetett. De csakhamar tudtunkra esett , hogy a 
szomszéd pinczében kőszén van ekdó ; Percy kapott az 
alkalmon s kibérlette a pinczét egy évre. Már előbb 
húsz hordó puskaport szereztünk, s most elrejtettük 
azt a kőezén és fa alá. Húsvét felé hallván, hogy a 
parliament octoberre halasztatott, szétoszlottunk. Percy 
ez alatt még több port és fát szerzett össze. Később 
abban egyeztünk meg, hogy az nap, melyen szándékun
kat teljesedésre viszszük, Erzsébet hercegnét, ki lord 
Haugtonnál a warwicki grófságban lakik, hatalmunkba 
kerítvén királynénknak kiáltjuk ki. Károly herczeget, a 
király ifjabbik fiát is szándékunkban volt elfogni, de 
ezzel a sok nehézségek miatt felhagytunk. Hogy a tett 
eszközei mi vagyunk, azt titokban tartani eltökélénk 
mind addig, meddig pártunk erőre kap. 

Tizennégy nappal Fawkes elfogatása után Winter 
Tamás is tőrbe került. Ennek lelke egészen ellenkező 
vala, mint társáé. Azonnal megvallott mindent, 8 bán
kódni látszott rémítő cselekedetén. Mihelyt a párt fejei 
e kettőnek vallásából tudva voltak, nevök a többi ösz-
szeesküdtekével együtt nyilvánná té tetet t , azon pa
rancsolattal, hogy fogattassanak el. De azon táj távol
léte hová elszöktenek, s a rossz utak s rövid napok 
hátráltatták a királyi | arancsolat sebes terjedését. Har
mad napra szökésük után, mielőtt vétkök egészen tuda
tott volna, már kiirtattak. Elfutának tudniillik Warwick-
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shirebe, hol egyik társok Digby, azon reménytől táplál-
tatván, hogy szándékjok kivánt véget ért, egy sereggel 
fegyvert fogott, hogy Erzsébetet liatalmokba kerítsék, 
de ez már elébb Coventrybe volt. A sherifek a faluk 
lakosait fellázították a partosok ellen, kiknek száma 
még csak nyolezvan emberre ment. Hogyan is remél 
hettek volna ők követőket, kik annyi sarczolásokat kö
vettek el a népen, hogy többé ital vizet sem akart nekik 
senki adni? A kisded csoport csakhamar összeszorult, s 
kétségbe esett. Egyik a másiknak gyóná meg vétkét, s 
ada bocsánatot, s végső feltételek vala életöket oly drá
gán adni az ellenségnek, mint csak lehet; de végre ez a 
vigasztalás is elhagyá őket. Puskaporok az esőtől ösz-
ezeázott, s midőn szárítanák, lángot kapa, s oly felette 
megrongálta őket, hogy csak parányi erejök maradt a 
kétségbe esés utolsó viadalához. Bátorságok annyira el
fogyott, hogy néhányan térdre hullva könyörögnek fel 
istenhez irgalomért. A párt-fejei a harezban estek el. 
Grant pedig, Digby, Beckwood, Bates, Tresham, Róbert, 
Winter, Littleton hóhér kéz által vesztek, minekutána 
a király egy parliamenti beszédében, melyet ezen ré
mítő összeesküvésről tárta, a katholikusokat általán 
fogva vétleneknek nyilatkoztatván, a bűnaúlyt egyedül 
néhány elvakultra hárította volna. így vévé elejét a ki
rály keresztülható elméje ezen szándéknak, mely ezerek 
vérébe került volna. 

II. 

KÜLÖNÖS UTASÍTÁSOK. 

VIII. Henrik angol király rendeléseiben egyebek 
közt ezek olvastatnak. 

A. királyi borbély magát tisztán hordja, zabolátlan 
életű asszonyokkal ne társalkodjék, mert ez által Ö Fel
sége kárt szenvedhet egészségében. 

Tíz órakor az ebéd, négykor a vacsora kész legyen. 
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A házi tisztek egymással békén éljenek. Ne beszéll-
gessenék arról, mivel múlatja magát O Felsége. A szoba
leányoknak, vei oka grádicson találkozván, bakét hagy
janak. Ily pajkosságok miatt sok edény törik. A czin 
kanalakra és fa tányérokra felvigyázzanak. 

Ha valamelyik apród a háznál csábít el egy leányt, 
büntetésül O Felségének két markát fizet, és sörét egy 
egész hónapig nem kapja meg. 

III. 

SCHWARZBURGI KATALIN. 

Az egy jeles vitézi tettekkel s Németországnak a 
maga kebeléből származott egyik császárjával ragyogó 
fő házból született dáma volt, kinek eltökélt viselete 
ama rémítő Álba herczeget csaknem reszketegbe hozta. 
Midőn V. Károly császár 1547-ben a mühlbergi ütközet 
után Frankónia és Svábország felé vezetvén seregeit, 
Thüringián keresztüljőne, özvegy Schwarzburgi Kata
lin grófné, született hennebergi herczegnő, egy kegye
lemlevelet eszközle ki nála, melynél fogva alattvalóit a 
keresztűlhúzódó spanyol seregektől mentekké tegye; 
magát ellenben arra kötelezte, hogy kenyeret, sört s 
egyéb élelmi szereket, a spanyol hadaknak Saalbrücké-
hez, hol a vizén általkelendők, illendő áron fog Ru-
dolstadtból vitetni. Ezen kivűl még azon előlátással is 
élt, hogy a hidat, mely épen a város tövében volt, sietve 
elszedetvén távolabb rakatta fel, nehogy a városnak 
igen is nagy közelléte kisértetbe hozza ezen rabló ven
dégeket. Egyszersmind azon vidékek lakóinak, melyeken 
a seregek általmenendők voltak, megengedtetett böcsö-
sebb vagyonaik oltalmára a rudolstadti várat menedékül 
venni. 

Közelget azonban a spanyol hadvezér, braunschweigi 
Henrik herczeg, s ennek fiai által kisérve a városhoz, 
s magát egy előre küldött követ által a schwarzburgi 
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grófnénál reggelire vendégnek kérte ki. Ilyetén szerény 
ajánlkozáiát egy fegyverzett sereg ve-.érének nem le-
hete el nem fogadni. Mi a h íztől telhetik, szolgáltatni 
fog: méltóztassék ő exce lentiája magát megalázni" lőn 
a válás?. Élnem múlasztatott egyszersmind, hogy a ke
gyelemlevél is említtessék, s annak tekintetbe vétele a 
spanyol vezér szivére köttessék. 

Nyájas elfogadás s jól terített asztal várják a her-
czeget, Kénytelsn megvallani, hogy a thiiringi dámák 
jó konyhát tartanak, s a vendégi just tisztelik. Alig 
ültének le, egy követ hfvatá ki a grofuét. Jelenti, hogy 
útközben néhány faludon a spanyol katonák erősz ikot 
követtek el, s a parasztok marháikat elhajtották. Kata
lin valódi anyja volt népének; ami alattvalóinak leg-
szegényebbi kével történt, önmagával történtnek nézé. 
Leverve az igéret-szegés által, de el nem veszítve még 
is eszméletét, azonnal parancsola szolgáinak, hogy a 
legnagyobb sietséggel és csendben fegyverkezzenek fel, 
8 zárják bs a várkapukat, maga pedig vissiatére a pa
lotába, hol a herczcgeket még mind ülve találta. I t t a 
legszívérdeklőbb kifejezésekben panaszolja nekik a hírt, 
melyet épen most véve, e milyen silányul tartatik meg 
a császári szó. A herczegek nevetkőzve felelnek, hogy 
ez már bevett hadi szokás, s hogy ilyetén apró történe
tek háborgó időkben épen elmellőzhetetlenek. „Az t 
meglássuk, mond a grófné fellobbanva: vagy visszakap
ják az enyimek a magokát, vagy — istenemre! — sza
vát fenyegetőleg emelvén — herczegvér ökörvérért! 
Ezen elszánt nyilatkozással elhagyá a szobát, mely n é 
hány szempillantat alatt megtölt fegyveresekkel, k ik 
karddal ugyan kezökben, mindazonáltal egész t isz te
lettel a herczegek székeik megé vonulva folytatták az 
asztali szolgálatot. Végig tekintvén e harczvágyó cso
porton, Álba herczeg megváltozék szinében, s a t á r sak 
némán és zavarodva tekingetének egymásra. Távol a s e 
regtől, az ily erejöket meghaladó izmos csoport á l t a l 
körülfogva, mi maradt egyéb hátra, mint nyugalommal 
lenni, s a megsértett dámát, bármely feltételek a l a t t , 
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megengesztelni. Braunschweigi Henrik eszmélt fel za-
varodásából legelébb, s hangos kaczagásra fakadt. Ő 
igen okos móddal az egész történetnek tréfás fordulatot 
ada. Hízelkedve magasztala a grófné eltökélt merészsé
gét, melylyel jobbágyai eránt való aggodalmát bebizo
nyította. Kérte őt, magára vállalja, Álba herczeget 
mindenre, ami illendő lészen, reá bírni. S valóban ki is 
eezközlé, hogy a herczeg azonnal parancsolatot ada se
regeihez az elrablott marhák visszaadására. Mihelyt a 
grófné bizonyossá leve a dolog teljesedése eránt, nyája
san megköszöné azt vendégeinek, kik viszont igen ud-
varilag vettenek tőle búcsút. 

Ezen történet volt hihetőleg oka, hogy Schwarcz-
burgi Katalin a „hőslelkű" nevet nyerte. 

Közönségesen tisztelve, mindentől siratva hunyt el 
életének 58-ik, kormányának 29-ik évében. Tetemei a 
rudolstadti templomban nyugosznak. 

IV. 
EGY FURCSA MINISTERI TANÁCSKOZÁS. 

II. György király halálakor (1760) Chatam és a 
newcasteli herczeg vitték Anglia kormányát. Ez kincs
tárnoki hivatala, amaz szellemi ereje, szónoki tehetsége, 
s azon bizodalom által, melylyel eránta a nép viselte
tett, tették magokat főigazgatókká. Chatam haditerve
ket készíte, a herczegnek pedig költségről kellé gondos
kodnia. Gyakran támadt közöttök heves szóváltás, de 
végtére csaknem mindég Chatam győzött, s a herczeg
nek, bár nem örömest, engednie kellett. Egy ily vete
kedés igen víg jelenetre ada alkalmat. Azon javallat 
vétetett tudniillik szóba, hogy lord Hawke az angol 
flottával a franczia seregek ellen tengerre szálljon; de a 
háborgó és zivataros november a szándék kivihetése 
iránt függőben tartotta az elméket. Chatam az eszten
dő ezen részében lábköszvényben szenvedett, s látoga
tóit fűtetlen szobában fogadta el. A newcasteli herczeg 
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a flotta ügyében jőve hozzá. Alig volt néhány perczene-
tig a szobában, remegve a hideg.miatt, kérdé: „Tehát 
itt nincs fűtve ?"Nincs, monda Chatam, kösz vényem nem 
szenvedi a meleget. A herczeg köpönyegébe burkozváa 
békén leült Chatam ágya mellé, s kezde a dolog eránt 
beszéUui. A hideg azonban oly nagy volt, hogy tovább 
ki nem állhatván, megszólítá Chatamet, engedné meg, 
hogy mellé f'ekhessék az ágyba. Monda és tévé. Kö
pönyegestől minden további tartózkodás nélkül Chatam 
ágyába dűlt. A herczeg teljességgel nem akará, hogy a 
flotta tengerre szálljon, Chatam ellenben maka sál meg
maradt feltétele mellett. Végtére tüzes vetekedés tá
madt közöttök. Én akarom, mond Pitt szenvedelméé 
kézhadarázással, hogy a flotta kiszálljon. Az nem lehet, 
teljességgel nem, abból veszedelem fog történni, kiálta 
a herczeg, reszketve anagy hideg miatt. Míg ily nevet
séges helyheztetésben egymással vetekednének, belépe 
Friderics a tengeri departamenttől, ki látván e csudála
tos ministeri tanácskozást, alig fojthatá el kaczagását. 
Azonban Chatam akarata szerint a flotta tengerre szállá, 
s győzedelemmel tért meg. 

V. 

STUART MÁRIA V É G ÓRÁI. 

Stuart Mária, V. Jakab skócziai király leánya s 
I I . Ferencz franczia király nője, korának legszebb asz-
szonya, kinek bal szerencséjét oly sok költő éneklémeg, 
e kit a német játékszín fejedelme Schiller a legtragi-
kaibb személyek sorába emelt. Tizennyolcz hónappal 
menyekzője után elvesztvén férjét, visszatért Franczia-
országból Skócziába, melynek koronázott fejedelme volt, 
B férhez ment Stuart Darnley Henrikhez. Ezen házas
ságából származott I. Jakab, később Anglia és Skóczia 
királya. Darnley erőszakos halállal végeztetett ki gróf 
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Bothwell által, k i t , minthogy Mária Darnley halála 
után hozzá ment vala férhez, már előbb Mária kedven-
czének hitt a világ. Szerencsétlen szövetkezése Darnley 
gyilkosával egész Skócziát ellene lázította. A rendek azt 
kivánák, hogy a koronáról mondjon le, s adja által fiá
nak. O fegyverhez nyúlt, hogy magát megtartsa királyi 
székén, de kevés számból álló kisded serege Glasgow 
mellett megveretvén (1568), kénytelen volt menedéket 
Angliában keresni. Erzsébet akkori angol királyné, tisz
telettel hagyá ugyan őt fogadni Carlysleben, de egyszers
mind tudtára adatta, hogy minekutána a köz gyanú sze
rint férje megöletésében részt vön, szükség magát az 
angol kormány bírálata alá vetnie. Ennek következésé
ben tömlöczbe tétetvén, pör indíttatott ellene. Szeren
csétlen esete többeket gerjeszte részvétre, szánakozáera, 
s Erzsébet ellen egy öszveesküvés szövődött, melynek 
az vala czélja, hogy Máriát megszabadítván, az angol 
királyszékre emelje. Ez öszveesküvés, melyben több 
historicusok bizonysága szerint, Mária nem véve részt, 
felfedeztetett, s tagjai halálra Ítéltettek. Ez időtől 
Darnley meggyilkoltatása felől többé alig volt kérdés; 
e helyett Erzsébet és hívei azt mondák, hogy Mária az 
angol trónusra vágy, s a királyné élete után ólálkodik. 
Hiába vetek magokat közbe a spanyol király és pápa, 
Mária halálra Ítéltetvén, Fotheringhayban hóhér bárd
dal végeztetett ki. Igazságtalanabb ítélet még alig mon
datott valaha bűnösre. A pörben Mária leveleinek csak 
másolatai hordattak elő bizonyítványul, eredeti kézirat 
egy sem. Titoknokai, mint tanuk használtattak a nélkül, 
hogy vele szembe állíttatnának. Az mondatott, hogy 
ítélete leginkább három tanú vallomásán épül; ezen há
rom tanú, részese lévén az öszveesküvésnek, előbb ki-
törültetett az élők sorából, hogysem vallomását törvé
nyes rend és szokás szerint megerősítené. Szóval, az 
egész itéletmód azt kiáltja, hogy Mária nem vétek mi
att Ítéltetett halálra, hanem Erzsébetet kellé más sze
mélyes tekinteteknek ez igazságtalan tettre vezetniök, 
ami egyébiránt fényes országlásán el nem enyészhető 

B.jza. III. 13 
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mocskot ej te. — Ennyit Lingárd értésére, ki után Má
ria vég óráit közöljük. 

Mária szobalyányai csudálkozva vették észre, hogy 
néhány nap óta Fotheringhayba igen sűrűen jőnek az 
idegenek. Februárius 7-dikén 1587 gróf Shrewsbury 
jelenté magát; grófmarshali hivatala azonnal gyaníttatá 
látogatása szerencsétlen okát. A királyné, ki épen most 
kelt vala fel ágyából, felöltözék, egy kis asztalka mellé 
ült, s mindkét nemű cselédeit jobb és bal felől maga kö
rűi állftá. Gróf Shrewsbury belépett levett kalappal, 
utána gróf Kent a megyebíró (Sheriff) s néhány nemes 
a grófságból. Rövid szóbeli bevezetés után Beal fenn 
hsngon elolvasá a halálos Ítélet parancsolatát. Mária 
nyugalmas mérséklettel hallgatta ki, s legkevésbbé sem 
látszott belsejében változni. Keresztet vetvén magára 
üdvözlé a jövevényeket. A nap, úgymond, melyet oly 
régtől óhajt, végre elérkezett. Csaknem húsz esztendeig 
szenvede fogságban mások haszna nélkül, terhére ön 
magának. Ily életet elvégzenie szerencse és becsület, 
hasonló ahhoz, mintha vérét vallásaért kellene ontania-
Előszámlálta a bántalmakat, melyeket szenvede, s aján. 
lásit melyeket teve, említé ellenségeinek csalárdságát, 
cselszövényeit, s kezét egy asztalon fekvő új testamentum
ra tévén, beszédét e szavakkal végzé: „A mi királyné
tok halálát illeti, Istent hívom bizonyságul, hogy azt 
soha sem kívántam, soha szándékomban nem vala, é s 
soha jóváhagyásomat hozzá nem adtam." 

„Ezen könyv, mond a kenti gróf, a pápa ujtestamen-
toma, következőleg a reá tett esküvésnek nincs ereje." 
Ez katholikai újtestamentom, mond a királyné, s e mia t t 
van előttem még nagyobb tiszteletben, s épenezért kel l 
esküvésemnek előttetek nagyobb erejűnek lenni. 

Mária közelgető halála jelentését annyi méltósággal, 
oly derűit nyugalommal vette, hogy rajta minden j e l en
lévők mélyen megilletődtek. Midőn a grófok szobáját 
elhagyák, szolgái zokogó siralmakra fakadtak, ő p e d i g 
egész nyugalommal csendet intvén vigasztaló szavakat 
monda hozzájok. „Nem keseregnetek, úgymond, hanem 
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Inkább Örülnötök kellene, mert nem sokára végét fog
játok látni szenvedésimnek. Mondjanak bármit ezután 
ellenségim, a ken ti gróf igen is elárulá, hogy sajátképen 
hitvallásom oka a rám mondott halálos Ítéletnek. Le
gyetek békén, s hagyjatok engem imádkozni." 

Hosszas és buzgó ahítatoskodása után vacsorához 
flzólíttatott. Igen keveset evett, s mielőtt felkelt volna 
asztalától, szolgáinak egészségére ivott, kik nemzeti 
szokás szerint térden állva viszonzották az üdvezletet, 
s bocsánatot kértek, ha szolgalatjuk ideje alatt netalán 
hibát követtek volna el. A királyné derűit arczczal 
monda el bocsánatját, s inté őket, felednék el viszont, 
ha valaha tetteiben vagy szavában kemény volt irántok, 
s emlékezteté őket néhány szíves szavakban, mint vi
seljék magokat életök jövendő napjaiban. 

Nagyobb részét e nevezetes éjszakának, mely élté
ben utósó vala, házi dolgainak elintézésében töltötte e\. 
Leheleket frt: egyet gyóntató atyjának, másikat roko
nának, a guisei herczegnek, harmadikat a franczia ki
rálynak. Ezeket végezvén elvonult Kennedy Johanna 
és Curle Erzsébet szobalyányival hálószobájába, s vál
togatva hol beszéllt, hol pedig imádkozott velők, s a 
Krisztus kínszenvedései és egy predikáczio olvasásában 
(, .Vigasztalás a halál ellen") igyekezett lelkének csen
det és erőt szerezni. Éjfél utáni négy órakor nyugalom
ra bocsátkozott: de álom szemeire nem jőve. Ajkai 
szüntelen mozgásban voltak, s lelke imádkozásba me
rülve. 

A hajnal első sugárinál már talpon volt, s öszvé
gy űjté cselédeit maga körűi. Elolvasá előttök véginté
zetét, felosztá ruháit és pénzét, elbúcsúzott tőlök, az 
asszonyokat öszvecsókolta, a férfiaknak pedig csókra 
nyújtá kezét. Az egész sereg sírva kísérte a kápolnába. 
Helyet az oltár ellenében fogott, s a szolgák megette 
imádkozva térdeltek le. 

Közepén a nagy várteremnek egy gyászpad épít
tetett, mely fekete posztózattal volt bevonva, s ala
csony rostélyokkal körülvéve. Hét órakor felnyittat-

18» 
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tak a terem ajtai, s bejöttek a grófság nemesei szolgáik
kal s a Pawlet őrei, öszvesen mintegy kétszáz néző. 
Néhány perczczel nyolcz óra előtt üzenet küldetett a 
királynéhoz, ki válaszolt, hogy fél óra alatt elkészülendő 
Ez i<lő elfolyta után Andrews megyebíró a kápolnába 
jött . A királyné felkele, jobbjába az oltárról egy fe
születet vőn, baljába imádságos könyvét. Szolgáinak el 
volt tilalmazva, vele menni: ők nem akartak tőle elma
radni. A királyné kérte őket, nyugodjanak meg a pa
rancsolaton, s még egyszer hozzájok fordulván mind-
nyájokat megáldotta. Ezek letérdeltek előtte, megcsó-
kolák kezét és ruhája széleit. Erre az ajtó bezáratott. A 
hátramaradtak fennhangú, keserves zokogásaik egész a 
teremig hallhatók voltak. 

Kikkel legelőszer találkozott, a gróf és őrei voltá
nak. A grádicsok alján Melville nevű udvarmestere jött 
elébe, kit néhány hét óta nem engedtek hozzá közeledni. 
Ez öreg szolga térdeire esett s kezeit fejére kűlcsolá: 
„En szerencsétlen! mond elkeseredve, volt-e földön 
valaha gyászabb hírvivő, mint én, midőn azt kell majd 
jelentenem, hogy kegyelmes asszonyom s jó királyném
nak Angliában fejét vették." Fájdalmai annyira elnyo-
mák, hogy szavait tovább nem folytathatá. „Jámbor 
Melville, felelt a királyné, szűntesd panaszidat, több 
okot találhatsz örvendetre mint búra, mert királynéd 
harczainak végét fogod látni. Tanuld meg, hogy e vi
lágban semmi sincs egyéb hiúságnál, s oly sok a gyö t 
relem , mennyit egy egész könnytengerrel sem lehetne 
megsiratni eléggé. Kérlek mondd el majd, ha többé nem 
leszek, hogy vallásomnak utósó lehelletemig híve ma
radtam, híve Skócziának és Francziaországnak. Bocsás
son meg isten annak, ki oly rég szomjazta véremet, mint 
szarvas a forrás vizét. Istenem! te vagy fejdelme az 
igazságnak, sőt az igazság maga, látod e szívnek min
den redőit s tudod, mily buzgón óhajtottam min
dég Skóczia és Anglia egyesületét. Vidd meg fiam
nak üdvözletemet, s mondd neki, hogy én semmit sem 
tettem ami méltóságának s koronája függetlenségének 
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ártalmára volna, vagy ellenségünk követelt uradalmát 
előmozdítaná." I t t könnyekre fakadt. „Édes Melvillem, 
élj boldogul, mond megcsókolván őt, egykor, jámbor 
Melville, egykor majd! élj boldogul, imádkozzál 
asszonyod s királynédért." Mint nevezetességet jegyez
ték meg a jelenvoltak, hogy ez első eset vala, melyben 
Mária valakit te-vei szólított. 

Elfordulván Mellvilletől utósó kérelmét nyilatkoz-
tatá ki, hogy szolgái halála óráján jelen lehessenek. 
Kent azt feleié, hogy siránkozásikon igen meg fog majd 
illetődni, s hogy eféle emberek mindennemű babonás 
bohózatokat szoktak elkövetni, s majd keszkenőiket fog
j á k vérébe mártogatni. „Mylordok! viszonza Mária, én 
felelek értök, hogy semmit az urak ellenére nem fognak 
tenni. Az urak királynéja, nekem asszonynak, bizonyo
san meg fogná engedni, hogy szolgaleányimnak egyike 
velem legyen halálomkor." — A profok szótlanul ma
radtak. — i»Úgy hiszem, folytatá tovább, ha egy ala
csony rendű asszony s nem Skóczia királynéja volnék e 
kegyelmet meg nem tagadnátok tőlem." A grófok még 
mindig szótlan álltak, s a királyné végtére felháborod
v á n : „Nem vagyok-e én királynétok rokona? úgymond, 
^s sarjadék VIII . Henrik véréből, hitvese Francziaor-
fizág királyának? nem-e Skóczia felkent fejedelme?" E 
szavakra, úgy látszott, Kent egy kevéssé megszelidűle 
s elhatárzotta, hogy szolgái közül négy férfi s két asz-
szony bocsáttassék be. A királyné udvarmesterét, a há
zi orvost, patikáriust, sebészt s Kennedy és Curle szo
baleányait választá. 

A kíséret megindult. Legelői ment a megyebíró né
hány alárendelt tisztekkelj^utána Pawlet és Drury, 
Shrewsbury éi Kent grófok, végtére a királyné maga 
Melvillel, ki ruhája schleppjét vitte. A legdrágábbik 
ruhájába volt öltözve, fényesen, mint királyi özvegyhez 
illett . Fejének ékessége egy csipkés szegélyű fejkötőből 
á l lo t t , s egy hosszú földig érő csipkés fátyolból, mely 
há t r a volt vetve. Köpönyege feketén béllett fekete szí
n ű szövetből volt, czobol (mustela zibellina) bőrrel prém-
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zetten, hosszú schleppel s földig nyúló ujjakkal. G o m b 
jai makkformájúak voltak fekete kőből csigahéjjal k i 
rakva; gallérja olaszmódra. Alsó ruhája fekete rajzolatú 
atlasz. Nyakában illatos gyöngyökből készült lánczon 
egy araay kereszt, melle alatt pedig olvasó függött. 

Tekintete derült, léptei elhatárzottak voltak. Sem 
a nézők rá meredt szemeik, sem a vesztőpad és hóhér 
látása nem döbbentették vissza. Azon kellemmel és mél
tóságos deli alakkal lépett a terembe, melylyel hajdanti 
boldog napjain ősei palotáiban oly sokszor tündöklött. 
Midőn a gyászalkotvány lépcsőihez közeledett, Fawlet 
kezét nyújtá neki. „Köszönöm sir! úgy mond a király
né, ez a legutolsó alkalmatlanság, melyet az úrnak oko
zok, de egyszersmind a legkedvesb szo'gálát, melyet 
nekem valaha tett. 

A királyné leült egy számára készített székre. J o b b 
ján a két gróf, balján a megyebíró és Beal, a tanácsnoki 
jegyző, előtte a toweri hóhér fekete selyem öltözetbea 
szinte feketébe öltözött bakóival. 

A parancsolat felolvastatott, s Mária a gyülekezet 
felé fordulva azt monda: emiékezetökbe akarja hozni, 
hogy ő mint uralkodó királyné nincs alávetve az angol 
parliamentnek, egyedül az igaztalanságnak és hatalomnak 
kény telén engedni. Hála azonban istennek, hogy alkalmat 
nyújta neki, hitét nyilvános helyen meggyónni, s kinyi
latkoztatni, amint már több ízben is tette, hogy az angol 
királyné halála soha sem volt szándékában, s hozzá sem 
jóváhagyását, Bem segedelmeit nemadá, s általában soha 
nem ügyekezett ártalmára lenni. Halála után fognak 
sok dolgok felvilágosodni, melyek most homályban fe-
küsznek; ő azonban tiszta szívvel bocsát meg minden 
ellenségeinek, és nem fog olyat nyelvén kimondani ami 
ártalmokra szolgálna. Ekkor beszéde Dr. Fletcher a 
peterboroughi dékán által félbe töretett, ki mihelyt M á 
ria reá fordítá szemeit, elkezdé predikáczióját. s áhítatos
ság ürügye (praetextus) alatt a szerencsétlen királyné 
érzéseit gyúnyolá ki azt mondván, h« gy bár Erzsébet 
királyné a Mária testét törvénynek kénytelen is ál talad-
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ni, lelke üdvessége iránt még is anyailag gondoskodik, 
8 azért küldé őt, hogy azon felekezetből, melyhez immost 
tartozik, kitérítvén, 'a Krisztus hű nyájához vezesse, 
mert léleküdvezűlet csak itt van, amott átok s örök 
kárhozás. Isten előtt csak úgy nyerend irgalmat, monda 
tovább, ha gonoszságit meggyónván, büntetése igazsá
gos létét megvallja, s köszönetét nyilvánosan kijelenti 
azon sok kegyelmekért, melyekkel iránta Erzsébet ki
rályné viseltetett. — Mária ismételve kérte a papot, ne 
gyötörje efélékkel őt és önmagát is. A pap tovább 
szólott, Mária elfordúla tőle. Az körülment s elébe ke
rülve ismét kezdé beszédeit. Végtére gróf Shrewsbury 
vete véget e különös jelenésnek, parancsolván a papnak, 
hogy végezze el az intádságot. A pap imádsága csak az 
előbbeni beszédek ismétlete volt, s Mária azokat nem 
hallgatá. Ö saját ahítatosságába merült vala, s fenn han
gon monda el latin nyelven a psalmusok könyvének né
hány helyeit. Ezután imádkozok az üldözött anyaszent
egyházért, James fiáért, s Erzsébet királynéért. Vége
zetül a feszületet ég felé emelvén ezt kiáltá: „Mint 
karjaid, uram, kitárva valának a keresztfán, úgy fogadj 
engem velők irgalmadba s bocsásd meg vétkeimet." Asz-
szonyom, mond erre gróf Kent, jobban cselekedned, ha 
e pápista haszontalanságot nem kezed, hanem szívedben 
hordanád." „Szenvedései képét, mond a királyné, nem 
tartom úgy kezemben, hogy egyszersmind szívemben is 
ne hordanám." 

Most a két szobaleány könnyektől ázottan, vetkőz
tetni kezdé a királynét, melyre a hóhérok,, hogy jutal
mok ne csonkuljon, azonnal közbe vetek magokat, s ők 
akarák e tisztet teljesítni. A királyné eleinte vonako
dott , de csakhamar engede vadságoknak, s a gróf felé 
fordulva, keserű mosolygással azt monda, hogy ő nincs 
szokva ily vad kezek szolgálatihoz, és ahhoz, hogy ily 
számos nép jelenlétében levetkőzzék. A szolgák király
néjukat ily szánakozásra méltó állapotban látván, nem 
nyomhaták el könnyeiket. Mária ujját ajkaira tévén hall
gatást és béketűrést ajánla nekik, megáldá őket, s kére 
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imádkozzanak érette. Ekkor leült újra. Kennedy beköté 
szemeit egy aranyszegélyű kezkenővel. A hóhérok ka
ron fogát s a vágószékhez vezették. A királyné letér
delt, s bátor, érthető hangon ismételve kiáltá: „Kezeid
be, ó isten, ajánlom lelkemet!" A nézők zokogása s ja j 
szava a hóhért félénk zavarodásba hozta. Kezei remeg
tek, 8 elhibázván czélpontját, a koponya alsó részébe 
vágott mély sebet. A királyné nem mozdúla meg többé. 
Nyakát a fejtől csak egy harmadik vágás választá el. 
Midőn a hóhér fejét magasan felemelte, az arcz idegei 
annyira öszve voltak húzódva, hogy a szépséggel teljes 
vonásokat többé nem lehete megismerni. A hóhér szo
kás szerint felkiálts: „Áldd meg isten Erzsébet király
nét !«« 

„ így halnak meg minden ellenségei!" Kiálta a pe-
terboroughi dékán. 

„ így halnak meg az evangélium ellenségei!" kiálta 
még nagyobb hangon a vakbuzgalommal teljes kenti 
gróf. 

De senki sem monda áment. Ki érzeni tudott, kebe
lét csudálkozás és fájdalom fogak el. 

VI. 

A W H I G ÉS TORY P Á R T ANGLIÁBAN. 

Az angol státustörténetek értésére szükség ezen or 
szág két nevezetes politikai pártját alaposan ismerni. 
Az a harcz, mely a legújabb időkben az alső ház rcfor-
mátiója felett e két párt között oly nagy elszánással 
foly, nem új s nem egyetlenegy. Több ízben volt m á r 
Európa szemlélője e két felekezet erős viszályainak, s 
több ízben tapasztala az általok szült nemzeti hatalmas 
megrázódásokat. Az azonban kérdésen kivűl van, h o g y 
a régibb öszveütődések nagyobb részint csak Angliára 
voltak emlékezetre méltó befolyással , a reformfeletti 
harcz pedig, ha belőle a tiszteletre oly igen méltó cha-
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rakterű Grey a maga whig pártjával diadalmasan fejtő-
zik ki, nem csak angol, hanem egyszersmind európai 
következésű is leszen. E tárgy feszegetése t. i. nem any-
nyira whig és tory ellenkezés, mint inkább a nép ju-

ainak harcza az oligarchák öszveesküvése ellen. 
Mi a whig, mi a tory? ezen kérdésekre nem oly 

könnyű felelni mint sokan vélnék. E két név az idők s 
környülmények viszontagságai alatt sokszor változtatta 
meg saját értelmét. Eredetök első Jakab király korába 
esik, kinek a királyi öröködés jogairól s hatalmáról igen 
túlságos képzeletei voltak, s ez által az angol nemzet 
nagy részével viszálkodásba jőve, de még is sok udvari 
embereket talált, kik elveit javalták. I-ső Károly alatt 
ezen ellenkezés még messzebb ment vala. Azon háború
ságban, mely közte s a parliament között kiütött, a ki
rályhoz szító felekezet torynak neveztetett, mely ir-
landi nyelven rablót jelent. Általa czélzásvolt az akkori 
irlandi rabló csoportokra, s azon vádra, mely a király 
ellen támasztatott, hogy t. i. az irlandi lázadó és rabló 
csoportokat kedvezéseivel éleszgette. A király hívei 
ellenben azokat, kik a nép emberei valának. s a törvé
nyeket a ministerek önkénye s a korona hatalmának 
terjesztgetése ellen védték, whigeknek nevezek. E név 
akót nyelven kis kalapot jelent, s általa azon szövetke
zésre volt czélzás, mely a whig párt és a skótok között 
fonódott vala; leginkább pedig azon skótok között, kik 
a puritánu8 felekezethez tartoztanak, s magokat kalap
jaik által különözték meg, s már I. Jakab ellen fegyvert 
ragadtak volt. Azonban ezen eleintén csúfolt nevek, 
csak II. Károly alatt lettek köz divatúakká. Nevezete
sen az 1678-diki öszveesküvés alkalmával azok, kik az 
öszveesküvést üres koholmánynak állították toryknak, 
azok pedig, kik az öszveesküvés valóságát hitték whi
geknek mondattak. Mert a hiedelemnek ezen különbö
zése nagy befolyással volt a dolog megítélésére. A to-
ryk, mint a korona hívei, a nélkül, hogy II. Károly szer
telen könnyelműségét javainak, a korona elsőségeit pár-
tolák; a whigek ellenben a királyi hatalomnak a tör-
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vények tekintetét akarák ellenébe állítani; ők a t ö r 
vényeknek több erőt, s a parliamentnek nagyobb füg
getlenséget kívántak szerezni. A lelkes, de rendkívül 
erkölcstelen Shaftesbury volt a whigek vezére. Hogy 
a királyon bosszút álljon (kinek előbb ministere s hosz-
szas ideig kárhozatos tanácsadója volt, míg végre ke 
gyelméből kiesvén a yorki herczeg bosszújának tárgyá
vá válna), a nép pártjára állott s azt, a nélkül, hogy 
észrevétetné, a szabadság szeretetének színe alatt lelki 
ereje által kormányozta, részint vakmerőség, részint 
fortély segédével, s benne azon gyanút támasztá, hogy 
a yorki herczegnek királyi székre ültével az önkény s 
a katholikusok felekezete fog diadalmat nyerni. S midőn 
I I . Jakab uralkodása ezen gyanút még jobban erősítené, 
végtére a whigek Wilhelmet (a thrónuson e névvel 
I I I -kat) hívták meg az uralkodásra. Ez idő óta (1668) a 
whigek levének uralkodó párttá. Azonban hatalmok 
Anna királynénak felette alkalmatlan lévén, s egyéb kö
rülmények is ellenök támadván, ismét helyet kellett 
engedniök a tory-párt embereinek. Anna halála után 
újra a whigeké leve a hatalom, mert azon öröködéai 
törvényt, mely a hannovérai házat thrónusra emelte, 
whig-parliament készítette. Később a Stuartok hívei 
ismét a korona és kormány védszónokaivá lőnek; a 
Stuartok ellenségi, vagy másként whigek pedig, ismét 
azokká, amik előbb voltak, a kormány ellenségivé s a 
nép ügyének védszónokaivá. Ez idő óta folyvást az 
oppositióhoz tartoztak. A király sokszor whigek közül 
is választá ministeriumát, valahányszor t. i. az oppositió 
fejeit a kormány uralkodási rendszeréhez akarta hódíta
ni ; vagy midőn az oppositió többségének kénytelen vala 
engedni. Egy ideig mind a két pártban megszűnt vala
mennyire az egymás iránti elkeseredés, s csak neveze-
tesb tárgyaknál lehetett újra észrevenni, mint például 
North ellen, az amerikai háború kérdése, s Pi t t ellen 
(kinek különben elvei inkább a whig mint a tory rész
hez szítottak) a franczia háború kérdése alatt. Ezidő 
óta az oppositióban két felekezet támadt, a régi és új 
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whigeké. A régi whigek fejeFox vala, s hozzá tartoztak 
mind azok, kik afrancziákkal tartandó háborúnak ellen
ségei voltak; az új whigek pedig, kik között Bürke 
tüntette ki magát, a franczia revolutio ellenségeiből ál
lottak. Bürke halála után lord Grrenville lön ezen párt
nak vezére s hozzá több kitűnő elmék is csatolták ma
gokat. A népvélemény a régiek felén álla. Pitt elhuny
tával a király lord Grenvillet szólította fel ministerium 
alkotására. Grrenville Foxxal egyesűit; s mert csak 150 
parliamenti tagra számolhattak, meghívtanak néhányat 
a tory felekezetből is. Azonban e különféle módokon 
próbált egyesület mellett is még mindig vannak szigorú 
toryk , azaz a vallás és korona elsőségeinek védői; 
mérsékleti whigek, a most fennálló népi képviselet ba
ráti; és szigorú whigek, a parliamenti reformatio bajno
kai, kik évenkénti követválasztást, közönséges szavazói 
just stb. javaslanak. Ezek magokat reformátoroknak 
is szokták nevezni. A toryk az egyházban a püspök
kormányzat szükségét vitatják, a whigek ellenben az 
egyház szolgái között egyenlőséget kivannak, a vallás 
dolgai kormányzatát consistoriumokra akarják bízni. A 
toryk vakbuzgalma oly messze megyén, hogy az an
golegyházat vitatják egyedül üdvezítőnek, a többit 
protestánsok felől igen balul gondolkodnak és beszélt
nek, s néha felettök a katholikusoknak is elsősége 
adnak; ellenben a whigek gyűlölnek minden papi ki
váltságokat , s minden protestánst hitsorsosaik gya
nánt tekintenek. A státus dolgaira nézve a szigorú 
toryk a királynak istentői eredt hatalmat, ellenmond-
hatlan öröködési just tulajdonítanak, s alattvalóiktól 
határtalán alázatot s engedelmességet kivannak. Ellen
ben a whigek az uralkodási hatalmat csak a nép jóvá
hagyásából származtatják, s csak ebben alapítják, s az 
uralkodót, ha az hatalmával visszaél, megengedhetőnek 
tartják korlátai közé igazítani. A toryknak a státus
valláshoz szítása még nagyobb, mint magához a koro
nához is. 

A két párt különbözései gyakran származnak de-
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mokratai nézetekből a whigek, és despotai elvekből a 
toryk részéről; de azért egészben tekintve a határtalan 
monarchiának egy tory sem pártbive, s egy whig sem 
republicánus. Lord Clarendon tory volt, Hobbes nem ; 
Hadley püspök whig, Milton nem. A toryk és whigek 
— s ez észrevételt nem kell feledni — a constitutio 
mellett vannak, névszerint az öröködve következő ural
kodás mellett, mellette a parliament két házai befolyá
sának a törvényhozásba; szóval, mind ketten védői az 
alaptörvényeknek. A tory előtt azonban a constitutio a 
legszélsőbb pont melyen túlmenni nem akar; a whig 
ellenben a constitutióban nevezetes változást enged 
meg, mihelyt a formák (kivéve az alapformákat) a stá
tus czéljainak meg nem felelnek. Ennyiben a whigek — 
bár egyébiránt újításra ők sem egészen hajlandók — 
némineműleg reformátoroknak mondathatnak. A whig 
örömest morálisai a szabadság s emberi jósokról, szük
ségesnek tartja a nép minden osztályai érdekeit figye
lembe vevő választó törvényt; a tory előtt pedig mind 
ez csömör és utálat, melyeket hallgatni sem tud lázadás, 
anarchia s minden rend-bontakozás képzelete nélkül. A 
két felekezet egymás ellenőre (controleur) s igen sokat 
használ az angol polgári alkotmány fenntartására. Az 
egyik t. i. a polgár jusait, másik a korona elsőségeit vé
di főképen. Oly környülmények közt mindazáltal, hol az 
észnek szenvedélyek szabnának korlátokat, a tory fele
kezet despotiát szülhetne, a whig pedig a monarchia 
öszveomlását. A vallási kérdések szabad vagy korlátolt 
vizsgálata iránt homlokegyenest ellenkezésben vannak 
egymással. Szóval lehetne mondani, a kettő oly viszony
ban van egymáshoz, mint megállapodás s előmenetel. 

Hogy a király senkitől, magától a parliamenttől se, 
s még kevésbbé a néptől, fogadjon el kéretlen tanácsot, 
s hogy kivált törvényes jusaiba, mint például, a parlia
ment egybehivása, kérelemlevelek által befolyást ne 
engedjen, ezen gondolatnak a toryk nagy védői. A val
lás felől pedig azt tartják, hogy azt soha sem lehet elég
gé magas fokra emelni, soha fénynyel és hatalommal 
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eléggé felruházni. Az egyházi dolgoknak sokszor áldozák 
fel a toryk a korona ügyét is , sőt, ami több, ezt még 
akkor is, midőn mind annak, mind emennek érdekei 
egyképen látszottak kérdésbe jőni. A vallás nevében 
mindenkor készek voltak a katholikai felekezetet üldöz
ni. A türelem (tolerantia) ellen, melyet a whigek mint 
a revolutio legnagyobb diadalmát magasztaltak, a toryk 
legmakacsabbúl támadtak fel. Idő folytával is, midőn a 
két párt a polgári szabadság és királyi hatalomra nézve 
mérséklettebb leve egymás iránt, a vallási dolgok még 
mindig elválasztó pontok maradtak. 

Telekbirtok aristokratiája, irigykedés a támadozó 
új privilegiált személyekre, a kereskedői osztályra, a 
polgári rendre, mind annyi tulajdonságok, melyek a va
lódi tory lelkében feltalálhatók. 

A whigekről is már sokan mint aristokratai pártról 
szólottak. Kétség kivűl a pairek házának többségére 
revolutio óta mostanig szinte rá illik az aristokrata név. 
Ha azon indító okok fontolatra vétetnek, melyek a tár
sasági osztályokat képzik, egy angol felsőháztól várni 
sem lehet, hogy inkább whig mint tory részre hajoljon. 
De e kérdésnél szükség mindig a párt elveit s a pártot 
magát megkülönböztetni. Az aristokraták személyes 
érdekei ellentételben a koronáéval, eszközlék, hogy a 
toryk közül sokan a whig párthoz tértek némelykor, 
mint például Anna királyné idejében. S mi vala termé-
szetesb, mint hogy magokkal a tory párt elveit által
hozzák? S íme ezáltal kapott a whig párt bizonyos aris
tokratai színt, mely egyébiránt a whigség természetével 
ellenkezik. 

Az itt leírt whig és tory elvekből gyakorta láthatók 
individuális elhajlások; s kevés parliamenti tag van, ki
nek egész politikai pályája szigorúlag ez vagy amaz 
félhez tartozott. Némely kérdéseknél e vagy ama tory 
a whigekhez áll és viszont. E helyt a két felekezet el
választó jelei vétettek leginkább figyelembe. Belőlök 
úgy hisszük, könnyű általlátni, melyik rész leszen a je
len század hőse. Az t. i. melynek elvei a kor szellemé-
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b?n gyökereznek. Wellington a maga tory lordjaival 
csak a vízár ellen látszik erőszakosan úszni,s pártjának 
elvei úgy fognak nem sokára elkorhadni, mint azon 
telkek, melyeknek védelmére oly kétségbeesetten har-
czol. 
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